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”en odota mitään ihmeellistä, 
haluan vain kokea suomalaisen 
luonnon, kulttuurin ja elämän- 
tavan sellaisena kuin se on.”
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sinulle, suomalainen matkailuyrittäjä,  
modernit humanistit on yksi tärkeimmistä  
ja potentiaalisimmista kohderyhmistä.

tämän työkirjan taustalla on mittava, yli 6 000 eurooppalaista kuluttajaa tavoitta-

nut tutkimus ”Modernit humanistit ja matkustaminen Suomeen 2012”. Matkailun 

edistämiskeskus (MEK) toteutti tutkimuksen yhteistyössä TNS Gallupin kanssa. Tut-

kimuksessa selvitettiin kuuden eri maan (Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja, Italia, 

Hollanti) modernien humanistien arvoja ja asenteita. Tavoitteena oli saada parempi 

ymmärrys siitä, millainen moderni humanisti on matkailijana ja miten he suhtautuvat 

erityisesti Suomeen matkakohteena.

Suuresta modernien humanistien joukosta on tutkimuksen avulla tunnistettu kolme 

erityisesti suomalaisia matkailuyrittäjiä kiinnostavaa kohderyhmää. Näitä kolmea 

ryhmää – kulttuurifaneja, aktiivisia perheitä ja MoHu-pariskuntia – käsitellään tässä 

työkirjassa kutakin tarkemmin.

Tämä työkirja tiivistää, jäsentää ja syventää laajan tutkimusaineiston matkailualan 

yrittäjälle. Kirjaan on myös koottu ohjeita, vinkkejä ja käytännön työkaluja, jotta osaat 

rakentaa ja markkinoida moderneja humanisteja kiinnostavaa matkailutoimintaa. 

tutkimuksen voit ladata osoitteesta: www.mek.fi/studies/modernit-humanistit

Johdanto 

1

Moderni humanisti on seikkailija ja löytöretkeilijä. 
hän on massaturismia karttava, avoin ja utelias 
matkailija, joka on maailman metropolit jo 
kertaalleen kolunnut. nyt modernia humanistia 
kiinnostaa omaperäinen ja eksoottinen suomi.
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Modernit
humanistit

2
Modernia humanismia  

määrittävät vastuullisuuden  
teemat sekä kiinnostus uusia asioita,  

kulttuureja ja ihmisiä kohtaan.  
Modernit humanistit on ryhmä,  

jonka Matkailun edistämiskeskus  
on määritellyt markkinointitoimen- 

piteidensä ydinkohderyhmäksi.
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vieraiden kuLttuurien yMMÄrtÄMinen

Kaukainen Suomi poikkeaa kulttuuriltaan muusta Euroopasta. Perinteiset nähtävyydet 

muuttuvat modernille humanistille merkityksellisemmiksi, kun hän ymmärtää 

nähtävyyden merkityksen paikallisessa kulttuurissa. Sammuta matkailijan tiedonjanoa, 

useimmiten kysymys on arkipäivän asioiden avaamisesta.

uudet eksoottiset eLÄMykset

Erikoinen ilmastomme ja ainutlaatuinen luontomme mahdollistavat eurooppalaisittain  

varsin eksoottisia elämyksiä. Meille arkiset asiat voidaan paketoida eksoottisiksi 

elämystuotteiksi, esimerkiksi kävelyretki järven jäällä tai makkaranpaisto metsänuotiolla. 

 
oMatoiMinen LöytöretkeiLy, oMiLLa ehdoiLLa

Suomessa on helppo matkustaa, yhteydet toimivat ja englannin kielen taito on yleensä 

hyvä. Voit helpottaa omatoimisen matkailijan löytöretkeä esimerkiksi kokoamalla 

nettisivuillesi linkkejä muihin alueen palveluihin.

erikoinen Matkakohde, joka ei oLe perinteinen turistirysÄ 

Suomi on maailman metropolit kolunneelle erikoinen matkakohde, pieni maa Venäjän 

ja Ruotsin välissä. Muista, että pienuudessa ja sympaattisessa kotikutoisuudessa on 

valttinsa: pistä itsesi ja persoonasi rohkeasti peliin.

paikaLLinen arkinen eLÄMÄnMeno ja ihMiset

Modernit humanistit haluavat tutustua meihin suomalaisiin. Järjestä heille siihen tilaisuus.  

Esimerkiksi rallitapahtumassa saattaakin matkailijaa kiinnostaa eniten hullu suomalainen rallikansa.

 
pieni, Mutta turvaLLinen seikkaiLu kaikin puoLin vaivattoMasti

Matka Suomeen on jo monelle seikkailu. Voit esitellä myös jonkun yllättävän puolen 

maastamme, esimerkiksi kävelykierros betonilähiössä voi olla monelle seikkailu.

LoMan heLppo rÄÄtÄLöinti itseLLe sopivaksi, MassaMatkaiLu ei kiinnosta

Varmista, että palvelusi löytyvät sekä Googlesta että matkailijoiden suosimista 

nettiportaaleista ja sosiaalisen median palveluista. Keskustelupalstojen seuraaminen 

kannattaa, loman räätälöintiin kysellään usein vinkkejä muilta omatoimimatkailijoilta.

MahdoLLisuus Muuttaa suunniteLMia vieLÄ paikan pÄÄLLÄ

Tarjoa matkailijalle riittävästi tietoa eri mahdollisuuksista myös paikan päällä.  

Anna matkailijalle tunne spontaanista ideasta.

Moderni 
humanisti 
matkailijana
Modernia humanistia kiinnostaa matkailijana 
moni sellainen asia, jota Suomi ja suomalaiset 
matkailuyrittäjät voivat helposti tarjota.
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”kun opin jotain vieraasta 
kulttuurista, opin samalla  

jotakin itsestäni.”

Modernin 
humanistin 
Suomi-kuva
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suoMessa kiehtoo:

• ainutlaatuinen, koskematon  
ja kaunis luonto

• ihmiset ovat ystävällisiä  
ja vieraanvaraisia

• samalla matkalla voi piipahtaa 
myös ruotsissa tai norjassa

• yhdistelmä rentoutumista  
ja aktiivilomaa

suoMessa arveLuttaa:

• matkasta tulee liian kallis 

• sijaitsee kaukana kaikesta 

• ilmasto on epämiellyttävä

hinnat kannattaa pitÄÄ aina nÄkyviLLÄ, mielikuva hintatasosta Suomessa  

on usein todellisuutta korkeampi. Kannattaa myös korostaa, että meiltä löytyy 

erinomaisia vaihtoehtoja myös budjettimatkailijalle. Joskus myös palvelun 

laadukkuuden korostaminen auttaa perustelemaan hintaa. 

kaukainen sijainti ei haittaa, kun MatkaiLija saa kuuLLa erinoMaisista 

yhteyksistÄ suoMeen ja suoMessa. Täältä pääsee myös kätevästi Viroon,  

Venäjälle ja kiertomatkalle muualla Skandinaviaan.

iLMaston voi kÄÄntÄÄ neLjÄksi toisistaan seLkeÄsti  

poikkeavaksi vuodenajaksi.

vaLokuvat avarasta, koskeMattoMasta Luonnosta puhutteLevat 

Moderneja huManisteja. Niiden ohella kuvissa on hyvä näyttää myös ihmisiä, 

yhdessäoloa ja mukavaa tekemistä, johon matkailijan on helppo samaistua.

auta MatkaiLijaa rakentaMaan yhdisteLMÄLoMa, jossa voi kokea sekä 

ainutlaatuisen luontoseikkailun että rentoutua vaikkapa perisuomalaiseen tapaan 

saunassa tai kesämökillä. 

vinkkejävinkkejä
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kulttuuri- 
fanit

Modernien huManistien segMentit

“oppaamme näytti 
ihan aki kaurismäeltä.”

15,3 miljoonaa
SEGMENTIN KoKo TuTKITuISSA MAISSA

segmentin osuus kaikista tutkimuk-

sen moderneista humanisteista

matkustaa Suomeen hyvin tai 

melko todennäköisesti

segmentistä on lomaillut 

Suomessa aikaisemmin

17 %

42 %

17 %
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anna, yrittÄjÄ, 51

antonio, yrittÄjÄ, 52 

FIRENzE, ITAlIA

anna ja antonio asuvat firenzessä, keskellä sykkivää kaupunkia. He matkustelevat pal-

jon, useimmiten kahdestaan. lapset ovat jo muuttaneet kotoa pois. Massaturismin sijaan 

he nauttivat lomastaan silloin, kun voivat matkustaa omilla ehdoillaan, omia polkujaan. 

Kulttuuri ei tarkoita heille vain korkeakulttuuria, vaan sitä on myös paikallinen elämäntapa, 

paikallisuus, historia ja vaikkapa ruokakulttuuri. He ovat valmiita matkustamaan kohtee-

seen myös pidemmän matkan, eivätkä he edellytä, että kohteessa osattaisiin sujuvasti hei-

dän ymmärtämäänsä kieltä. Suomi onkin Antoniolle ja Annalle täyden kympin lomakohde.

Meitä kiinnostaa erityisesti: kulttuurimatka, kaupunkiloma

kulttuurifanit erottuvat joukosta paikallista 
elämäntapaa, perinteitä ja historiaa kohtaan 
kokemansa erityisen mielenkiinnon ansiosta.  
he ovat taloudellisesti merkittävin ryhmä,  
kun huomioidaan ryhmän koko ja keskimäärin  
käytetty rahamäärä. havainnollistamme ryhmää 
kuvitteellisen italialaisperheen kautta.

annan ja antonion uneLMien LoMaohjeLMa:

• ikimuistoinen ajomatka halki paikallisten neuvoman maisemareitin

• kiertokävely kaupungilla paikallisen oppaan kanssa

• suomalaista perinneruokaa ja iltaoluet perisuomalaisessa karaokebaarissa

• museot, taidegalleriat, teatterit ja musiikkiklubit

• kohteen historia ja omintakeiset erityispiirteet paikallisen suusta kuultuna

• revontulet, keskiyön aurinko tai täydellinen hiljaisuus

1. ruoanvaLMistuksesta voi tehdÄ ikiMuistoisen ohjeLManuMeron, oli kyse 

sitten karjalanpiirakoiden rypyttämisestä tai vuorokauden mittaisesta rosvopaistin val-

mistamisesta. Retken kohokohtana voi olla suomalainen pitopöytä perinnekartanossa. 

2. tarjoa paikaLLisopasta kiertokävelylle tai teetä itse yksinkertainen kartta, johon 

on merkitty alueen omintakeisimmat asiat nakkikioskista kummallisiin rakennuksiin 

tai paikallisiin monumentteihin. Suomalaisista tapahtumista paikalliset lavatanssit tai 

kyläjuhlat jäävät takuulla mieleen.

3. suoMaLaisen Luonnon erityispiirteet kuten hiLjaisuus, kaaMos, ruska  

tai keskiyön aurinko voidaan liittää myös mausteiksi muihin palveluihin. Keskity  

matkailijalle helppoihin luontoelämyksiin: esimerkiksi sisävesiristeily yhdistettynä 

keskiyön aurinkoon tai koiravaljakko-ohjelma yhdistettynä revontuliin.

4. itsensÄ toteuttaMinen on tÄrkeÄÄ kuLttuurifaneiLLe. Älä yritä tarjota 

parempia peruspalveluita, vaan mieti miten voit tukea persoonallista lomailua. 

Esimerkiksi paikallinen käsityöpaja tai ruokakurssi saattaa olla palvelu,  

josta Kulttuurifani nauttii suuresti.

vinkkejä

antonio: 

”Suomalaiset ovat varsin omalaatuinen kansa, ehdotto-

man positiivisessa mielessä tosin. Suomalainen kulttuuri, 

ruoka ja historia ovat hurjan mielenkiintoisia, ja eritoten 

paikallinen elämänmeno. Kovaa kuntoa vaativat luon-

toretket eivät niinkään innosta, mieluummin tekisimme 

tuttavuutta kaupunkilomalla paikallisten kanssa”.
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pyri LöytÄMÄÄn tuotteisiisi ainutLaatuinen suoMi-kuLMa. Voit esimerkiksi korostaa 

sitä, että Suomesta löytyy se Pohjoismaiden aidoin villi luonto. Suomessa on Ruotsia ja Norjaa 

enemmän uskottavaa erämaata ja valtavaa avaruudellista tilan tuntua. 

MökkiLoMa on Monen skandinavia-fanin toiveListaLLa. Suomalaisten henkilökohtaista 

suhdetta mökkiin kannattaa korostaa: meillä mökin vuokraa usein mökin isäntä, kun taas 

Ruotsissa avainten luovuttaja koetaan vuokraamista hoitavan yrityksen työntekijäksi.

vinkki

Maakohtaisia eroja 
saksaLaiset ovat Kulttuurifaneina keskivertokansaa. luonto ja erämaan rauha kiin-

nostavat, kuten myös me suomalaiset ja meidän tapamme. Myös suomalaisen keittiön 

herkut maistuvat saksalaisille.

Britit ovat ryhmästä laimeimpia, heille kulttuuritarjonnan runsaudella tai mahdollisuu-

della vuorovaikutukseen paikallisten kanssa ei ole niin suurta merkitystä. He kuitenkin 

valmistautuvat matkaan keskimääräistä huolellisemmin hankkimalla tietoa.

ranskaLaiset ovat kaikkein kiinnostuneimpia paikallisen elämäntavan seuraamisesta. 

He haluavat irti omasta arjesta kauniiden maisemien, runsaan kulttuuritarjonnan tai vaik-

kapa eksoottisten outouksien kuten suojalkapallon tai koiravaljakkoajelun avulla.

espanjaLaiset haluavat nähdä muita enemmän museoita ja muita historiallisia koh-

teita sekä erämaan luontoa. Heitä kiinnostavat myös rentoutumishoidot. Heitä haluavat 

nähdä ja kokea lomalla paljon, erityisesti kiinnostaa mahdollisuus yhdistää matkalla kau-

punki- ja luontokohteet.

itaLiaLaiset ovat muita kiinnostuneempia arkkitehtuurista, kiertoajeluista ja  

-kävelyistä, Suomalainen elämäntapa, ruokakulttuuri ja tavallisten suomalaisten  

arki kiinnostaa huomattavan paljon. 

hoLLantiLaiset ovat kiinnostuneita erämaan rauhasta, patikoinnista ja ylipäänsä 

luontoon liittyvistä asioista. luontomatkailun lisäksi suuri osa hollantilaisista haluaisi näh-

dä suomalaisen pikkukaupunki-idyllin viehättävine puutaloineen ja kapeine katuineen.

skandinavia-fanit
kulttuurifaneista erottuu alasegmentti, 

joka tuntee Skandinavian hyvin ja myös  

matkustaa tänne säännöllisesti. Jopa 37 % 

tästä ryhmästä on käynyt Suomessa viimei-

sen kahden vuoden aikana. Kutsumme  

heitä Skandinavia-faneiksi.

Valtaosa tästä alasegmentistä (63 %) asuu 

kaupungissa, mikä lisännee kiinnostusta 

luonnonläheiseen lomailuympäristöön ja 

ainutlaatuisiin luonnonilmiöihin. Kolme 

neljästä pitää kiinnostavana ajatuksena 

pistäytyä Suomen matkallaan myös 

Ruotsissa ja Norjassa, mikä lisää haastetta 

tarjota Skandinavia-faneille jotain riittävän 

erottuvaa ja uutta.

6 % Segmentin osuus kaikista tutkimuksen 
moderneista humanisteista

potentiaaLinen aLasegMentti: 
skandinavia–fanit

5,4 miljoonaa
SEGMENTIN KoKo TuTKITuISSA MAISSA

Modernit huManistit: kuLttuurifanit potentiaaLinen aLasegMentti: 

to be back in helsinki again just 

riding the no. 4 tram into town from 

katajanokka, cruise round the amazing 

waterways and to experience more of 

finland would be wonderful. helsinki 

was the one european city that i felt 

safe wandering around alone in.

nainen, austraLia
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kulttuurifanit -segmentin 
osuus kunkin maan  

moderneista humanisteista

saksa 21 %

iso-Britannia 21%

ranska 11 %

espanja 12 %

itaLia 31 %

hoLLanti 4 %
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”provinzidylle zum sich Wohlfühlen”
loma rannikon puukaupungissa, esim. 
Tammisaaressa, yöpyminen huoneistohotellissa, 
kalastusretki veneellä ja kalan valmistus ”á la 
Ekenäs” (resepti kotiinviemisiksi), ”rentoudu 
metsässä” -retki Tammisaaren keskustan 
puistometsäalueelle.

”Manors and ironworks”
loma länsi-uudellamaalla. Majoittuminen 
Mustion linnaan ja tutustuminen kartanon 
historiaan, illallinen kartanon ravintolassa.  
Retki Fiskarsin ruukkialueelle. Designia, kauppoja 
ja lounas Wädshusetissa. Mustioon paluun 
jälkeen konsertti kartanon puistossa.

”shop ’til you drop”
loma Porvoossa ja tutustuminen vanhan 
kaupungin putiikkeihin ja alueen tehtaanmyy-
mälöihin ja suoramyyntikohteisiin. Yöpyminen 
Boutiquehotelli onnissa ja illallinen hotellin  
ravintolassa tai esim. Sinnessä. Golfia Kullon  
kentällä ja ostoshetki Butiken på landetissa.

”sea and villas”
Hanko on tunnettu pitsihuviloistaan ja  venei-
lystä. Tällä matkalla pääsee nauttimaan molem-
mista. Risteily Bengtskärin majakkasaarelle (sis. 
lounaan). Yöpyminen Villa Maijan pitsihuvilas-
sa. Tutustu rannikon ruokaperinteisiin Suomen 
eteläisimmän ravintolan merimiesaamiaisella tai 
maineikkaassa ravintola HSF:ssä. Ilta huipentuu 
konserttiin Hangon kasinolla.

”holiday unesco style”
loma Raumalla ja tutustuminen alueen 
unesco-kohteisiin (Rauman vanha kaupunki ja 
Sammallahdenmäki). Yöpyminen huoneisto- 
hotelli Vanhassa Raumassa. Meriretki  
Kylmäpihlajan majakkasaarelle, lounas.

”this is West finland”
lomamatka omalla autolla länsirannikolle, 
tutustuminen ”pohjanmaalaisuuteen” matkan 
varrella  (museot, ruoka, merellisyys, arkkitehtuu-
ri). Yöpyminen persoonallisissa pikku hotelleissa 
ja aamiaismajoituksissa. Kruununa ilmakitaran 
MM-kisat oulussa.

”jazz und sanddünen”
Jazzinsykkeinen loma Porissa, vastapainona 
hyvinvointia Yyterin maisemissa. Konserttiiput 
Kirjurinluodon lavalle, illallinen ravintola 
Buccossa, yöpyminen Yyterin kylpylähotellin 
Villa Yyterissä. Päivä hiekkarannoilla, iltapäivä 
kylpylähotellin hoidoissa.

”on seafarer’s trail”
lomamatka Ahvenanmaalle ja tutustuminen  
saaristolaiselämään ja –elämäntapaan vierai-
lemalla mm.  metsästys- ja kalastus-museossa, 
merenkulkumuseossa ja museolaiva Pommernilla 
sekä Maarianhaminan merikorttelissa. Yöpyminen 
Havsviddenissä tai mökissä. Saaristolaisruokaan 
ja juomaan pääsee tutustumaan Mikael Björk- 
lundin Smakbyssä tai esim. rapuja syömällä  
Silveskärissä, Stallhagenin panimossa.

”finnish Middle earth”
loma Jyväskylässä, yöpyminen hotelli Yöpuussa. 
lounasaikaan ruokailu esim. kahvila Muistossa ja 
illallinen ravintola Pöllöwaarissa. Tutustuminen 
Alvar Aalto-museoon. loppuosa lomasta  
vietetään hemmottelun parissa kartanohotelli  
Taulun kartanon Puutarha- ja Maalaiskylpylässä. 

”Jewels and Northern Lights”
Loma Luostolla. Majoitus hotelli Luostotunturin 
kelomajoissa. Retki ametistikaivokselle etsimään 
oma jalokivi. Illalla revontulien metsästystä 
koirien vetämässä kelkassa tai autoilla. 
Hemmottelua hotellin Ametistikylpylässä.

”taste of arctic Culture”
loma Pohjois-lapissa Inarissa, saamelaisuuden 
ydinmailla. Tutustuminen saamelaisuuteen 
sekä ruoan että perinteiden (Siida, Sajos, 
porotilakäynti) kautta. Tutustuminen myös 
Design House Idolin  näyttelyyn. Yöpyminen 
korkeatasoisessa mökissä.

”Capture the essence of  real Lapland”
Valokuvausmatka Enontekiön talviseen luon-
toon. oppaana paikallinen luontokuvaaja, joka 
neuvoo parhaimmat paikat ja kohteet. Napsi 
ikimuistoisia kuvia revontulista! Yöpyminen 
korkeatasoisissa mökeissä. Aitoja lappilaisia 
herkkuja esim. ravintola Jussantuvassa.

saksa espanja

iso-Britannia italia

ranska hollanti

 tuoteideoita | kuLttuurifanit
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2.2

Modernien huManistien segMentit

“pyöräretken jälkeen 
kävimme järvessä uimassa.”

8,1 miljoonaa
SEGMENTIN KoKo TuTKITuISSA MAISSA

Segmentin osuus kaikista tutkimuk-

sen moderneista humanisteista

matkustaa Suomeen hyvin tai 

melko todennäköisesti

segmentistä on lomaillut 

Suomessa aikaisemmin

9 %

60 %

19 %aktiiviset 
perheet
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aktiiviset perheet suhtautuvat avoimin mielin 
kaikkiin uusiin elämyksiin. he ovat selvillä 
erilaisista mahdollisuuksista ja näkevät vaivaa 
kokeakseen lomallaan kohteen parhaimmat 
palat. havainnollistamme ryhmää kuvitteellisen 
brittiperheen kautta.

1. aktiiviset perheet arvostavat sitÄ, ettÄ kohteessa voi harrastaa 

MonenLaista aktiviteettia. Kannattaakin liittoutua yhteen lähialueen muiden 

matkailuyrittäjien kanssa: kun kaikki sitoutuvat markkinoimaan tuotteitaan 

yhtenä rintamana, houkuttelee se asiakkaita enemmän kuin yksittäiset 

markkinointitoimenpiteet.

2. perheessÄ on usein pieniÄ Lapsia, jotka on hyvÄ huoMioida 

aktiviteetteja rakentaessa. Esimerkiksi vuokrapyörien valikoimaan 

kannattaa lisätä lastenkuljetukseen tarkoitettu perävaunu sekä tietysti kypärät 

myös perheen pienimmille.

3. aktiiviset perheet arvostavat vapautta toteuttaa aktiviteetteja  

oMan kiinnostuksen ja aikatauLun Mukaan. Siksi kannattaa tarjoa  

pääosin omatoimisesti toteutettavia aktiviteetteja tai ainakin varmistaa, että 

aikatauluratkaisut joustavat tai tarjoavat lähtömahdollisuuksia päivän eri aikoihin.

vinkkejä

oLiver, Markkinointijohtaja, 42

pauLa, kÄÄntÄjÄ, 35

roBin, 7 & eLLa, 4

NoTTINGHAM, ISo-BRITANNIA

paula ja oliver ovat kotoisin nottinghamin kaupungista keski-englannista.  

He matkustelevat perheenä erittäin paljon, nykyisin loma-aikoja rytmittää Robinin koulu. 

Perhe arvostaa helppoa pääsyä kohteeseen, aikaa tai euroja ei ole liiaksi asti. Kaikenlaisia 

lomareissuja on tullut tehtyä, kiertomatkoista maaseutu- ja hyvinvointimatkoihin. Vertai-

lupohjaa on myös Pohjoismaista. Monipuolinen ja aktiivinen lomailu kestävän kehityksen 

periaatteet huomioiden on tämän perheen tavaramerkki.

Meitä kiinnostaa erityisesti: aktiiviloma, hyvinvointiloma, hiihtoloma 

oliver ja paula: 

”Suomi on nyt aika trendikäs kohde, suhteellisen edullinenkin. 

Eksoottinen Suomi on meille aina mukava seikkailu ja irtiotto omasta 

arjesta. Loma ei saa kuitenkaan käydä työstä, lomailun tulee olla 

meille helppoa ja vaivatonta. Siksi hankimme jo etukäteen netistä 

tietoa ja vertailemme eri vaihtoehtoja. Laadukas palvelu kiinnostaa, 

me emme juokse tarjousten perässä.”

pauLan, antonion, roBinin ja eLLan uneLMien LoMaohjeLMa

• suomalainen luontoseikkailu kuten pyöräilyretki saaristossa tai vaellus Lapissa

• yhdistetty mökkiloma ja kalastusretki

• aito suomalainen saunaelämys

• saunasta avantoon

• reippaat aktiviteetit kuten talvikalastus, kalastus, laskettelu,  
maastohiihto, hiihtovaellukset, melonta, golf ja huvipuistot

• maisemareitti järvi-suomen halki tai rannikkoa pitkin

• syksyinen hylkeiden katseluretki ammattikalastajan kyydissä
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nuoret LuontoseikkaiLijat -ryhMÄLLe kannattaa tarjota fyysisesti kohtuuLLisen 

vaativia aktiviteetteja kuten pitkiÄ hiihtovaeLLuksia, pyörÄiLyretkiÄ tai eriLaisia 

seikkaiLutuotteita. Myös uudet vauhtilajit kuten jääpurjehdus ja leijahiihto (snowkiting) 

kiinnostavat. Näille kiinnostusta herättäville uutuuslajeille on Suomessa erinomaiset 

olosuhteet (avoin jää tai paljas tunturi) ja alan harrastajia jo runsaasti. ota yhteyttä lajin 

harrastajiin ja selvitä, voitteko yhdistää voimanne.

vinkki

3 % Segmentin osuus kaikista tutkimuksen 
moderneista humanisteista

potentiaaLinen aLasegMentti: 
nuoret LuontoseikkaiLijat

2,7 miljoonaa
SEGMENTIN KoKo TuTKITuISSA MAISSA

nuoret 
luontoseikkailijat
aktiivisista perheistä 45 prosenttia on 

alle 35-vuotiaita. Erityisenä alasegmentti-

nä erottuu nuoret luontoseikkailijat, joita 

kiinnostaa erityisen paljon esimerkiksi 

talvikalastus, laskettelu ja lumilautailu, 

lumikenkäsafarit, melonta, maastohiihto ja 

hiihtovaellukset, ratsastus, retkiluistelu, kos-

kenlasku, winter driving school sekä golf. 

Tämä alasegmentin nuorempi ikäryhmä 

suuntautuu enemmän omin lihasvoimin 

suoritettaviin aktiviteetteihin ja jättää osan 

kulttuuriluonteisista aktiviteeteista vähem-

mälle huomiolle. Ei kannata kuitenkaan 

unohtaa esimerkiksi tapahtumia ja festi-

vaaleja, esittävää taidetta tai suomalaisiin 

outouksiin tutustumista.

Modernit huManistit: aktiiviset perheet

Maakohtaisia eroja 
saksaLaiset ovat kiinnostuneita tapaamaan suomalaisia ihmisiä, jopa ystävys-

tymään kanssamme. He ovat muita kiinnostuneempia veneilystä kuten saaristo- 

ja sisävesiristeilyistä. Ja päivän päätteeksi maistuisi sauna.

Britit ovat kulttuuritarjontaa kiinnostuneempia perinteisistä talviaktivitee-

teistamme kuten moottorikelkkailusta tai koiravaljakoista. Briteille voi tarjota 

vaikkapa hylkeiden katseluretkeä tai kiertomatkaa veden äärellä sijaitseviin kau-

punkeihin.

ranskaLaiset ovat muita kiinnostuneempia paikallisesta elämäntavasta.  

He haluavat päästä vuorovaikutukseen paikallisten kanssa. Ranskalaiset kokevat 

Suomen melko kaukaisena maana, mikä voi lisätä eksotiikkaamme.

espanjaLaiset ovat avoimia ja avarakatseisia. Heille matka on pieni seikkailu, 

siksikin he arvostavat sitä, että kohde on itselle uusi. Espanjalaisia kiinnostaa niin 

patikointi, villi luonto kuin historialliset kohteemmekin.

itaLiaLaiset edustavat Aktiivisten perheiden keskikastia. Heitä kiinnostavat 

kaikenlaiset aktiviteetit, hieman keskivertoa kiinnostuneempia he ovat  

esimerkiksi jäänmurtajaristeilyistä.

hoLLantiLaiset arvostavat koskemattoman erämaan rauhaa, suomalaista saunaa  

ja suomalaista ruokakulttuuria. He haluaisivat patikoida ja kokea rauhallisen hetken  

metsänuotion räiskeessä tai täydellisen hiljaisuuden keskellä ei-mitään.

potentiaaLinen aLasegMentti: 

While i was having a sauna some friends 
scream: ”northern light! northern 

light!”. i was in swimming suit but i ran 
as fast as i can. it seems like god Who 

want to show his existence, dancing with 
the stars... and i understand i didn’t 

want to be anywhere but there.. i spent 
20 minuts under the aurora just with my 

swimming suit and i didn’t realize!

nainen, itaLia
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aktiiviset perheet -segmentin 
osuus kunkin maan  

moderneista humanisteista

saksa 18 %

iso-Britannia 22%

ranska 12 %

espanja 19 %

itaLia 28 %

hoLLanti 3 %
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”huskies und hüttenzauber”
Illan koiravaljakkoajelu luontoon katsomaan 
revontulia. Tauon aikana paistetaan nuotiolla  
erilaisia suomalaisia makkaralaatuja ja 
järjestetään kilpailu ”Huippumakkara haussa”. 
Yöpyminen hyvätasoisessa mökissä   
keskellä luonnonrauhaa.

”Citybreak in the nature”
Perhekaupunkiloma suomalaisessa, idyllises-
sä pikkukaupungissa, jossa yövytään apart-
ment-tyyppisessä majoituspaikassa (aamiaisella). 
ohjelmaan kuuluu opastettu ”erämaaretki” 
luontoon tai vaihtoehtoisesti saaristoon.

”Meet the seals ”
länsirannikon syksyinen  hylkeiden katseluretki 
ammattikalastajan kyydissä, joka kertoo matkan 
aikana hylkeiden elintavoista. Kalastusta.  
Saaliista valmistetaan retken lopuksi kala-ateria. 

”reindeer aBC”
Tutustuminen lappilaisten ”karjaan”, poroi-
hin, aidon poromiehen kertomien tarinoiden 
kautta. Porojen ruokkimista ja parin tunnin 
poroajelu kauniissa talviluonnossa. lapsille 
poropiirustuskilpailu.

”Wild finns”
Tutustuminen Suomen villiin luontoon ja sen 
eläimiin eläintenkatseluretkellä. Majoittuminen 
hyvätasoisessa maaseutuhotellissa. Erähenkinen 
illallinen kotimaisista raaka-aineista.

”forest fun”
opastettu vaellusretki koko perheelle 
kansallispuistossa. Matkan aikana tutustutaan 
suomalaiseen luontoon ja sen kasvi- ja 
eläinlajeihin suunnistaen rastilta rastille ja 
nautitaan metsän hiljaisuudesta. Matkalle on 
otettu mukaan retkieväät, jotka syödään  
luonnon helmassa nuotion ääressä.

”Mitternachtssonne pur”
Keskikesän risteilyohjelma Järvi-Suomessa: 
laivalla kerrotaan keskiyön auringosta ja toivot-
tavasti myös nähdään se. Tarinoita ohi lipuvista 
maisemista ja nähtävyyksistä. Risteilyohjelmaa, 
esim. hanurimusiikkia ja noutopöytä, joka tarjoaa 
perinteistä paikallista ruokaa.

”huskies on the run”
Parin päivän koiravaljakkoretki hyvätasoiselta 
mökiltä hyvätasoiselle mökille. Matkan aikana 
nautitaan paikallista suomalaista ruokaa, jonka 
valmistamiseen matkailijat voivat itse osallistua.

”finnish Waterside Cities”
Kiertomatka muutamiin viehättäviin, veden 
äärellä sijaitseviin kaupunkeihin, jotka ovat 
kiinnostavia myös arkkitehtuurinsa tms. vuoksi. 
Kaupungeissa tutustutaan perheille sopivaan 
tarjontaan ja tehdään ostoksia pienissä putiikeis-
sa, jotka myyvät  pääosin kotimaista tuotantoa. 
Yöpyminen persoonallisissa, mutta hyvätasoi-
sissa majoituskohteissa. Voidaan yhdistää myös 
osaksi isompaa Pohjoismaiden kiertomatkaa.

”do you do sauna?”
Saunomista suomalaiseen tapaan = asiak-
kaille kerrotaan miten suomalaiset saunovat.  
löylyjen jälkeen asiakkaat voivat ensin nauttia 
pesijän palveluista ja sitten rentoutua hyvän 
saunaruoan ääressä. Suomalaisten olutmerk-
kien ”olutmaistelu”. 

”Wild Mushroom hunt” 
Nk. ranskalainen ruskaretki eli sieniretki lasten 
kanssa tai ilman ruskan värittämään metsään, 
jossa tutustutaan suomalaisiin sieniin, kerätään 
niitä ja retken jälkeen valmistetaan ruoaksi.

”idyllic and genuine” 
Kaupunkiloma länsi- tai etelärannikon 
puutalopikkukaupungissa. Tutustuminen juuri 
tälle kaupungille tyypillisiin nähtävyyksiin. 
lounas paikallista / luomuruokaa tarjoavassa 
lounasravintolassa. osallistuminen tuliaislahjan 
valmistamiseen (oli se sitten suklaatryffeleiden 
valmistusta, esineen vuolemista puusta, korun 
tekemistä tms.). Majoittuminen B&Bssä tai 
kotimajoituksessa.

saksa espanja

iso-Britannia

italiaranska

hollanti

 tuoteideoita | aktiiviset perheet
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“suomessa opin, että 
myös hiljaisuuden voi kuulla.”

Modernit  
humanisti  

-pariskunnat

2.3

Modernien huManistien segMentit

25,2 miljoonaa
SEGMENTIN KoKo TuTKITuISSA MAISSA

Segmentin osuus kaikista tutkimuk-

sen moderneista humanisteista

matkustaa Suomeen hyvin tai 

melko todennäköisesti

segmentistä on lomaillut 

Suomessa aikaisemmin

28 %

38 %

10 %
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Modernit humanisti -pariskunnat edustavat lähes 
kaikessa modernien humanistien keskiarvoa. 
Matka on heille pieni seikkailu tuntemattomaan. 
havainnollistamme ryhmää kuvitteellisen 
saksalaisperheen kautta.

Modernit humanisti -pariskunnat pitävät helposti myös ruotsalaisesta ja norjalaisesta 

matkailutarjonnasta. Taistelemme euroista siis naapureiden kanssa. Siksi kannattaa 

löytää aina omaan tuotteeseen tai markkinointiin selkeä Suomi-kulma, jotta erotut 

vertailussa. Se voi olla vaikkapa kalevalainen kansanperinne tai ortodoksisen kirkon 

vaikutus kulttuuriimme, suomalainen avara ja koskematon erämaa, suomalainen 

rehtiys ja suorasukaisuus, hullu rallikansa, jne. paikaLLisuutta ja Maakunnan 

erikoisuuksia ei voi kyLLin korostaa.

Modernit huManisti -pariskunnat arvostavat vastuuLLisuutta ja yMpÄris-

tötietoisuutta. Varmista, että korostat näitä asioita sekä arjen toimissa että mark-

kinoinnissa. Erilaiset sertifioinnit antavat merkittävästi lisää uskottavuutta viestintään. 

Tunnetuin sertifiointi on ISo 14001 -ympäristöjärjestelmästandardi, jota voidaan käyt-

tää systemaattiseen ja valvottuun ympäristötyöhön. Samaan standardiin perustuu myös 

EMAS-ympäristöjärjestelmä, joka auttaa organisaatiota huomioimaan ympäristönsuo-

jelun toiminnassaan. Matkailijalle tärkeitä ympäristömerkkejä ovat Eu-ympäristömerkki 

(entinen Eu-kukka) sekä oma pohjoismainen ympäristömerkkimme Joutsenmerkki. 

lisää tietoa löydät valtion ympäristöhallinnon verkkopalvelusta ymparisto.fi.

vinkkejä

danieL, graafinen suunnitteLija, 38

petra, nÄytteLykoordinaattori, 35

Lukas, 3

BERlIINI, SAKSA

daniel ja petra asuvat Berliinissä. He ovat luonteeltaan avoimia ja uteliaita, 

molemmat myös työskentelevät alalla, jossa on hyvä pitää silmät ja korvat auki. 

Matkustellessaan he eivät mene massojen mukana, vaan haluavat löytöretkeillä 

ja erottua valinnoillaan muista. Jo siksi Suomi kiinnostaa. lomallaan he pyrkivät 

yhdistämään maaseutu- ja kaupunkimatkailun. Majoitus- ja ravintolapalveluiden 

ei tarvitse olla turhan tasokkaita, hyvä perustaso riittää. 

Meitä kiinnostaa erityisesti: maaseutuloma, kiertomatka

petra:

”Suomi on omaperäinen maa, sekä luonnon että kulttuurin 

puolesta. Olemme lukeneet Kalevalasta ja suomalaisesta 

kansanperinteestä, sekä nähneet huikeita kuvia revontulista 

ja koskemattoman erämaan täydellisestä rauhasta. Meitä 

kiinnostaa vastuullinen matkailu, aktiivinen lomareissu, joka 

opettaa meille jotakin uudesta kiinnostavasta kulttuurista”.

danieLin, petran ja Lukasin uneLMien LoMaohjeLMa:

• patikointia ja villieläinten katselua erämaan rauhassa

• idyllisen suomalaisen pikkukaupungin tunnelma

• illanvietto paikallisten kanssa paikallisten suosikkipaikassa

• makkaranpaistoa ja metsän hiljaisuutta nuotion äärellä

• legendaarisen napapiirin ylitys ja arktinen alue 

• pyöräilyä, maastopyöräilyä tai vaikkapa pieni hiihtovaellus
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Modernit humanisti -pariskunnat 
segmentin osuus kunkin maan 

moderneista humanisteista

saksa 24 %

iso-Britannia 16 %

ranska 14 %

espanja 17 %

itaLia 23 %

hoLLanti 6 %

Modernit huManisti -pariskunnat

Muutamia erityis-
piirteitä maakohtaisesti
saksaLaiset haluavat irtaantua omasta arjestaan. He ovat muita kiinnostuneempia 

esimerkiksi veneilystä, myös kiertoajelut ja kävelyt purevat saksalaisiin. Suuri osa saksa-

laisista haluaisin kokea kaamoksen pimeyden sekä lapin ja saamelaiskulttuurin.

Britit ovat muita kiinnostuneempia paikallisesta ruokakulttuurista sekä mahdollisuu-

desta rentoutua ja harrastaa aktiviteetteja saman loman aikana. Aktiviteetit kuten moot-

torikelkkailu, kalastus ja ratsastus kiinnostavat heitä enemmän kuin muita.

ranskaLaiset haluavat seurata paikallista elämäntapaa ja päästä vuorovaikutukseen 

paikallisten kanssa. Suomalaiset outoudet eukonkannosta suojalkapalloon kiinnostavat. 

Ranskalaiset ovat muita kiinnostuneempia esimerkiksi lumikenkäsafareista, villin luonnon 

tarkkailusta ja rentoutumishoidoista.

espanjaLaiset etsivät uutta kiinnostavaa matkakohdetta, tietoa kaivetaan netistä.  

He haluavat lomaltaan paljon kiinnostavia paikkoja, eritoten kaupunkeja. Saaristo- ja 

sisävesiristeilyt sekä kylpylät kiinnostavat muita enemmän. 

itaLiaLaiset ovat kiinnostuneita paikallisesta elämäntavasta ja perinteistä. Muita 

enemmän heitä kiinnostaa esimerkiksi talviristeily jäänmurtajalla sekä kiertoajelut ja - 

kävelyt. Italialaiset ovat myös hyvin kiinnostuneita ainutlaatuisista luonnonilmiöistämme.

hoLLantiLaiset ovat muita kiinnostuneempia vaelluksista, villin luonnon seuraa-

misesta ja koiravaljakkoajeluista. Heille kannattaa myös esitellä museoita ja muita 

historiallisia kohteita, esittävää taidetta ja vaikkapa arkkitehtuuria. Myös suomalainen 

ruokakulttuuri ja paikallinen elämänmeno kiinnostavat.
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Moderneista humanisteista erottuu kolme 
suomalaiselle matkailuyrittäjälle tärkeintä segmenttiä:

1. kuLttuurifanit erottuvat joukosta paikallista elämäntapaa, perinteitä ja 

historiaa kohtaan kokemansa erityisen mielenkiinnon ansiosta. He ovat taloudel-

lisesti merkittävin ryhmä, kun huomioidaan ryhmän koko ja keskimäärin käytetty 

rahamäärä. | 17 % tutkimuksen moderneista humanisteista.

2. aktiiviset perheet suhtautuvat avoimin mielin kaikkiin uusiin elämyksiin.  

He ovat selvillä erilaisista mahdollisuuksista ja näkevät vaivaa kokeakseen lomallaan  

kohteen parhaimmat palat. | 9 % tutkimuksen moderneista humanisteista.

3. Modernit huManisti -pariskunnat edustavat lähes kaikessa  

modernien humanistien keskiarvoa. Matka on heille pieni seikkailu  

tuntemattomaan. | 28 % tutkimuksen moderneista humanisteista.

Erityisesti aktiivisten perheiden ja kulttuurifanien mieltymykset ja toiveet ovat 

Suomen kannalta lähes optimaaliset. Ryhmistä erottui lisäksi kaksi tärkeää alaseg-

menttiä, joita kutsumme nimillä skandinavia-fanit ja nuoret luontoseikkailijat.

Kolmas segmentti, Modernit humanisti -pariskunnat, edustavat keskimääräistä 

modernin humanistin profiilia ja ovat siksi kiinnostava kohderyhmä.

Tämän työkirjan tavoitteena on syventää ymmärrystä moderneista humanisteista 

ja antaa konkreettisia vinkkejä ja ideoita oman matkailuliiketoiminnan kehittämi-

seksi. Tiedon paljoutta ja luokittelun tarkkuutta ei kannata pelästyä, sillä loppujen 

lopuksi moderni humanisti on aika tavallinen matkailija, tavallista vaativampi tosin. 

Hän ei odota mitään erikoista, vaan haluaa kokea suomalaisen luonnon,  

kulttuurin ja elämäntavan sellaisena kuin se on.

yhteenveto

3.

Matkailun edistämiskeskus on määritellyt 
markkinointitoimenpiteidensä kohderyhmäksi 
modernit humanistit. ryhmää määrittäviä arvoja 
ja asenteita ovat avoimuus vieraita kulttuureja 
ja uusia kokemuksia kohtaan sekä huolenpito 
tulevaisuuden yhteiskunnasta ja maailmasta.

tietoisuus moderneista humanisteista auttaa, kun suunnitellaan matkailutoimintaa 

ja markkinointitoimenpiteitä. Kysyntä ja tarjonta on mahdollista saada kohtaamaan 

paremmin ja viestintä kohdistumaan oikeisiin henkilöihin.

Tämä työkirja perustuu tutkimushankkeeseen, joka selvitti aikaisempaa tarkemmin 

modernit humanistit -kohderyhmän rakennetta ja suhtautumista Suomeen mat-

kailukohteena. Tutkimushankkeen aineisto kerättiin kuudessa maassa: Saksassa, 

Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Espanjassa, Italiassa ja Hollannissa. Tutkimuksessa 

haastateltu joukko edustaa noin 90 miljoonaa eurooppalaista.

38 39VISIT FINLAND MODERNIT HUMANISTIT 



tuunaa tuotteesi

-työpaja

4.

tuunaa tuotteesi -työpaja on tarkoitettu tuottamaan 
uusia ideoita nykyisen toimintasi tueksi, tai kehittä-
mään jotain kokonaan uutta. sen järjestäminen  
kannattaa erityisesti silloin, jos yrityksessäsi ei  
ole systemaattista tapaa tuottaa kehitysideoita.

tuunaa tuotteesi -työpajassa käytetään palvelumuotoilun menetelmiä, jotka 

soveltuvat käytännössä minkä tahansa yrityksen toiminnan kehittämiseen.

Käytä Tuunaa tuotteesi -työpajaan sopivaksi katsomasi määrä aikaa. Suositeltava aika  

on yksi työpäivä. Nopeimmillaan vedät sen läpi kolmessa tunnissa, tunti per askel.

Kun lähdet suunnittelemaan palvelusi ja markkinointisi kehittämistä, on tärkeää koota 

yhteen sopiva sekoitus yrityksesi väkeä. Toimivin tiimikoko on useimmiten 3 –  4 henkeä. 

Muista, että ideoista tehdään parempia porukalla.

Parasta on, jos saat palvelusi kehitykseen mukaan myös oikeita asiakkaita.  

Heidän suustaan kuuluu usein raaka, mutta hyödyllinen totuus.
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askel 1
tee päätös millaisia asiakkaita haluat houkutella. käytä apunasi tässä 

työkirjassa kuvattuja modernien humanistien eri segmenttejä ja maakohtaisia 

eroja tunnistaaksesi sen kohderyhmän jota haluat lähestyä. peilaa työkirjan 

tietoja siihen, mikä juuri sinun palvelussasi kohderyhmää motivoi.

Muista, että oikeaa vastausta tässä kohtaa ei ole: vain sinä tiedät millaisia 

vierailijoita haluat ja miten palvelusi tai viestisi heille räätälöidään.

askel 2
kirjoita auki asiakkaan polku. Mitä tapahtuu ennen matkan varaamista? entä  

varausvaiheessa? entä sen jälkeen, kun matkailija lähtee takaisin kotimaahansa?

Asiakkaan polku on tehokas käyttäjälähtöinen työkalu, kun suunnittelet missä  

kohtaa polkua autat asiakasta tarjoamalla enemmän tietoa, palvelemalla paremmin  

tai esimerkiksi kysymällä asiakkaan mielipidettä.

työkaLu: Empatiakartta auttaa kuvaamaan kohdeasiakkaan suhtautumista sinun palveluusi. 

Täytä empatiakartta yhdessä tiimisi kanssa saadaksesi aikaan yhteinen ymmärrys siitä, 

millainen tavoittelemanne asiakas on.

huoM. Tärkein ostokäyttäytymiseen vaikuttava tekijä on motivaatio matkustamiselle, eli 

vastaus kysymykseen miksi. Pureudu empatiakartan täyttämisessä erityisesti kysymykseen 

”Miksi asiakkaamme tekee matkailijana mitä tekee?”

suuriMMat ongeLMat isoiMMat iLahtuMisen aiheet

työkaLu: Asiakkaan polku auttaa hahmottamaan kokonaisuuksia. Se on erinomainen 

työkalu tiimin kesken käytettäväksi, ja auttaa ymmärtämään missä palvelun tai markkinoinnin 

pullonkaulat voivat sijaita.

huoM. Asiakkaan polku on helpoin aloittaa keskeltä, siitä kohtaa kun asiakas  

kohtaa tuotteesi tai palvelusi.

asiakkaan poLku

ongeLMa

asiakkaan toiMinta

touCh points

ehdotukset (ongeLMat)

paLveLukokeMus:

eMotionaaLinen kokeMus

vaiheet:

unelmoi etsii varaa Lomailee Loman jälkeen
Mitä ajattelee ja tuntee?

Mitä näkee?Mitä kuulee?

Mitä sanoo ja tekee?
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askel 3
aika tuottaa uusia ideoita! jaa jokaiselle työpajaan osallistuvalle nippu posti it 

-lappuja, ja anna tehtäväksi kirjata edellisten vaiheiden tietojen perusteella niin 

monta ideaa kuin mieleen tulee. anna aikaa vaikkapa 10 minuuttia. Muista, että 

tässä vaiheessa tärkeintä on määrä. Listaa siis niin monta ideaa kuin mahdollista.

Valitkaa ideoista parhaat porukalla. listaa kaikki ideat yhdelle seinälle, ja anna jokaiselle työpajaan 

osallistuvalle viisi ääntä käytettäväksi. Helppo tapa äänestää on jakaa jokaiselle viisi pientä värikästä 

tarraa, jotka voi kiinnittää parhaaksi kokemansa idean kohdalle.

askel 4
kokeile parhaaksi toteamiasi ideoita nopeasti ja edullisesti, käytännössä niin  

pian kuin mahdollista. näin voit todeta, kokevatko asiakkaasi ne oikeasti hyviksi.  

jos kokevat, onnittele itseäsi paremmasta liiketoiminnasta. jos eivät, olet silti  

saanut lisää arvokasta pääomaa oppimalla jotain uutta asiakkaistasi.

HuoM. Tee ideastasi nopea prototyyppi. Nopea prototyyppi voi olla kevyt 

ja halpa, sen tärkein tarkoitus on osoittaa miellyttääkö uusi idea asiakkaita.

työkaLu: Ideoiden priorisointiin kannattaa käyttää selkeää nelikenttää,  

jossa ideat jäsennellään sen mukaan, mikä on niiden oletettu liiketoimintavaikutus,  

ja toisaalta kuinka helppo ideat on käytännössä toteuttaa.

Miksi innostaa kohderyhmää?

ideat kiteytettynä
Minkä ongelman ratkaisee? kohderyhmät (t)

onnistumisen edellytykset?

idea visuaLisoituna
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Markkinointia sesongin mukaan

edellisvuosien matkailutilastoista on sinulle hyötyä, kun suunnittelet markki-

noinnin painopisteen kallistusta maakohtaisesta. Ainakin aikaisempina vuosina 

ovat britit ja ranskalaiset suosineet Suomea erityisesti talvikaudella. 

vinkkipankki

5.
nopeaa kauppaa netin avulla

1. event – Jos palvelusi on auki tietyn ajanjakson kuten kesän ajan,  

tee sille tapahtuma (Event) Facebookissa. Tapahtumaan on helppo  

liittyä, ja se näkyy myös kavereille. 

2. anna asiakkaalle käyntikortti, jonka kääntöpuolella on suosituimpien 

arvostelusivustojen nettiosoitteet, esimerkiksi tripadvisor.com ja  

yelp.com. Pyydä matkailijaa vierailemaan sivustolla ja antamaan arvio  

palvelustasi. Näin muutkin löytävät luoksesi. 

3. seuraa säännöllisesti, mitä palvelustasi sivustoilla kirjoitetaan. Kiitä hy-

vistä kommenteista ja vastaa asiallisesti, nöyrästi ja selkeästi perustellen 

mahdolliseen kritiikkiin. 

4. Mieti millaisilla hakusanoilla moderni humanisti voisi palveluasi hakea. 

Varmista, että nettisivuiltasi löytyy mahdollisimman paljon näitä sanoja. 

lieksalaisen kanoottiyrittäjän hakusanoja voivat olla vaikkapa canoeing, 

lieksa, camping, holiday ja Finland.

verkkosivujen tarkistuslista

1. varauslomake etusivulle. Jos haluamasi toiminto (ostaminen, vuokraus, varaus) on 

useamman klikin päässä etusivusta, putoaa todennäköisyys käyttää sitä. 

2. hintatiedot. Jos hintaa ei mainita, päätöstä ei yleensä tehdä. 

3. helposti täytettävät lomakekentät. Päivämäärien ja muiden täytettävien kenttien 

täytyy olla dropdown-valikkoina ja helposti täytettävissä. Jos tiedot joutuu syöttämään 

käsin, on tehtävä usein niin aikaa vievä, että prosessi keskeytyy. 

4. suuret kuvat. Visuaalisuus on tärkeää, kun matkailija haluaa tietää millaiseen paikkaan 

on tulossa. Varmista, että verkkosivuillasi olevat kuvat ovat tasokkaita ja houkuttelevia, 

ja joko riittävän suuria tai suurennettavissa. 

5. sijaintitiedot. Varmista, että sivuillasi on kartta, esimerkiksi reittihaun mahdollistava 

Google Maps -kartta. Kannattaa myös kirjoittaa lähestymisohjeet vaikkapa 

lentokentältä tai lähimmistä kaupungeista. 

6. responsiivisuus. Yhä suurempi osa kävijöistä vierailee sivuillasi älypuhelimella tai 

tabletilla. Sivuston kannattaa olla teknisesti rakennettu niin, että sisältö skaalautuu eri 

kokoisiin näyttöihin. 

7. verkosto. liittoudu yhteen muiden ympäristön yrittäjien kanssa, suosittele heidän 

palveluitaan sivuillasi, niin hekin suosittelevat sinua. Matkailijan suunnittelu helpottuu 

huomattavasti, kun hän saa kauttasi ”sisäpiirin tietoa” lähialueen muista palveluista.

saksa  534 276  9,2    37 %   63 %

ranska 217 850  3,8    60 %   40 % 

hoLLanti 164 903  2,8    50 %   50 %

iso-Britannia 405 415  7,0    63 %   37 %

espanja 96 836  1,7    39 %   61 %

itaLia  130 915  2,3    36 %   64 %

TALVISESONGIN 

OSUUS YÖPYMISISTÄOSUUS MAITTAIN 2012

lähde: Tilastokeskus, 2013

KESÄSESONGIN 

OSUUS YÖPYMISISTÄ
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pidetyimmät kuvat ovat sellaisia, joissa esiintyy suomalaisen luonnon avaruutta tai 

koskemattomuutta sekä lämminhenkistä yhdessäoloa, seurustelua ja suomalaisesta ruoasta 

nauttimista. Kuvilta odotetaan myönteistä tunnelmaa, lämpöä ja hauskuutta. Vähiten pidetään 

kuvista, joissa on jotakin keinotekoista tai yhteyttä Suomeen ei ymmärretä. Vaikka modernit 

humanistit pitävätkin koskematonta luontoa korostavista valokuvista, kannattaa osassa kuvista 

olla myös ihmisiä, jottei kokonaisuudesta tule liian autiota ja pelottavaa.

taLvikuvat: kuva 3 revontulista on suosituin: taianomainen ja ainutlaatuinen luonnon valoilmiö erämaassa. 

Tätä ei voi muualla kokea! | kuva 8, joka esittelee tilallista avaruutta ja suomalaisen luonnon eksotiikkaa, on 

toiseksi suosituin. Sitä pidetään kauniina ja eksoottisena, nimenomaan Suomelle tyypillisenä avarana maise-

mana. | kuva 2 jääbaarista on vastaajien inhokki: se koetaan keinotekoisena, epämiellyttävän kylmänä ja liikaa 

massaturismiin viittavana. | kuva 7 on huono, sillä siitä puuttuu linkki Suomeen. Koska luonnonympäristö ei 

kuvasta välity,  yhdisti osa kuvan eläintarhaan. | kuva 5 koetaan epämiellyttävänä ja epäaitona. Kylmyys koettiin 

liian äärimmäiseksi, lisäksi kuvassa ärsyttää miehen passiivisuus ja järjetön tunnelma.

kesÄkuvat: kuva 2 maiseman yllä liitävästä lentokoneesta on suosikki: siinä tuntuu vapaus ja seikkailu, 

koskematon ja avara luonto.  | kuva 7 on toiseksi suosituin, siinä on mukavaa yhdessäolon tunnelmaa ja 

paikallisista ruokaa – molemmat suomaisille tärkeitä. Moni ajattelee sen myös esittävän matkailijoiden ja pai-

kallisten lämminhenkistä kohtaamista, jossa keskustellaan vaikkapa paikallisesta ruoasta, elämäntavasta ja 

luonnosta. | kuva 9 herätti myös myönteisiä ajatuksia, rauhallisen ja rennon tunnelman ansiosta. Tosin moni 

yhdistää kuvaan ajatuksia, jotka sopivat mihin tahansa rantalomakohteeseen. | kuva 5 koetaan huonoimpa-

na, sillä sen ei ymmärretä liittyvän Suomeen, osa kokee kuvan myös liian tummasävyisenä ja aggressiivisena. 

| kuva 3 koetaan tylsäksi, koska yhteys Suomeen jää ohueksi.

valokuvan merkitystä matkailijan päätöksenteossa ei voi liiaksi korostaa. 

arvaatko, mitkä talvi- ja kesäkuvat ovat eniten modernien humanistien 

mieleen ja mitkä eivät kohderyhmään kolahda?

kuinka valita vetovoimainen valokuva

5 6

3 8

9 2

4 5

8 3

7 7

2 9

6 4
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”Moderni humanisti on hyvin kiinnostunut siitä, mitä me arjessa teemme. 

Hän on kiinnostunut esimerkiksi talvirenkaista, ja siitä miten me niillä ajamme. 

olosuhteet ovat hänelle vieraat, joudummehan selviämään verraten kylmästä 

talvesta. Tarjoa Modernille Humanistille rautaisannos Suomen arjesta vapaassa 

keskustelussa, hän arvostaa sitä taatusti.”

ryhmätyö: Modernit humanistit Workshop turussa

”Vie näyte palvelustasi kohderyhmän luo. olemme festivaalin tiimoilta järjes-

täneet konsertteja ulkomaille jo 80-luvulta, ja houkutelleet siten kohderyhmää. 

Samalla meille on syntynyt verkosto ulkomaisista taiteilijoista, joihin olemme 

luoneet hyvät suhteet vuosien aikana.”

haastattelu: sari rusanen, kuhmon kamarimusiikki

”Haasteena markkinoinnissa on usein, että paikallisetkaan eivät tiedä mitä mat-

kailupalveluita tarjoamme. Jos tieto palveluista etenee suositteluin, niin tilanne 

pitäisi korjata. Pitäisikö ensin opettaa oma väki hyödyntämään palveluja, vaik-

kapa kohdistamalla sosiaalisen median markkinointi ensin paikallisille?”

ryhmätyö: Modernit humanistit Workshop jyväskylässä

”Verkostoidu. Juttele muiden lähialueen toimijoiden kanssa, aina pankista par-

turiin. Käy läpi mitä yhteistä voisitte tarjota toistenne asiakkaille. Joskus epäto-

dennäköisiltä partnereilta löytyykin yllättäviä yhteistyömahdollisuuksia.”

haastattelu: sari rusanen, kuhmon kamarimusiikki

”Kiersimme matkatoimistoja Euroopassa, ja ne tarttuivat kyllä yllättävän hyvin 

siihen kun kerroimme Kuusamosta ja meistä. Toimistot tuntevat kohderyhmän-

sä niin hyvin, että tietävät milloin asiakkaat kiinnostuvat. Voi siis olla, että suo-

malaisyritykselle yksi tärkeimmistä kohderyhmistä olisi lopulta matkatoimistot.”

haastattelu: kaisa valkama, Bjarmia

vinkkejä yrittäjiltä

”Modernille humanistille on tärkeää suhde kasvolliseen paikalliseen 

ihmiseen. Meidän markkinoinnissa tämä tarkoittaa sitä että tulisi pitää 

ihmiset esillä, isäntä tai emäntä on sellainen keneen tutustumisesta ja 

kenen tarinoista kerrotaan tutuille jälkikäteen.”

ryhmätyö: Modernit humanistit Workshop rovaniemellä

”olen huomannut, että moderni humanisti haluaa usein omatoimi-

sesti tehdä asioita, ja haluaa monesti tehdä läheisilleen kokemuksesta 

ainutlaatuisen. Muistan kerran, kuinka yksi isä halusi hiihtää 30 kilo-

metriä -28 asteessa koska halusi tarjota lapselleen elämyksen hiihtä-

misestä äärioloissa. No, jouduimme hakemaan heidät sieltä autolla, 

mutta halu omatoimiseen kokemukseen oli hyvin vahva.”

ryhmätyö: Modernit humanistit Workshop rovaniemellä

”Meille tullessaan perheet haluavat irrottautua arjesta. Tarjoamme 

jokaiselle perheenjäsenelle jotain: isä voi vaikkapa mennä kalaan, äiti 

käydä kauneushoidossa ja lapset kylpylässä. Tämä on perheelle pake-

toitu palvelukokemus, jonka haluamme myös verkossa tuotteistaa.”

 haastattelu: kirsi pekkarinen, kylpylähotelli kunnonpaikka

”Tee yksinkertaisista jutuista omaleimainen elämys. Me olemme teh-

neet esimerkiksi pulkkamäen, mutta siten että olemme itse mukana 

luomassa tunnelmaa. Samoin savusaunassa joku voi ohjeistaa sauno-

jia ja kertoa historiaa jne. Yksinkertaisesta on lopulta helppo jalostaa 

hieno kokemus.”

haastattelu: kirsi pekkarinen, kylpylähotelli kunnonpaikka
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heLena petÄistön 

vinkit
suomen matkailupotentiaali on vajaakäytössä jos asiaa kysytään helena  

petäistöltä. seuraavassa poimintoja helena petäistön kirjoituksesta  

”Miten houkutella eurooppalaisia suomeen?” Matkailusilmän numerossa 

1/2014. helena petäistö tunnetaan suomalaisen matkailun puolestapuhujana, 

matkakirjailijana sekä matkapalveluiden suurkuluttajana.

euroopassa kahta asiaa kaivataan eniten: lisää luontoa ja aitoja,  

alkuperäisiä, yksinkertaisia asioita.

Ranskalaiset tietävät, että metsässä kävely on erityisen hyvä terveydelle. Se alentaa 

verenpainetta ja vähentää stressihormonia, kortisolia. Jo pelkkä näkymä puihin päin 

työhuoneen ikkunasta vähentää stressiä. Mikä valtava potentiaali meillä, vihreän kullan  

maalla, onkaan tällä alueella! Joka kylässä pitäisi helposti löytää viitoitetulle, hyvin  

hoidetulle patikkapolulle ihailemaan maisemia.

luontoon palaamisen lisäksi halutaan aitoa, alkuperäistä tekemistä. Kalastus- ja  

metsästysmatkat, ratsastusretket ja -vaellukset, pyöräily, mutta myös sieni- ja  

marjamatkailu houkuttelevat eurooppalaisia.

aitoa tekemistä luonnossa

LoMaiLuun kuuLuu herkutteLu. Erityisesti eurooppalaiset odottavat tuhansien 

järvien maalta kalaravintoloita.

Sienimetsämme ovat paratiisi ja marjamme ovat oikea aarre.  Sieni- ja marjamatkat  

yhdistettyinä illalla kokkikursseihin, joissa opitaan valmistamaan taivaallista sienikeittoa 

ja herkullista mustikkapiirakkaa itse poimituista luonnonantimista ja jotka vielä nauti-

taan päivän päälle – siinä resepti onnistuneelle luontopäivälle. 

Kunnon kalastusretken kruunaa sama sapluuna: Savustuslaatikko järven rannalla on eurooppalai-

selle ihme juttu, ja sillä illan aterian valmistaminen itse ongituista vonkaleista on elämys.

Poronlihalla on mainio kuriositeettiarvo. Kippuralle käristetyt lihasuikaleet eivät herätä  

ranskalaisissa kulinaristeissa ihastusta, mutta kun he kuulevat syövänsä poroa, kaikki  

ovat innoissaan eksoottisesta ruokaelämyksestä.

hemmottelua hyvällä ruualla

LuonnonheLMassa LoMaiLuLLa on ruuhkaeurooppalaiselle kuitenkin rajansa; 

moni haluaa myös toimintaa. Mökkielämää luonnonhelmassa ei tunneta samalla 

tavalla kuin meillä, joten siihen tarvitaan opastusta. 

Siksi lomailemaan tulevat mannereurooppalaiset tarvitsevat käyttöohjeet sille,  

mitä tehdä mökillä, saunalla, veneellä, laiturilla, järvellä ja metsällä. Hyvin tehty, 

hauska opaskirja pitäisi kuulua joka vuokramökin varustuksiin.

pientä ohjeistusta & evästystä
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saunaa Luonnostaan arasteLevakin on kotimaahan palatessaan yhtä ylpeä  

”urheasta” kokemuksestaan kuin poronkäristyksen syömisestä. Saunapassi taskussaan 

hänellä olisi jotakin tavallisuudesta poikkeavaa kerrottavaa. 

Sauna voisi myös olla osa paluuta luontoon, jota stressaantuneet ihmiset kaipaavat.  

Mutta sauna on kuin mökki, siihenkin moni eurooppalainen tarvitsee kunnon opastusta.  

Ja historian hämäristä voisi kaivella höysteeksi vielä lisää eksoottista tarinaa.

Aitoa suomalaista saunaa voisi käyttää enemmän myös hotellien erikoispiirteenä

poikkeamaan muusta eurooppalaisesta majoituksesta. 

sauna uusiin sfääreihin

se, ettÄ kaikki peLaa, ei riitä eurooppalaiselle matkailijalle. Hän haluaa myös viihtyä 

yöpaikassaan. Hotellinpitäjän pitäisi aina tarjota sellaista, millaista hän itsekin haluaisi  

matkoillaan saada. Kodikkuus ei ole ollenkaan hullumpi houkutin.

Suomalaisia hotelleja jos mitä vaivaa mielikuvituksen puute, kun ketjumme jylläävät 

standardisapluunallaan läpi maan. Euroopassa se on eilistä päivää, nyt valttia ovat niin  

sanotut charmihotellit tai karaktäärihotellit.

Majoitustarjonnan tylsyyteen olisi myös olemassa hurmaava poikkeus, joka vain odottaa 

toteuttamistaan. Idean äiti on Jyväskylän Helin Matkojen perustaja, ja se on jopa rekisteröity  

ja savolaisittain sanottuna aloittamista vaille valmis. Kyseessä on Mummonmökkitie-projekti. 

Kaikilta paikkakunnilta löytyy tyhjiä mummonmökkejä. Jos ne pantaisiin kuntoon, ehostettaisiin 

punamullalla, lisättäisiin pitsiverhot, räsymatot, pelargorniat ja aamiaistarvikkeilla varustettu 

jääkaappi sekä siivouspalvelu, siinä meillä olisi supisuomalainen majoitusmuoto, joka takuulla 

houkuttelisi eurooppalaisia automatkailijoita maahamme.

Eurooppalainen kaipaa suomalaiselta palvelulta enemmän silmänpilkettä. 

 Palveluhenkisyys ja pelisilmä ovat hyvän paikan tavaramerkki.

kodikkuus & vieraanvaraisuus

vahva vaLttikorttiMMe ovat rannikon vanhat puukaupungit. Muualla on 

loisteliaita linnoja ja kartanoita, mutta meidän ainutlaatuisia puukaupunkejamme – 

niitä, jotka vielä ovat jäljellä – ei ole tarjolla muualla.

Järjestetään loviisan tyyliin avoimien ovien viikonloppuja muuallakin!  

Viimeksi 15 000 henkeä osti lipun puukaupungin idylliin, mukana myös  

ruotsalaisen sisustuslehden lukijamatkalaiset.

on jaksettava olla tarkkana siinä, mitä, minne ja miten rakennamme, ettemme karkota 

vaativia asiakkaita rumalla ja ala-arvoisella rakentamisella. Markkinoidaan näkyvästi 

aarteitamme: esim. loviisan Vanha Kappeli, hieno vanha puurakennus, kylpylä, jossa 

venäläinen aatelisto vietti kesiään ja joka on palannut entiseen loistoonsa.

Kun tuon ranskalaisille tuoksuvia hautatervapulloja, ja kerron tarinan siitä,  

miten jopa maailman mahtavin Britannian kauppalaivasto oli oululaisten  

armoilla, saan kaikki innostumaan.

tarinat & historia

ehdottoMasti kiehtovin asia ovat valoisat kesäyömme.  Keskiyön golf on 

jo keksitty, mutta paljon muutakin voi järjestää huumaavan valoisana kesäyönä; 

patikointia, pyöräilyä, uintia, veneilyä, teatteria, tanssia... 

Alpit tunteville Suomen lappi voi olla jopa pettymys ja vasta Norjan vuonot jotakin. 

Mutta riittää, kun mainitsee Suomen 60 000 järveä, niin kyllä ihmetys alkaa. Siinä 

on Euroopan parhaiten kätketty matkailuaarre! Kätketty ihan kirjaimellisestikin: 

ranskalaiset ihmettelevät, miten puut ja pajukot peittävät näköalat tieltä järvelle. 

Risusavotta siis jokaiseen järvikuntaan.

valkeat yöt ja kiehtovat järvet
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one of the most amazing experiences was staying in  
rovaniemi just near the site were kemijoki and ounajoki  
meet at springtime when the ice just started to break.  

the sounds were incredible. another beautiful experience was  
hiking up one of the tunturis near taivaskero in the midnight  

sun and certainly one of my most memorable experiences was  
a finland holiday as a teenager near punkaharju when a few of us  
went out kayaking on the lake around midnight under a full moon  

and got lost. took us hours to find the way back home but it  
was just gorgeous! the list is endless and comprises things like  

sauna and lakka and humppa. and the do list is just as long.

nainen, itaLia
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”suomessa voin käydä 
paikoissa, joissa ihminen 

ei ole ennen käynyt.”



Moderni humanisti on avoin ja  
utelias matkailija, maailman metropolit jo 

kertaalleen kolunnut. nyt häntä kiinnostaa 
omaperäinen ja eksoottinen suomi.

tämä työkirja perustuu MeKin teettämään tutkimukseen, joka selvitti 

millaisia eurooppalaiset modernit humanistit ovat matkailijoina. 

tutkimustieto auttaa suomalaisia matkailuyrittäjiä suunnittelemaan 

entistä parempia palveluja ja osuvampaa markkinointia. 

WWW.Mek.fi
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