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OS K E n Ruc ol a  ( Ru s s i a n 
Consumers’ Latent Needs) 

-hankkeen tutkimusdata ei 
piirrä mairittelevaa kuvaa suomalais-
ten matkailupalveluiden markkinoin-
nista venäläisille. Suomi tunnetaan 
puhtaana ja luonnonläheisenä maana, 
missä infrastruktuuri pelaa ja ihmi-
set ovat luotettavia. 

Toisaalta Suomi näyttäytyy maana, 
jossa ei löydä suomalaista ruokaa, 
kunnollisia kulttuurinähtävyyk-
siä ja miksi kaikki paikat menevät 
kiinni kello kuusi? 

Suomi on kuin suuri harmoninen 
kylpylä: rentouttava mutta tylsä. 
Ja jos jotain tapahtuu, se tehdään 
salaa: helsinkiläisistä klubeista ja 
iltamenoista ei kerrota missään. Edes 
uudenvuodenaattona suomalaiset 
eivät osaa juhlia.

 Eurooppalaiset hinnat, suomalai-
set palvelut

Suomi koetaan miellyttäväksi loma-
maaksi, jonne tullessa suurkaupunkien 
hektinen elämä jää taakse. Lomalla 
voi todella rentoutua, sillä suoma-
laisten kanssa ei voi edes riidellä, 
vaikka kuinka yrittäisi, eikä metsäs-
säkään tarvitse väistellä roskia tai 
kaatuneita puita vaan voi vaeltaa 
hyvillä kävelypoluilla.

Mutta se kaikki on kallista. Hotellit 
ovat eurooppalaista hintatasoa, vaikka 
paikka ei sitä muutoin venäläisin 
silmin ole. Junamatka on hintava, 
eikä autonkaan tankkaaminen ole 
halpaa. Mökkilomalle tuodaan usein 
ruoka kotoa ja verkosta etsitään vink-
kejä edullisista majapaikoista. Miksi 
maksaa sängystä, jos sillä rahalla 
voi hankkia viihdykettä?

 Neljä tyypillistä venäläismatkailijaa
Venäläisten matkailijoiden Suomeen tuomaa matkailutuloa ja työllisyyttä on yhä mahdollisuus kasvattaa. 
Rucola -hankkeessa tavoitteena oli saada tietoa millaisia ovat ne venäläisten tarpeet, joihin vastaamalla 
matkailijoiden viipymää ja palvelujen käyttöä voitaisiin lisätä.

Rucola piirtää kuvan venäläisten Suomi-kuvasta
Rucola-hankkeen sosiaalisen median syväanalyysissa ja Pietarissa toteutettujen haastattelututkimusten 
pohjalta piirtyi kuva neljästä erilaisesta matkailijatyypistä. Profiilikuvaukset ovat yksi esimerkki työkaluista, 
joiden avulla matkailuyritykset voivat kehittää toimintaansa.

Kohdebongari: 
Tehokas lomailija, jolla on korkeat 

odotukset. Vertaa nähtävyyksiä ja 
kulttuuritarjontaa Euroopan muihin 
kaupunkeihin. Haluaa nähdä ne asiat 
ja paikat, jotka ”kuuluu” nähdä ja 
vaikuttua näkemästään. Suomesta 
tuntuu puuttuvan erityisyys ja kaikki 
paikat menevät kiinni jo kuudelta. 
Käy Suomessa ostoksilla ja laskette-
lumatkoilla.

Viihdytettävä: 
Odottaa seikkailuja tuttavaporukan hyvässä 

seurassa sekä mielellään paljon ja monipuolista 
tekemistä. Kaihtaa tylsyyttä, parasta lepoa on 
seura ja toiminta. Kaveriporukalla Suomesta 
voi vuokrata lyhyeksi ajaksi mökin, kalastaa, 
grillata ja marjastaa. Kaikkialla tuntuu olevan 
autiota ja joka paikassa on paljon sääntöjä ja 
kieltoja. Suomalaiset ovat hyvin lainkuuliai-
sia, mutta antavat silti teini-ikäisten lastensa 
pomppia saunasta alasti ulos. Outoa.

Kesäasukas: 
Vuokraa mökin perheelle pidem-

mäksi aikaa. Viettää rauhallista lomaa 
ja piipahtaa lasten kanssa lähiym-
päristön matkailukohteissa, jotta 
saunominen, soutaminen ja grillaami-
nen eivät ala kyllästyttää. Arvostaa 
asioiden ennakoitavuutta ja turval-
lisuutta, sekä lomanviettoa oman 
perheen rytmissä. Liikkuu omalla 
autolla ja kokee, että Suomessa ajami-
nen on helppoa ja turvallista. 

Löytöretkeilijä: 
Kulttuurista ja suomalaisten arjesta kiinnos-

tunut reissaaja, joka kiertää lomansa aikana 
useampia kaupunkeja, syö mielellään paikal-
lisia ruokia ja poikkeaa suunnitelmistaan, jos 
eteen osuu jotain kiinnostavaa. Tutkii etukä-
teen verkosta nähtävyyksiä ja ajanvietettä 
sekä muiden arvioita lomakohteista. Tärkeää 
löytää aitoja asioita ja mielellään myös muilta 
piilossa olevia asioita. Pitää kulttuurisia eroja 
mielenkiintoisina.

”Luulen, että Suomessa ei ole kult-
tuuria - vain järvet, kalat ja metsä.”

”Suomessa on aikaa omille 
tunteille ja ajatuksille.”

”Ihmistä on vaikea yllättää, kun 
hän elää maailman kauneimmassa 
kaupungissa”.

”Suomalaiset elävät todella 
terveellistä elämää.”

”Suomessa ajetaan teillä siisteissä 
jonoissa rajoitusten mukaan.”

Venäläiset toivovat lisää tietoa 
suomalaisesta kulttuurista, monia 
kiinnostaa tutustua naapurimaan 
elämäntyyliin. Suomalaiselle kohtuu-
hintaiselle ruualle on myös kova 
kysyntä. Tapahtumista ja aidoista 
suomalaisista matkamuistoista on 
pulaa. Jos kaikesta vielä saisi tietoa 
myös venäjäksi, aina parempi. 

Moskovalaiset ja pietarilaiset eroa-
vat matkailijoina. Pääkaupungista 
suunnat aan yleensä matkalle 
Helsinkiin, pietarilaiset ylittävät 
rajan omalla autolla ja liikkuvat paljon 
myös Itä-Suomessa. Moskovalaiset 
arvostavat Suomen hiljaisuutta ja 
rauhaa, pietarilaiset toivovat näke-
vänsä enemmän kulttuuria ja historiaa.

Venäläiset haluaisivat käyttää enem-
män ohjelma- ja kulttuuripalveluita, 
mutta niitä ei joko ole tai niitä ei 
löydetä”, kertoo projektin toteutusta 
koordinoinut Miikka Raulo.      MA

”Lappi on mystinen ja eksoot-
tinen. Mutta eikö se ole oma 
maansa?”

”Helsingissä on paljon konsertteja 
ja hyviä klubeja ihan keskustassa, 
mutta niistä ei kerrota missään.”

”Suomessa 
voi luot-
taa ihmi-
siin ja 
viran-
omaisiin.”

”Tosi 
outoa, 

että lainkuuliaiset suomalaiset 
antavat teini-ikäisten lastensa 
pomppia saunasta alasti mökkinaa-
purissa? Ne kuitenkin saattavat soit-
taa poliisille jos naapurissa ollaan 
liian kovaäänisiä…”

”Suomessa on niin kaunista ja 
puhdasta, että alkaa tehdä mieli 
poimia omatkin roskat maasta.”

”Suomalaiset eivät rikkoisi lakia 
vaikka niille maksettaisiin.”

Kuvat: Matkailun ja elämystuotannon OSKE
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Rucola-hankkeessa on 
järjestetty tuunaus-
työpajoja matkai-

lualan ammattilaisille. 
Työpajoissa on pureuduttu 
saatuun tietoon ja lähdetty 
sen pohjalta kehittämään 
jokaiselle yritykselle nope-
asti toteutettavia parempia 
palveluita, kertoo Reima 
Rönnholm Palmu Inc:stä.
Saarijärveläisen kylpyläho-
telli Summassaaren johtaja Maarit 
Paunonen kiittää työpajaa innosta-
vaksi päiväksi, josta sai konkreetti-
sia vinkkejä omaan työhön.

– Esimerkiksi oppi siitä, miten 
tietoa kannattaa välittää venäläi-
sille matkailijoille, oli päivän hyvää 
antia. Tietoahan on paljon olemassa, 
mutta miten sitä kerrotaan asiak-
kaille, on toinen asia, toteaa Paunonen.

Toiseksi anniksi Paunonen nimeää 
sen, että jo työpajapäivän aikana 
jokainen määritteli itselleen konk-
reettisen kehitystavoitteen omaan 
työhön.

– Asioita on meilläkin jo alettu 
viedä eteenpäin. Toki venäjänkie-
lisessä internetmaailmassa on haas-
teita, mutta etenemme aktiivisesti, 
toteaa Paunonen.

Matkustajamää-
rät Venäjältä 
Suomeen ovat-

kin kasvaneet vuosi 
v u o d e l t a .  S a m a l l a 
Suomessa kulutetun 
rahan määrä on kasva-
nut. Suurin osa rahasta 
käytetään ostoksiin, ei 
palveluihin. Kysyntää 
erilaisille palveluille 
on olemassa runsaasti. 
Venäläiset eivät vain 
halua vuokrata mökkiä 
ja käydä kaupoissa.

Nataliya Kohvakko Infokone 
Oy:stä on venäjänkielisen internetin 
asiantuntija ja oli mukana, kun OSKE 
kutsui lomalle Suomeen venäläisiä 
bloggareita. Bloggarit tutus-
tuivat erilaisiin kohteisiin 
ja kirjoittivat niistä venä-
jänkielisessä internetissä. 
Markkinoinnin kannalta 
vierailut olivat onnistu-
neita, Suomesta on levin-
nyt venäjän kielellä paljon 
tekstiä, kuvia ja videoita.

Kohvakko on myös kerännyt blog-
gareiden avulla palautetta suoma-
laisille matkailualan yrityksille.
Tutkimusten tuloksia hyödynne-
tään OSKEssa kehittämällä matkailu-
yrityksille työkaluja, joilla ne voivat 
kehittää toimintaansa ja menestyä 
paremmin kilpailussa venäläisistä 
asiakkaista.

Rucola-tutkimuksen tavoitteena 
oli selvittää matkailijoiden kokemus-
maailma ennen Suomessa käyntiä ja 
millaiset ennakkomielikuvat heillä 
on. Myös se, mikä sai lähtemään 
matkalle ja miten matka hankittiin: 
oliko ostamiselle esteitä? Ja miten 
matka lopulta meni?

Hyvää ruokaa ja aktiviteetteja
Saadun tiedon myötä Kohvakko 

listaa, miten venäläisiä asiakkaita 
palvellaan paremmin. Monet kompas-

tuskivistä on helppo korjata.
- Suomalaisten matkailu-
alan yritysten venäjänkie-

lisiä nettisivuja pidetään 
usein liian suppeina ja 
vain vähän tietoa jaka-
vina tai niitä ei edes ole. 

Tähän kannattaisi satsata. 
Oleellista on se, että asiak-

kaan on helppo ostaa palveluja.
Bloggarit olivatkin joutuneet etsi-

mään tietoa matkakohteistaan hyvin 
monista muista lähteistä.

Sähköpostiinkin moni yrittäjä 
vastaa luvattoman huolimattomasti. 
Vastauksen saamiseen voi mennä 
päiviä, jolloin kiinnostunut loman 
suunnittelija on ehkä jo löytänyt 
uuden kohteen.

Ruoka on myös venäläisille lomai-
lijoille tärkeää. Bloggarit ihmette-
livät palautteessaan sitä, etteivät 
he  löytäneet ravintoloita, joista 
saisi kohtuuhintaista kansallista 
suomalaista ruokaa. Tarjolla oli usein 
pizzaa, hyvin vaatimaton nouto-
pöytä tai kalliiksi koettu peruna-
muusi ja pihvi.

- Kolmas selkeä 
iso asia on se, että 
venäläiset kaipaa-
vat lomalla paljon 
aktiviteetteja, mutta 
eivät halua varata 
niitä jo ennen lomaa. 
Venäläiset arvostavat 
lomaa, jonka aikana 
näkee paljon ja kokee 
uusia asioita. Museot 
ja historia sekä paik-
kakunnan erityispiir-
teet kiinnostavat.

Turhan moni Suomeen kutsutuista 
bloggareista oli kokenut, ettei tietoa 
aktiviteeteista ollut saatavilla loma-
kohteissa, vaikka esimerkiksi hotel-
leissa muuten palvelu oli moitteetonta. 
Iltaohjelman puute oli myös häirit-
sevää.

- Itsenäisen matkailijan tai pienen 
ryhmän näyttää olevan hyvin vaikea 
saada vinkkejä ja opastusta, tiivis-
tää Kohvakko.

- Venäläinen matkailija arvostaa sitä, 
että aamulla voi herättyä päättää, 
mitä tänään tehdään. Suomalaisten 
yritysten kannattaisikin tukea näitä 
spontaaneja ostopäätöksiä.       MA

TOP 3
1.  Verkkosivut venäjäksi ja niille konk-

reettista tietoa ja hyvä ostomah-
dollisuus

2. Järjestä helposti toteutettavia ja 
nopeasti myytäviä aktiviteetteja-
koko päiväksi

3. Tarjoa suomalaista ruokaa kohtuul-
lisella hinnalla

Rucola-hanke kutsui yhdeksän venäläistä matkailubloggaria testaamaan matkakohteita. Toiveista 
korkeimmalle nousivat aktiviteetit ja suomalainen ruoka.

Askel kohti venäläistä ajattelutapaaBloggarit testasivat talvitarjontaa

Lisää myytävää asiakkaille
Hotel Arthurin Sari Luomanen 

koki puolestaan työpajan suurimmaksi 
anniksi venäläisten matkailijoiden 
profiileihin ja käyttäytymistapoihin 
tutustumisen.

– Toinen työssä hyödyllinen asia 
oli palveluketjun kuvaaminen. Siinä 
palvelu pilkotaan osiin, jotta sitä 
voidaan tarkastella kronologisesti. 
Arjessa ei omaa työtä tule näin arvi-

oiduksi. Tarkastelu on 
tärkeää, jotta eri osien 
kautta saa luotua lisää 
myytävää asiakkaalle. 
Sen myötä työpajasta 
on pa ljon hyöt y ä 
omassa työssä, toteaa 
Luomanen.      MA

 
Työpajasta suuntaviivat tekemi-
selle

Rucola-työpajoissa on haluttu 
katsoa matkailupalveluita venä-
läisin silmin. 
Rovaniemellä työpajasta päästiin 
nopeasti konkreettisiin muutok-
siin, joiden toivotaan osaltaan 
vaikuttavan siihen, että ostos-
matkailun lisäksi yhä useampi 
venäläinen tulee myös lomalle 
Rovaniemelle.
Rovaniemen Matkailu & Mark-
kinoinnin toimitusjohtaja Sanna 
Kor tela inen ker t oo,  mit ä 
Rovaniemellä on jo tehty:
1. Keskustan parkkipaikkoja ehdote-

taan muutettavaksi kiekolla toimi-
viksi ja venäläisille voisi jakaa kiek-
koja. Venäläiset vierastavat keskus-
taa parkkisakkojen pelossa.

2. Kaupungin lounastarjoilua on 
kehitetty vetävämmäksi ja tarjolla 
on keittolounaita sekä paikallista 
ruokaa.

3. Matkailuneuvontaa markkinoidaan. 
Ilmainen neuvonta ei ole tuttua 
venäläisille, joten he eivät osaa 
edes etsiä matkailuinfoa.

4. Tapahtumista ja palveluista kerro-
taan niin, että asiat on jo ajateltu 
venäjäksi. Näkökulma on siis venä-
läinen, ei vain käännettyä mate-
riaalia.

5. Tarjotaan paketteja. Vaikkapa mökki 
ja kalastusvälineet tai majoitus ja 
grillilounas.

 Bloggari Anna Chernyh Muumimaailmassa.

Kootut opit
Mitä huomioida kun järjestät 
bloggarimatkaa? 
www.experiencebusiness.fi/
kootut-opit

Kiinnostuitko?
Rucola-signaalisessio 18.4. ja 
Venäjä verkossa-seminaari 3.-4.5.
Tulossa on myös verkko-oppi-
miskokonaisuus, jossa avataan 
tutkimuksessa hahmottuneita 
matkailijaprofiileja sekä annetaan 
vinkkejä ja työkaluja kuinka kehit-
tää omia palveluita.
www.experiencebusiness.fi/ 
rucola


