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Rucola (Russian Consumer Latent Needs) on venäläisten matkailijoiden 

tarpeita selvittävä palvelumuotoiluprojekti. Olemme tehneet 

asiakastutkimusta paikan päällä Pietarissa sekä kartoitusta sosiaalisessa 

mediassa.  

Venäläisistä matkailijoista kerätystä ymmärryksestä olemme rakentaneet 

työkaluja, joiden avulla matkailuyritykset voivat kehittää omia palveluita 

paremmin venäläisten matkailijoiden tarpeita ja arvostuksia vastaaviksi.  

 

 



37 % 
Suomeen suuntautuvista 

matkoista on lomamatkoja. 
Ostosmatkoja 57%, tuttava- 

vierailuja 15%, työmatkoja 9 %. 

22 % 
Venäläisistä matkailijoista käy 

tällä hetkellä vierailullaan 
kulttuurikohteissa. Kiinalaisista 

88 %, puolalaisista 60 %. 

3,4 milj. 
Venäläisten suomeen vuonna 

2012 tekeminen matkojen 
määrä. 

4,3 
(asteikolla 1-5) 

Venäläisten matkailijoiden 
tyytyväisyys kaupan alan 

palveluihin Suomessa. 

¾ x € 
Osuus rahasta, jonka venäläiset 
matkailijat käyttävät ostoksiin. 
Vain ¼ käytetään tällä hetkellä 

palveluiden ostoon. 

>50 000 
Rajanylityksiä päivässä 

vuodenvaihteen vilkkaimpina 
päivinä. 

1 000 000 
Suomen Pietarin-pääkonsulaatin 

vuonna 2011 myöntämät viisumit.  

n. 70 % 
Pietarilaisista ei vielä ole käynyt 

Suomessa. 

Lähteet:  
TAK Oy rajatutkimus 2011  

Kaupan liiton tutkimus 2011 
Helsingin Sanomat 18.12.2011  

4,8 milj. 
Pietarin asukasluku. 

660 € 
Pietarissa asuvan henkilön 

keskimääräiset käytettävissä 
olevat tulot kuukaudessa. 
Suomessa 1494 €/hlö/kk. 

56 % 
Venäläisistä ostaa Suomesta 

alkoholia. 75% ostaa vaatteita ja 
74% ostaa elintarvikkeita. 



TARPEIDEN 
YMMÄRTÄMINEN 

YMMÄRRYKSEN 
JÄSENTÄMINEN 

LÖYDÖSTEN 
SOVELTAMINEN 

• Yhdessä valitut teemat ja 
rajaukset: mitä haluamme 
ymmärtää? 

• Laadullinen tutkimustyö 
Pietarissa; haastattelut 

• Sosisaalisen median 
monitorointi ja tutkimus 

• Palveluiden ostoprosessi 
• Mitä venäläiset tavoittelevat 

ja haluavat kokea? 
• Mikä estää Suomeen 

saapumista ja hyvää 
kokemusta? 

• Jalkautustyöpajat 
matkailualueilla 

• Päälöydökset vs. valittu 
kehityshaaste 

• Työkalut palveluiden 
kehittämiseen 

Mistä tulokset tulevat? 

YRITYKSILLE TYÖKALUJA PAREMPIEN PALVELUIDEN SUUNNITTELUUN 



• 12 syvähaastattelua Pietarissa 
• Haastatteluihin valittiin eri tyyppisiä 

kuluttajia; osa Suomessa käyneitä, 
osa ei. 

• Tärkeänä kriteerinä se, että 
matkustaa ulkomaille. 

• Lisäksi 30+ pikahaastattelua ja 
luotaintehtävää Suomi-talon 
tapahtuman yhteydessä 

Miten tutkimusta tehtiin Pietarissa? 



Miten tutkimusta tehtiin sosiaalisessa 
mediassa? 

• Infokone Oy ja Julia Trushina toteuttivat laajan 
syvämonitoroinnin  ja sosiaalisen median 
kampanjan Venäjällä  

• Kanavina olivat keskustelufoorumit, vkontakten 
ryhmät, Livejournalin yhteisöt ja blogit, 
matkailijoiden yhteisöt, matkailijoiden blogit  

• Tavoitteena oli selvittää  venäläisten 
matkailijoiden: 

• Kokemusmaailma ennen Suomessa käyntiä: 
ennakkomielikuvat ja stereotypiat  

• Kiinnostuksen ja alustavan 
matkustamispäätöksen herättäneet kanavat 
(esim. ystävän suositus, lehtimainos jne.)  

•  Matkan hankintaan liittyvä kokemukset: 
pullonkaulat, ostamisen esteet ja hylkäämisen 
syyt  

•  Matkan aikainen kokemus: mistä pitivät, mikä ei 
riittänyt  

 

• Toteutus lukuina: 

• Syvämonitoroinnissa analysoitiin 374 viestiä 

•  Suomessa on käynyt 11 venäläistä bloggaria 

•  Projektin Vkontakte-sivun tykkääjiä: 587 

•  Projektin Facebook-sivun tykkääjiä: 157 

•  Avoimia kysymyksiä -keskusteluja erilaisissa 
yhteisöissä: 18 

•  Tutkimukseen osallistui projektin sivuilla yli 500 
henkilöä 

•  Halukkaita tulevaisuuden bloggarimatkoille yli 
120 henkilöä 
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SUOMEEN LIITTYVÄÄ KESKUSTELUA SOSIAALISESSA MEDIASSA 

”Heitä ei kiinnosta kertoa sinulle, kuinka heillä on kaikki  hienosti, he eivät 
ole kiinnostuneita sinusta. Suomalaisten suhtautumista turisteihin voi 
kuvailla niin, että ”hyvä kun saavuitte, mutta jos ette olisi tulleet, olisi 
jotenkin rauhallisempaa”. Matkan lopuksi useasti kuulee paikallisilta, että 
”olipa hyvä, että sesonki loppui”. Suomen kansa ei ole valmis antamaan 
kaikkeaan lyhyen turistisesonkinsa aikana, he eivät halua kultaisia vuoria ja 
suuria voittoja, eivät ole valmiita lykkäämään rauhallista elämäänsä. 
Meille tämä oli hämmästyttävää ja jopa aluksi hieman loukkaavaa, mutta 
ajan kanssa ymmärsimme, että he vain ovat sellaisia.” 
 
”Osaatteko kuvitella, että esimerkiksi Moskovassa yhdessä parhaista 
ravintoloista olisi risaisia huonekaluja?! Mutta heille tämä on normaalia. 
Istua voi, tuolit ja pöytä ovat vahvoja ja eivät hajoa, mutta niiden tärkein 
tehtävä on painon kesto, kauneus on toissijaista.”  
 
”Hyvä, että varasimme etukäteen halvan hotellin. Ei ole pakko varata 
jonkun Booking.com:in kautta, on paljon herttaisia motelli-hostelleja, joita 
ei voi varata verkossa, niihin voi soittaa.” 
 
”Myöhään talvella saavuimme uudelleen katsomaan linnoitusta, toimme 
ystäviä, mutta meillä ei ollut tuuria. Opastetut kierrokset olivat vain 
suomeksi, ja kaikille muille ehdotettiin kierroksen aikana luettavaksi 
englanninkielistä esitettä. Ilman opasta ei saanut mennä minnekään, ja 
opasta olisi pitänyt odottaa tunti. Niinpä käännyimme ympäri ja 
lähdimme.”  
 
”Samanaikaisesti kanssamme meitä seuraa 4 eri matkanjärjestäjän bussia, 
joten voitte kuvitella, mitä se tekee pysähdyksille ja opastetuille 
kierroksille. Meitä se ei vaivannut, mutta tällaisissa määrissä 
maanmiehiensä näkeminen ulkomailla ei ole kovin toivottavaa.”  
 

”Henkilökohtaisesti en rakasta suomalaisia hotelleja, ne ovat 
vaatimattomia ja kalliita. Omassa mökissä on sauna, takka, ulkogrilli, 
kuivauskaappi ja pesukone.” 
 
”Suomi pistää silmään siisteydellään, tasaisilla teillään, kurinalaisilla 
kansalaisillaan, ruokatuotteiden laadullaan. Millaisia mansikoita: nuolet 
sormia! Ja herneet? Ja mustikka? Suomi on tarkoitettu rauhalliselle, 
mietiskeleväiselle levolle. Niihin tapauksiin, kun täytyy päästä stressistä 
eroon ja olla hiljaisuudessa.”  
 
”Ihmiset menevät ei nähtävyyksien vuoksi. Ihmiset menevät uusien 
vaikutelmien takia, sukeltaakseen erilaiseen elämään ja tapoihin. 
Vaihtaakseen maisemaa, yleisemmin.”  
 
”Metsä on rehevämpi, ruoho on vihreämpää, järvet läpinäkyvämpiä, kukat 
enemmän tuoksuvia. Olet poissa metropolin vilskeestä ja sukellat 
verkkaiseen, vieraan maan kiireettömään elämään. Täällä ei tee mieli 
kiirehtiä, suuttua, jatkuvasti vilkuilla kelloa tai korottaa ääntään…Täällä 
kuljet kadulla ja hymyyn vastataan hymyllä))) Se on niin miellyttävää!”  
 
”Yleisesti kalastus on erittäin suosittua viihdettä, ja sitä varten on suuri 
määrä erityisiä paikkoja niin talvella kuin kesälläkin. Sienien määrä 
sesongin aikaan on kuin sadusta, suomalaiset keräävät vain kantarelleja ja 
herkkutatteja, joten haapasieni ei ole harvinainen ilmiö kaupungin 
keskustassa!” 
 
”Pidin oikein kovasti kansallista taidetta myyvästä kaupasta, ja kuten minä 
sen nimesin: käsityön ja suunnittelun myymälä.” 
 
”Suomessa on valtavat mahdollisuudet historialliseen, kulttuuriseen ja 
luontoon liittyvään matkailuun. Henkilökohtaisesti minussa herättää 
suurta kiinnostusta luontoturismin kehittyvä tarjonta kalastuksesta 
talvilajeihin. Suomi on luonnon, hyvän palvelun ja venäläisille turisteille 
osoitetun vieraanvaraisuuden maa. Älkää odottako mitään kulttuurisia 
järistyksiä, kuten Keski-Euroopan mailta, niin kuin Ranska tai Italia.” 
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PÄÄTEEMAT 



Siellä on tylsää ja autiota… 

• ”Jos Suomi olisi kauempana, sinne ei olisi mitään 
syytä mennä” 

• ”Suomesta puuttuvat kiinnostavat kohteet” 

• ”Tekemisen löytäminen vaatii työtä ja 
perehtymistä” 

• ”Vain pääkohteista on tarjolla tietoa” 

• ”Suomi on hyvä vain liikunnasta ja ulkoilma-
aktiviteeteista kiinnostuneelle” 

• ”Tunnetaan lähinnä Lappeenranta, Imatra, 
Helsinki” 

• ”Suomalaiset ovat pidättyväisiä, tavallisiin 
ihmisiin on vaikea luoda kontaktia” 

…mutta puhdasta, hiljaista, rauhallista ja turvallista 

• ”Suomessa mieli ja hermot lepää ja saa positiivista 
energiaa” 

• ”Suomessa on luonto on äärimmäisen puhdas, aito ja 
villi” 

• ”Suomessa ei ole kiirettä, ruuhkaa tai liikaa ihmisiä” 

• ”Suomalaiset noudattavat sääntöjä tarkasti ja kaikki 
on järjestyksessä” 

• ”Suomalaisiin voi luottaa ja Suomessa kaikki toimii” 

• ”Suomessa voi tehdä laadukkaita ostoksia halvalla” 

• ”Suomi on Pietarilaiselle helppo ensimmäinen 
matkakohde” 

PÄÄLLIMMÄISET SUOMEEN LIITTYVÄ MIELIKUVAT 



• Kotona elämänrytmi hektinen - puhdas luonto, turvallisuus ja rauha ovat luksusta 

• Loma vietetään mielellään erilaisessa ympäristössä 

• Perheen merkitys todella tärkeä, lapsille halutaan antaa parasta (esim. raitis ilma) 

• Matkalla usein yhdessä isomman porukan kanssa, ympärille halutaan ihmisiä ja 
seuraa 

• Matkakohde valitaan niistä, joista suosituksia tuttavilta 

• Tottunut varaamaan ja suunnitelmaan matkan itse - ja uskoo siihen, että asiat on 
helppo järjestää 

• Matkustaa Suomeen mielellään omalla autolla (koska venäläisten matkanjärjestäjien 
bussit epämukavia ja epävarmoja) 

• Lomalla halutaan paljon aktiviteetteja (tekemistä joka päivälle) 

 

 

 

PIETARILAINEN MATKAILIJA 



• Vaikka matkustetaan perheen kanssa, voidaan silti rohkeasti tehdä asioita erillään 

• Arvostaa laatua ja palvelua 

• Kaikenlainen kulttuuri, historia ja tarinat kiinnostavat 

• Ruokailu on tärkeä osa matkaa 

• Rakastaa juhlimista perheen ja ystävien kanssa 

• Ei arkaile näyttää olevansa venäläinen 

• Perheissä korostuneet sukupuoliroolit: esim. nainen suunnittelee, mies maksaa 

• Valmis tekemään ostopäätöksiä ja muuttamaan suunnitelmia spontaanisti 

 

 

PIETARILAINEN MATKAILIJA 



MIKSI TULLA SUOMEEN? 

Mökkeily 
Pidempi loma Suomessa 

Ostosmatkat 
Viisumin avaaminen 

Muutaman päivän matkat 
Kiertomatkailu 
Aktiviteetit 
Kaupunkilomat 
Luontomatkailu 
… 

”Suomi on houkuttelevan 
lähellä ja Pietarilaisen on 
tosi helppo saada viisumi” 

”Suomi on hiljaisen 
loman maa” 

Paljon hyödyntämättömiä 
mahdollisuuksia… 



OSTAMISEN KÄYTTÄYTYMISMALLIT 
Pietarilaisten matkailijoiden profiilit 



Missä on 
seuraava 
nähtävyys

? 

LÖYTÖRETKEILIJÄ 

PIETARILAISTEN MATKAILIJOIDEN KÄYTTÄYTYMISMALLEJA 

Ihania 
käsitöitä! 

Illalla 
grillataan! 

KOHDEBONGARI 

VIIHDYTETTÄVÄ KESÄASUKAS 

Varustelu ja 
hyvä sijainti 
vaikuttivat.. 

• Fiilistelijä 
• Ennakkoluuloton 
• Herätematkailija 
• Tutkimusmatkailija 
• Itsenäinen seikkailija 
• Bileturisti 
• Sohvasurffaaja 

• Optimoija 
• Lomanrakentaja 
• Huolellinen 
• Tukikohtamatkalainen 
• Varautuja 
• Emigrantti 

• Reissukaveri 
• Opportunisti 
• Huoleton 
• Tapahtumaturisti 
• Toimintahakuinen 
• Cowboy 

• Katselija 
• Shoppailija 
• Vaativa 
• Diiva 
• Statushakuinen 
• City-turisti 
• Ryhmämatkailija 



KOHDEBONGARI 

Loman merkitys 
Uusi ympäristö, latautuminen, meri, nähtävyydet, status 
 
Tavoitteet lomalle 
Haluaa nähdä ne jutut, jotka kuuluu nähdä - ja vaikuttua kokemastaan 
 
Arvostukset 
• Osoitetut nähtävyydet 
• Monipuolinen tarjonta 
• Palvelun laatu 
• Mukavuus 
• Loman tehokkuus 
• Terve skeptisyys/varauksellisuus 

Tehokas lomailija, joka haluaa nähdä merkittävät 
peruskohteet. Odotukset usein korkeita ja vaikeita ylittää. 
Vertaa nähtävyys- ja kulttuuritarjontaa muuhun Eurooppaan 
ja Pietariin. Tällä hetkellä tyypillinen vierailu Suomessa on 
pikainen shoppailumatka tai viikko laskettelukeskuksessa.   

Miten voisin palvella paremmin? 

Mitä uutta voisin kehittää? 



KOHDEBONGARI – Suomen status matkakohteena 

”Suomi on kompensaatio toiselle 
matkakohteelle, joka olisi ollut 
hienompi. Erityisyys puuttuu." 

* vrt. Tallinnan risteily status suomalaisille 



VIIHDYTETTÄVÄ 

Loman merkitys 
Haluaa pitää hauskaa ja siinä sivussa ehkä kokeilla uusia asioita 
 
Tavoitteet lomalle 
Aktiivinen lepo, seikkailu, ystävät, irtautuminen 
 
Arvostukset 
• Yhdessä ystävien ja läheisten kanssa vietetty aika 
• Spontaani tekeminen, tilanteen mukaan 
• Yllätykset ja erikoiset kokemukset 
• Seura on kohdetta tärkeämpi 

Spontaani matkailija, joka lähtee matkalla yhdessä olon tai 
aktiviteetin vuoksi. Odotuksissa on seikkailu hyvässä seurassa 
ja mielenkiintoista tekemistä, jolla vältetään tylsyyttä. Tällä 
hetkellä saattaa saapua Suomeen tuttavaporukan kanssa 
mökille juhlimaan uudeksi vuodeksi tai rallia katsomaan. 
Matka on usein jonkun toisen järjestämä.  
 

Miten voisin palvella paremmin? 

Mitä uutta voisin kehittää? 



VIIHDYTETTÄVÄ – Suomen status matkakohteena 

”Suomi helppo irtiotto arjesta. 
Naapurin takapiha, joka on tylsä, 
mutta hyvässä kunnossa. Hyvässä 

porukassa siellä voi tehdä hauskoja 
juttuja." 



KESÄASUKAS 

Loman merkitys 
Lepo, rauha, luonto, pois melusta ja ruuhkasta, lasten ehdoilla 
 
Tavoitteet lomalle 
Haluaa hallitun ympäristön, jossa voi hidastaa ja keskittyä nauttimaan  
 
Arvostukset 
• Oma hallinta ja rytmi 
• Ennakoitavuus, varmuus 
• Sujuvuus, turvallisuus 
• Käytännöllisyys 
• Itsenäisyys 
• Riippumattomuus 

 

Aktiivista lepoa, rauhallisuutta ja puhtautta arvosta 
itsenäinen matkailija, joka saapuu Suomeen usein 
pidemmäksi aikaa. Vaihtelua hektiseen arkeen omilla 
ehdoilla, mutta pienellä riskillä. Tyypillinen esimerkki on  
mökkiloma lasten kanssa tutussa kohteesta, josta on helppo 
tehdä itsenäisiä päiväretkiä lähiympäristöön. 

Miten voisin palvella paremmin? 

Mitä uutta voisin kehittää? 



KESÄASUKAS – Suomen status matkakohteena 

”Suomi on laadukas ja 
turvallinen kohde, jossa on 
helppo viettää laatuaikaa." 



LÖYTÖRETKEILIJÄ 

Loman merkitys 
Liike, vaihtelu, uudet maisemat ja kulttuuri, mahdollisuudet 
 
Tavoitteet lomalle 
Haluaa sulautua osaksi kulttuuria ja/tai luontoa, ”local flavor” 
 
Arvostukset 
• Pieni on kaunista 
• Yksinkertainen luksus 
• Kulttuuriset erot 
• Tutkiminen, kätkettyjen juttujen löytäminen 
• Huokeat vaihtoehdot 

Nautiskeleva herätematkailija, joka kerää mielellään pieniä 
paikallisia herkkuja ja elämyksiä. Kiinnostunut kulttuurista ja 
tavallisten ihmisten arjesta. Tällä hetkellä tyypillinen vierailu 
Suomessa voi olla vaikkapa kolmen päivän kiertomatka eri 
paikkakunnilla Itä-Suomessa.  

Miten voisin palvella paremmin? 

Mitä uutta voisin kehittää? 



LÖYTÖRETKEILIJÄ – Suomen status matkakohteena 

”Löytöjä läheltä. Erilaista ja 
kiinnostavaa." 



OSTOPROSESSI JA MATKAKOKEMUS 



IDEA TIEDONHAKU VARAUS MATKALLA SUOSITTELU 

WOM SoMe Trad.Web Ympäristö Esitteet 

Tarinat. 
Todo’s. 

Etäisyydet. 
Kartat. 

Suositteluja 
lukevat 

buukkaavat 
varmemmin. 

Kuvat. 
Erilaisuus. 

Google: 
kaupunki 

Luotettavuus. 

Ideat. 

Luotettavuus. 
Saatavuus. 
Helppous. 

Kadut. 
Tienvarret. 

Kyltit. 
Paikalliset. 

Ongelmattomuus. 
Löytö. 

Hauskuus. 
Vaikuttavuus. 

Kulttuurien  
erot. 

Käytännön 
toimintaohjeet. 

Ajo-ohjeet 

Profiilin 
vaikuttamisen 
hetki 

OSTOPROSESSI JA KANAVAN MERKITYS 



Mieti parin kanssa/ryhmässä 

• PARIN KANSSA 

• Mitkä teemat oli sinulle uusia/tuttuja? 

• Miten voisit täydentää omien kokemustesi pohjalta? 

• Tunnistatko profiileja asiakkaistasi? Mitä muita käyttäytymismalleja 
tai profiileita kohtaat työssäsi? 

• Mitä kautta sinun venäläiset asiakkaat ovat sinut löytäneet? 

• RYHMÄSSÄ (1 profiili/ryhmä) 

• Miten voisin palvella asiakasryhmää paremmin? 

• Mitä uutta voisin kehittää? 

• Onko jokin matkakokemuksen vaihe erityisen haasteellinen? 

• Missä on eniten ostamisen/ hyvän kokemuksen esteitä? 

 



OSKE –ota hyöty irti 

•   Tutustu venäläisiä asiakkaita koskeviin tutkimuksiin 

•  www.experiencebusiness.fi/rucola 

• maatuska.fi 

• Tilaa uutiskirje  

• www.experiencebusiness.fi  

• Vuosijulkaisu, lue lisää mm. venäläisten ostoprofiileista 

• www.e-julkaisu.fi/m&e2012 

• Lisätietoja: 

• Miikka Raulo Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus  

• 040 7310022, miikka.raulo@jklinnovation.fi 

 

http://www.experiencebusiness.fi/rucola
http://www.experiencebusiness.fi/
http://www.e-julkaisu.fi/m&e2012
http://www.e-julkaisu.fi/m&e2012
http://www.e-julkaisu.fi/m&e2012


KIITOS! 


