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MIKSI kulttuurin tuotteistamista kansainvälisille matkailumarkkinoille?

Tourism and culture synergies, UNWTO 2018

Kulttuurin hyödyt matkailulle

• Vetovoimaa ja kilpailutekijöitä
• Elämyksellisiä sisältöjä
• Pidentää viipymää
• Lisää matkailijoiden rahankäyttöä
• Lisää matkaiijoiden tyytyväisyyttä

Matkailun hyödyt kulttuurille

• Mahdollisuus lisätuloihin 
• Uusia yleisöjä
• Voimavaroja paikallisten kulttuuri-

palveluiden ylläpitämiseen
• Lisää paikallisten arvostusta kulttuuria

kohtaan



Kansainvälistymisen askelmerkit

Kotipesästä tuotteisiin



USP (unique selling points) 
eli ainutlaatuiset vetovoimatekijät1

Kotipesä kuntoon!



Mitkä ovat taiteellisen ja kulttuurisen sisällön USP:T?

Onko USP kulttuurinen sisältö yhdistettynä 

ympäristöön ja muuhun palvelutarjontaan?

Onko USP maailmanluokan taiteellinen 
sisältö?

Photo: Soila Puurtinen, Savonlinna Opera Festivals Photo: Savonlinna Opera Festivals



KOHDERYHMÄT
Kenelle kulttuuri/taide on ja voisi olla 
elämys?
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Kotipesä kuntoon!



Suomen matkailun kohderyhmät



MAAILMA

Kysyntää kulttuurille, 
paikalliskulttuurille, 
kaupunkilomille.
Kulttuurista kiinnostuneet 
matkailijat ovat suurimmat 
matkailijasegmentit

SUOMI

Suomi tunnetaan puhtaasta
luonnosta, väljyydestä, 
rauhallisuudesta, 
turvallisuudesta, toimivasta 
yhteiskunnasta.

Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen kysyntälähtöisesti.



Soft core - ”tavalliset” matkailijat, kiinnostuneita elämyksistä

- Omatoimimatkailijat

- Ryhmät

Hard core - kulttuurin/taiteen alan harrastajat

- Omatoimimatkailijat

- Ryhmät

Kulttuurimatkailun kohderyhmät

Kenelle 
tuotteistetaan?

Miten 
puhutellaan?

Miten ja missä 
markkinoidaan?

Miten ja missä 
myydään?



City breikkaajat (City Breakers)

Tunne asiakkaasi, kohderyhmäopas matkailuyrityksille, Visit Finland 2018



Aitouden etsijät (Authentic Lifestyle Seekers)



Kulttuurimatkailija
• Haluaa oppia uutta

• Haluaa tutustua paikalliseen elämään

• Kaipaavat aitoja, paikallisia kokemuksia

• Kulttuuri saa lisäarvoa matkailupalveluista

Houkutteleva kohderyhmä

1) Käyttävät rahaa, jopa 40 % enemmän kuin muut

2) Kunnioittavat paikalliskulttuuria ja luonnonvaroja 

3) Ovat korkeasti koulutettuja

4) Viipyvät 1,8 päivää kauemmin

5) Tekevät väh. 1 matkan/vuosi enemmän kuin muut

6) Ovat aktiivisia sosiaalisessa mediassa,  
arviointisivustoilla ja suosittelemisessa



Kerro elämyksestä!3

Kotipesä kuntoon!



Myy elämyksiä, tunnelmaa!

Nettisivut houkutteleviksi ja informatiivisiksi!

Potentiaalista asiakasta ohjataan pakeillesi montaa 
kautta.

 Englanninkieliset sivut, minimivaatimus

Esittele elämys! Muista unique selling point eli 
miksi ostaa tuotteesi!
Luo mielikuvia, kuvaile tunnelmaa, kerro
menestyksestä, laadusta…
Kuvauksen pitää aueta muillekin kuin
kulttuurifriikeille.

 Tarinat! Arvot! 
Mistä elämys kertoo? Minkälaisen kokemuksen
haluat asiakkaan saavan ja miksi? Mitä kertoo
suomalaisuudesta?

 Muista: ohjelmatietojen yhteyteen päivämäärät
vuosilukuineen



Kuvakaappaus 19.9.2019



Kuvakaappaus 24.9.2019



Kuvakaappaus 4.11.2020



Kuvakaappaus 4.11.2020



Verkostoidu!
Suomeen ei 
matkusteta yhden 
palvelun perässä.
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Festivaali

Majoitus

Ravintola

Sauna

Museot

Kuljetus

Ohjelma-

palvelut



Kulttuurin matkailullinen
tuotteistaminen
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Tarjoa palvelupolkuja, valmiita ehdotuksia, ideoita

Esimerkkejä

Haasteita haluavalle
Haastava konsertti/taidenäyttely tms. + yleinen sauna + mustaa makkaraa

Rentoutujalle
Hyväntuulinen konsertti + metsäretki + sauna + rento ravintola

Suomalaisuuteen tutustujalle
Museovierailu Ateneumiin + opastettu kaupunkikierros Tom of Finland –
teemalla + kahvihetki Cafe Ursulassa + kädentaitoworkshop Craft
Cornerissa



Design 
Arkkitehtuuri

Unesco

Taiteen 
alat

Festivaalit

Museot

Sauna

Ruoka

Majoitus

Luonto

Kuljetus

USP

yhteistyö

rohkeus, 
ideat

elämykset

Tarinat, 
teemat

osallistu-
minen

vastuulli-
suus

aitous

Kulttuuri-
perintö

Elämän-
tapa



Teemallinen yhteistyö, kohteita ympäri Suomen

Unescon maailmanperintö

Kulttuurireitit

Museokortin 
kulttuurikierrokset

Kalevala kartalle

Arkkitehtuuri

https://www.maailmanperinto.fi/en/
https://visitworldheritage.com/en/home

https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/about
https://stolavwaterway.com/en/

https://museot.fi/kulttuurikierros/
https://museot.fi/museokortti/

http://kalevala.karelia.fi/
https://www.kalevalakartalle.com/

https://visit.alvaraalto.fi/en/
https://finnisharchitecture.fi/

https://www.maailmanperinto.fi/en/
https://visitworldheritage.com/en/home
https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/about
https://stolavwaterway.com/en/
https://museot.fi/kulttuurikierros/
https://museot.fi/museokortti/
https://www.kalevalakartalle.com/
https://www.kalevalakartalle.com/
https://visit.alvaraalto.fi/en/
https://finnisharchitecture.fi/


Hyödynnä!

Vastuullisuus
Sustainable Travel Finland

DataHub
Digiloikan ABC, Digiloikan ABC e-learning

Kansainvälistymisopas, https://matkailualan-e-learning.in.howspace.com/

Visit Finland akatemia ja valmentajaverkosto

TULOSSA! Päivitetyt Kulttuurimatkailun tuotesuositukset
Tilaa matkailun uutiskirje

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/vastuullisuus/kestava-matkailu-lyhyesti/
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/vastuullisuus/sustainable-travel-finland/
https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/blogs/2020/visit-finland-datahubin-kuulumisia/
https://www.businessfinland.fi/49d175/globalassets/finnish-customers/02-build-your-network/visit-finland/julkaisut/matkailuyrityksendigiloikanabc.pdf
https://matkailuyrityksen-digiloikan-abc.in.howspace.com/
https://www.businessfinland.fi/498bfa/globalassets/julkaisut/visit-finland/tutkimukset/2019/vf_kansainvalistymisopas_2019.pdf
https://matkailualan-e-learning.in.howspace.com/
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/toiminta-suomessa/akatemia/
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/toiminta-suomessa/visit-finlandin-uutiskirje/


Kiitos!


