
Vapaa-ajanmatkailijoiden kokemukset Etelä-Suomessa tutkimuksen ovat rahoittaneet Euroopan Union aluekehitysrahasto (EAKR), alueen kunnat, 

hanketta halllinoivat organisaatiot ja HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu. Selvitys on osa suurempaa matkailun ylimaakunnallista kehityshanketta 

Etelä-Suomessa (TouNet- Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region). Lisätietoa www.silab.fi/minno

Kysely tehtiin 

vähintään yhden 

päivän Etelä-Suomessa 

viettäneille kansain-

välisille vapaa-ajan 

matkailijoille. 

Vastauksia yhteensä 

865. Kysely tehtiin 

Helsinki-Vantaan 

lentoasemalla, 

Länsiterminaalissa ja 

Olympiaterminaalissa 

Helsingissä maalis-

kuussa 2014.

?

Kansainvälisten vapaa-ajan matkailijoiden kokemukset Etelä-Suomessa
Mikä houkutteli 
matkailijan
Etelä-Suomeen?

Etelä-Suomi oli useimmille ensisijainen 

matkan kohde. 

Puolet vastaajista 
ei ostanut 
mitään 
aktiviteetteja 
täällä ollessaan:

35%
osti
internetistä

10%
osti matkailu-
infosta

9%
osti hotellin
vastaanotosta

46%
ei ostanut
mitään

Kaupunkielämä 
paikallinen kulttuuri, ostokset, 
VFR (visiting friends and 
relatives), luonto ja design.

40%

Matkailijat 
etsivät matkalla 
ollessaan tietoa
- Matkailukohteen kotisivulta, 
kysyvät ystäviltä ja tuttavilta, esitteestä, kysyvät 
paikallisilta ihmisiltä ja hotellin vastaanotosta.

Matkaseura:
30% ystävien kanssa, 24% pariskunta, 
23% yksin, 11% lapsiperhe

Matkailijat viipyivät Etelä-Suomessa:
30% enemmän kuin neljä yötä, 23% yksi päivä, 
21% kolme-neljä yötä, 20% kaksi yötä

Aikaisemmat vierailut Suomessa:
45% ei ollut käynnyt aikaisemmin Suomessa 
ja 36% kolme kertaa tai enemmän!

Ystävälliset avuliaat paikalliset ihmiset       Luonnossa kävely ja kauniin 
luonnon ihailu       Kaupungissa kävely ja arkkitehtuurin ihailu       Museot ja 
kirkot       Ystävien ja sukulaisten tapaaminen       Puhdas ilma       Pientä ja 

rauhallista / Suomalainen elämäntapa       Hyvä julkinen liikenne       
Suomenlinna       Streat Helsinki       Ruoka       Ravintolat ja yöelämä       

Ostokset       Kiertoajelut       Tapahtumat: Gastro, Mäkihyppy       Design

Matkailijoiden parhaat kokemukset:

Tekemistä       More of the most active activities’, ‘entertainment’, ‘all 
experienced, something extreme’       Luonnon kokeminen, talviurheilu, 

kalastus, retket, veneily       Kulttuuri, museo, näyttely, musiikki       Kylpylä, 
huvipuisto, jääkiekko, sauna, ostokset, nähtävyyksien katselu       Lappi

Helsinki       pienet kaupungit, rannikko, saaristo, maaseutu       
       Elämää suomalaisten kanssa       Tekemistä sunnuntaina       
       Mainoksia satamaan ja lentoasemalle       Maksuton wi-fi

Seuraavalla kerralla Suomessa:

Helposti ostettavia aktiviteetteja       tekemistä luonnossa, kulttuurielämyksiä, 
paikallisen elämän kokemista       retkiä maaseudulle ja pieniin kaupunkeihin       
Markkinointi ja myynti on line paikan päällä: erityisesti satamat, lentokenttä, 

rautatieasemat, hotellit, paikalliset asukkaat        Maksuton wifi!
Etelä-Suomi ja Lappi yhteistyöhön:        Lappi houkuttelee Suomeen 

uudelleen       Myynninosaajien kouluttaminen

Kehittämisehdotukset


