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Taustaa 
 
Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa Internetiä käyttävien maaseutumatkailijoiden joukosta löydettiin 
neljä segmenttiä eli asiakasryhmää: Sosiaaliset maaseutumatkailijat, Perhematkailijat, Hyvinvointimat-
kailijat ja Kotiseutumatkailijat. Tarkemmat tulokset voi käydä lukemassa vuoden 2009 tutkimuksesta, 
jossa segmenttejä tarkasteltiin maaseutumatkailijoille tärkeiden matkustusmotivaatioiden ja matkakoh-
teen ominaisuuksien suhteen. Tässä käsillä olevassa raportissa käytetään kesällä 2011 kerättyä aineistoa 
vertailemaan edellä mainittujen segmenttien suosimia maaseutumajoituksen ominaisuuksia, tiedonetsin-
täkäyttäytymistä, mieluisia aktiviteetteja matkalla sekä kiinnostusta hyvinvointipalveluihin. Tässä tutki-
muksessa käytetty lomake ja kysymykset ovat nähtävissä osoitteessa 
http://elomake.joensuu.fi/lomakkeet/2403/lomake.html.  
 

Aineisto ja analyysi 
 
Aineisto on kerätty 4.3.–31.8.2011 käyttäen bannerimainosta seuraavilla www-sivuilla: Lomarengas.fi, 
Savonlinna.travel, Tahko.com. Suurin osa aineistosta saatiin Lomarenkaan sivujen kautta. Tutkimuksen 
bannereita klikattiin yhteensä 3684 kertaa ja vastauksia kertyi 2131 kappaletta. Näistä vastauksista 1967 
oli käyttökelpoisia.  
 
Vastaajilta kysyttiin, mihin neljästä aiemmassa tutkimuksessa löydetystä segmentistä he kokevat kaik-
kein parhaiten kuuluvansa. Segmentit kuvailtiin niiden erojen perusteella, mitä edellisessä tutkimuksessa 
paljastui: 
 
Sosiaalinen maaseutumatkailija 

Haluat lomallasi tavata mielenkiintoisia ihmisiä, olla aktiivinen ja ehkä kokea romanssin. Arvostat mat-
kakohdetta, jossa voit tutustua historiaan ja kulttuuriin, paikallisiin, perheen ulkopuolisiin  ihmisiin ja 
voit vaikuttaa siihen, kuinka lomasi sujuu. Matkustat mieluusti tuttavien tai kavereiden kanssa. 

Perhematkailija 

Matkustat yleensä perheesi kanssa. Tärkeää lomallasi on hauskanpito, yhdessäolo perheen kanssa, unoh-
tumattomat elämykset ja uuden ja erilaisen kokeminen. Haluat, että lapsilla on matkakohteessa mukavaa 
ja että kohde on turvallinen. Lisäksi arvostat sitä, että matkailuyritys osoittaa toiminnassaan ympäristö-
vastuuta. 

Hyvinvointimatkailija 

Haluat lomallasi paeta arkea maaseudun rauhaan. Haluat rentoutua kaukana kaupungin hulinasta ja häs-
säkästä ja nauttia yksityisyydestä ja mukavasta olosta. Arvostat matkakohteessa kiireettömyyttä, rauhal-
lista ilmapiiriä, hyviä ulkoilumahdollisuuksia sekä kauniita maisemia.  

Kotiseutumatkailija 

Haluat lomallasi vierailla alueella, josta perheesi, sukusi tai sinä itse olet kotoisin. 

1649 vastaajaa pystyi sijoittamaan itsensä vain yhteen segmenttiin. 318 vastaajaa piti useampaa kuin 
yhtä segmenttiä parhaiten heitä kuvaavana. Tämä todistaa sen, että vuoden 2009 tutkimuksessa tuloksena 
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saadut segmentit ovat todellisia ja suurin osa vastaajista pystyy löytämään itsensä niiden kuvauksista.. 
Vastaajista 199 piti itseään Sosiaalisena maaseutumatkailijana, 707 Perhematkailijana, 663 Hyvinvoin-
timatkailijana ja 80 Kotiseutumatkailijana. Segmenttien koot eroavat huomattavasti aikaisemmasta tut-
kimuksesta, missä ne olivat suurin piirtein samankokoisia. 
 
Tässä raportissa on esitelty ensimmäiseksi ryhmien väliset erot, joiden merkitsevyyttä testattiin ristiin-
taulukoimalla khiin neliö-testillä ja yksisuuntaisella varianssianalyysilla (ANOVA). Tämän jälkeen esi-
tellään ne asiat, missä ryhmät eivät eronneet toisistaan tehtyjen testien perusteella. Taulukot, joista alla 
olevat tulokset on koottu, löytyy erillisestä tiedostosta osoitteesta http://goo.gl/c500F.  
 

Lyhennelmä tuloksista 
 

SEGMENTTIEN EROT 
 

Lomatiedot 
 Keväällä maaseudulle matkustaneita on eniten perhematkailijoissa (56 %) ja vähiten Hyvinvointi-

matkailijoissa (48 %). 
 Perhematkailijoista 38 prosenttia ilmoittaa viettävänsä seuraavan vuoden aikana maaseutuloman 

maksullisessa maaseutumatkailukohteessa. Kotiseutumatkailijoista varmoja maaseutulomailijoita on 
vain 20 prosenttia. Kotiseutumatkailijoissa on eniten niitä, jotka eivät todennäköisesti tule viettämään 
maaseutulomaa seuraavan vuoden aikana (37 %). Eniten epävarmoja on Sosiaalisissa maaseutumat-
kailijoissa (52 %). 

 Lähes kaikki (90 %) Perhematkailijoista matkustaisi maaseudulle kesällä. Kotiseutumatkailijoista 
kesällä mieluiten matkustavia on vain 76 prosenttia, samoin Sosiaalisissa maaseutumatkailijoissa. 
Hyvinvointimatkailijoista 85 prosenttia matkustaisi mieluiten kesällä. Sosiaalisissa maaseutumatkai-
lijoissa on eniten syksyllä mieluiten matkustavia (16 %), Kotiseutumatkailijoissa on eniten talvella 
(6%) ja keväällä (8 %) matkustavia. 

 Hyvinvointimatkailijoissa on eniten yhden majoituskohteen kohdelomaa suosivia (62 %) ja Sosiaali-
sissa maaseutumatkailijoissa on eniten kieromatkaa suosivia (46 %). 

 Kotiseutumatkailijoissa on eniten mieluiten tuttuun matkakohteeseen matkustavia (20 %). Sosiaaliset 
maaseutumatkailijat (70 %) ja Hyvinvointimatkailijat (68 %) tutustuvat mieluiten uusiin matkakoh-
teisiin.  
 

Maaseutuloman kesto ja majoitus 
 Kotiseutumatkailijoissa on eniten (8 %) niitä, joiden mielestä sopiva kesto yöpymiselle on yksi yö. 

Kaikissa segmenteissä on noin 24 prosenttia sellaisia vastaajia, jotka mieluiten majoittuisivat kahden 
yön ajan maaseutulomallaan. Kotiseutumatkailijoista 51 prosenttia majoittuisi 3-5 yötä kun puoles-
taan Sosiaalisissa maaseutumatkailijoissa näitä on jonkin verran enemmän, 59 prosenttia. Hyvinvoin-
timatkailijoista 20 prosenttia pitää 6-14 yötä sopivana maaseutuloman kestona; Kotiseutumatkaili-
joissa heitä on vain 10 prosenttia. Kotiseutumatkailijoissa on suhteellisesti selvästi eniten niitä jotka 
yöpyisivät yli 14 yötä (6 %). 
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 Kotiseutumatkailijoissa (23 %) ja Sosiaalisissa maaseutumatkailijoissa (15 %) on eniten mieluiten 
hotellihuoneessa majoittuvia. Sosiaalisissa majoittujissa on myös eniten maatilamajoitusta suosivia 
(23 %). Mökkimajoitusta suosivia on eniten Perhematkailijoissa ja Hyvinvointimatkailijoissa (72 %). 
Kotiseutumatkailijoissa on huomattavasti muita segmenttejä enemmän sukulaisten luona majoittuvia 
(19 %). 

Maaseutuloman aktiviteetit 
 Sosiaalisissa maaseutumatkailijoissa on eniten laskettelusta kiinnostuneita (23 %).  
 Uimisesta vähiten kiinnostuneita on Kotiseutumatkailijoissa (55 %) ja eniten Perhematkailijoissa (80 

%).  
 Eniten melonnasta kiinnostuneita löytyy Sosiaalisista maaseutumatkailijoista (35 %) ja vähiten Koti-

seutumatkailijoista (16 %). 
 Kotiseutumatkailijoissa on eniten marjojen tai sienten keräyksestä innostuneita (43 %), Sosiaalisissa 

maaseutumatkailijoissa vähiten (30 %).  
 Kävely ja patikoiminen ovat Hyvinvointimatkailijoille selvästi kiinnostavampaa kuin muille segmen-

teille (77 % vs. 64-68 %).  
 Sosiaaliset maaseutumatkailijat ovat eniten kiinnostuneita eläinten tarkkailusta (43 %) ja Kotiseutu-

matkailijat vähiten (24 %).  

 

Maaseutuloma: Majoituksen ominaisuudet 
 Perhematkailijoissa on eniten neljän hengen mökissä (57 %) ja kuuden hengen mökissä (23 %) ma-

joittujia. 41 prosenttia Hyvinvointimatkailijoista majoittuisi kahden hengen mökissä. Sosiaalisissa 
maaseutumatkailijoissa on suhteellisesti eniten niitä jotka majoittuisivat yli kuuden hengen mökissä 
(7 %). 

 Perhematkailijoille matala ranta on selvästi muita segmenttejä tärkeämpi mökin ominaisuus (55 % 
vs. 20–30 %). 

 Hoidetut ladut majoituspaikan lähistöllä ovat Kotiseutumatkailijoille vähemmän tärkeitä kuin muille 
segmenteillä (4 % vs. 9-13 %). 

 Sauna on Perhe- ja Hyvinvointimatkailijoille (70 %) tärkeämpää kuin Sosiaalisille maaseutumatkaili-
joille (60 %) tai Kotiseutumatkailijoille (55 %). 

 Ilmainen Internet-yhteys on Kotiseutumatkailijoille ja Sosiaalisille maaseutumatkailijoille tärkeäm-
pää kuin Perhe- ja Hyvinvointimatkailijoille (noin 20 % vs. 10 %). 

 Hyvinvointimatkailijoille etäisyys lähimpään naapuriin on tärkeämpää kuin muille segmenteille. 
 Perhematkailijat ja Hyvinvointimatkailijat ovat valmiita maksamaan majoituksesta enemmän kuin 

muut segmentit. 
 

Hyvinvointipalvelut 
 Sosiaaliset maaseutumatkailijat ovat huomattavasti muita segmenttejä kiinnostuneempia fysikaalises-

ta tutkimuksesta ja kuntotestistä (17 %). 
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 Sosiaaliset maaseutumatkailijat ja Hyvinvointimatkailijat ovat kiinnostuneimpia käymään terveys-
kylpylöissä (48 % ja 47 %). 

 Sosiaaliset maaseutumatkailijat ovat muita kiinnostuneempia vaihtoehtoisista hoitopalveluista (23 
%). 

 Kotiseutumatkailijat ovat vähiten kiinnostuneita erilaisista liikunnallisista aktiviteeteista (31 %), So-
siaaliset maaseutumatkailijat eniten (54 %). 

 Perhematkailijat ovat vähiten kiinnostuneita hierontapalveluista (32 %). 

Tiedonhaku 
 Televisio (9%) ja radio (4 %) ovat Sosiaalisille maaseutumatkailijoille tärkeämpiä tietolähteitä lo-

mamatkaa suunniteltaessa kuin muille segmenteille. 
 Sosiaaliset maaseutumatkailijat (34 %) ja Kotiseutumatkailijat (42 %) kirjoittavat enemmän arvoste-

luita Internetiin kuin Perhematkailijat (23 %) tai Hyvinvointimatkailijat (26 %). 
 Sosiaalisissa maaseutumatkailijoissa on eniten (74 %) Facebookin käyttäjiä. 
 Sosiaalisissa maaseutumatkailijoissa on eniten (59 %) Youtuben käyttäjiä, Perhematkailijoissa vähi-

ten (45 %).  
 Kotiseutumatkailijoissa on eniten Irc-Gallerian käyttäjiä (6,3 %). 
 Sosiaaliset maaseutumatkailijat ovat aktiivisimpia MySpacen käyttäjiä (6 %). 
 Perhematkailijat käyttävät wikejä vähemmän kuin muiden segmenttien jäsenet (noin 29 %). 
 Perhematkailijat ja Hyvinvointimatkailijat (68 %) käyttävät matkailupalveluiden välittäjien Internet-

sivuja enemmän kuin muut segmentit. 
 Hyvinvointimatkailijat lukevat ja käyttävät eniten blogeja (21 %) kun puolestaan perhematkailijat 

käyttävät vähiten (14 %). 
 Kotiseutumatkailijat ovat ostaneet kaikista segmenteistä vähiten majoituspalveluita Internetin kautta 

(33 %). 
 Perhematkailijat ovat ostaneet vähemmän lentolippuja Internetistä kuin muiden segmenttien jäsenet 

(31 %). 
 Kotiseutumatkailijoissa on eniten (45 %) niitä jotka eivät ole ostaneet Internetin kautta mitään mat-

kailutuotteita viimeisen vuoden aikana, Sosiaalisissa maaseutumatkailijoissa taas vähiten (26 %). 

Internet-sivujen ominaisuudet 
 Hyvinvointimatkailijat ja Perhematkailijat arvostavat yrityksen www-sivuilta löytyviä yhteystietoja 

enemmän kuin Sosiaaliset maaseutumatkailijat tai Kotiseutumatkailijat.  

Matkustuskäyttäytyminen 
 Kotiseutumatkailijoissa (31 %) ja Sosiaalisissa maaseutumatkailijoissa (30 %) on eniten kaupunki-

lomista kiinnostuneita. 
 Perhematkailijoissa (34 %) on eniten mielenkiintoa aurinkorannalle suuntautuvaa lomaa kohtaan. 
 Kotiseutumatkailijoissa on selvästi vähiten kiinnostusta vuoristoon suuntautuvaa lomaa kohtaan (4 

%). 
 Sosiaaliset maaseutumatkailijat ovat selvästi vähiten kiinnostuneita maaseutulomasta (22 %).  
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Sosio-demografiset tekijät 
 Keski-iältään Sosiaaliset maaseutumatkailijat ovat selvästi muita nuorempia 36,68 vuoden keski-

iällään.  
 Kotiseutumatkailijoissa ja Sosiaalisissa maaseutumatkailijoissa on enemmän miehiä (35–38 %) kuin 

Perhe- tai Hyvinvointimatkailijoissa (25 %). 
 Puoliso tai elämänkumppani on mieluisin matkaseura Hyvinvointimatkailijoille (66 %) ja vähiten 

mieluisa Perhematkailijoille (30 %). 
 Perhe on ylivoimaisesti suosituin matkaseura Perhematkailijoille. 
 Ystävät tärkein matkaseura Sosiaalisille maaseutumatkailijoille ja vähiten tärkeä Perhematkailijoille. 
 Perhematkailijoissa ei juuri ollenkaan yksin matkustavia, Sosiaalisissa maaseutumatkailijoissa eniten 

(11 %). 
 Sosiaalisissa maaseutumatkailijoissa ja Kotiseutumatkailijoissa eniten vähätuloisia (27 % alle 15 000 

€/vuosi ansaitsevia). Perhematkailijoilla ja Hyvinvointimatkailjoilla on suurimmat kotitalouden brut-
totulot vuodessa. 

SEGMENTTIEN YHTÄLÄISYYDET 

Lomatiedot 
 Noin 60–65 prosenttia kaikista segmenteistä oli tehnyt lomamatkan maaseudulle viimeisen 12 kuu-

kauden aikana. 
 Noin 15–20 prosenttia kaikista segmenteistä matkustanut maaseudulle keväällä, 10-15 prosenttia 

syksyllä ja 10-15 prosenttia talvella. 
 Kaikissa segmenteissä suurin osa, noin 30–40 prosenttia, suunnittelee tekevänsä maaseutuloman 

kolmen kuukauden sisällä kyselyyn vastaamisesta.  

Maaseutuloman kesto, majoitus ja rahankäyttö 
 Maaseutuloman keston ja majoituksen suhteen segmenteillä on hyvin vähän yhteisiä piirteitä. 
 Kaikissa segmenteissä 50–99 euroa päivää ja henkeä kohti olisi sopivin arvio rahamäärästä, jonka he 

tulevat lomallaan kuluttamaan. Vähän yli 50 prosenttia jokaisen segmentin vastaajista piti tätä sopi-
vana, lukuun ottamatta Kotiseutumatkailijoita, joissa 42 prosenttia olisi valmis kuluttamaan 0-49 eu-
roa ja 43 prosenttia 50–99 euroa.  

 Noin 25–30 prosenttia kaikista segmenteistä käyttäisi päivittäin majoituskohteen ruokapalveluita.  

Maaseutuloman aktiviteetit  
 Kaikissa segmenteissä noin 20 prosenttia on kiinnostunut murtomaahiihdosta.  
 Rekiluistelusta kiinnostuneita puolestaan on noin 5-10 prosenttia.  
 Moottorikelkkailusta kiinnostuneita on 10–15 prosenttia kaikissa segmenteissä.  
 Noin 45–55 prosenttia kaikkien segmenttien vastaajista on kiinnostunut soutamisesta lomallaan. 
 Kaikissa segmenteissä on noin 45–50 prosenttia vastaajista kiinnostunut kalastuksesta. 
 Noin viisi prosenttia kaikkien segmenttien vastaajista on kiinnostunut golfista maaseutulomallaan. 
 Kaikissa segmenteissä on noin 30–40 prosenttia pyöräilystä kiinnostuneita.  
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Maaseutuloma: Majoituksen ominaisuudet 
 Seuraavissa majoituksen ominaisuuksissa ei ollut eroja segmenttien välillä:  

o Oma suihku (noin 65–70%). 
o Vedellä toimiva WC (noin 50–60 %) 
o Lemmikkieläimet sallittu (noin 25 %) 
o Lemmikkieläimet kielletty (noin 1–7 %) 
o Sijainti saaressa (3-9 %) 
o Hyvät kalastusmahdollisuudet (noin 20–25 %) 

 

Hyvinvointipalvelut 
 Seuraavien hyvinvointipalveluiden suhteen segmentit ovat lähes samankaltaisia: 

o Osallistuminen fitness- ja hyvinvointiseminaareihin (noin 3–6 %). 
o Perinteiset terveydenhoitopalvelut (30–36 %). 

 

Tiedonhaku 
 Internet on kaikille segmenteille tärkein tietolähde.  
 Jokaisessa segmentissä on noin 17–24 prosenttia sanomalehtiä matkailun tietolähteenä käyttäviä. 
 Aikakausilehtiä käyttää kaikissa segmenteissä noin 11–21 prosenttia matkailijoista tietolähteenä. 
 Noin 36-41 prosenttia kaikkien segmenttien jäsenistä käyttää esitteitä tietolähteenä. 
 Matkaopaskirjoja käyttää tietolähteenä jokaisessa segmentissä noin 16–19 prosenttia vastaajista. 
 Noin kolmasosa vastaajista jokaisessa segmentissä käyttää ystäviä, sukulaisia tai tuttavia tietolähtee-

nä. 
 Messuja tietolähteenä käyttäviä on jokaisessa segmentissä noin 6–-11 prosenttia. 
 Matkatoimistoa käyttää noin 10–15 prosenttia jokaisen segmentin jäsenistä. 
 Internetin käytössä ei segmenttien välillä ole merkittäviä eroja. Suurin osa kaikkien segmenttien jä-

senistä käyttää Internetiä viidestä kymmeneen tai 11–20 tuntia viikossa. 
 Segmentit ovat samankaltaisia seuraavien sosiaalisen median kanavien käytön suhteen: 

o Twitter (noin 1-6 % käyttää), LinkedIn (noin 3 %), TripAdvisor (1-5 %), Flickr (1-4 %), 
Google Maps (35–43 %), Suomi24 (25–34 %), blogit (15–20 %) 

 Matkatoimiston Internet-sivuja käyttää noin 34–39 prosenttia kaikkien segmenttien vastaajista, sa-
moin kuin yksittäisen matkakohteen Internet-sivuja. 

 Hakukonetta käyttää vähintään 80 % jokaisen segmentin vastaajista. 
 Matkailun alueorganisaation Internet-sivuilla vierailee noin 14–18 prosenttia kaikkien segmenttien 

vastaajista. 
 Erilaisia portaaleita, kuten GoFinlandia, käyttää noin 8-14 prosenttia joka segmentistä. 
 Sanoma- ja aikakausilehtien kotisivut ovat tiedonlähteenä noin 13–16 prosentille vastaajista kaikissa 

segmenteissä. 
 Segmentit käyttävät sosiaalista mediaa suurin piirtein yhtä aktiivisesti hakiessaan tietoa lomamatkaa 

varten (12–19 % kaikkien segmenttien jäsenistä). 
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 Kaikista segmenteistä noin 14–21 prosenttia vastaajista oli ostanut pakettimatkan vuoden sisällä ky-
selyyn vastaamisesta. 

 Noin 3-5 prosenttia kaikkien segmenttien vastaajista oli vuokrannut auton Internetin kautta. 
 Matkakohteen pääsylipun oli ostanut noin 15–20 prosenttia kaikkien segmenttien vastaajista. 
 Ohjelmapalveluita Internetin kautta on ostanut vain noin 3-5 prosenttia kaikkien segmenttien vastaa-

jista. 
 

Internet-sivujen ominaisuudet 
 Kaikille segmenteillä tärkein Internet-sivujen ominaisuus on hyvin löytyvät ja selkeät yhteystiedot, 

mukaan lukien kartat. Toiseksi tärkeintä on ostamisen helppous ja luotettavuus. Kolmanneksi tär-
keintä ovat sisältöön liittyvät asiat kuten hakukone, keskustelufoorumi ja multimediatiedostot. Vähi-
ten tärkeää on sivustojen mobiiliominaisuudet. 

Matkustuskäyttäytyminen 
 Kaikissa segmenteissä on vain muutamia, jotka suosisivat lomaa autenttiseen kehitysmaakohteeseen. 

Sosio-demografiset tekijät 
 Muut sukulaiset eivät ole tärkeää matkaseuraa millekään segmentille. 
 Vastaajat eri segmenteissä eivät eroa toisistaan sen mukaan, missä läänissä he asuvat. 
 Segmenttien suhteessa maaseutuun ei ole eroja. Suurimmalla osalla kaikkien segmenttien vastaajista 

on jonkinlaiset juuret maaseudulla. 

JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Tämän tutkimuksen tulokset pohjautuvat vuoden 2009 tutkimukseen. Tämä tutkimuksen tarkoituksena 
oli selvittää aiemmin tunnistettujen segmenttien toimivuus käytännössä. Suurin osa vastaajista osasi si-
joittaa itsensä johonkin neljästä annetusta segmentistä. Noin 300 vastaajaa sijoitti itsensä useampaan 
kuin yhteen segmenttiin. Tässä raportissa näitä useampaan segmenttiin kuuluvia ei ole käsitelty, vaan on 
keskitytty siihen enemmistöön, joka pystyi sijoittamaan itsensä vain yhteen segmenttiin. 
 
Myöskään segmenttien matkustusmotivaatioita ei ole käsitelty tässä tutkimuksessa tarkemmin, koska ne 
näyttivät noudattavan vuoden 2009 tutkimuksessa havaittua logiikkaa. Suurin ero aiempaan tutkimuk-
seen verrattuna on segmenttien koossa. Perhematkailijat ja Hyvinvointimatkailijat ovat tämän käsillä 
olevan tutkimuksen mukaan selvästi suurimmat segmentit, käsittäen yhteensä 83 prosenttia vastaajista, 
kun vuoden 2009 tutkimuksessa kaikki neljä segmenttiä olivat suurin piirtein samankokoisia. Ero selittyy 
todennäköisesti käytetyllä segmentointimenetelmällä, eli K-keskiarvon klusterianalyysillä. Tässä tutki-
muksessa saadut tulokset ovat vuoden 2009 tuloksia luotettavampia, sillä vastaajat ovat voineet sijoittaa 
itse itsensä eri segmentteihin sen sijaan että heidät olisi luokiteltu tietyn tyyppiseksi matkailijaksi tilastol-
lisin menetelmin. 
 

Taulukkoon 1 on tiivistetty segmenttien erot. Kuten taulukosta nähdään, segmentit eroavat toisistaan 
monien muidenkin kuin matkustusmotivaatiotekijöiden perusteella. Suurimmat erot ovat etenkin matkus-
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tuskäyttäytymisessä sekä mielenkiinnossa hyvinvointipalveluja kohtaan. Sosiaaliset maaseutumatkailijat 
ovat selvästi kiinnostuneimpia erilaisista hyvinvointipalveluista lomansa aikana, tukien ajatusta että hy-
vinvointipalveluita tulisi kehittää maatilojen ja hotellien yhteyteen. Hyvinvointimatkailijat ovat Perhe-
matkailijoita ja Kotiseutumatkailijoita kiinnostuneempia terveyskylpylöissä käymisestä. Vaikka seg-
mentti on nimetty Hyvinvointimatkailijoiksi, tarkoitetaan sillä tässä tapauksessa enemmän rauhaan ja 
hiljaisuuteen painottuvaa hyvinvointia kuin hyvinvointipalveluiden käyttöä.  

 

Tietolähteiden kannalta segmentit ovat hyvin samankaltaisia. Kaikille segmenteille Internet on selvästi 
tärkein tietolähde. Perhematkailijoille ja Hyvinvointimatkailijoille matkanvälittäjien Internet-sivut ovat 
tärkeässä roolissa matkan suunnittelussa ja varaamisessa. Sosiaaliset maaseutumatkailijat ja Kotiseutu-
matkailijat puolestaan kirjoittavat eniten arvosteluita Internettiin. Hyvinvointimatkailijat lukevat muita 
segmenttejä enemmän blogeja, mitkä voisivatkin olla tehokas keino houkutella tämän segmentin matkai-
lijoita maaseutulomalle. Vaikka Internet onkin tärkein tietolähde, käyttävät useat vielä aktiivisesti esittei-
tä suunnitellessaan lomaa. Lisäksi huomionarvoista on, että vaikka suurin osa vastaajista käyttää Face-
bookia ja muuta sosiaalista mediaa, sen merkitys matkailussa on vielä varsin vähäinen. 
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Taulukko 1. Segmenttien erot 
Segmentti Sosiaaliset maa-

seutumatkailijat 
Perhematkailijat Hyvinvointimatkai-

lijat 
Kotiseutumatkai-
lijat 

Koko 199 (12 %) 707 (43 %) 663 (40 %) 80 (5 %) 
Matkustuskäyttäyty-
minen 

Suurin kasvupoten-
tiaali 

Todennäköisimpiä 
maaseutumatkaili-
joita 

 Epätodennäköi-
simpiä maaseutu-
matkailijoita 

 Suhteellisesti eni-
ten syksyllä mat-
kustavia 

   

 Kiinnostunut tutus-
tumaan uusiin 
kohteisiin 

 Kiinnostunut tutus-
tumaan uusiin koh-
teisiin 

Matkustavat tut-
tuun matkakohtee-
seen 

Loman kesto   Kiinnostuneimpia 
pitkistä maaseutulo-
mista 

 

Majoitus Hotelli- tai maati-
lamajoitus 

Mökkimajoitus Mökkimajoitus Hotellimajoitus tai 
sukulaiset 

Aktiviteetit Lasketteleminen, 
melominen, eläin-
ten tarkkailu 

Uiminen Kävely ja patikointi Marjojen ja sienten 
keräys 

Mökki Iso, yli kuuden 
hengen mökki 

Neljän tai kuuden 
hengen mökki 

Kahden hengen 
mökki 

 

Mökin ominaisuudet Internet Matala ranta, sauna Sauna, pitkä etäisyys 
naapuriin 

Internet 

Rahankäyttö lomalla  Käyttävät muita 
enemmän rahaa 

Käyttävät muita 
enemmän rahaa 

 

Hyvinvointipalvelut Fysikaalinen tut-
kimus ja kuntotes-
tit, terveyskylpylät, 
vaihtoehtoiset hoi-
topalvelut, liikunta 

Hierontapalvelut Terveyskylpylät  

Tietolähteet Televisio ja radio    
Arvosteluiden kirjoit-
taminen 

Kirjoittavat Inter-
nettiin arvosteluita 

  Kirjoittavat Inter-
nettiin arvosteluita 

Sosiaalisen median 
kanavat 

Facebook, Youtu-
be 

 Blogit  

Internet-sivut  Matkanvälittäjien 
www-sivut 

Matkanvälittäjien 
www-sivut 

 

Ostokäyttäytyminen 
Internetissä 

Aktiivisia Internet-
shoppailijoita 

   

Tärkeitä www-sivujen 
ominaisuuksia 

 Yhteystiedot Yhteystiedot  

Lomatyyppi Kaupunkiloma Aurinkoranta  Kaupunkiloma 
Demografiset tekijät Nuorin segmentti, 

paljon miehiä 
  Paljon miehiä 

Matkaseura Ystävät Perhe Puoliso- tai elämän-
kumppani 

 

 
 


