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ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA 

TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA 

 

TAUSTAA 
 
Vuoden 2010 aikana on Itä-Suomen yliopiston Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksella ollut 
käynnissä hanke asiakkaan odottamasta arvosta maaseutumatkailussa segmentoinnin ja 
tuotekehityksen perustana. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa on onnistuneesti havaittu 
maaseutumatkailijoiden joukosta neljä selvästi toisistaan erottuvaa asiakassegmenttiä: 
Perhematkailijat, Hyvinvointimatkailijat, Sosiaaliset ja Kotiseutumatkailijat. Segmentit eroavat 
toisistaan pääasiassa matkustusmotiiviensa puolesta, mutta he arvostavat myös erilaisia 
maaseutumatkakohteen ominaisuuksia ja eroavat toisistaan sosiodemografiselta profiililtaan.  
 
Hankkeen tulokset maaseutumatkailuyrityksille ovat tärkeitä. Tulosten avulla internettiä 
markkinointiin käyttävät maaseutumatkailuyritykset pystyvät muokkaamaan sivustojaan 
tehokkaammiksi ja tuottavimmiksi. Lisäksi yritykset voivat suunnitella uudenlaisia 
tuotepaketteja kun tiedetään, minkälaisia palveluita maaseutumatkailijat haluavat lomallaan. 
 
HANKKEEN TULOKSET 
Kuluvan vuoden aikana on hankkeessa analysoitu aikaisemmin kerättyjä kolmea aineistoa. 
Ensimmäinen aineisto kerättiin Itävallassa ja Italiassa Tyrolin vuoristoalueella paperisella 
kyselylomakkeella, johon vastasi 183 matkailijaa. Toinen aineisto kerättiin useissa  
maaseutumatkailuyrityksissä eri puolella Suomea paperisella kyselylomakkeella. Tähän 
kyselyyn vastasi yhteensä 179 maaseutumatkailijaa. Kolmas ja suurin aineisto kerättiin 
internetissä lomarengas.fi-sivustolla käyttäen kyselylomaketta. Kyselylomakkeeseen voi 
tutustua intnernetissä osoitteessa http://elomake.joensuu.fi/lomakkeet/1440/lomake.html. 
Suomenkieliseen lomakkeeseen vastasi 1043 henkilöä, saksankieliseen 42 ja englanninkieliseen 
135.  
Hankkeen tuloksista on raportoitu Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksen verkkosivuilla, 
tieteellisissä julkaisuissa ja esitelmissä. Ensimmäinen raportti Lomarenkaan sivuilla kerätystä 
aineistosta kirjoitettiin syksyllä 2009 ja se julkaistiin Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksen 
kotisivuilla. Raportissa luodaan yleiskuva suomalaisista ja ulkomaalaisista 
maaseutumatkailijoista, jotka olivat kyselyyn vastanneet. Raportissa esittelään suomalaisten ja 
ulkomaalaisten vastaaajien sosiodemografiset profiilit, heitä maaseutulomalle motivoivat tekijät 
ja maaseutumatkakohteen ominaisuudet, joita he odottavat ja pitävät tärkeinä. Raportissa myös 
kuvaillaan, minkälaisen maaseutuloman vastaajat haluaisivat seuraavaksi viettää. Raportti on 
löydettävissä internetistä osoitteesta  http://uef.fi/c/document_library/get_file?uuid=eea49153-
6846-493d-831b-1ea02bc7cc39&groupId=180473&p_l_id=575803. Raportista on kirjoitettu 
myös artikkeli, joka on julkaistu syksyn 2010 Maaseutu & Markkinointi -lehdessä. 

Aineisto analysoitiin käyttämällä klusterianalyysia tarkoituksena löytää lomarengas.fi-sivuston 
erilaiset matkailijasegmentit eli -ryhmät. Kaikkiin motivaatioväittämiin vastanneet 727 
suomalaista vastaajaa jaettiin motivaatioidensa  perusteella segmentteihin käyttäen 
klusterianalyysia. Tuloksena saatiin neljä erilaista matkailijasegmenttiä: Sosiaaliset, 
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Hyvinvointimatkailijat, Perhematkailijat ja Kotiseutumatkailijat. Segmentit eroavat toisistaan 
matkustuskäyttäytymisen, sosiodemografisten tekijöiden ja haluamiensa matkakohteen 
ominaisuuksien perusteella. Tarkemmat kuvaukset segmenteistä löytyy raportista osoitteessa 
https://www.uef.fi/c/document_library/get_file?uuid=2b9cdb84-6790-47be-8354-
3e8dc7631eb3&groupId=180473&p_l_id=575803. Materiaalista kirjoitettiin kaksi artikkelia, 
joissa tarkasteltiin tarkemmin löydettyä hyvinvointimatkailijasegmenttiä. Artikkeleista toinen 
julkaistiin TTRA 2010-konferenssin konferenssijulkaisussa ja toinen julkaistaan vielä vuoden 
2010 aikana Journal of Hospitality and Tourism Marketing -lehdessä. 

Tyrolissa ja Suomessa sijaitsevista maaseutumatkailuyrityksissä kerätystä aineistosta on tehty 
vertailevaa analyysia, jonka alustavat tulokset on esitetty AIEST 2010-konferenssissa Etelä-
Afrikassa. Konferenssissa saadun palautteen pohjalta tutkimuksen tuloksia muokataan 
tieteellisesti luotettavimmiksi ja helpommin tulkittaviksi. Hankkeen yhteydessä on perehdytty 
kattavasti myös segmentointikirjallisuuteen matkailussa tutkimuksen teoriapohjan luomiseksi. 
Tähän teoriakatsaukseen liittyen on työn alla kaksi tutkimusartikkelia. Toinen artikkeli vertailee 
vuosina 2000–2010 julkaistuja matkailun ja markkinoinnin segmentointiartikkeleita tavoitteena 
tarkastella segmentoinnin ongelmia ja puutteita sekä vahvuuksia matkailukirjallisuudessa. 
Toisessa artikkelissa paneudutaan tarkemmin yhteen tässä kirjallisuuskatsauksessa havaittuun 
ongelmaan, eli vastaustyylien vaikutukseen klusterianalyysin yhteydessä. Useassa 
matkailukirjallisuuden segmentointitutkimuksessa on havaittu segmentit, jotka arvostavat 
kaikkia mitattuja ominaisuuksia muita segmenttejä enemmän tai vähemmän. Nämä eivät 
kuitenkaan ole matkailuyritysten kannalta onnistuneita segmentointiratkaisuja, sillä ne eivät 
kerro paljoa vastaajien välisistä eroista vaan lähinnä heidän vastaustyyleistä. Tässä hankkeessa 
tämä ongelma on onnistuttu jossain määrin kiertämään ottamalla huomioon vastaajien väliset 
vastaustyylit ja pystytty jakamaan vastaajat segmentteihin matkailuyrityksille hyödyllisellä 
tavalla. 

YHTEENVETO HANKKEEN ENSIMMÄISEN VAIHEEN TULOKSISTA 

Artikkelit tieteellisissä julkaisuissa 

Pesonen, J. & Komppula, R. (2010). Rural Wellbeing Tourism – Motivations and 
Expectations. Journal of Hospitality and Tourism Marketing, forthcoming.  

Lyhennelmä: Artikkelilla on kaksi päämäärää: tutkia, voidaanko maaseutumatkailu nähdä 
yhtenä hyvinvointimatkailun muotona motivaatioita vertailemalla ja voidaanko motivaatiota 
käyttämällä segmentoida matkailijat niin, että erot hyvinvointimatkailijasegmentin ja muiden 
segmenttien välillä havaitaan. Lomarenkaan sivuilla kerätty aineisto analysoitiin käyttämällä K-
keskiarvon klusterianalyysia ja neljästä löydetystä segmentistä yksi vastasi motiiveiltaan hyvin 
pitkälti perinteistä hyvinvointimatkailijaa. Hyvinvointimatkailijat ovat muita matkailijoita 
todennäköisemmin keski-ikäisiä naisia, jotka haluavat rentoutua ja arvostavat yksityisyyttä, 
rauhallista ilmapiiria ja ajan viettämistä luonnossa.  

Pesonen, J. (2011). Tourism marketing in Facebook: comparing rural tourism SME’s and larger 
tourism companies in Finland. Enter 2011-conference proceedings.  

Lyhennelmä: Facebookin suosio sosiaalisen median kanavana on kasvanut ja kasvaa nopeasti. 
Maailmassa on yli 500 miljoonaa Facebookin käyttäjää. Tästä huolimatta tieto Facebookin 
käyttämisestä matkailumarkkinoinnissa on vielä vähäistä. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan 
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pienien maaseutumatkailuyritysten ja suurempien matkailun toimijoiden Facebookin käyttöä 
Suomessa. Tuloksista huomataan, että pienten ja suurten yritysten välillä on paljon eroja, mutta 
varsinaiset kausaaliset suhteet ovat epäselviä. Tämän takia tarvitaan lisää tietoa siitä, kuinka 
matkailuyritysten tulisi käyttää Facebookia markkinoinnissaan. 

Konferenssiartikkelit 

Komppula, R. & Pesonen, J. (2010). Rural Tourism, a Form of Wellbeing Tourism? In 
Puczkó, L. (Ed.) Health, Wellness and Tourism: healthy tourists, healthy business? Proceedings 
of the Travel and Tourism Research Association Europe 2010 Annual Conference 1-3 
September, Budapest, Hungary. 
Lyhennelmä: Artikkelissa vertaillaan hyvinvointimatkailijan ja maaseutumatkailijan motiiveita 
ja selvitetään, mitä yhteistä näillä kahdella käsitteellä on. Eroja ja yhtäläisyyksiä 
havainnollistetaan käyttämällä Lomarenkaan sivuilla kerättyä suomenkielistä aineistoa.  

Abstraktit 
Pesonen, J. (2011) Using cluster analysis to segment tourists: response style effects. TTRA 
2011-konferenssi. 
Lyhennelmä: Erilaiset ihmiset vastaavat eri tavalla kyselyissä oleviin väittämiin, etenkin kun 
kyseessä on Likert-asteikkoon pohjautuvat vastausvaihtoehdot. Jotkut suosivat asteikon 
yläpäässä olevia vaihtoehtoja kun taas toisille jo asteikon puolivälissä oleva vaihtoehto voi olla 
tärkeä. Tutkimuksessa havainnollistetaan vastaustyylien vaikutus segmentointituloksiin 
matkailussa käyttäen esimerkkinä Lomarenkaan sivuilla kerättyä suomenkielistä aineistoa. 
Tuloksista huomataan, että vastaustyylien vaikutus on erittäin tärkeää huomioida 
segmentointitutkimuksissa, sillä muuten segmenttien suhteelliset erot saattavat jäädä 
havaitsematta. 
Pesonen, J. (2011) Importance of variable selection in cluster analysis. ATMC 2011-
konferenssi.  
Lyhennelmä: Tutkimuksessa tarkastellaan, kuinka muuttujien valinta vaikuttaa klusterianalyysin 
tuloksiin matkailijoiden segmentoinnissa. Eri tutkimukset käyttävät eri muuttujia 
segmentoimaan matkailijoita ilman johdonmukaisuutta. Tämä tutkimus käyttää simuloitua 
aineistoa, jolla pystytään osoittamaan, että mukaan otetut ja pois jätetyt muuttujat vaikuttavat 
oleellisesti siihen, miten eri vastaajat sijoitetaan segmentteihin.  

Muut artikkelit työn alla 
Pesonen, J. & Honkanen, A. (forthcoming). Response style effects in tourism segmentation. 
Tourism Management(?). 
Lyhennelmä: Erilaiset ihmiset vastaavat eri tavalla kyselyissä oleviin väittämiin, etenkin kun 
kyseessä on Likert-asteikkoon pohjautuvat vastausvaihtoehdot. Jotkut suosivat asteikon 
yläpäässä olevia vaihtoehtoja kun taas toisille jo asteikon puolivälissä oleva vaihtoehto voi olla 
tärkeä. Tutkimuksessa havainnollistetaan vastaustyylien vaikutus segmentointituloksiin 
matkailussa käyttäen esimerkkinä Lomarenkaan sivuilla kerättyä suomenkielistä aineistoa. Tässä 
artikkelissa lisäksi käsitellään vastaustyylien vaikutuksen mittaamista. Tuloksista huomataan, 
että vastaustyylien vaikutus on erittäin tärkeää huomioida segmentointitutkimuksissa, sillä 
muuten segmenttien suhteelliset erot saattavat jäädä havaitsematta. 
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Lehtiartikkelit 

Pesonen, J. (2010). Markkinointiin potkua maaseutumatkailijoiden asiakastutkimuksesta 
Maaseutu & Matkailu, Syksy: 4-5.  
Salmela, K. (2010). Tutkimus kartoittaa maaseutumatkailijat. Haastattelu Itä-Suomen yliopiston 
tiedotuslehti Saimaan hankkeen tuloksista. Saima 4/2010.   

Esitykset ja muut asiantuntijatehtävät 

Maaseutumatkailijoiden segmentointi. Tutkittua tietoa kehittämisen tueksi -seminaari, 
Savonlinna, Suomi, 04.03.2010 - 04.03.2010. 
Mitä maaseutumatkailijat haluavat? Tuloksia sähköisestä kyselystä. Markkinointiyhteistyöllä 
tulosta-seminaari Savion Hovissa Jämsässä 26.-27.10.2010. 
Sosiaalisen median mahdollisuudet ja haasteet. Hankekoulutusta maaseudun toimijoille 
Rovaniemellä 4.-5.11.2010.  

Artikkelit review-prosessissa 

Pesonen, J. Komppula, R. Kronenberg, C. & Peters, M. (2010). Examining push and pull 
factors of rural tourists in Finland and in Tyrol. Tourism Review. 

Lyhennelmä: Tutkimuksessa vertaillaan maaseutumatkailijoita Tirolissa ja Suomessa 
tarkastelemalla heille tärkeitä työntö- ja vetovoimatekijöitä sekä näiden suhteita. Tuloksissa 
esitellään, mitkä motivoivat maaseutumatkailijoita Tyrolissa ja Suomessa matkustamaan 
maaseudulle ja mitä maaseutumatkakohteen ominaisuuksia he eniten arvostavat. Lisäksi 
tutkitaan, miten motivaatiot vaikuttavat haluttuihin matkakohteen ominaisuuksiin. 
Pesonen, J. (2011) Review of data driven market segmentation in tourism 2000-2009. EMAC 
2011-konferenssi. 
Lyhennelmä: Artikkelissa käydään läpi lähes 50 aineistolähtöistä segmentointiartikkelia, jotka 
on julkaistu kolmessa arvostetussa matkailulehdessä 2000-luvun ensimmäisellä 
vuosikymmenellä. Tutkimuksessa tarkastellaan segmentointitutkimusten metodologiaa, 
käytettyjä kyselylomakkeita ja tutkimusten tuloksia.  

Raportit 

Asiakasarvo maaseutumatkailutuotteessa: 
http://uef.fi/c/document_library/get_file?uuid=eea49153-6846-493d-831b-
1ea02bc7cc39&groupId=180473&p_l_id=575803 
Lyhennelmä: Raportissa käsitellään kuvailevasti ulkomaalaisten ja suomalaisten vastaajien 
vastauksia Lomarenkaan www-sivuilla olleeseen kyselyyn. Tarkastelun kohteena ovat 
motivaatiot, matkakohteen ominaisuudet, sosio-demografiset tekijät sekä 
maaseutumatkailutavat.  

Odotettu asiakasarvo sekä neljä maaseutumatkailusegmenttiä: 
http://www.uef.fi/c/document_library/get_file?uuid=d994fede-28b6-4270-80de-
211eab202423&groupId=180473&p_l_id=575803 
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Lyhennelmä: Raportissa esitellään neljä suomalaista maaseutumatkailusegmenttiä, jotka ovat 
muodostettu motivaatioiden perusteella. Nämä neljä segmenttiä ovat Perusmökkeilijät, 
Sosiaaliset, Hyvinvointimatkailijat ja Kotiseutumatkailijat. Raportissa vertaillaan näitä neljää 
segmenttiä matkustuskäyttäytymisen, sosio-demografiset profiilin, motivaatioiden ja tärkeiden 
matkakohteen ominaisuuksien suhteen.  

Motivaatioiden ja haluttujen matkakohteiden ominaisuuksien vaikutus majoitustyyppiin: 
http://uef.fi/c/document_library/get_file?uuid=769a1bca-67b3-4407-8300-
ddfa302751d4&groupId=180473&p_l_id=575803 

Lyhennelmä: Raportissa tarkastellaan, kuinka suomalaisten matkailijoiden motivaatiot ja heille 
tärkeät matkakohteen ominaisuudet vaikuttavat siihen, miten he haluavat yöpyä.  

 
 

 
 

 

 


