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• Minkälaisia hyvinvointimatkailutuotteille ja palveluille sopivia 
asiakassegmenttejä on löydettävissä nykyisestä tutkimustiedosta 
kansallisesti ja kansainvälisesti?

• Mitkä asiakassegmentit ovat keskeisimpiä suomalaisen luontoon 
perustuvan hyvinvointimatkailun näkökulmasta kansallisesti ja 
kansainvälisesti?

• Minkälaiset asiakassegmentit ovat potentiaalisimpia palveluille, jotka 
perustuvat luonnon hyvinvointivaikutuksiin ja näiden vaikutusten 
havainnollistamiseen mittaamalla?



HYVINVOINTIMATKAILU

Matkailun osaamiskeskus: 
”Hyvinvointimatkailu on matkailua, joka tuottaa matkailijoille hyvää oloa vielä matkan päätyttyäkin. 
Hyvinvointimatkailu ei ole sairautta parantavaa eikä kuntoa korjaavaa vaan kulloistakin matkailijan 
terveydentilaa ylläpitävää ja edistävää sekä vireyttä elämään antavaa. Hyvinvointimatkailu tuottaa 
asiakkaalle yksilöllistä ja kokonaisvaltaista hyvää oloa, joka voi olla sekä fyysistä että psyykkistä 
vireyttä antavaa”.

ASIAKASSEGMENTTI

Segmentoinnilla tarkoitetaan markkinoiden jakamista erilaisiin ostajaryhmiin, joilla 
kaikilla on eri tarpeet ja ominaisuudet tai jotka käyttäytyvät eri tavalla ja jotka 
saattavat tarvita erilaisia tuotteita tai markkinointi mixejä (Kotler ym. 2002, 314). 
Matkailijat eivät ole yksi homogeeninen ryhmä, vaan eroavat toisistaan esimerkiksi 
haluamiensa hyötyjen, odotusten ja aktiviteettien perusteella. Tämän takia 
segmentointi on erittäin tärkeää matkailuyritysten menestymisen kannalta. (Dolnicar
& Grün 2008, 47.) 



Lähde: VisitFinland



KANSALLINEN KEHITTÄMISTYÖ, STRATEGIAT JA LINJAUKSET

Kuvat ja kaavio: visitfinland.com



Kansallinen hyvinvointimatkailustrategia kansainvälisille 
markkinoille 2014-2018 

http://www.visitfinland.fi/wp-content/uploads/2015/01/HYVINVOINTIMATKAILUSTRATEGIA-2014-2018_final1.pdf?dl
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Hyvinvointimatkailun asiakassegmenttejä

Hyvinvointimatkailun asiakassegmenttejä voidaan tarkastella monesta näkökulmasta:
• Kotimaiset ja ulkomaiset markkinat
• Maaseutumatkailijat ja kaupunkimatkailijat

• LUOTUO –hankkeessa keskitytään luontoon ja sen hyvinvointimahdollisuuksiin, joten 
pääpaino on maaseutumatkailijoissa

• Asiakkaiden matkustamismotiivit
• Asiakkaiden suosimat aktiviteetit
• Asiakkaiden suosimat matkakohteen ominaisuudet

• Läpileikkaavana teemana kuitenkin kaikkia suomalaisen luontoa hyödyntävän 
hyvinvointimatkailun asiakassegmenttejä yhdistää muutama tekijä:

• Ovat halukkaita matkustamaan ja maksamaan kannattavasti hyvinvointituotteista tai 
–palveluista
• Haluavat rentoutua ja tuntea olonsa paremmaksi kuin mitä ennen matkalle lähtöä
• Ovat kiinnostuneita luonnosta ja sen terveysvaikutuksista
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Suomalaiset maaseudun hyvinvointimatkailijat (Pesonen & Tuohino, 
tulossa)

• Suomalaisista maaseutumatkailijoista suurin osa (85 %) on kiinnostunut myös erilaisista 
hyvinvointipalveluista. 

•Kolme ryhmää: Urheilijat (20 %), Hyvinvointiharrastajat (30%) ja Kylpylämatkailijat 
(50%). 

•Hyvinvointiharrastajat ovat kaikkein todennäköisimpiä myytävien luontoon 
liittyvien hyvinvointipalveluiden ostajia.
•Urheilijoita kiinnostaa aktiviteetit luonnossa ja maaseudulla, mutta ei perinteiset 
hyvinvointipalvelut. Kylpylämatkailijat suosivat hierontoja ja perinteisiä 
kylpylähoitoja sekä tietenkin uimista.

• Naiset ovat selvästi suurempi kohdejoukko hyvinvointimatkailupalveluille Suomessa kuin 
miehet ja tekevät päätökset. 



KANSALLISPUISTOJEN KÄVIJÄT

• Sosiaaliset itsensä kehittäjät ovat muita ryhmiä halukkaimpia tapaamaan uusia ihmisiä retkellään. Tämän 
ryhmän tärkeimpiä motiiveja ovat aikaisemmat muistot, omien taitojen kehittäminen ja jännityksen 
kokeminen sekä jossain määrin myös luonnon kokeminen, maisemat ja rentoutuminen. Sosiaaliset itsensä 
kehittäjät matkustavat muita useammin suuremmissa ryhmissä. Segmentistä yli puolet on 45–65-
vuotiaita ja 59 % miehiä. Lähes neljä viidesosaa (78 %) sosiaalisista itsensä kehittäjistä oli vieraillut 
aiemmin kyseisellä alueella. Ulkomaalaisten osuus on tässä ryhmässä 6 %. Sosiaaliset itsensä kehittäjät 
harrastivat muita segmenttejä useammin käynnillään mm. kalastusta, veneilyä ja moottorikelkkailua. 
Sosiaaliset itsensä kehittäjät vierailivat muita segmenttejä enemmän valtion retkeilyalueilla ja muilla 
alueilla (esim. erämaa-alueet, kulttuurikohteet).

Henkistä hyvinvointia hakeville nostalgikoille tärkeitä motiiveja ovat henkinen hyvinvointi, aikaisemmat 
muistot ja mahdollisuus olla itsekseen. Myös luonnon kokeminen, maisemat, rentoutuminen ja pääsy pois 
melusta ja saasteista ovat heille tärkeitä, kun taas uusien ihmisten tapaaminen ja jännityksen kokeminen 
ovat vähemmän tärkeitä. Henkistä hyvinvointia hakevat nostalgikot matkustavat useimmiten oman 
perheen kanssa (66 %) tai yksinään. Suurimmat ikäryhmät ovat 45–54- ja 55–65-vuotiaat, ja miehiä ja 
naisia on likimain yhtä paljon. Henkistä hyvinvointia hakevat nostalgikot ovat yleensä käyneet alueella 
aiemminkin, heistä vain 17 % on ensimmäistä kertaa alueella. Ulkomaalaisia tässä segmentissä on vain 6 
%. He harrastivat muita segmenttejä useammin käynnillään mm. marjastusta, sienestystä, koiran 
ulkoilutusta, murtomaahiihtoa ja auringonottoa. Muita segmenttejä useammin he myös aikoivat vierailla 
uudelleen alueella ja suositella aluetta myös muille.

Lähde: http://www.metsa.fi/-/uutta-tietoa-kansallispuistojen-kavijoista-ja-talousvaikutuksista-
luontomatkailuun-panostaminen-kannattaa#sthash.uUceIofF.dpuf



•
Kuntoileville luontoseikkailijoille muita segmenttejä tärkeämpiä motiiveja ovat kuntoilu, 
luonnosta oppiminen, omien taitojen kehittäminen ja jännityksen kokeminen. Sen sijaan uusien 
ihmisten tapaaminen ja aikaisemmat muistot ovat heille vähemmän tärkeitä muihin 
segmentteihin verrattuna. Kuntoilevat luontoseikkailijat matkustavat useimmiten oman perheen 
kanssa (52 %) pienissä ryhmissä. Yleisimmät ikäryhmät ovat 45–54-vuotiaat (26 %) ja 35–44-
vuotiaat (20 %) ja miehiä on hieman enemmän (52 %) kuin naisia. Heistä ensikertaa alueella 
vierailevia on lähes puolet (45 %). Tässä segmentissä ulkomaalaisten osuus on suurin, 11 %. 
Luontoon.fi on kuntoileville luontoseikkailijoille tärkeämpi tietolähde kuin muille segmenteille. He 
harrastivat muita segmenttejä useammin käynnillään lintuja, kasveja, luonnon tarkkailua tai 
luontovalokuvausta ja olivat segmenteistä eniten kiinnostuneita melonnasta, vaeltamisesta, 
yöpymisestä maastossa ja luontopolkuihin tutustumisesta. Yhdessä luontosuuntautuneiden 
rentoutujien kanssa tämä on yleisin segmentti muilla luonnonsuojelualueilla.

Luontosuuntautuneiden rentoutujien luontoretken tärkeimpiä motiiveja ovat luonnon 
kokeminen, maisemat, rentoutuminen, yhdessäolo oman seurueen kanssa ja pääsy pois 
melusta ja saasteista. Heitä motivoi myös alueeseen tutustuminen, mutta heitä ei kiinnosta 
uusien ihmisten tapaaminen tai omien taitojen kehittäminen. Luontosuuntautuneet rentoutujat 
matkustavat useimmiten oman perheen (54 %) tai ystävien (27 %) kanssa 1–4 hengen ryhmissä 
(73 %). Segmentissä on jonkin verran enemmän naisia (54 %) kuin miehiä. Ryhmässä on 
enemmän alle 35-vuotiaita (33 %) kuin muissa segmenteissä, joskin mediaani-ikä on 42 vuotta. 
Alueella ensi kertaa vierailevien osuus on tässä segmentissä kaikkein suurin, reilusti yli puolet (57 
%). Ulkomaalaisia on 10 %. He harrastivat muita segmenttejä useammin käynnillään kävelyä ja 
eväsretkeilyä sekä vierailivat alueen luontokeskuksessa ja tutustuivat alueen kulttuuriperintöön. 
Myös luonnosta nauttiminen, maisemien katselu ja uinti olivat luontosuuntautuneille 
rentoutujille suositumpia harrastuksia kuin muille segmenteille. Yhdessä kuntoilevien 
luontoseikkailijoiden kanssa tämä on yleisin segmentti muilla luonnonsuojelualueilla.

•
Lähde: http://www.metsa.fi/-/uutta-tietoa-kansallispuistojen-kavijoista-ja-talousvaikutuksista-
luontomatkailuun-panostaminen-kannattaa#sthash.uUceIofF.dpuf



Ulkomaiset asiakkaat

• Monet tutkimukset keskittyneet maaseutumatkailijoihin ja luontomatkailijoihin, 
mutta niiden yhtymäkohdat hyvinvointipalveluihin vähäiset.

• Kuitenkin rentoutumista ja luonnonläheisyyttä arvostava segmentti on 
tunnistettavissa lähes jokaisesta tutkimuksesta. 

• Erillisiä maaseutumatkailijasegmenttejä, esimerkki segmenteistä (Frochot 2005)
•Rentoutujat
•Aktiiviset
•Paikallisuuteen tutustujat
•Maaseutuympäristön takia matkustavat



MEK (2005) Hyvinvointi- ja wellness –matkailun peruskartoitus. A:144 
Maa Hyvinvointimatkailija Odotukset wellness-

/hyvinvointilomasta

Matkatyyppi ja

kiinnostava alue 

Suomessa

Majoitustoiveet Matkustusajankohta 

ja seura
On käynyt / kiinnostaa 

käydä wellness- / 

hyvoinvointilomilla

Suomessa

Ruotsi korkeasti koulutettu 

perheellinen 

35-64 v 

nainen

alempi tai ylempi toimihenkilö

hierontaa, hoitoja, maukasta ruokaa, 

kylpyjä/kuumia kylpyjä, kylpylöitä,

aktiviteettejä, opastettuja retkiä 

kiertoajeluja, huviretkiä, kävelyä tai 

ulkoilua luonnossa, kuntoilua ja 

urheilua

kiertomatka, 

maaseutuloma, risteily

Helsingin seutu, 

etelärannikko

kylpylähotelli,

kylpyläkeskus,

3-5 -tähden hotelli

toukokuu

3-4 yötä

puolison tai ystävien 

kanssa

17 % / 70 %

Saksa keskiasteen koulutuksen saanut, 

55-79 v 

pariskunta

toimihenkilö tai eläkeläinen

hyvää palvelua, hyvää terveellistä 

ruokaa

laadukasta majoitusta miellyttävässä 

ympäristössä, mukava hotelli 

huone/asunto, aamiaismajoitus, 

Thalasso- merivesikylpyjä, 

suomalainen sauna, höyrykylpyjä, 

kulttuuritarjontaa, tutustumista 

suomalaisiin ja suomalaiseen 

kansanperinteeseen, auton tai 

moottoripyörän vuokrausmahdollisuus, 

urheilullisia aktiviteettejä, vaellusta, 

kävelyä, toipumista ja rauhaa, pyöräilyä

kiertomatka

Helsingin seutu, 

etelärannikko, 

Keski- ja Itä-Suomen 

järvialueet,

Lappi

4-5 -tähden hotelli

hyvin varustettu mökki,

matkailukeskus,  

kylpylähotelli,

kylpyläkeskus

touko-elokuu

8-14 yötä 

puolison tai ystävien 

kanssa

10 % / 70 %

Venäjä korkeasti koulutettu 

45–54 v  tai 25–34 v 

pariskunta

hierontaa, porekylpyjä, mutakylpyjä, 

kauneushoitoja, saunomista, uintia, 

hiihtoa, kuntoilua, terveysruokaa, 

kalastus,  kiertoajeluja

lumiloma,

kaupunkiloma, 

liikuntaloma kesällä

Helsingin seutu, 

etelärannikko

hyvin varustettu mökki,

matkailukeskus

4-5-tähden hotelli

tammi-heinäkuu

8-14 yötä

ystävien tai puolison ja 

lasten kanssa

14 % / 60 %

Norja korkeasti koulutettu

45-64 v 

lapsiperhe tai pariskunta

ylempi toimihenkilö tai 

eläkeläinen

hierontaa, liikuntaa, voimistelua, 

hoitoja, kylpyjä, kylmiä kylpyjä, 

rentoutumista, hyvää ruokaa, kävelyä 

kulttuuritapahtumia, elämyksiä

ulkoilua, luontokokemuksia 

kaupunkiloma

Helsingin seutu, 

etelärannikko, Keski- ja 

Itä-Suomen järvialueet 

kylpylähotelli/keskus, 

4-5-tähden hotelli, 

lomaosake 

heinäkuu

5-7 yötä

puolison tai ystävien 

kanssa

9 % / 61 %

Ranska korkeasti koulutettu 

perheellinen 

45-64 v nainen

eläkeläinen tai johtavassa 

asemassa oleva

vierailuja, hyvää ruokaa, sosiaalista 

kanssakäymistä, paikallisia 

aktiviteettejä urheilua ja liikuntaa, 

turistioppaat, hierontaa, juhlia, 

vaeltamista, kävelyä, tunturien ja 

maisemien näkemistä, pyöräilyä, 

kulttuuria, historiaa, lukemista, 

elokuvia 

Kiertomatka 

kaupunkiloma

Keski- ja Itä-Suomen 

järvialueet,

Helsingin seutu 

3 -tähden hotelli,

maaseutumajoitus

touko-elokuu

7-14 yötä

puolison kanssa

11 % / 65 %



• KESKIEUROOPPALAISET AKTIIVISET PERHE-ELÄMYSMATKAILIJAT

• Lomailun oltava vaivatonta ja helppoa
• Korostavat aktiivisuutta ja vastuullisuutta
• Loma on turvallinen seikkailu ja irtiotto arjesta
• Hinta-laatusuhde oltava kunnossa
• Haluavat päästä kontaktiin paikallisten kanssa
• Luonto ja liikkuminen tärkeitä elementtejä lomalla
• Lasten huomioiminen tärkeää
• Suunnittelevat matkansa yleensä hyvin jo etukäteen
• Heidän joukostaan löytyy myös nuorten aktiivisesta luontoliikunnasta 

kiinnostuneiden joukko
• Myös paikallinen ruokakulttuuri ja paikallinen elämänmeno kiinnostaa
• Usein perheellisiä, korkeakoulututkinnon suorittaneita, kohtalaisen hyvin toimeen 

tulevia
• Matkustavat pariskuntina tai perheen kanssa
• Kiinnostuneita lähes kaikista matkailun muodoista: kaupunkimatkailusta, 

maaseutumatkailusta, aktiivisesta matkailusta ja hyvinvointimatkailusta



• KESKIEUROOPPALAISET MODERNIT HUMANISTI –PARISKUNNAT
• Pitävät aktiivisesta ja vastuullisesta lomasta
• Haluavat kokea koskemattoman erämaan: hiljainen luonnon kokeminen
• Haluavat päästä luontoon ja liikkumaan, erityisenä kiinnostuksen kohteena vaellus ja eläinten 

katselu
• Mieluisia asioita myös idyllisen pikkukaupungin tunnelma sekä paikallisiin ja paikalliseen 

elämäntapaan ja kulttuuriin tutustuminen
• Suomalainen keittiö kiehtoo

• SAKSALAISET LUONNON IHASTELIJAT / LUOVAT LAISKOTTELIJAT
• Useimmiten yli 40-vuotiaita
• Kiinnostuneita luonnosta ja rauhallisesta, kauniista ympäristöstä
• Matkustuksen motiiveina usein rentoutuminen ja rauhallinen ympäristö ilman pakottavaa 

tarvetta tehdä mitään
• Usein kuitenkin yhdistävät lomaan mm. luontoaktiviteetteja esim. pyöräilyä, uintia tai 

järviristeilyjä
• Sauna tärkeä useille
• Pitävät siitä, että voivat yhdistää maaseutu- ja kaupunkimatkailun
• Mökkiloma on tämän ryhmän mieleen



• JAPANILAISET IÄKKÄÄT PARISKUNNAT

• Tulevat usein suurista kaupungeista

• Suurelta osin ryhmämatkaajia, usein kiertomatkalla

• Yöpyvät useimmiten hotelleissa ja edellyttävät tiettyjä standardeja (huoneessa oltava 
hygieniatarvikkeet, erilliset vuoteet, vedenkeitin, vihreä tee ja tervetuliaishedelmät)

• Arvostavat tarkkoja japaninkielisiä ennakkotietoja kohteista

• Turvallisuus on tärkeää

• Ovat kiinnostuneita suomalaisesta ruuasta, erityisesti kalasta

• Ovat kiinnostuneita luonnosta, etenkin suomalaisesta metsästä

• Eivät välttämättä innostu suomalaisesta kylpyläkulttuurista

• Tarinallisuus ja luonnon mystiikka



• KIINALAISET MATKAILIJAT

• Tulevat usein metropoleista
• Tehokkaita matkailijoita, yhdellä matkalla on nähtävä ja koettava mahdollisimman 

paljon
• Turvallisuus on heille tärkeää
• Kaipaavat erinomaista asiakaspalvelua ja vieraanvaraisuutta
• Hintaherkkiä/hintatietoisia
• Valmiita kokeilemaan paikallisia ruokia, mutta syövät mieluiten kiinalaista ruokaa
• Yöpyvät useimmiten hotelleissa ja tiettyjen standardien täyttöä (huoneessa oltava 

hygieniatarvikkeet, vedenkeitin, vihreä tee ja tervetuliaishedelmät)
• Arvostavat kulttuuria ja historiaa sekä tarinallisuutta kaikessa matkailussa
• Eivät pidä fyysisesti vaativista aktiviteeteista, mutta mm. kevyt patikointi, marja-

ja sienimetsässä käynti tai veneily voivat olla heidän mieleensä
• Luonnosta hyvinvointia katselemassa ja kuvaamalla (esim. idylliset ja romanttiset 

maisemat)
• Arvostavat kiinankielistä opastusta ja materiaaleja 



Muita kansainvälisesti kiinnostavia asiakassegmenttejä

• ARABIMAAT

• Suuri ostovoima

• Suomen luonto on jotain mitä ei voi Dubaihin rakentaa

• INTIA

• Suuri väestö ja nopea matkailun kasvu. 

• Suomi eksoottinen matkakohde mutta vielä varsin vähän tunnettu.

• YHDYSVALLAT

• Suuret markkinat hyvinvointi- ja terveyspalveluille

• Vaatii brändäämistä ja etenkin julkkiksiin perustuvaa markkinointia



POTENTIAALISTEN ASIAKASSEGMENTTIEN 
MÄÄRITTELY LUOTUO-HANKKEEN NÄKÖKULMASTA

• Luonnosta ja hyvinvointipalveluista kiinnostuneita ihmisiä on kaikilla 
Suomen päämarkkina-alueilla. 
• Kaksi pääkohderyhmää kaikilla markkinoilla:

• Nuoret ja aktiiviset 
• Aktiivisia ja liikunnallisia 
• Maaseutuhotellit ja isommat matkailukohteet maaseudulla
• Internet päätietolähde
• Etsivät uusia kokemuksia

• Vähintään keski-ikäiset rentoutujat
• Hyvinvointia ja rentoutumista
• Mökki ja palveluita
• Ystävien ja sukulaisten suositukset todella tärkeitä
• Uskollisia asiakkaita
• Arvostavat kestäviä matkailukohteita



YHTEENVETO JA JATKOTOIMENPIDE-EHDOTUKSET

• Markkinointiverkostojen rakentaminen kansainvälisille markkinoille ja 
riittävän tuotetarjonnan rakentaminen ja tarjoaminen

• Yritysten kansainvälisen markkinoinnin ja myynnin osaamisen kehittäminen 
ja mahdollistaminen

• Luonnon hyvinvointimatkailun brändääminen, mitattujen 
terveysvaikutusten esille tuominen

•Todella korkeatasoiset tuotteet ovat tärkeitä, sillä luonnon 
hyvinvointimatkailijoilla tärkeä tietolähde ovat sukulaisten ja tuttavien 
suositukset.



Kiitos
Anja Tuohino

anja.tuohino@uef.fi


