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1. JOHDANTO
Tämä on Kulttuurin Ketju -hankkeelle* tehdyn Kulttuurimatkailutuotteiden jakelukanavaselvityksen kirjallinen yhteenveto, jossa esitellään Innolink Research Oy:n ja Ellare Oy:n
yhteistyönä tekemän selvityksen päätulokset. Tässä yhteenvedossa käsitellään niin
matkailualan toimijoille suoritetun kyselytutkimuksen kuin työpöytätutkimuksen ja siihen
liittyneen valmennuksenkin keskeiset tulokset.
Tämän tutkimuksen tavoitteena on löytää kustannustehokkaita ja oikeat asiakasryhmät
tavoittavia jakelukanavia niin kotimaan kuin ulkomaan markkinoilta sekä antaa selkeät
ohjeet, mihin ja keille tuotteita tulee tarjota sekä missä tuotteita kannattaa myydä ja
markkinoida.
Selvitystyön kokonaisuuteen kuuluu puhelinhaastattelututkimus, jota varten haastateltiin
180 matkailu- ja kulttuurialan toimijaa mukaan lukien 30 ulkomaista matkanjärjestäjää,
sekä Innolinkin ja Ellare työpöytätutkimus.

* Kulttuurin Ketju – Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen -hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnalliseen Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelmaan kuuluva, Hämeen ELY-keskuksen rahoittama ESR-hanke, jota hallinnoi Turku Touring. Hanke
on osa Varsinais-Suomen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskuksen (OSKE) toimintaa.
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2. KYSELYTUTKIMUS
2.1

TAUSTATIEDOT

Tutkimuksen haastateltavat ovat pääsääntöisesti suomalaisia kulttuuri- ja matkailualan
asiantuntijoita ja toimijoita (palveluntuottajia, jakelijoita jne.). Lisäksi tutkimusta varten
haastateltiin ulkomaisia matkanjärjestäjiä Ruotsista, Saksasta ja Venäjältä.
Kotimaisten toimijoiden haastattelut jakaantuivat maantieteellisesti seuraavasti: Uusimaalle
tehtiin yhteensä 96 haastattelua, Lappiin 14, Varsinais-Suomeen, Etelä- ja Pohjois-Savoon
kaikkiin neljä, Pirkanmaalle ja Kainuuseen kaksi sekä Etelä-Pohjanmaalle, Pohjois-Karjalaan,
Pohjois-Pohjanmaalle, Kanta-Hämeeseen ja Etelä-Karjalaan kuhunkin yksi haastattelu.
Yhteistyökumppaneille ja incoming-toimistoille tehtyjen selvitysten erilliset maantieteelliset
jakaumat näkyvät alla olevasta graafista.

Haastattelujen maantieteellinen jakautuminen Suomessa

Palvelun
tuottajat ja
sidosryhmät

Kotimaiset
jakelukanavat

Kotimaisista vastaajista selvitykseen 1 (palveluntuottajat ja sidosryhmät) 53 prosenttia
edustaa yritysmaailmaa, 29 prosenttia oli julkisia organisaatioita (esim. MEK) ja 14
prosenttia säätiöitä tai yhdistyksiä. Selvityksen 2 vastaajista (kotimaiset jakelukanavat)
suurimman osan muodostivat yritykset: 84 prosenttia vastaajista. Lisäksi kyselyyn
vastanneista 9 prosenttia oli julkisia organisaatiota sekä 2 prosenttia säätiöitä.
Ulkomaisille matkanjärjestäjille suunnatussa selvityksessä haastateltiin 19 matkanjärjestäjää, 4 matkatoimistoa ja 7 sellaista toimistoa joka luokitteli itsensä molemmiksi. 78
prosentissa toimistoista oli ryhmämatkailun osasto, 39 prosentissa FIT (Free Independent
Traveller/Tourist) osasto, 9 prosentissa Incentive (kokous- ja kannustematkailu) osasto ja 9
prosentissa Special Interest (seikkailu jne) osasto. Lisäksi heiltä kysyttiin millaisia matka-
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tyyppejä he edustavat. Suurin osa edusti bussimatkoja (60 %) sekä lento+hotelli -matkoja
(50 %). Kulttuurimatkoja edusti 37 prosenttia vastaajista. Eniten kulttuurimatkoja edustavia
toimistoja oli Venäjältä (50%) sekä Saksasta (40%). Bussimatkojen edustajia oli eniten
Venäjältä (9), kaupunkimatkojen edustajia Ruotsista (5) ja aktiviteettilomien edustajia
Saksasta (6).

Ulkomaiset matkanjärjestäjät: Matkatyyppien edustus

Ulkomaiset
matkanjärjestäjät

2.2. JAKELUKANAVAT

Ryhmille suunnatuissa myynti- ja markkinointikanavissa painottuivat selvästi eniten (81%)
kulttuuriorganisaatioiden omat internetsivut, joissa ei ole verkkokauppaa. Kulttuuriorganisaation omaa verkkokauppaa käyttää vain 28,6% vastaajista. Lisäksi kohdassa muu
mainitaan muun muassa lehdet, esitteet, hotellit, mainostoimisto ja messut käytössä
olevina markkinointikanavina. Ulkopuolisten palvelutarjoajan verkkokauppoja eivät
vastaajat osanneet nimetä.
Yksityisille markkinoidessaan ja myydessään kulttuuriorganisaatioiden omat internet-sivut
ilman verkkokauppaa ovat suurin (63,6%) markkinointi- ja myyntikanava. Lisäksi käytettyjä
kanavia ovat kulttuuriorganisaation oma verkkokauppa (36,4%), ulkopuolisen palveluntarjoajan verkkokauppa kotimaassa (36,4%) sekä myynti- ja markkinointi osana kotimaisille
asiakkaille suunnattua kotimaan matkailupakettia (27,3%).
Kotimaiset jakelukanavat (incoming-tstot, liikenneyhtiöt ym.) myyvät ja markkinoivat
tuotteitaan ryhmille suurimmaksi osaksi (45,8%) osana ulkomaisille asiakkaille Suomeen
suuntautuvia matkailupaketteja. Viidesosa käyttää kulttuuriorganisaatioiden omia internetsivuja ja saman verran kulttuuriorganisaatioiden omaa verkkokauppaa markkinoinnissa ja
myynnissä. Myös kuluttajille myydään ja markkinoidaan osana ulkomaisille asiakkaille
suuntautuvia matkailupaketteja (46,7%), jonkin verran käytetään myös kulttuuriorganisaa-
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tioiden omia verkkokauppoja (22,7%). Lisäksi kuluttajille markkinoidaan tapahtumien,
hakukonemarkkinoinnin ja sosiaalisen median avulla.
Kysyttäessä kotimaisilta asiantuntijoilta ja jakelukanavilta, he käyttäisivät itse kulttuurituotteiden ja -palveluiden myynnissä organisaatioiden omia internet-sivuja (61,9%), organisaation omaa verkkokauppaa (52,4%) sekä ulkopuolisen palveluntarjoajan verkkokauppaa
kotimaassa (52,4%). He myös uskovat näiden kolmen muodostavan tärkeimmät tulevaisuuden markkinointi- ja myyntikanavat tulevaisuudessa, sillä internet nähdään ensiarvoisen
tärkeänä ja kasvavana markkinointikanavana.

Koonti jakelukanavista

Kysyttäessä missä erilaisissa kanavissa kulttuurimatkailupalveluita tulisi myydä ja markkinoida nyt ja tulevaisuudessa, vastaajat painottivat kaikkien kohteiden kohdalla internetsivuja. Fyysisten kohteiden markkinoinnissa mainittiin myös sanomalehdet sekä osana
matkailupakettia tärkeiksi kanaviksi. Myös esittävän taiteen kohdalla sanomalehtimainonta
nousi toiseksi merkittäväksi kanavaksi, kolmanneksi mainittiin oma verkkokauppa.
Elämäntapojen ja perinteiden myynnissä ja markkinoinnissa nähtiin tärkeänä myydä niitä
nettisivujen lisäksi osana kotimaisille ja ulkomaisille matkailijoille suunnattuja matkailupaketteja. Vastaajaryhmien sisällä vastaukset painottuivat hieman eri tavoin, palvelutuottajat
suosivat enemmän nettisivuja ilman verkkokauppaa sekä sanomalehtiä, asiantuntijat
ehdottivat useampia eri kanavia.
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Palveluntuottajat uskovat eniten käyttämänsä jakelukanavan, kulttuuriorganisaatioiden
internet-sivujen, nousevan myös tärkeimmäksi jakelukanavaksi tulevaisuudessa. Merkittäväksi arvellaan nousevan myös kulttuuriorganisaatioiden omat verkkokaupat, muut
verkkokaupat sekä matkailupaketit. Tämän muutoksen uskotaan koskevan molempia
matkailijaryhmiä (yksityiset 62,5% ja ryhmät 50%).
Kotimaiset jakelukanavat uskovat voimakkaasti kulttuuriorganisaatioiden omien verkkokauppojen (53%) nousuun tärkeäksi jakelukanavaksi tulevaisuudessa, myös muut
verkkokaupat nähdään merkittävinä. Lisäksi tulevaisuuden markkinointikanaviksi mainitaan
internetissä esillä olo, sähköinen media (Facebook, Twitter ym.), isot portaalit ja internetkaupat. Kotimaiset jakelukanavat uskovat tämän muutoksen kohdistuvan ennen kaikkea
kuluttajiin (95%) ja jonkin verran ryhmiin (38%). Erityisesti ulkomaisille matkailijoille
verkkokauppa nähdään lähes ainoana markkinointi- ja myyntikanavana.

2.3. KULTTUURIMATKAILUTUOTTEET JA –PALVELUT

Tarjolla olevat kulttuurimatkailutuotteet

Kotimaiset
jakelukanavat

Ulkomaiset
jakelukanavat

Ulkomaisten matkanjärjestäjien suurin tuote on museo- ja näyttelytuotteet osana
matkapakettia. Myös tapahtumia ja teatteria myydään melko paljon. Ruotsalaiset matkanjärjestäjät tarjoavat eniten museo-/näyttelytuotteita ja teatteria, saksalaiset tapahtumia ja
venäläiset matkanjärjestäjät museo-/näyttely- sekä tapahtumatuotteita. Suurinta osaa
kulttuurimatkailutuotteista ja -palveluista myydään erityisesti ryhmille, vain orkesteri- ja
teatteripaketteja myydään jonkin verran myös yksityisille matkailijoille.
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Kiinnostavimmat kulttuurimatkailutuotteet

Palvelutuottajat

Kotimaiset
jakelukanavat

Ukomaiset
jakelukanavat

Ulkomaiset asiakkaat kiinnostuneet huomattavasti enemmän museoista/näyttelyistä,
teatterista ja orkestereista kuin mitä suomalaiset palvelutuottajat, jakelijat ja matkanjärjestäjät arvioivat tai ovat itse kiinnostuneita. Ulkomaiset matkanjärjestäjät olisivat kiinnostuneimpia myymään tapahtumia ja teatteriesityksiä.
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2.4. SUOMI KULTTUURIMATKAILUMAANA

Ulkomaisia matkanjärjestäjiä pyydettiin arvioimaan Suomen kiinnostavuutta kulttuurimatkailukohteena asteikolla 1 – 5, keskiarvoksi Suomi sai 3,8. Saksalaiset pitivät Suomea
kiinnostavimpana (ka 4) ja venäläiset vähiten kiinnostavana (ka 3,5). Suomen vahvuuksia
olivat puhtaus, turvallisuus, luonto. Heikkoudeksi todettiin kalliit lentoyhteydet Suomeen.
33 prosenttia vastaajista osasi nimetä jonkin kulttuurimatkailukohteen Suomessa. Helsinki,
Lappi, Rovaniemi ja Turku saivat spontaanisti kolme mainintaa. Vain Ateneum tunnistettiin
autetusti (1 vastaaja). Muita mainittuja kohteita (Serlachius, Turun linna, Åbo svenska
teater, Luostarinmäen käsityöläismuseo, Lapin kamariorkesteri, Arktikum -museotiedekeskus, Rovaniemen taidemuseo) ei tunnistettu edes nimeltä.
26 matkanjärjestäjää halusi lisätietoja näistä kohteista ja kolme vastaajaa oli valmiita
ottamaan tuotteet/palvelut valikoimiinsa jo tämän kyselyn perusteella ja 5 vastaajaa oli
kiinnostuneita kuulemaan lisää yhteistyömahdollisuuksista ja 3 vastaajaa halusivat tuotteet
valikoimiinsa heti.

2.5. INTERNETIN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ MARKKINOINNISSA

Jakelukanavavastauksissa korostuu kautta linjan sähköiset kanavat erityisesti internet-sivut
mutta myös verkkokaupat (organisaatioiden omat ja ulkopuoliset). Internet nähdään myös
tulevaisuudessa tärkeänä ja potentiaalisena kasvun edellytyksenä. Toisaalta pyydettäessä
arvioimaan internetin ja sosiaalisen median merkitystä suomalaisten kulttuurimatkailutuotteiden markkinoinnissa asteikolla 1 - 7, vastaajat antoivat keskiarvoksi 3,5, mikä on aika
alhainen.
Jotkut vastaajat korostivat että internetillä ei ole kovasti merkitystä vanhemmalle sukupolvelle. Vastaajat olivat myös sitä mieltä että internettiin panostaminen ei yksin riitä.
Sosiaalinen media nähtiin hankalampana, koska se vaatii enemmän aktiivisuutta ja
ymmärtämystä käyttäjältään. Se on potentiaalinen, toisaalta vaikea markkinointikanava ja
selkeästi enemmän nuorten juttu. Eniten internetin ja sosiaalisen median nähtiin vaikuttavan kulttuurimatkailumainontaan Venäjällä, Saksassa, Ruotsissa, Ranskassa ja Virossa.
Sosiaalinen media vaatii käyttäjältään aktiivisuutta enemmän kuin internetsivut, toisaalta se
on helppo ja halpa markkinointiväline, jolla voi saavuttaa helposti laajoja käyttäjämääriä.
Arvioiden mukaan Facebookissa on noin 1,7 miljoonaa 13–63 -vuotiasta suomalaista
käyttäjää sekä reilu 55 000 yli 64-vuotiasta käyttäjää.

Internet markkinoinnin keinoja ovat muun muassa:



Omat nettisivut verkkokaupalla tai ilman
Sähköinen suoramarkkinointi ja syötteet
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Sosiaaliset verkostot (Facebook, LinkedIn, Myspace, Ning, IRC-Galleria)
Media- ja sisältöyhteisöt (Youtube, Flickr, Slideshare, Spotify, Microblogit,
Twitter, Qaiku)
 kuva ja videogalleriat
Paikka- ja sijaintipalvelut (Forsquare, Ditto, Facebookin Places)
Blogipalvelut (Wordpress, Blogger, Posterous Tumbir)
Yhteisöpalvelut (Wikipedia, Wikispaces, Google sites)
Maksullinen internetmainonta  verkkomainonta, hakukonemarkkinointi, linkityskampanjat (bannerit, kampanjasivustot, sponsorointi)
Affliliate- eli kumppanuusmarkkinointi
Näkyvyys muiden sivustoilla (matkailun ja kulttuurin kansalliset ja kansainväliset sivustot esim. Visit Finland, ulkomaiset matkanjärjestäjät jne.)
 huom. Myös kotimaiset jakelukanavat listasivat kehityskohteeksisuorien linkkien saamisen kohteista.
Myynti ryhmämarkkinointikauppojen kautta esim. Citydeal

Parhaaseen tulokseen päästään käyttämällä useita työkaluja ja välineitä yhdessä perinteisen median kanssa. Pelkät internetsivut yksin eivät riitä. Kaiken perusta on toimiva ja hyvin
tehty markkinointisuunnitelma. Myös internetmarkkinoinnissa on olennaista miettiä
kohderyhmä ja tavoitteet sekä näiden seuranta.

2.6. TULEVAISUUDEN POTENTIAALI

Vastaajilta kysyttiin mitkä ovat tulevaisuuden potentiaalisimmat kulttuurimatkailun lajit,
matkailijaryhmät eri markkina-alueilla ja millaisia uusia tuoteideoita vastaajilla itsellään olisi.
Yleisesti ottaen kysymykseen oli vaikea vastata ja useat vastaajat kertoivat, että olisivat
tarvinneet pidempää aikaa miettiä vastausta näihin kysymyksiin. Toisaalta vastaamisen
vaikeus voi kertoa myös siitä, ettei asiaa ole pohdittu aiemmin.
Kysyttäessä tulevaisuuden potentiaalisimpia kulttuurimatkailun lajeja mainitsivat vastaajat
useimmiten seuraavat kulttuurimatkailun lajit:







Tapahtumamatkailu (festarit ym)
Erikoistapahtumat (esim. Savonlinnan oopperajuhlat)
Paikalliskulttuurit, ruoka, kädentaidot, slow-aate
Musiikki- ja elokuvafestivaalit
Museot
Perinnetapahtumat (aitous, vanhat asiat)

Potentiaalisimmat matkailijaryhmät kotimaassa olivat vastaajien mukaan seuraavat:






Riippuu tuotteista, keski-ikäiset naiset yleisesti ottaen
Nuoret aikuiset (ei lapsia)
Urbaanit aikuiset
Eläkeläiset
Keski-ikäiset ja eläkeläiset

Tosin vastaukset vaihtelivat laidasta laitaan vastaajasta riippuen.
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Ulkomaisista matkailijaryhmistä potentiaalisimpana nähtiin venäläiset matkailijat, joille
lueteltiin kaikista eniten erilaista tarjontaa ja joiden kohdalla mainittiin kaikista eniten
erilaisia kohderyhmiä.















Meidän kokemuksien mukaan etenkin Venäjällä on suuri potentiaali suomalaisten kulttuurimatkailutuotteiden käyttäjiksi.
Opastetut arkkitehtuuriin keskittyvät kierrokset. Sightseeingit, joissa vahva historiallinen ja
kulttuurihistoriallinen painopiste (2 mainintaa)
Korkeakulttuurituotteet
Lähialueilla esim. konsertit ym. tapahtumat
Venäläiset turistit ovat kiinnostuneita pääkaupunkiseudun nähtävyyksistä yleensä.
Konsertit vetävät venäläisiä maahan.
Oopperat kiinnostavat venäläisiä, mutta valitettavan vähän kotimaiset festarit kiinnostavat.
Suomalainen kulttuurimatkailu yleensä.
Venäjällä ollaan kiinnostuneita suomalaisesta elämäntavasta.
Suurin osa asiakkaistamme on Venäjältä ja siellä kiinnostaa suomalainen kulttuuri.
Meidän tuote on Olavinlinnan risteily, mikä kiinnostaa ulkomailla.
Helsingin museot ja nähtävyydet kiinnostavat.
Suomalainen mökkimatkailu kiinnostaa Venäjällä.
Suomalainen arkkitehtuuri.

Potentiaalisia lähialueita Ruotsia ja Viroa nostettiin myös paljon esille. Muita mainintoja
olivat Saksa, Japani, Tanska ja Kiina. Suurin osa toimijoista ei nähnyt suuria eroja eri
maihin markkinoimisen välillä. Lähialueilta matkailijat voivat tulla lyhyelläkin varoitusajalla,
joka pitäisi ottaa huomioon markkinointia suunniteltaessa (viime hetken myynti, tarjoukset).
Muita asioita joita nostettiin useimmiten esille kaikkien maiden ja kohderyhmien kohdalla
olivat peruskaupunkikierrokset, Suomenlinna, suomalainen luonto ja suomalainen
perinnekulttuuri kuten kansanperinnekokemukset ja kotivierailut. Tarjonnassa nähtiin
olevan paljon parantamisen varaa. Eri kulttuurimatkailulajien kohdalla mainittiin seuraavanlaisia paketteja:
TAPAHTUMAT
 Erilaisia yhdistelmäpaketteja: jalkapallomatsi + teatteri, Ateneum + taidemenu,
jalkapallomatsi + kuljetukset + ruoka. Loputtomat vaihtoehdot tapahtumien yhdistelyyn
 Erilaisia musiikkitapahtumia vaihtoehtolipulla
 Helsinki-kortti on todella hyvä
MUSEOT/NÄYTTELYT
 Kiertomatkailut (ruoka, näyttelyt, shoppailu)
 Taidemenu (museo + ravintola)
ORKESTERI
 Musiikkitapahtuma hotellissa
 Musiikkiesityksiä ravintoloissa
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ARKKITEHTUURI/DESIGN
 arkkitehtuuria, taidetta, musiikkia ja ruokakulttuuria yhdistävät kierrokset
PERINTEET JA ELÄMÄNTAPA
 Perinteiden yhdistäminen kaupunkikierroksiin
 Ruoka, elämäntapa, luontomatkailupaketit yhdistettyinä
Kaikkien kohdalla mainittiin useamman kerran erilaiset yhdistelmät ja rajattomat vaihtoehdot niiden tekemiseen. Useat vastaajat painottivat myös, ettei saa paketoida liikaa ja
asiakkaan vapaus valita tuotteet ja palvelut on tärkeää. Asiakkaalle tulee kuitenkin olla
ohjelmaehdotuksia, joiden perusteella hän voi tehdä valintansa perustellummin.
Tulevaisuuden markkinointikeinoissa nähtiin tärkeimpänä tarjonnan konkretisointi ja
koordinointi, kulttuurin korostaminen, mainonta paikallisissa lehdissä sekä kohderyhmäkohtainen ajattelu ja -markkinointi. Venäläisille kohdennetussa markkinoinnissa nähtiin eniten
yksittäisiä kohteita, joita tulisi kehittää. Näitä olivat mm. markkinointi raja-asemilla olevissa
lehdissä, kulttuuritapahtumissa ja internetissä. Venäläisille voi markkinoida enemmän
erilaisia tuotteita kuten korkeakulttuuria ja perhematkoja. Ruotsissa taas bussimatkajärjestäjien kontaktoiminen nousi yksittäisenä asiana esille.
Kysyttäessä tärkeimpiä kehittämiskohteita, nousi jakelukanavissa esille tiedotuksen ja
markkinoinnin lisääminen. Jakelukanavat tarvitsevat tietoja, jotta voivat myydä tuotteita
eteenpäin asiakkailleen. Erityisasioina kaivattiin enemmän perinnejuttuja, kansainvälisyyden
huomioimista ja suoria linkkejä nettisivuille. Jakelukanavat eivät nimenneet mitään erityisiä
kriteerejä tuotteiden ja palveluiden myymiselle. Tärkeimpänä pidettiin sitä, että ne ovat
vetovoimaisia ja kiinnostavat asiakkaita.
Kysyttäessä miten yhteistyötä tulisi kehittää, nousivat esille yhteistyön molemmin puolinen
lisääminen. Yksittäisinä asioina mainittiin seuraavia:










teeman tuotteistuksen yhdenmukaistaminen
yhteisten tavoitteiden asettaminen
konkreettinen kehittämistyö
tuotteistuksen yhdenmukaistaminen,
yhteiset tapaamiset, keskinäisen tiedonkulun ja informaation lisääminen
avoimuus, yhteistyö ja tiedonvaihto
viestinnän lisääminen
henkilökohtainen yhteistyö
kulttuurimatkailulle oma organisaatio

Jotta tämä toteutuisi, vastaajien mielestä kentän pitäisi organisoitua ja liiketoimintaosaamisen parantua. Yhteistyötä tulisi tehdä paljon enemmän nykyiseen verrattuna.
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3. YHTEENVETO JA SUOSITUKSIA
Kulttuurimatkailun kansainvälisiä jakeluteitä tutkittiin kesällä 2011 Kulttuurin Ketju –
Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen -hankkeen toimeksiannosta. Hanke on Hämeen
ELY-keskuksen rahoittama ESR-hanke, jota hallinnoi Turku Touring. Hanke on osa
Varsinais-Suomen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskuksen (OSKE) toimintaa.
Tutkimuksen tavoitteena oli löytää jakelukanavia niin kotimaan kuin ulkomaan markkinoilta
ja luoda selkeät ohjeet, mihin ja keille tuotteita tulee tarjota sekä missä tuotteita kannattaa
myydä ja markkinoida. Selvitystyön kokonaisuuteen kuuluu puhelinhaastattelututkimus, jota
varten haastateltiin 180 matkailu- ja kulttuurialan toimijaa mukaan lukien 30 ulkomaisen
matkanjärjestäjän haastattelu, Innolinkin ja Ellaren työpöytätutkimus sekä valmennuspäivä,
joissa tuloksia arvioitiin.
Tällä hetkellä tärkein ulkomaisten matkanjärjestäjien tuote on museo- ja näyttelytuotteet
osana matkapakettia. Myös tapahtumia ja teatteria myydään melko paljon. Ruotsalaiset
matkanjärjestäjät tarjoavat eniten museo-/näyttelytuotteita ja teatteria, saksalaiset
tapahtumia ja venäläiset matkanjärjestäjät museo-/näyttely- sekä tapahtumatuotteita.
Suurinta osaa kulttuurimatkailutuotteista ja -palveluista myydään erityisesti ryhmille, vain
orkesteri- ja teatteripaketteja myydään jonkin verran myös yksityisille matkailijoille.
Ulkomaiset asiakkaat ovat kiinnostuneet huomattavasti enemmän museoista/näyttelyistä,
teatterista ja orkestereista kuin mitä suomalaiset palvelutuottajat, jakelijat ja matkanjärjestäjät arvioivat tai ovat itse kiinnostuneita. Ulkomaiset matkanjärjestäjät olisivat kiinnostuneimpia myymään tapahtumia ja teatteriesityksiä. Ulkomaiset matkanjärjestäjät tunsivat
huonosti suomalaisia kulttuurikohteita, ainoastaan Ateneum tunnistettiin autetusti. Monet
matkanjärjestäjät kertoivatkin, että olisivat kiinnostuneita ottamaan tuotteita suoraan
myyntiin jo tämän tutkimuksen perusteella. Merkille pantavaa on myös se, että asiantuntijat
ehdottivat huomattavasti runsaammin erilaisia jakelukanavia kuin mitä palveluiden tuottajat
itse mainitsivat.
Internetin ja sosiaalisen median merkitys nousi selkeästi esille. Samanaikaisesti todettiin
myös, että internet on jakelukanava laaja ja tarjoaa paljon mahdollisuuksia. Sen käyttöön
eri osa-alueilla tulisi paneutua enemmän. Internetin kautta saa paljon suoramyyntimahdollisuuksia ja voi tehdä erilaisia kampanjoita.
Kysyttäessä tuotteista ja tulevaisuuden potentiaalista mainittiin useimmiten yhteistyön
lisääminen ja erilaiset paketit ja erilaisten osien rohkeampi yhdistäminen. Jakelukanavat
näkivät, että tuotteistamisessa on paljon kehittämisen varaa. Suomalaista luontoa ja
kulttuuria pitäisi tuotteistaa pidemmälle ja tarjota laajemmin erilaisille kohderyhmille.
Varsinkin Venäjän markkinoilla on tarjolla runsaasti erilaisia kohderyhmiä. Lähialueilta kuten
Venäjältä, Virosta ja Ruotsista voidaan lähteä myös lyhyemmällä varoitusajalla matkaan ja
silloin tarjonta pitäisi osata kohdentaa näille spontaanisti matkastaan päättäville.
Yhteistyön lisäämisessä nousivat esille palveluntuottajien keskinäisen yhteistyön lisääminen
ja yhteistyön lisääminen kaupunkien ja kuntien matkailuorganisaatioiden kuten Helsingin
kaupungin matkailutoimiston kanssa. Jakelukanavista mainittiin myös Visit Finland.
Ulkomaiset jakelukanavat toivoivat suoriakin yhteydenottoja heihin.
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Tärkeimpänä asiana selvityksestä on luettavissa suoraan ja rivien välistä tiedotuksen ja
markkinoinnin lisääminen. Kansainvälistyminen lähtee siitä, että pienikin kulttuurimatkailun
toimija huolehtii oman yrityksensä ja tuotteensa internetsivut ajan tasalle. Sivuille on
vähintään tehtävä ohjelmaehdotuksia, tuotekuvauksia, lisättävä valokuvia ja videoita sekä
linkitettävä sivut kumppaniyritysten kanssa. Kumppaniyritykset voivat olla lähialueen
yrittäjiä ja samankaltaisia yrityksiä ja organisaatioita muualla Suomessa. Kumppaniyritys
on myös oman alueen matkailuorganisaatio ja matkailun neuvontapiste. Neuvontapisteeseen voi viedä esitteitä ja keskustella henkilökunnan kanssa omasta tarjonnastaan. Oman
alueen matkailuorganisaatio on käsitteenä laajempi ja usein sille kuuluu paketointi ja
myynti. Se voi olla suora kanava kansainvälisille markkinoille. Jotkut matkailuorganisaatiot
ovat suuria, kansainvälisiä toimijoita. Verkostoitumalla oman alueen muiden yrittäjien ja
yritysten kanssa voi myös saavuttaa merkittäviäkin askeleita kansainvälistymisessä.
Kulttuuripalveluille mm. majoituskohteet voivat olla todella hyviä jakelukanavia. Tilanteen
tulee molemmille osapuolille win-win -tilanne, molempien on saatava yhteistyöstä jotakin
arvokasta irti.
Tiedotuksen, markkinoinnin ja yhteistyön lisäämisen ohella on myös syytä opetella
matkailualan käytännöt. Esimerkiksi tuoteinnovaatioihin perehdytään yleensä käytännössä,
ostajan on päästävä kokeilemaan tuotetta ennen kuin kauppa syntyy. Hinnoittelu on
tehtävä jo vuosi ennen kuin asiakas saapuu kohteeseen ja kohderyhmittäin ja markkinaalueittain voi olla suuriakin eroja. Tarjouspyyntöihin tulisi vastata heti. Vastausta odotetaan
saman päivän aikana ja jos siihen ei pysty, voi tilaisuus mennä sivu suun.
Nämä kaksi ensimmäistä askelta vievät jo pitkälle kansainvälistymisen tiellä ja usein
kysymys onkin perusasioiden kuntoon laittamisesta ja yhteistyön aloittamisesta rinnakkaisen elinkeinon kanssa.

