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Opinnäytetyössä selvitettiin eteläkarjalaisten seniorimatkailijoiden ajatuksia 
matkailutottumuksistaan ja toiveistaan. Tavoitteena oli saada tietoa siitä, miten 
alueen seniorimatkailijoille suunnattuja matkailupalveluita voitaisiin kehittää ja 
millaisia palveluja he itse kaipaisivat. Idea opinnäytetyön aiheesta syntyi kes-
kustelusta eläkeläisyhdistyksiin kuuluvan opettajan kanssa.  

Opinnäytetyön teoriaosuus käsittelee Etelä-Karjalaa sekä maantieteellisenä 
alueena että alueen demografisia tekijöitä, matkailua, matkailutrendejä, se-
niorimatkailijoita sekä matkailupalveluja ja palvelun kehittämistä. Teoriaosuu-
dessa oli tarkoitus selvittää Etelä-Karjalan alueelliset lähtökohdat sekä sen 
mahdollisuudet matkailun näkökulmasta.  

Opinnäytetyö oli kvalitatiivinen tutkimus, jossa toteutettiin teemahaastattelu; yksi 
ryhmähaastattelu ja kahdeksan yksilöhaastattelua. Tutkimuksessa nousi esiin 
Etelä-Karjalasta ulkomaanmatkalle lähtemisen haasteellisuus, seniorimatkaili-
joiden sosiaalisuus ja matkaseuran suuri merkitys, kiinnostus opastettuun luon-
tomatkailuun, kulttuuriin ja kaukomatkoihin. 

Asiasanat: seniorimatkailija, matkailu, matkailupalvelu, palvelujen kehittäminen, 
Etelä-Karjala 
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The purpose of the research was to examine seniors’ thoughts and hopes about 
their travelling. The purpose was to obtain knowledge how to develop South 
Carelian seniors’ travelling. 

This thesis was a qualitative research and data was gathered by theme inter-
viewing South Carelian seniors. Research consisted of eight individual inter-
views and one group interview. The theoretical part consists of South Carelia, 
tourism, tourism service, trends in tourism and service development.  

As a result of this thesis came up themes such as inconvenience of departing or 
travelling from South Carelia, importance of travel companions and social parts 
of travelling, seniors’ interest in guided tours and challenges of long-haul flights. 
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1 Johdanto 

Opinnäytetyön aiheena on selvittää, kuinka seniorimatkailijoille suunnattuja 

matkailupalveluita voitaisiin kehittää. Aihe syntyi keskusteltuani eläkeläisyhdis-

tyksiin kuuluvan entisen opettajani kanssa ja luettuani opinnäytetyön eläkeläis-

ten matkailutottumuksista. Entisen opettajani mukaan yhdistysten tekemät mat-

kat ovat yleisiä, mutta usein melko samankaltaisia keskenään.  Hän ehdottikin 

opinnäytetyön tekoa aiheeseen liittyen. Heräsi mielenkiinto selvittää, miten ete-

läkarjalaiset seniorit matkailevat ja minkälaisia palveluita seniorit itse haluavat 

tai tarvitsevat.  

Työ rajattiin koskemaan eteläkarjalaisia seniorimatkailijoita, sillä haastateltavat 

eläkeläisyhdistysten jäsenet ovat imatralaisia. Asun myös itse paikkakunnalla, 

joten alue on tuttu.  

Etelä-Karjala sijaitsee Kaakkois-Suomessa Venäjän rajan läheisyydessä. Maa-

kunta koostuu yhdeksästä kunnasta, ja alueella on kaksi kaupunkia: Imatra ja 

Suomen 13:nneksi suurin kaupunki Lappeenranta. Etelä-Karjalassa on perintei-

siä ja tunnettuja matkailijoiden käyntikohteita kuten Valtionhotelli, Imatrankoski 

sekä Lappeenrannan Linnoitus ja Salpalinja. Tärkeitä ominaisuuksia Etelä-

Karjalassa ovat myös Saimaan läheisyys ja puhdas luonto. (GoSaimaa 2018.) 

Maailmanlaajuisia trendejä ovat mm. globalisaatio, tekniikan kehitys ja BRIC-

maiden kehittyminen. Väestön ikääntyminen on yksi maailmanlaajuinen trendi. 

Maailmanlaajuisesti seniorien osuus koko väestöstä kasvaa syntyvyyden las-

kiessa ja keskimääräisen eliniän noustessa. Väestön ikääntyminen on suuri 

ajankohtainen ilmiö, joka vaikuttaa myös matkailualaan. Seniorit ovat matkailu-

kuluttajina kasvava potentiaalinen joukko. He ovat hyväkuntoisia, varakkaita ja 

tottuneita matkustamaan. (Verhelä 2014, 17,209 - 211.) 

Laadullinen tutkimus on tutkimus, jonka avulla pyritään ymmärtämään ilmiötä, 

jota tutkimus koskee. Laadullinen tutkimus tulee kysymykseen silloin, kun koh-

teena olevaa ilmiötä ei tunneta, eli teorioita tutkimuksen kohteena olevasta ilmi-

östä ei ole. Laadullisen tutkimuksen tiedonkeruumenetelmiä ovat pääasiassa 

havainnointi ja haastattelut, lisäksi myös kirjalliset aineistot ja audiovisuaalinen 

aineisto. (Kananen 2014,16.)  
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Teemahaastattelu on yleisin laadullisen tutkimuksen tiedonkeruumenetelmä, 

jota käytetään, kun tutkittava ilmiö on uusi tai siitä ei ole saatavilla tietoa. Tee-

mahaastattelussa ei ole yksityiskohtaisia kysymyksiä, vaan asiat käydään läpi 

haastateltavan kanssa teemoittain. (Kananen 2014.) 

Tavoitteenani on tutkia laadullisin menetelmin, miten seniorimatkailua voitaisiin 

kehittää ja millaisia uusia palveluita he haluaisivat tai tarvitsisivat. Kvalitatiivisen 

tutkimuksen tiedonkeruu toteutetaan järjestämällä teemahaastatteluja, haasta-

teltavat ovat eteläkarjalaisia matkailevia senioreja. 

Opinnäytetyössä käsitellään ensin opinnäytetyön tekoprosessi, tämän jälkeen 

käydään läpi aiheeseen liittyvää teoriaa, jonka jälkeen alkaa työn varsinainen 

empiirinen osuus. Empiirisessä osuudessa käydään läpi haastattelujen tulokset 

haastattelujen teemoja mukaillen. 

2 Opinnäytetyön laatiminen 

Tässä luvussa kerrotaan sekä tämän opinnäytetyön laatimisesta että opinnäyte-

työprosessista yleisellä tasolla. Ensin kerrotaan tämän opinnäytetyön tarkoituk-

sesta ja tavoitteista, sitten laadullisesta menetelmästä ja eri tutkimusmenetel-

mistä, jonka jälkeen paneudutaan työssä käytettyyn teemahaastattelun mene-

telmään. Luvun lopussa kerrotaan vaihe vaiheelta, miten tämä opinnäytetyö 

tehtiin.  

2.1 Tarkoitus ja tavoitteet 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää seniorimatkailijoiden toiveita 

matkailuun liittyen, minkälaisia palveluita he kaipaavat ja miten heille suunnattu-

ja matkailupalveluita voitaisiin kehittää. Työ tehdään seniorimatkailijoiden näkö-

kulmasta. Tarkoituksena on löytää tietoa senioreiden matkailuun liittyen ja kek-

siä uusia kehitysideoita heille suunnattuihin palveluihin. Uusille palveluille voisi 

olisi olemassa ”markkinarako” seniorimatkailijoiden määrän kasvaessa ja vau-

rastuessa. Työn tuloksista voisi olla hyötyä alan yrityksille sekä kaikille seniori-

matkoja suunnitteleville tahoille. 
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Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää seniorimatkailijoiden ajatuksia liittyen 

ainakin seuraaviin asioihin: matkustamisen vaivattomuus ja matkakohteen saa-

vutettavuus, kun lähtöpaikkana on Etelä-Karjala, seniorien sosiaalisuus ja mat-

kustusseuran merkitys matkakokemuksessa sekä matkakohteen ja matkan si-

sällön kiinnostavuus. 

2.2 Tutkimusote - laadullinen tutkimus 

Laadullinen tutkimus tarkoittaa mitä tahansa tutkimusta, jonka avulla pyritään 

”löydöksiin” ilman tilastollisia menetelmiä tai muita määrällisiä keinoja. Laadulli-

nen eli kvalitatiivinen tutkimus perustuu sanoihin ja lauseisiin, kun taas määräl-

linen tutkimus käyttää lukuja. Laadullisessa tutkimuksessa ei pyritä yleistyksiin, 

vaan ilmiön kuvaamiseen, tulkinnan antamiseen ja ymmärtämiseen. Laadullinen 

tutkimus mahdollistaa tutkittavan ilmiön syvällisen ymmärtämisen. (Kananen 

2014,18.) 

Kanasen mukaan laadullista tutkimusta käytetään pääsääntöisesti silloin, kun 

ilmiötä ei tunneta eli ei ole teorioita, jotka selvittäisivät tutkimuksen kohteena 

olevaa ilmiötä. Laadullinen tutkimus ei pyri yleistämään kuten määrällinen tut-

kimus. Laadullisessa tutkimuksessa ei voida laatia yksityiskohtaisia kysymyksiä. 

Kvalitatiivinen tutkimus soveltuu Kanasen (2014,16-17) mukaan parhaiten seu-

raavanlaisiin tilanteisiin: 

1) Ilmiöstä ei ole tietoa, teorioita, tutkimusta. 

2) Halutaan saada ilmiöstä syvällinen näkemys. 

3) Luodaan uusia teorioita ja hypoteeseja. 

4) Käytetään triangulaatiota eli ns. mixed-tutkimusstrategiaa 

5) Halutaan ilmiöstä hyvä kuvaus.  

Kvalitatiivista tutkimusmenetelmää käytetään siis pääsääntöisesti silloin, kun 

ilmiöstä ei ole tietoa ennestään tai halutaan saada syvällisempi näkemys ilmiös-

tä (Kananen 2010, 41).  Valitsin tämän tutkimusmenetelmän, koska tavoit-

teenani on saada uutta tietoa aiheesta.  

Koska kysymys on empiirisen ilmiön tutkimisesta, on laadullisia menetelmiä pi-

dettävä työkaluina ja korostettava kohdeilmiön käsitteellisen pohdinnan merki-
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tystä. Laadullisen tutkimuksen tunnusmerkkejä ovat: aineistonkeruumenetelmä, 

tutkittavan näkökulma, harkinnanvarainen tai teoreettinen otanta, aineiston laa-

dullisinduktiivinen analyysi, hypoteesittomuus, tutkimuksen tyylilaji ja tulosten 

esitystapa, tutkijan asema ja narratiivisuus. (Eskola & Suoranta 1998, 13 - 15.) 

Laadullisessa tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita merkityksistä, eli miten ihmi-

set kokevat ja näkevät reaalimaailman. Tiedon keruun ja analysoinnin pääasial-

linen instrumentti on laadullisessa tutkimuksessa itse tutkija, jonka kautta reaa-

limaailma suodattuu tutkimustuloksiksi. Laadulliseen tutkimukseen liittyy suora 

kontakti tutkittavan ja tutkijan välillä, tutkija menee itse ilmiön pariin havainnoi-

maan tai haastattelemaan. (Kananen 2014, 19.)   

Laadullisen tutkimuksen tiedonkeruumenetelmiä ovat pääasiassa havainnointi 

ja haastattelut. Lisäksi myös kirjalliset aineistot ja audiovisuaalinen aineisto. 

(Kananen 2014, 16.) 

Havainnointi on yksi vanhimmista laadullisen tutkimuksen tiedonkeruumenetel-

mistä, kohteita ovat yleensä yksilön käyttäytyminen tai toiminta tai toiminta ryh-

mässä. Havainnointi on perusteltua silloin, kun ilmiöstä ei ole tietoa tai tieto on 

vähäistä. Ilmiön pitää olla ”havainnoitavissa”, kaikista ilmiöistä ei pysty havain-

noinnilla saamaan irti mitään. Esimerkiksi selvitettäessä ihmisten ajatuksia ha-

vainnointi ei ole oikea tiedonkeruumenetelmä, sillä ajatuksia ei voi lukea ha-

vainnoimalla tutkittavia ulkoapäin. (Kananen 2014, 65 - 66)  

Haastattelut ovat laadullisen tutkimuksen eniten käytetty tiedonkeruumenetel-

mä. Haastattelumuotoja on useita, mutta käytetyin on teemahaastattelu. Haas-

tattelut voidaan luokitella osallistujamäärän mukaan yksilö- tai ryhmähaastatte-

luiksi. Luokitella voidaan myös kysymystyypin mukaan, teema- ja syvähaastat-

telusta (avoin haastattelu). Teemahaastattelu tarkoittaa keskustelua jossa ede-

tään aihe kerrallaan. Tutkija on miettinyt teemat eli keskustelun aiheet ennalta. 

Teemat juonnetaan aiheen teoriasta. Syvähaastattelu eli avoin haastattelu on 

teemahaastattelua vapaampi haastattelumuoto, jossa keskustellaan aiheesta 

ilman teemoja. (Kananen 2014, 70 - 71) 
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2.2.1 Tutkimusmenetelmä - teemahaastattelut 

Teemahaastattelu on keskustelunomainen tilaisuus, jossa haastateltavien 

kanssa käydään läpi ennalta suunniteltuja teemoja valinnaisessa järjestykses-

sä. Tutkijalla on haastattelussa mukanaan lyhyet muistiinpanot käsiteltävistä 

teemoista. Tarkoituksena ei ole käydä läpi tarkkoja ennalta laadittuja kysymyk-

siä vaan haastattelijan on tarkoitus ruokkia keskustelua ja teemoista ja niiden 

alateemoista pyritään keskustelemaan mahdollisimman vapaasti. Haastatelta-

viksi tulisi valita sellaisia ihmisiä, joilta voitaisiin mahdollisesti saada parhaiten 

aineistoa tutkittavasta ilmiöstä. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) 

Teemahaastattelu voidaan toteuttaa joko yksilö- tai ryhmähaastatteluna. Yksilö-

haastattelussa kohteena on yksi haastateltava, kun taas ryhmähaastattelussa 

haastatellaan useampia havaintoyksiköitä samanaikaisesti ja saadaan tiivistet-

tyä tietoa. Ryhmähaastattelulla säästetään haastattelijan aikaa, mutta ryhmä-

haastattelu tuo myös mukanaan ryhmän vaikutuksen. (Kananen 2010,53.)  

Paras tapa teemahaastattelujen tallentamiseen on nauhoittaa haastattelut, tämä 

vapauttaa haastattelijan keskittymään itse haastatteluun, eikä keskustelun ylös 

kirjaamiseen. Tämä toki tarkoittaa sitä, että haastattelut täytyy kirjoittaa auki 

jälkikäteen tekstimuotoon, eli litteroida. (Kananen 2010,58 - 59.) 

Aluksi tutkimus oli tarkoitus toteuttaa teemahaastatteluilla ryhmissä, jotta oltai-

siin saatu haastateltua mahdollisimman monia henkilöitä, mutta haastatteluun 

saatiin koottua vain yksi pieni ryhmä, jonka lisäksi toteutettiin kahdeksan yksilö-

haastattelua. Haastattelujen teemoja olivat Etelä-Karjala lähtöalueena, matkus-

tustottumukset, kotimaanmatkailu, ulkomaanmatkailu, matkailun motiivit sekä 

unelmamatka. Haastattelut nauhoitettiin. Haastateltavat halusivat, ettei heidän 

nimiä mainittaisi työssä. 

2.2.2 Litterointi 

Litteroinnilla tarkoitetaan erilaisten tallenteiden, kuten videoiden, kuvien ja äänit-

teiden kirjoittamista kirjalliseen muotoon. Teemahaastattelujen äänitteet kirjoite-

taan auki mahdollisimman sanatarkasti, ja tutkijan täytyy ratkaista, mitä kaikkea 

hän litteroi. Usein riittää melko karkea taso, jossa kirjataan lauseen ydin tiiviste-
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tyssä muodossa, mutta tarkimmalla tasolla kirjataan myös eleet ja äänenpainot 

taukoineen. Litteroinnissa hankalaa on se, ettei voi tietää etukäteen, mitä osaa 

aineistosta loppupeleissä tarvitaan. (Kananen 2010,59 - 60.) 

2.2.3 Analysointi ja tulkinta 

Jotta aineistoa voitaisiin alkaa analysoida, alkuperäinen teksti luokitellaan, eli 

jaetaan eri osatekijöihin teemoittain. Näitä luokkia vertaillaan, kehitetään teo-

reettisia käsitteitä ja pyritään tunnistamaan eri osatekijöiden välisiä suhteita. 

(Järvenpää 2006.) 

Aineistoa voidaan analysoida kokonaan kvantitatiivisesti tai yhdistellen kvalita-

tiivisuutta ja kvantitatiivisuutta, riippuen tutkimusongelmasta. Aineisto tiiviste-

tään ja pyritään etsimään aineistosta yhdistäviä rakenteita. Lopuksi tehdään 

tulkinta, eli mitä asioita aineistosta nousee esille. Suhteutetaan havaintoja toi-

siinsa, tunnistetaan ja kehitetään havaintojen välisiä yhteyksiä sekä suhteute-

taan löydöksiä aiheen teoriaan ja teoreettiseen viitekehykseen. Tulkinta vaatii 

tutkijalta luovuutta. (Järvenpää 2006.)   

2.3 Opinnäytetyön toteutus 

Opinnäytetyön aihe syntyi kevättalvella 2018 keskusteltuani lukioaikaisen filoso-

fianopettajani kanssa. Hän oli jäänyt eläkkeelle samana keväänä, kun valmis-

tuin. Opettaja oli juuri ollut eläkeläisyhdistyksen järjestämällä matkalla ja kertoi, 

että matkailee saman ryhmän kanssa paljon, mutta matkoja voisi kehittää ja 

monipuolistaa. Kerroin saman keskustelun yhteydessä opinnäytetyön tekemi-

sen ajankohtaisuudesta.  

Aihe ja keskustelu jäivät mieleeni ja elokuussa 2018 aloin työstää aiheenvalin-

taa eteenpäin. Luin aiheesta tehtyjä opinnäytetöitä ja kirjallisuutta. Aihe oli tuol-

loin Eläkeläisille suunnattujen matkailupalveluiden kehittäminen. Ajatuksena oli 

tässä vaiheessa, että lähden selvittämään aihetta teemahaastatteluilla ryhmis-

sä, jotka koostuvat eläkejärjestöjen jäsenistä. Aiheanalyysin tehtyäni sain ohjaa-

jan ja tapasimme ensimmäisen kerran syyskuun alussa. Totesimme aikatauluni 

olevan poikkeuksellisen tiukka, sillä työn oli tarkoitus valmistua kahdessa kuu-

kaudessa, lisäksi minulla ei ollut mahdollisuutta tehdä opinnäytetyötä täysipäi-
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väisesti. Ohjaaja neuvoi miettimään mm. rajauksia ja näkökulmia ja tutkimaan 

lisää aihetta ja lähteitä. 

Rajasin työn koskemaan senioreita, eli yli 55-vuotiaita eläkeläisten sijaan. Valit-

sin tämän rajauksen, sillä matkailun tutkijat puhuvat yleensä senioreista. Lisäksi 

nimenomaan matkailuun liittyen tietoa löytyi mielestäni parhaiten senioreista 

segmenttinä. Tässä vaiheessa aloin kirjoittaa opinnäytetyösuunnitelmaa. Tutus-

tuin lisää aiheen teorioihin ja mietin jo alustavasti teemoja. Lisäksi tutkin tutki-

muksen tekoa koskevaa teoriaa, käytin aineistojen hakuun Imatran kaupungin-

kirjastoa, Linnalan kampuksen tiedekirjastoa sekä Internet-lähteitä. 

Tapasimme opettajan kanssa työn tiimoilta jälleen syyskuun lopussa, jolloin 

käytiin läpi opinnäytetyösuunnitelma. Mietimme teoriaosuuden sisältöä ja työ-

hön lisättiin Etelä-Karjala, sillä haastateltavat olivat alueelta ja oli mielenkiintois-

ta tietää, miten Etelä-Karjalan sijainti vaikuttaa seniorien matkailuun. Sain luvan 

varata ajan seminaariin. Opinnäytetyösuunnitelman esitin suunnitelmaseminaa-

rissa 4.10.2018. Seminaarissa sain hyviä huomioita ja ehdotuksia työhön liitty-

en.  

Suunnitelmaseminaarin jälkeen tein opinnäytetyöraporttini rungon ja otin yhteyt-

tä entiseen opettajaani, jonka kanssa olin jo keskustellut aiheesta, ja hän oli 

lupautunut olemaan yhteyshenkilönä eläkeläisyhdistyksiin. Olimme yhteyksissä 

sähköpostitse ja kerroin hänelle opinnäytetyöni aiheesta, aikataulusta sekä tie-

donkeruumenetelmästäni (teemahaastattelut ryhmissä). Tarkoituksenani oli siis 

järjestää 4 - 6 teemahaastattelua ryhmissä, jotka koostuisivat eri eläkeläisyhdis-

tysten jäsenistä, haastatteluja toivoin viikolle 42, mutta viimeistään viikolle 43, 

jotta saisin haastattelut litteroitua ja analysoitua ajoissa. Opettajani sanoi saa-

vansa ainakin neljä ryhmää kasaan tiistaiksi 23.10. eli viikolle 43. Sovimme ta-

paavamme ryhmien kanssa Imatran urheilutalon aulassa, sillä siellä olisi tilaa ja 

sopivan rauhallista aamupäivällä.  

Opinnäytetyön teoriaosuutta kirjoittaessa mietin samalla teemahaastattelujen 

teemoja ja teemahaastattelun runkoa. Mietittyjä teemoja olivat Etelä-Karjala 

lähtöalueena, matkojen sisältö sekä matkailun motiivit. Teemahaastattelun run-

ko on opinnäytetyön liitteenä (Liite 1). 
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Viikon 43 maanantaina opettaja ilmoitti, etteivät haastattelut onnistuisikaan tiis-

taina, vaan vasta keskiviikkona, koska kaksi haastateltavaa ei pääsisi paikalle. 

Huolestuin, sillä minusta oli outoa, että näin suuren ihmismäärän tapaamista voi 

noin vain siirtää päivällä. Soitin opettajalle ja selvisi, että haastatteluun oli osal-

listumassa hänen lisäkseen kolme ihmistä, sillä hän oli käsittänyt väärin. Olin 

yhteydessä ohjaavaan opettajaani, joka sattui olemaan syyslomalla ja täten 

hankalasti tavoitettavissa. Hän ehdotti ratkaisuksi yksilöhaastattelujen tekoa, 

tavoitteena 10 - 15 haastateltavaa. Pidin opettajani kanssa sovitun haastattelun 

keskiviikkona. Haastatteluun osallistui yhteensä kolme henkilöä. Yhdellä heistä 

oli menoa, joten päädyin pysymään aiemmassa suunnitelmassa ja pitämään 

haastattelun ryhmähaastatteluna. Sain sovittua viikolle 43 torstaille ja perjantail-

le yhteensä 8 yksilöhaastattelua. Täten haastateltavia tuli yhteensä 11.  

Haastattelujen jälkeen kirjoitin haastattelut pääpiirteittäin auki ja tein vastauksis-

ta taulukon, jonka avulla sain jäsenneltyä tietoa. Haastattelujen lopulliset teemat 

olivat matkailun vaivattomuus ja matkakohteiden saavutettavuus, matkakohteen 

ja sisällön kiinnostavuus sekä sosiaalisuus ja matkaseuran merkitys matkako-

kemuksessa.  

Tapasimme ohjaajan kanssa 1.11., jolloin kävimme läpi opinnäytetyöni sisällön 

ja sain neuvoja, miten muokata työni sisältöä ennen kielentarkastukseen jättöä. 

Valmiin opinnäytetyön jättö kielentarkastukseen oli 6.11. 

3 Etelä-Karjala 

Opinnäytetyön koskiessa eteläkarjalaisia senioreja, on aiheellista kertoa hieman 

maakunnan sijainnista ja alueen väestöstä. Etelä-Karjala tuo sijaintinsa puoles-

ta omat haasteensa ja mahdollisuutensa matkailuun.  

3.1 Alueellinen kuvaus 

Etelä-Karjalan maakunta sijaitsee Venäjän rajan läheisyydessä Kaakkois-

Suomessa. Kyseessä on maantieteellisesti pitkänomainen alue Saimaan ja Ve-

näjän rajan välillä. Etelä-Karjalan maakunta on jakautunut kahteen seutukun-

taan, Imatraan ja Lappeenrantaan. Imatran seutukuntaan kuuluvat Ruokolahti, 
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Rautjärvi ja Parikkala. Lappeenrannan seutukuntaan taas kuuluvat Lemi, Luu-

mäki, Taipalsaari sekä Savitaipale. (GoSaimaa 2018.) 

Etelä-Karjalan monimuotoisuus on maakunnan rikkaus. Etelä-Karjala on moni-

puolinen, löytyy sekä maaseudun rauhaa, että kansainvälinen yliopistokaupun-

ki. Etelä-Karjalassa on mahdollisuus asua järven rannalla, mutta silti lähellä 

työpaikkaa ja palveluita. Saimaan läheisyys tarjoaa Etelä-Karjalassa monia 

mahdollisuuksia, kuten mökkeilyä, veneilyä sekä kauniita maisemia. (Etelä-

Karjalan liitto 2018.) 

Etelä-Karjalan maakuntakeskuksessa, Lappeenrannassa on asukkaita 72 430. 

Suomen 13:nneksi suurin kaupunki Lappeenranta sijaitsee Saimaan eteläran-

nalla, ja sijoittuu Saimaan vesistöalueen ja Venäjän ja samalla EU:n rajan väli-

selle alueelle. Lappeenrannasta on matkaa Helsinkiin noin 230 kilometriä.  

(Lappeenranta 2018.) 

Lappeenrannasta 40 kilometriä koilliseen sijaitsevalla teollisuuskaupunki Imat-

ralla asuu 27 687 asukasta. Imatra on myös rajakaupunki, keskustasta on Ve-

näjän rajalle ja kansainväliselle rajanylityspaikalle matkaa vain 7 kilometriä. 

Imatralta on Pietariin matkaa 210 kilometriä ja Helsinkiin 256 kilometriä. Kau-

pungin läpi virtaa Vuoksi-joki ja Lännessä Imatra rajoittuu Saimaaseen. Imatral-

la sijaitsee myös Imatran koski, jota on käyty ihailemassa vuosisatojen ajan. 

(Imatra 2018.) 

3.2 Liikenneyhteydet 

Etelä-Karjalasta pääsee matkustamaan eri kohteisiin sekä junalla, autolla, bus-

silla että Lappeenrannasta lentokoneella. Lappeenrannasta lennetään sekä lo-

ma- että reittilentoja. Reittilentoja lennetään tällä hetkellä Kreikan Ateenaan ja 

Thessalonikiin sekä Italian Milanon Bergamoon. Reittilennot ovat Ryanairin len-

toja. Lomalentoina tehdään viikon matkoja suomalaisten suosimiin lomakohtei-

siin ja matkanjärjestäjänä toimii Matkavekka. (Lappeenranta Airport 2018.) 

Etelä-Karjalasta pääsee Venäjälle kolmesta eri rajanylityspaikasta autolla: Imat-

ralta, Nuijamaalta ja Vaalimaalta, sekä junalla Vainikkalasta. Vainikkalan rajan-

ylityspaikka on myös Suomen ainoa henkilöliikenteen rautatieylityspaikka. Vai-
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nikkalasta pääsee Pietariin Allegro-pikajunalla puolessatoista tunnissa, sekä 

Moskovaan Tolstoi-yöjunalla. Venäjälle pääsee myös Saimaata pitkin Lappeen-

rannasta, Viipuriin ja Pietariin vievät risteilyt ovat viisumivapaita. (GoSaimaa 

2018.) 

3.3 Demografinen kuvaus 

Etelä-Karjalassa asui 129 865 henkeä vuoden 2017 lopussa. Väestömäärän 

kehitys on ollut laskussa jo kauan syntyvyyden laskun, sekä negatiivisen muut-

toliikkeen myötä. (Etelä-Karjalan liitto 2018.) 

Etelä-Karjalan liiton tekemän ennusteen mukaan Etelä-Karjalan väestön ikära-

kenne muuttuu vuoteen 2026 mennessä niin, että 0 - 14-vuotiaita on edelleen 

14 prosenttia, 15 - 64-vuotiaiden määrä vähenee 61 prosentista 57 prosenttiin 

ja yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa 25:stä 30 prosenttiin. Muutos on samankal-

tainen koko Suomessa niin kutsuttujen suurten ikäluokkien ikääntyessä. (Etelä-

Karjalan liitto 2017.)  

4 Matkailu 

WTO:n määritelmän mukaan matkailu (tourism) on toimintaa, jossa ihmiset 

matkustavat tavanomaisen elinpiirinsä ulkopuolella olevaan paikkaan ja oleske-

levat siellä yhtäjaksoisesti korkeintaan yhden vuoden ajan (12 kuukautta) va-

paa-ajanvieton, liikematkan tai muussa tarkoituksessa (Tilastokeskus). 

Matkailu on matkailijoiden maksamaa, viihteellistä tai elämyksellistä vierailua 

jollakin matkailualueella tai jossakin kohteessa. Matkailija pyrkii usein matkalla 

ollessaan vapautumaan arkipäivinä häntä rasittavista velvoitteista ja rajoitteista. 

(Brännare, Kairamo, Kulusjärvi & Matero 2003, 224.)  

4.1 Matkailutuote 

Asiakkaan ostama ja kuluttama matkailutuote koostuu yleensä erilaisista palve-

luista. Määritelmän mukaan palvelutuotteet koostuvat aineettomista ja konkreet-

tisista elementeistä, niitä ei voi varastoida vaan ne syntyvät samalla kun niitä 

kulutetaan. (Verhelä 2014, 34.) 
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Matkailutuote on paketti, joka on määritelty sisältävän viisi eri tekijää: kohteen 

vetovoimatekijät, mielikuvat kohteesta, kohteen tarjoamat palvelut, saavutetta-

vuus ja hinta. Matkailutuote muodostuu yksittäisten yritysten sekä muiden pal-

veluntuottajien tarjoamista palveluista. Pääasiallinen tuote syntyy, kun tarjotta-

vaan ydinpalveluun lisätään sellaisia aineellisia ja aineettomia tekijöitä, niin kut-

suttuja avustavia palveluja, jotka tuovat jotakin lisäarvoa asiakkaalle. (Komppula 

& Boxberg 2005.) 

Avustavilla palveluilla tarkoitetaan palveluja, jotka ovat varsinaisen ydintuotteen 

toiminnan kannalta välttämättömiä. Varsinaiseksi tuotteeksi kutsutaan perus-

tuotteen kokonaisuutta, josta asiakas maksaa pyydetyn hinnan ja josta löytyy 

kuvaus esimerkiksi Internetistä tai esitteestä. Tuotteesta voidaan rakentaa veto-

voimainen kokonaisuus erilaisten tukipalvelujen avulla. (Komppula & Boxberg 

2005.) 

Tukipalveluilla tarkoitetaan sellaisia palveluja, jotka lisäävät asiakkaan turvalli-

suutta, viihtyvyyttä sekä mukavuutta. Varsinainen ydintuote on eri palveluntuot-

tajilla kuitenkin usein lähes sama, minkä vuoksi kilpailijoista erottuminen voi olla 

hankalaa. Niin kutsutulla laajennetulla tuotteella voi lisätä vetovoimaisuutta. 

Laajennettu tuote pitää sisällään palvelun sijainnin, saavutettavuuteen liittyvät 

tekijät, asiakkaan ja yrityksen keskinäisen vuorovaikutuksen sekä asiakkaan 

oman osallistumisen tuotteen syntyyn. Kerroksisen matkailutuotteen malli on 

kuvattu kuvassa 1. (Komppula & Boxberg 2005.) 
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Kuva 1. Kerroksinen matkailutuote (Komppula & Boxberg 2005.) 

4.2 Matkailupalvelut 

Kotlerin mukaan palvelu on sellainen asiakkaalle tarjottava toiminto tai hyöty, 

joka on aineeton ja joka ei johda omistusoikeuteen. (Pesonen, Lehtonen & Tos-

kala 2002, 21.)   

Matkailupalveluihin kuuluvat majoitus-, ravitsemis-, ohjelma- ja liikennepalvelut 

(Brännare et al. 2003,224). Matkailupalveluja ovat kaikki palvelut jotka mahdol-

listavat asiakkaan matkan sujumisen, esimerkiksi hotellissa täytyy olla vastaan-

otto, siivous ja huolto, lentokoneessa on lentäjien lisäksi oltava matkustamo-

henkilökuntaa (Verhelä 2014, 34).  

4.3 Matkailun lajeja 

Matkailun kokonaisuus sisältää lukemattomia alalajeja ja termejä joilla niitä ku-

vataan. Alalajeja on määritelty perustuen matkan sisältöön tai tarkoitukseen, 

toiminta- ja toteutusympäristöön, maantieteelliseen sijaintiin ja luonnon olosuh-

teisiin sekä muihin seikkoihin. (Verhelä 2014, 37.) 

Seuraavaksi kerrotaan eri matkailulajeista Verhelän (2014, 37-43) mukaan. Hän 

on määritellyt matkailua kulttuurimatkailusta hyvinvointi- ja liikuntamatkailuun. 
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4.3.1 Kulttuurimatkailu 

Kulttuurimatkailu määritellään matkailuksi, jossa tuotteet perustuvat ihmisiin, 

paikkaan ja perintöön. Laajasti määriteltynä kulttuurimatkailu on matkailijan ha-

lua tutustua ja päästä kokemaan itselle vieraan maan tai alueen kulttuuria ja 

elämäntapoja. Kapeasti määriteltynä kulttuurimatkailu tarkoittaa vierailuja mu-

seoissa, gallerioissa ja vanhoissa rakennuksissa. Myös matkat konsertteihin, 

taidetapahtumiin ja festivaaleille ovat kulttuurimatkailua. (Verhelä 2014, 37.) 

Muita kulttuurimatkailuun liittyviä käsitteitä ovat perinnematkailu, nostalgiamat-

kailu sekä historiamatkailu. Perinnematkailussa matkan keskeinen sisältö ja 

matkailun ydin on perinteessä, kyse on perinteen tuotteistamisesta. Toteutu-

mismuotoja ovat esimerkiksi kansanperinteeseen liittyvä musiikki, tanssi ja pu-

keutuminen. (Verhelä 2014, 37.) 

Nostalgiamatkailussa taas matkustusmotiivina on matkakohteen nostalginen 

olemus eli matkailijalla on kaipuu menneeseen. Nostalgiamatkoja ovat esimer-

kiksi Karjalan seudulle tehtävät kotiseutumatkat, kohteina voivat olla myös esi-

merkiksi urheilutapahtumien tai -suoritusten järjestämispaikat, museot ja myös 

esimerkiksi taistelutantereet. (Verhelä 2014, 37.) 

Historiamatkailu on kulttuurimatkailun muoto, jossa matkailumotiivina on tutus-

tumista johonkin menneisyyden kohteeseen. Kohteina voivat olla rakennukset ja 

rakennelmat, tapahtumat ja henkilöt sekä luonnonhistoria. (Verhelä 2014, 37.) 

4.3.2 Luonto- ja maaseutumatkailu 

Luontomatkailu käsitetään laajimmillaan lihasvoimin, ilman merkittäviä teknisiä 

ja energiaa kuluttavia apuvälineitä tehtävää matkailua aidossa tai muokatussa 

luonnonympäristössä kotipaikkakunnan ulkopuolella. Luontomatkailu on yläkäsi-

te, joka sisältää kaiken luontoon kohdistuvan matkailun. Luontomatkailun alala-

jeina voidaan pitää metsämatkailua, erämatkailua, metsästys- ja kalastusmat-

kailua, suo- ja vesistömatkailua sekä vaellusmatkailua. (Verhelä 2014, 38.) 

Maaseutumatkailuna pidetään matkailua, joka perustuu maaseudun luontaisiin 

edellytyksiin ja voimavaroihin kuten luonto, maisema, kulttuuri ja ihminen sekä 

perhe- ja pienyrittäjyyteen perustuvaan matkailuun liittyvää liiketoimintaa. Maa-
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seutumatkailu sijoittuu sijainniltaan urbaanisten raja-alueiden ja erämaa-

alueiden väliselle alueelle. Vetovoimatekijöinä maaseutumatkailulle ovat rauhal-

lisuus, väljyys, maaseutumainen elämäntapa, luonto, maisema, perinteiset ih-

miset, rentoutuminen ja seikkailu. (Verhelä 2014, 39.) 

4.3.3 Sosiaalinen matkailu 

Sosiaalisella matkailulla pyritään edistämään ihmisten mahdollisuutta lomailla 

haluamassaan kohteessa ja parantamaan esteettömyyttä. EU:ssa pyritään ke-

hittämään ja tukemaan sosiaalista matkailua, näillä keinoilla pyritään tasoitta-

maan matkailun sesonkivaihteluja, varmistamaan ympärivuotisia työpaikkoja ja 

turvaamaan kansalaisten tasapuoliset matkailumahdollisuudet. (Verhelä 2014, 

40) 

Suomessa sosiaalisella lomatoiminnalla tarkoitetaan mm. vähävaraisten ja eri-

tyisesti äitien lomailumahdollisuuksien tukemista (Verhelä 2014, 40.) Veikkauk-

sen varoista tuetaan sosiaalista lomatoimintaa kokonaisuudessaan noin 15 mil-

joonalla eurolla vuosittain (Maaseudun terveys- ja lomahuolto ry 2017). 

4.3.4 Ostos- ja ruokamatkailu 

Ostosmatkailulla tarkoitetaan matkoja, joilla on ensisijaisesti tarkoitus tehdä os-

toksia. Ostosmatkoja ovat esimerkiksi toisella paikkakunnalla sijaitsevaan os-

toskeskukseen tai niin kutsuttu viinaturismi, kun matkustetaan toiseen maahan 

halvemman alkoholin takia. (Verhelä 2014, 40.) 

Matkailua joka liittyy jollain tapaa ruokaan, kutsutaan ruokamatkailuksi. Ruoka-

matkailu sisältää paljon muutakin, kuin itse ruoan tai ruokailun, se voi olla esi-

merkiksi raaka-aineiden hankintaa kuten sienestys- ja marjastusretkiä, ruoan-

valmistukseen liittyvää matkailua tai ruokakursseja, ruoan historiaan tai ruokaan 

liittyviin tarinoihin liittyvää ja paljon muita ruokaan liittyviä elementtejä sisältävää 

matkailua. (Verhelä 2014, 40.) 

4.3.5 Seikkailumatkailu  

Seikkailumatkailu on matkailua, johon liittyy seikkoja kuten epävarma lopputu-

los, vaara ja riski, haasteet, uutuus, jännitys, pako ja irrottautuminen arjesta se-
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kä uuden oppiminen ja omaksuminen. Seikkailumatkalla vastataan tarpeisiin 

kokea jännitystä ja jopa pelkoja, kokeilla rajoja ja ottaa riskejä. (Verhelä 2014, 

41.) 

Seikkailumatkailuun liittyy usein jokin vaativa tai haasteellinen laji kuten maas-

topyöräily tai koskenlasku. Kansainvälisillä markkinoilla seikkailumatkailuun liite-

tään myös uhkapelit ja seksimatkat. (Verhelä 2014, 41.) 

4.3.6 Hyvinvointi- ja terveysmatkailu  

Hyvinvointi- ja terveysmatkailu on voimistuva trendi, jossa motiivina matkoille on 

terveyden ylläpitäminen, nauttiminen ja itsensä kehittäminen, taustalla on ihmis-

ten halu pitää huolta itsestään. Terveysmatkailussa matkat voivat kohdistua 

hoitolaitoksiin, terveyskylpylöihin ja erilaisiin hoitoihin. (Verhelä 2014, 41 - 42.) 

Työhyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä matkailu on osa hyvinvointimatkailua. Hy-

vinvointimatkailun yksi muoto on myös wellness- tai well-being -matkailu jonka 

sisältönä voi olla vapaaehtoista itsestä huolenpitämistä, meditointia, hoitoja ja 

hemmottelua, fyysisen kunnon kohottamista, terveellistä ruokavaliota, luontoa ja 

rentoutumista. (Verhelä 2014, 41 - 42.) 

4.3.7 Liikuntamatkailu 

Liikuntamatkailuna pidetään matkailua, jossa ulkopaikkakuntalaiset hyödyntä-

vän kohdealueen liikuntapalveluja ja liikunta on matkan motiivina. Matkoilla voi-

daan osallistua esimerkiksi johonkin liikuntatapahtumaan tai -tapahtuman seu-

raaminen. (Verhelä 2014, 41 - 42.) 

Liikuntamatkailu voidaan jakaa aktiiviseen ja passiiviseen liikuntamatkailuun. 

Jaottelu tehdään sen mukaan, osallistuuko matkailija matkalla itse liikuntaan vai 

onko matkalla tarkoitus seurata jotain liikuntatapahtumaa osallistumatta itse 

siihen. (Verhelä 2014, 41 - 42.) 

4.4 Matkailun jakelukanavat 

Jakelukanavilla tarkoitetaan palvelujen myynnin ja markkinoinnin kokonaisuutta, 

sisällöllisesti käsite on erittäin laaja. Yleisesti ottaen käsitteellä tarkoitetaan sel-
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laisia tuotantoon ja kauppaan liittyviä toimintoja joilla selvitetään kuluttajien tar-

peet ja tiedotetaan heille tarjolla olevista hyödykkeistä tai palveluista sekä toimi-

tetaan kuluttajille heidän tarpeitaan tyydyttävä tavaroita tai palveluita. (Pesonen 

Tonder 2013, 46 - 47.) 

Markkinointiviesti ja myynnin toimenpiteet jakelukanavissa kohdistuvat matkai-

lukuluttajiin ja eri matkailijasegmentteihin. Sähköisten palvelujen ja Internetin 

käytön myötä perinteisten jakelukanavien merkitys on vähentynyt. Nykyisin 

kansainväliset jakelukanavat ovat matkailuyritysten saavutettavissa. (Pesonen 

Tonder 2013, 46 - 47.) 

4.5 Matkailija 

Matkailija on henkilö, joka vapaa-aikanaan tai ammattinsa vuoksi matkustaa 

tilapäisesti kotipaikkakuntansa ulkopuolelle. Matkailijoita ovat tilapäiskävijät ja 

päiväkävijät, tilapäiskävijällä tarkoitetaan matkailijaa, joka viipyy vähintään 24 

tuntia kotipaikkakuntansa ulkopuolella. Päiväkävijä viipyy matkallaan alle 24 

tuntia. (Brännare et al. 2003, 225.) 

Matkailijoiden luokittelu helpottaa palvelujen markkinoinnin kohdentamista ja 

palvelujen suunnittelua. Matkailijoita voidaan luokitella hyvin monilla eri tavoilla. 

Verhelän tekemän luokittelun mukaan matkailijoita voidaan määritellä esimer-

kiksi kovilla ja pehmeillä tekijöillä. Kovilla tekijöillä tarkoitetaan selkeästi mitatta-

via ja määritettäviä tekijöitä kuten a) demografiset tekijät, eli ikä, sukupuoli, sivii-

lisääty, uskonto, kieli, rotu, perhekoko ja vastaavat tekijät. b) Maantieteelliset 

tekijät määrittelevät matkailijan maantieteellisen taustan. c) Sosioekonomiset 

tekijät eli esimerkiksi koulutus, tulotaso ja käytettävissä olevan rahan määrä, 

palkallisen vapaa-ajan määrä ja sosiaaliluokka. d) Harrastukset jotka ohjaavat 

matkakäyttäytymistä. Pehmeillä tekijöillä tarkoitetaan sosiaalisia ja psykologisia 

tekijöitä. (Verhelä 2014,25.) 

5 Matkailun trendit 

Maailmanlaajuiset trendit vaikuttavat ihmisten kulutuskäyttäytymiseen, matkai-

lukysyntään sekä suoraan matkailuelinkeinoon. Erilaiset asiantuntijoiden luomat 
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skenaariot tulevasta kehityksestä vaikuttavat siihen, miten toimijat ja markkinat 

toimivat ja reagoivat muutoksiin. Kuvassa 2 on kuvattu STEEP-malli, joka pe-

rustuu siihen, että toteutuva kehitys on usean eri tekijän yhteisvaikutus.  malli 

kuvaa globaaleja kehityssuuntia sosiokulttuurisesta, teknologian, talouden ym-

päristökysymysten sekä poliittisen kehityksen näkökulmasta. 

 

Kuva 2. Globaalien megatrendien vaikutus matkailukulutukseen ja matkailuliiketoimin-
taan, STEEP-malli (Tonder 2013, 23) 

5.1 Matkailutrendien luokittelu 

Verhelä on jaotellut matkailun ennustamisen ja tulevat trendit seuraaviin katego-

rioihin: megatrendit, trendit, heikot signaalit sekä villit kortit. Megatrendeillä tar-

koitetaan kehityksen suuria linjoja, joilla on selkeästi tunnistettava historiallinen 

kehityskulku takanaan. Esimerkiksi teknologian kehitys on pitkään jatkunut me-

gatrendi. Megatrendien tunnusmerkkejä ovat pitkäkestoisuus (yli 10 vuotta), 
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voimakas ja laaja muuttava vaikutus sekä jatkuva kasvaminen ja laajeneminen. 

(Verhelä 2014, 207 - 208.)  

Trendit ovat pitkän aikavälin (5 - 10 vuotta) aikana tapahtuvaa muutosta selke-

ästi tunnistettavaan suuntaan. Tyypillistä trendeille on, etteivät ne välttämättä 

vaikuta kovin paljon ihmisten elämään ja ovat suhteellisen nopeasti ohimeneviä 

ilmiöitä. (Verhelä 2014, 208.) 

Heikot signaalit ovat uusien trendien alkuja, ne viestivät muutoksesta tai uudes-

ta tavasta toimia. Yleensä heikot signaalit ovat yllättäviä ja ennakoimattomia 

ilmiöitä, joilla on suuri vaikutus toteutuessaan. Villillä kortilla taas tarkoitetaan 

melko samaa kuin heikoilla signaaleilla, mutta ne ovat toteutuessaan ainutker-

taisia yksittäisiä tapahtumia, kun taas heikot signaalit voivat olla trendin tai me-

gatrendin alku ja siten jatkuva ilmiö. (Verhelä 2014, 208.) 

5.1.1 Globalisaatio, talouden muutokset ja ympärist ö 

Yksi megatrendi on globalisaatio, joka näkyy matkailussa ylikansallisten ja maa-

ilmanlaajuisten matkailuyritysten muodostumisena, liikenteen rajoitusten pois-

tumisena, matkailuun liittyvien rajoitusten ja esteiden vähenemisenä sekä liike-

toiminnan yksityistämisenä joillain alueilla. Globalisaatiosta seuraa markkinoi-

den laajeneminen, matkailun mahdollisuuksien lisääntyminen ja kulttuurien vä-

listen kohtaamisten, suvaitsevaisuuden ja ymmärryksen lisääntyminen. (Verhelä 

2014, 208.) 

Megatrendinä pidetään myös talouden muutoksia, maailman taloudessa paino-

piste siirtyy lännestä itään. BRIC-maiden eli Brasilian, Venäjän, Intian ja Kiinan 

taloudet ovat nousussa ja se merkitsee näiden maiden kansalaisille mahdolli-

suuksia matkustaa aiempaa enemmän. Näiden maiden vaurastuminen tarkoit-

taa enemmän saapuvia matkailijoita muille maille. Talouskasvun myötä matkaili-

joiden ostovoima ja käyttämä rahamäärä kasvaa. (Verhelä 2014, 208.) 

Ympäristöasioista ilmastonmuutos on keskeisin trendi joka vaikuttaa matkailuun 

muuttamalla perinteisten matkailun kohdealueiden olosuhteita. Ilmastonmuu-

toksen seurauksena matkailijoiden vastuullisuus korostuu ja on jo muuttanut 
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matkustustottumuksia. Myös lähialuematkailun ja uusiutuvien polttoaineiden 

käytön merkitys kasvaa luonnonvarojen niukentuessa. (Verhelä 2014, 210.) 

5.1.2 Teknologian kehitys 

Teknologian kehittymisen megatrendi sisältää paljonkin uusia mahdollisuuksia. 

Tiedonhaku ja palvelun ostaminen muuttuu, sosiaalinen media on muuttanut 

lyhyessä ajassa asiakkaiden ostopäätöksen tekoa sekä matkailumarkkinointia. 

Suosittelusivustot kuten Tripadvisor ovat asiakkaille arkipäivää ja matkailun 

myynti ja ostaminen netin kautta mahdollistaa matkan varaamisen ja ostamisen 

ajasta ja paikasta riippumatta. (Verhelä 2014, 209 - 210.) 

Teknologian kehittyessä myös virtuaalimatkailu on nouseva trendi. Päästäkseen 

osalliseksi vieraisiin kulttuureihin ja paikkoihin, matkailijan ei tarvitsekaan enää 

poistua kotoa. Virtuaaliset karttasovellukset mahdollistavat matkakohteiden ja 

niiden nähtävyyksien katselemisen, lisäksi matkailija voi kertoa matkastaan 

muille esimerkiksi Skypeä käyttäen. (Verhelä 2014, 210.) 

Liikennevälineet kehittyvät myös teknologian kehittymisen myötä. Liikenneväli-

neiden kehittymisen saavutuksia ovat tehokkuus, ympäristöystävällisyys ja 

asiakaskokemuksen henkilökohtaistaminen. Lentokoneet, laivat ja junat ovat 

entistä nopeampia ja tehokkaampia. Matkustajat ovat oppineet varaamisen ja 

ostamisen lisäksi myös tekemään lähtöselvityksen ja passintarkastuksen itse 

terminaaleissa sijaitsevien automaattien avulla. (Verhelä 2014, 210.) 

5.1.3 Demografiset muutokset 

Sosiaalisia muutoksia ovat väestön kasvu ja ikääntyminen, kun koko maailman 

väestön ennustetaan kasvavan 8,3 miljardiin vuoteen 2030 mennessä. Kehitty-

neissä maissa syntyvyyden lasku johtaa paikoin väestömäärän pienenemiseen. 

Kehittyvän terveydenhuollon ja hyvinvoinnin ansiosta eliniänodote kasvaa ja 

väestö ikääntyy. Tämä tarkoittaa matkustushaluisten eläkeläisten tai osa-

aikaeläkeläisten määrän kasvua. (Verhelä 2014, 209.) 

Muita sosiaalisia muutoksia ja trendejä ovat perhekoon pieneneminen, minkä 

odotetaan vähentävän perhematkailua. Sosiaaliset suhteet muuttuvat, kun X-

sukupolvi tulee eläkeikään, Y-sukupolvi eli 1980-1995 syntyneet ovat aktiivisia 
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kansalaisia ja heitä seuraava Z-sukupolvi eli vuosina 1995-2009 syntyneet ovat 

aikuistumassa. Nuorille sukupolville tietotekniikan hyödyntäminen ja sosiaalinen 

media ovat sosiaalisen kanssakäymisen välineinä itsestäänselvyys, jonka myö-

tä yhteys toisiin ihmisiin on jatkuvaa ja aktiivista ja tämä vaikuttaa myös heidän 

matkailutottumuksiin. (Verhelä 2014, 209.) 

Sosiaalisina muutoksina pidetään myös työ- ja vapaa-ajan sekoittumista, tieto-

tekniikan avulla työtä voi tehdä muuallakin kuin työpaikalla. Pätkätyöt ja työurien 

muuttuminen vaikuttaa lomakausiin ja niiden muuttumiseen, vapaa-aika on ja-

kautunut pienempiin osiin. (Verhelä 2014, 209.) 

Myös perinteinen segmenttiajattelu ja matkailijoiden tyypittely muuttuu niin, että 

ihmisten elämän eri osa-alueet vaikuttavat heihin matkailijoina luoden heille eri-

laisia rooleja. Näiden roolien kautta muodostuu viiteryhmiä, joihin kuulutaan 

elämäntilanteen tai sen vaiheiden mukaan. (Verhelä 2014, 209.)  

5.1.4 Kuluttajakäyttäytyminen 

Kuluttajakäyttäytymisen trendejä on seniorimatkailijoiden määrän kasvu, kun 

ikääntyneiden ihmisten osuus väestöstä kasvaa eliniän odotuksen kasvaessa ja 

syntyvyyden laskiessa. Matkailun kannalta on merkittävää, että tämä segmentti 

on terveempää ja hyväkuntoisempaa kun aiemmat sukupolvet. (Verhelä 2014, 

211.) 

Muita kuluttajakäyttäytymisen trendejä ovat Verhelän (2014) mukaan terveyden 

ja hyvinvoinnin arvostus, individualismi ja Do It Yourself, matkailijan päällekkäi-

set roolit, tasokkaampien palvelujen kulutus, tarjousten metsästäminen, elä-

mysyhteiskunta, Slow Tourism, Mindfulness sekä perinteiset hoitomuodot. 

(Verhelä 2014, 211.) 

5.2 Seniorimatkailijat 

Matkailun tutkijoille seniorimatkailijoiden segmentti iän perusteella tarkoittaa 55 

vuotta täyttäneitä henkilöitä, myös matkailuelinkeino määrittelee senioreiksi 

kaikki 55 vuotta täyttäneet. (Patterson 2006, 17.) 
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Tilastokeskuksen mukaan Suomen väestöstä yli 65-vuotiaita vuonna 2017 oli 

20,9% ja väestön ikärakenne muuttuu ennusteiden mukaan niin, että vuoteen 

2030 mennessä yli 65-vuotiaita on Suomessa 1,5 miljoonaa. Vuoteen 2050 

mennessä yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa ennusteiden mukaan noin yhdellä 

miljoonalla vuoteen 2017 nähden, jolloin heitä oli Tilastokeskuksen mukaan n. 

1,1 miljoonaa, 55 - 64-vuotiaat mukaan luettuna luku on 1,8 miljoonaa. Väestön 

ikärakenteen muuttuessa ja niin kutsuttujen suurten ikäluokkien vanhetessa 

seniorimatkailijoidenkin määrä tulee kasvamaan. (Tilastokeskus 2017.)  

Tourage oli kaksivuotinen vuonna 2014 lopussa päättynyt kansainvälinen pro-

jekti, jossa tutkittiin väestön ikääntymisen vaikutuksia matkailusektoriin. Projek-

tissa selvitettiin myös, miten yritykset voivat hyödyntää ikääntymisen tuomia 

mahdollisuuksia ja miten kaikenikäisten matkustusta voidaan edistää. Hank-

keessa oli mukana 11 yhteistyötahoa yhdeksästä eri maasta.  

Tourage-hankkeen julkaisun mukaan ikääntyminen ja väestönmuutos lisäävät 

tarvetta palveluiden kehittämiselle. Matkailualan tulisi valmistautua kuluttajien 

tarpeiden ja -tottumusten muutoksiin. Seniorit eivät ole yhtenäinen segmentti 

vaan värikäs joukko ihmisiä, johon kuuluu sekä hyvä- että heikompituloisia sekä 

hyväkuntoisia että erityispalveluja tarvitsevia henkilöitä. Jokaisella heistä on 

omat kiinnostuksen kohteet ja toiveet. (Tourage 2014.)  

Senioreiden matkustaminen kasvaa koko ajan, sillä he arvostavat nyt eläkevuo-

sinaan matkailua enemmän, kuin aikaisemmat sukupolvet (Patterson 2006, 

214.). Senioreiden matkustamiseen liittyvät yleisimmät motivaatiot Pattersonin 

mukaan ovat koulutus ja oppiminen, lepo ja rentoutuminen, fyysiset harjoitukset 

ja Fitness sekä ystävien ja sukulaisten luona vierailu. (Patterson 2006, 24.) 

Väestön ikääntymisen luo mahdollisesti uudenlaisia kuluttajia, sillä mitä van-

hemmaksi ihminen tulee, sitä yksilöllisempiä valintoja hän uskaltaa tehdä. 50–

75-vuotiaat matkailijat ovat terveempiä, aktiivisempia, ajatuksiltaan ja käytöksel-

tään nuorekkaampia sekä varakkaampia kuin aiemmat sukupolvet saman ikäi-

sinä, he ovat mukavuudenhaluisia, mutta samalla hintatietoisia, sillä heidän va-

rallisuutensa ovat rajalliset. (Puhakka 2011.)  
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6 Palvelun kehittäminen  

Parantaisen mukaan palvelun kehittämisen lähtökohtana on asiakkaan jokin 

ongelma tai tarve, jonka hän haluaa ratkaista palvelun avulla. Palvelunkehittä-

jälle tärkeää on tieto siitä, mikä on asiakkaan ongelma tai tarve. Ihminen on so-

peutuvainen ja jos hän ei onnistu yhdellä tavalla, hän kokeilee toista. Niin sanot-

tu kiertotie muuttuu niin pian itsestäänselvyydeksi, ettei hän muista alkuperäistä 

ongelmaa. Palvelunkehittämisessä olisikin tärkeää saada selvitettyä asiakkaan 

alkuperäinen ongelma tai tarve. (Parantainen 2007, 237.) 

Palvelun kehittämisessä korostetaan vahvasti asiakasta, asiakkaan roolia pal-

veluissa ja asiakkaan kokemuksen merkitystä. Asiakaskeskeisen palvelun kehit-

tämisellä saadaan kilpailuetua. Palvelun kehittämisessä voidaan puhua palvelu 

innovaatiosta, jossa uudet tiedot ja olemassa olevat osaamiset uudistetaan ja 

hyödynnetään. (Rintamäki & Tienhaara 2014, 48.) 

Jatkuva kehittäminen mielletään menestyvän yrityksen keskeiseksi teemaksi. 

Jotta yritys voi vastata kilpailuun ja olla mukana markkinoilla, on sen muututtava 

ja kehityttävä. Yrityksen tai sen jonkin osan kehittämisprosessi tarkoittaa toimin-

tojen sarjaa, jolla saadaan aikaan uusia käytäntöjä. Kehittämisprosessi vaatii 

aikaa ja työtä työyhteisön jäseniltä ja yhä useammin asiakas otetaan mukaan 

kehitysprojekteihin. (Pesonen, Mönkkönen, Hokkanen 2000, 82 - 83.)  

Matkailuyrityksen palvelun kehittämisprosessi voi olla esimerkiksi seuraavanlai-

nen:  

• Nykytilan kartoitus. 

• Vahvuuksien ja kehityskohteiden etsiminen yhdessä, palautekeskustelu-

ja. 

• Työyhteisö- tai ryhmäkohtaista koulutusta. 

• Kehittämistyötä yksilö-, ryhmä- ja koko työyhteisötasolla.  

• Kokemusten vaihtoa esimerkiksi yhteisissä seminaareissa. 

• Kehittämistoimintojen jatkamista. 

• Arviointia ja jatkosuunnitelmia, esimerkiksi kyselyn uusiminen. 

• Uusien käytäntöjen muovautuminen uusiksi toimintatavoiksi. 
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(Pesonen et al. 2000, 91.) 

Matkailupalvelujen kehittäminen 

Matkailupalvelua kehittäessä on tunnistettava markkinoiden potentiaali. Potenti-

aali voidaan löytää tutustumalla matkailun tulevaisuuden trendeihin. Yksi me-

nestyvän yrityksen ominaisuuksista on sen kyky tunnistaa yhteiskunnassa ja 

markkinoilla tapahtuvat muutokset ja sopeuttaa toimintansa muutoksien keskel-

lä. (Tonder 2013, 21.) 

On määriteltävä asiakasryhmät ja tunnistettava asiakkaiden tarpeet, joihin tuot-

teella pyritään vastaamaan. Tuote tai palvelu tulee rakentaa niin, että se ratkai-

see asiakkaan ongelman tai tyydyttää tarpeen tai halun. Tulisi tutkia ja ymmär-

tää, mitkä tekijät palvelussa ovat merkittäviä asiakkaan silmissä ja miksi. Näin 

saadaan kehitettyä asiakkaan silmissä vetovoimainen ja kilpailukykyinen tuote. 

(Tonder 2013, 39.) 

Palvelua kehittäessä on selvitettävä asiakassegmentit, sillä niiden avulla saa-

daan tietoa asiakkaiden kuluttajakäyttäytymisestä. Kuluttajakäyttäytymisen tun-

teminen on tärkeää, jotta saadaan asiakkaan tarve ja tarjottava palvelu kohtaa-

maan ja ostoprosessi etenemään. (Tonder 2013, 43.)  

Liiketoiminnan kehityksen kannalta on myös tärkeää tuntea jakelukanavat, jotta 

yritys markkinoisi ja myisi tuotteitaan juuri niissä kanavissa, joiden avulla asia-

kas on mahdollista saavuttaa tehokkaasti. Jakelukanavilla pyritään edistämään 

asiakkaiden mielenkiintoa ja ostohalukkuutta matkailupalveluiden suuntaan. 

Usein yrityksen asiakasryhmät ovat erilaisia, joten jakelukanavien harkinnassa 

kannattaa käyttää harkintaa. (Tonder 2013, 46.) 

Asiakaslupaus on tärkeä osa palvelujen kehittämistä, ollessaan merkittäväaskel 

kohti yrityksen konkreettista toimintaa. Asiakaslupaus voidaan mieltää sillaksi 

kysynnän ja yrityksen osaamisalueen välillä. Kysynnän ja tarjonnan näkökul-

masta palvelun tarjoaja asiakkaan tarpeen ostotilanteessa. Asiakaslupaus on 

arvolause, joka sisältää asiakkaan näkökulmasta ylivertaisen arvon, syyn miksi 

hän on kyseisen yrityksen asiakkaana. (Tonder 2013, 59) 
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Palvelukonseptin sisällöllä lunastetaan yrityksen antama asiakaslupaus. Palve-

lukonsepti on joukko tuotteita ja palveluja, jotka näyttäytyvät yhdessä asiakkaal-

le yhtenä palvelukokonaisuutena. (Tonder 2013, 73.) 

7 Etelä-Karjalan seniorimatkailijoille suunnatut ma tkailupalve-

lut  

Opinnäytetyötä varten tehtiin yksi ryhmähaastattelu, joka koostui Etelä-

Karjalassa toimivien eri eläkeläisjärjestöjen matkanjärjestäjistä, lisäksi tehtiin 

kahdeksan yksilöhaastattelua. Haastateltavat olivat 56 - 82-vuotiaita Imatralla 

asuvia matkailevia senioreja. Haastatteluissa nousi esiin ongelmia ja ideoita 

liittyen seniorien matkailuun. Tässä luvussa esitellään haastatteluissa esille tul-

leita epäkohtia ja yhtenäisyyksiä, joiden perusteella on tehty kehitysehdotuksia.  

7.1 Matkustamisen vaivattomuus ja matkakohteiden sa avutettavuus 

Suurin osa haastateltavista koki Etelä-Karjalan sijainniltaan melko haasteel-

liseksi ulkomaanmatkalle lähtiessä, koska ensin on aina matkustettava Helsin-

kiin. Kysyttäessä miten haastateltava kokee Etelä-Kajalan lähtöalueena yksi 

haastateltava vastasi: Tietyllä tavalla vähän hankala, myö ollaan yhen ainoon 

kerran Lappeenrannasta päästy lentämään, ja se on aina tuota matkustettava 

sinne Helsinkiin, jos ulkomaille on lähdössä. Tietysti sitten kotimaanmatkalla on 

asia erikseen, kun omalla autolla pääsee. Mutta koetaan, että se on hankalaa. 

Helsinkiin matkustaminen koettiin haastattelujen mukaan usein hankalana ja 

matkaa monimutkaistavana asiana. Osa haastateltavista kertoi uskovansa, että 

matkustaisi huomattavasti enemmän, jos ei tarvitsisi ensin matkustaa Helsinkiin.  

Moni haastateltava kertoi matkustavansa Helsinki-Vantaan lentoasemalle pää-

sääntöisesti omalla autolla, koska junalla ei aamulennolle pääse. Etelä-

Karjalasta on hyvät junayhteydet Helsinkiin, mutta haastatteluissa ilmeni, ettei 

junia kulje niin aikaisin, että lentokentälle ehtisi ajoissa. Ilta- ja yölennoille junal-

la kuitenkin pääsi hyvin.  

Sekä omalla autolla että junalla matkustaessa Helsinkiin matkustettiin useimmi-

ten jo lentoa edeltävänä päivänä. Haastateltavat kertoivat yöpyvänsä Helsingis-
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sä hotellissa tai sukulaisten ja tuttavien luona. Tämä koettiin ikäväksi, sillä Hel-

sinkiin matkustaminen ja siellä yöpyminen tuo matkaan yhden päivän lisää.  

Osa haastateltavista kertoi hyödyntäneen matkailussaan Lappeenrannasta teh-

täviä lentoja. Haastateltavat olivat lentäneet Lappeenrannasta mm. Riikaan. 

Lappeenrannasta lennetään sekä loma- että reittilentoja, mutta haastateltavien 

mukaan lomalennot olivat vain viikon matkoja, ja he tekevät mieluummin mat-

kaillessaan yhtä viikkoa pidempiä matkoja. Reittilennoissa taas kohteet eivät 

olleet tarpeeksi kiinnostavia, tai kohteessa oli jo käyty aiemmin. Haastateltavat 

uskoivat matkustavansa enemmän, jos lennolle pääsisi Lappeenrannasta.  

7.2 Sosiaalisuus ja matkaseuran merkitys matkakokem uksessa 

Haastatteluissa nousi tärkeäksi teemaksi matkustusseuran tärkeys. Vaikuttaa 

siltä, että mitä iäkkäämpi seniori on kyseessä, sitä suurempi merkitys matka-

seuralla on. Matkan sisältö tuntui jopa jäävän toissijaiseen asemaan, mikäli seu-

ra koettiin tarpeeksi hyväksi. Tuttu ryhmä ympärillä toi matkalla turvaa, ja yh-

dessä on mukava kokea uusia asioita ja jakaa elämykset. Eräs haastateltavista 

vastasi tarkentavaan kysymykseen, ”Mikä helpottaisi matkalle lähtöä, jos kyn-

nys matkalle lähteä on korkea?” seuraavasti:  

Jos olis joku porukka joka vetää mukaan, nyttenkin tuli lähettyä, kun tämän neu-
lenurkan kanssa lähettiin. Miulla pitää olla se poukka ja seura. Tuttu porukka 
kenen kans lähtee. Töissä ollessa oli työpoukka, kenen kanssa reissattiin. Suu-
rella osalla on varmasti se, että mielummin niin et on se tuttu porukka, kenen 
kanssa lähdetään ja se on sitten räätälöity se matka sen porukan mukaan. Ja 
se ryhmä sit tuo kans turvaaki, se on niiku mukavaa se matkustaminen. Ihan se 
matka sinne kohteeseenki vaikka bussilla on mukavaa, kun on se kiva porukka 
siinä. Et se pitäs olla heti siinä, kun lähetään täältä reissuun. 

Moni haastatelluista senioreista mainitsi matkustusseuran puutteen olevan suu-

rin syy matkailun estymiselle. Matkoille olisi mukava lähteä, kun olisi vain hyvä 

kaveri, kenen kanssa matkailla. Eläkeläisyhdistysten tekemät matkat ovat ilmei-

sen suosittuja juurikin tästä syystä.  

Haastattelujen perusteella tarkkaan ryhmän tarpeiden mukaan räätälöidyt ryh-

mämatkat olivat olleet kaikkein mieluisimpia matkustusmuotoja. Myös jo koh-

teeseen matkustaminen koettiin mukavammaksi, kun seura oli hyvä, hauskanpi-

to alkoi heti bussissa.  
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Ryhmämatkoilta toivottiin ryhmälle vuokrattua bussia, jolla pääsisi vaivattomasti 

perille. Myös valmiiksi järjestetyt kuljetukset kohteessa koettiin hyviksi. Aikatau-

lut toivottiin huomioitavan niin, ettei missään kohtaa matkaa tarvitsisi kiirehtiä. 

Ohjattua ja opastettua ohjelmaa toivottiin olevan mielellään jokaisena matkapäi-

vänä, mutta vapaa-aikaakin toivottiin olevan tarpeeksi. 

Erilaiset teemamatkat koettiin kiinnostavina. Ryhmän kesken jaettu kiinnostuk-

sen kohde oli monen haastateltavan mielestä sopiva teema matkalle. Hyviä 

teemoja voisi olla esimerkiksi ruokamatkat sekä käsityömatkat. Myös uuden 

oppiminen koettiin hyvänä ajatuksena matkalla, esimerkiksi käsityömatkalla ly-

hyt käsityökurssi.  

7.3 Matkakohteen ja sisällön kiinnostavuus 

Haastateltavat seniorit olivat suurin osa hyvin kiinnostuneita luontomatkailusta. 

Moni haastateltavista kertoi matkailevansa mielellään luonnossa tekemällä eri-

laisia erä- sekä sienestys- ja marjastusretkiä. Toivottiin, että retket olisivat päi-

väretkiä, joihin kuuluisi yksi tai kaksi eri reittiä sekä ruokailu ja että mukana olisi 

opas. 

Ongelmaksi nousi retkien suunnitteluvaihe. Tietoa reiteistä ja oppaista löytyy 

melko hyvin internetistä, mutta tiedot ovat hajallaan tai ne koetaan hankalaksi 

löytää. Toivottiin, että samasta paikasta löytyisi sekä luontoreitit ja niiden haas-

teellisuus sekä oppaan yhteystiedot. Sivustolla voisi myös olla koottuna erilaisia 

ehdotuksia päiväpaketeista.  

Luontoon-sivusto on koko Suomen kattava luontomatkailuun ja retkeilyyn kes-

kittynyt sivusto, jossa on hyvin kattavat tiedot luontokohteista ja niiden historias-

ta. Sivustolta löytyy kohteisiin liittyviä tulostettavia oppaita, mutta haastatteluis-

sa kävi ilmi, että luontoretkille kaivattaisiin asiantuntijaa mukaan kertomaan alu-

een historiasta ja luonnosta. (Luontoon 2018.) 

Haastattelujen perusteella voisi ehdottaa, että joko olemassa olevaa Luontoon-

sivustoa voisi kehittää vastaamaan paremmin esille nousseita seniorien tarpei-

ta. Sivustolle voisi koota ja suunnitella valmiita päiväpaketteja, jotka sisältäisivät 
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päivämatkalle sopivan reitin tai reittejä sekä kyseisille reiteille oppaan yhteystie-

dot. Näin luontomatkojen suunnittelu helpottuisi hieman.  

Haastateltavat toivat esiin toiveitaan matkailuun liittyen. Yhtenä yhteisenä teki-

jänä monella haastateltavalla oli haave päästä matkustamaan Aasian maihin. 

Yksi haastateltava haaveili matkasta Kiinan muurille, toinen Himalajan vuoris-

toon kiertämään temppeleitä ja kolmas haaveili palaavansa Intiaan, jossa oli 

nuorempana matkaillut. Moni toivoi matkoiltaan eksotiikkaa ja autenttisia koke-

muksia.  

Esteenä näille kaukomatkoille koettiin pitkä lento ja monien kohteiden liian 

kuuma ilmasto. Myös erääksi tulevaisuuden trendiksi mainittu virtuaalimatkailu 

voisi olla ratkaisu (Puhakka 2011).  Vaikkei kaikkia elämyksiä voi kokea virtuaa-

limatkailun avulla, voisi se kuitenkin olla hyvä vaihtoehto, kun fyysinen matkus-

taminen ei enää syystä tai toisesta onnistu. 

8 Yhteenveto ja pohdinta 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää eteläkarjalaisten seniorimatkailijoiden 

toiveita ja ajatuksia matkailuun liittyen, minkälaisia palveluita he kaipaavat ja 

miten heille suunnattuja matkailupalveluita voitaisiin kehittää. Työ tehtiin se-

niorimatkailijoiden näkökulmasta. Tarkoituksena oli löytää tietoa senioreiden 

matkailuun liittyen ja keksiä uusia kehitysideoita heille suunnattuihin palveluihin.  

Työn teoriaosuudessa perehdyttiin Etelä-Karjalan alueellisiin ja demografisiin 

tekijöihin, matkailuun, matkailupalveluihin, matkailun trendeihin ja palveluiden 

kehittämiseen. Teoriaosuudesta johdettiin teemat, joita käytettiin teemahaastat-

telujen runkona. Empiriaosuudessa tehtiin teemahaastattelut, joista yksi oli kol-

men hengen ryhmähaastattelu ja kahdeksan yksilöhaastattelua. Haastateltavat 

olivat eteläkarjalaisia matkailevia senioreja.  

Opinnäytetyön aihe seniorimatkailu oli kiinnostava ja ajankohtainen väestön 

ikääntyessä ja seniorimatkailijoiden ollessa kasvava matkailijasegmentti. Oli 

mielenkiintoista selvittää seniorien ajatuksia liittyen matkailuun, sillä he ovat 

kasvava kohderyhmä, ja täten heille suunnattuja palveluja olisi hyvä kehittää.  
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Saatiin selville, että Etelä-Karjalasta matkalle lähteminen koettiin haasteellisek-

si, sillä matkalle lähtiessä on ensin matkustettava Helsinkiin ja useimmiten 

myös yövyttävä siellä. Sosiaalisuus ja matkustusseura ovat erittäin tärkeitä se-

niorien keskuudessa ja tuntuu, että matkailulta haetaankin seniorien keskuu-

dessa enemmänkin yhdessä oloa ja tekemistä. Opinnäytetyössä saatiin selville 

myös matkakohteen sisällön kiinnostavuuteen liittyviä seikkoja, kuten suuri kiin-

nostus luontomatkailua ja erilaisia kulttuureja kohtaan.  

Opinnäytetyön toteutus onnistui pienistä vastoinkäymisistä huolimatta melko 

hyvin. Mielestäni oli haasteellista, etten saanut suunniteltuja ryhmähaastatteluja 

toteutettua, sillä olisi ollut kiinnostavaa seurata, miten ryhmä olisi vaikuttanut 

haastattelujen sisältöön.  
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Kuva 1. Kerroksinen matkailutuote (Komppula & Boxberg 2005.), s. 15 
Kuva 2. Globaalien megatrendien vaikutus matkailukulutukseen ja matkailuliike-
toimintaan, STEEP-malli (Tonder 2013, 23.), s. 21  
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 Liite 1 

 

 
Teemahaastattelujen haastattelurunko 
 

• Taustatiedot 
o Ikä 
o Sukupuoli 
o Asuinpaikka 

 
• Etelä-Karjala 

o Mitä mieltä olette Etelä-Karjalasta? 
o Matkailun kannalta? 
o Lähtöalueena? 

 
• Matkailutottumukset/motiivit 

o Miksi matkailette? 
o Matkailetteko koti- vai ulkomailla vai molemmissa, miksi? 
o Minkälaisia asioita matkoihin sisältyy? 
o Millaisia asioita toivotte matkoilta/matkailulta? 

 
• Matkatyypit 

o Millaista luontomatkailua? 
o Terveysmatkailua? 
o Kylpylämatkailua  
o Kulttuurimatkailua? 
o Ulkomaanmatkoja? 
o Kotimaanmatkoja? 
o Ostosmatkailua? 
o Muuta matkailua? 

 
• Millainen olisi unelmamatka? 

 
o Vapaa sana. 


