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Tämä tutkimus tehtiin toimeksiantona hotelli Scandic Pohjanhoville. Opinnäytetyön tavoite 
on kartoittaa Rovaniemen matkailun keskeiset vetovoimatekijät talvikaudella ja kuinka 
matkailijat saataisiin houkuteltua Rovaniemelle uudelleen. Ensin kartoitetaan 
vetovoimatekijät, jonka jälkeen suoritetaan kyselytutkimus. Tutkimusmateriaalin 
keräämisen jälkeen tulokset analysoidaan ja niistä muodostetaan johtopäätökset.  
 
Tutkimus suoritettiin määrällisenä tutkimuksena. Kyselytutkimus muodostui yhdestätoista 
kysymyksestä, joista yhdeksän oli monivalintakysymyksiä ja kaksi avoimia.  Kysymykset 
pohjautuivat soveltuvin osin matkailusivusto Visit Rovaniemen esittelemään majoitus-, 
aktiviteetti- ja teematarjontaan.Tutkimuksessa hyödynnettiin Webropol-
verkkokyselyalustaa ja asiakaskysely toteutettiin ulkomaisille asiakkaille Scandic 
Pohjanhovin ja Scandic Polarin vastaanotossa vuodenvaihteessa 2019. Kyselyyn saatiin 
47 vastausta. 
 
Kysely perustui neljään osa-alueeseen: vastaajien perustiedot kartoittaviin kysymyksiin, 
matkailijan mielenkiinnon kohteisiin Rovaniemellä, sosiaalisen median tärkeyteen sekä 
avoimeen kysymykseen kiinnostuksesta matkustaa Rovaniemelle uudelleen.  
Tutkimustulokset muodostuivat edellä mainituista osa-alueista.  
 
Tutkimustulokset mukailevat Visit Finlandin vuonna 2017 tekemää tutkimusta 
matkailijasegmentin ja suosittujen vetovoimatekijöiden osalta. Sosiaalisen median 
tärkeyden selvittäminen puolestaan pyrkii vastaamaan uuden megatrendin vaikutusta 
matkustamiseen, sekä matkakohteen markkinointiin. Kiinnostavimmiksi aktiviteeteiksi nousi 
vastaajien mielestä revontuliretket, poro- ja huskyajelut. Merkittävimmät teemat liittyivät 
luonnonilmiöihin, jouluun ja Joulupukkiin, luontoon ja arktisiin eläimiin. Sosiaalisen median 
päivitykset olivat vastaajille melko tärkeässä roolissa. Avoimeen kysymykseen 
Rovaniemelle palaamisesta merkittävä osa vastasi revontulien näkemisen. 
 
Opinnäytetyö etenee tutkimukselle tärkeimpien käsitteiden määrittelystä Lapin matkailun 
historiaan, nykyhetkeen ja tulevaisuuteen. Tämän jälkeen avataan kvantitatiivisen 
tutkimuksen teoriapohjaa ja keskitytään tutkimuskysymysten kautta asiakaskyselyn 
tuloksiin sekä niiden analysoimiseen. Johtopäätökset ja pohdinta opinnäytetyön 
prosessista ja saaduista tuloksista päättää työn. 
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1 Johdanto 

Matkailija valitsee lomakohteensa tietyistä syistä ja motiiveista. Nämä motiivit 

muodostuvat matkakohteen vetovoimatekijöistä ja lähtömaan työntövoimatekijöistä. 

Kohteen vetovoima muodostuu osaltaan matkailijan mielikuvista ja unelmista. 

Lomamatkalta haetaan elämyksellisyyttä ja arjesta irtautumista (Järviluoma 1994, 31.) 

Opinnäytetyö keskittyy selvittämään, mitä vapaa-ajan matkailijat haluavat matkallaan 

tehdä Rovaniemellä. Lapin matkailun kehityksen kannalta on hyödyllistä selvittää, mitä 

matkailijat tulevat sinne kokemaan ja näkemään. Vuonna 2017 Lapin alueella yöpymiset 

lisääntyivät 22 prosenttia verrattuna vuoteen 2016. Kasvu on jatkunut tasaisesti koko 

2000-luvun (Visit Finland 2017a).  

 

Mikä kiinnostaa matkailijoita talvikaudella Rovaniemellä? Miksi matkailijat ovat valinneet 

kohteekseen Rovaniemen? Tämän opinnäytetyön keskeisin sisältö pureutuu näihin 

kysymyksiin ja tavoitteena on kartoittaa Rovaniemen tärkeimmät matkailulliset 

vetovoimatekijät. Opinnäytetyö etenee keskeisimpien käsitteiden, nähtävyyden, 

elämyksen ja imagon kautta Rovaniemeen matkailukaupunkina. Aluksi keskitytään Lapin 

matkailun historiaan ja siihen, kuinka Lapin matkailu kehittyi ja kasvoi 1900-luvun 

edetessä aivan 2000-luvulle saakka. Historian jälkeen opinnäytetyö esittelee Lapin 

matkailun nykyhetkeä, sekä tutkimuksia tulevaisuudennäkymistä. Lapin matkailun 

kronologisen esittelyn jälkeen opinnäytetyössä kerrotaan tutkimuksesta, tutkimuksen 

tavoitteista ja analysoidaan saadut vastaukset. 

 

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii hotelli Scandic Pohjanhovi. Vuonna 1936 

avautunut hotelli Pohjanhovi on Rovaniemen vanhin toiminnassa oleva hotelli ja täten osa 

Lapin matkailun historiaa. Opinnäytetyöhön kuuluva kvantitatiivinen asiakaskysely 

toteutettiin Scandic Pohjanhovissa ja sesonkihotelli Scandic Polarissa joulu-tammikuussa 

vuodenvaihteessa 2018. Vastauksia saatiin yhteensä 47 kappaletta. Vastaukset 

vastasivat hyvin aikaisempia tutkimuksia matkailijoiden kiinnostuksenkohteista Lapissa. 

Tärkeimmiksi talviaktiviteeteiksi Rovaniemellä nousivat revontuliretket, husky- ja 

poroajelut sekä teemoista luonto sekä joulu ja Joulupukki. Tutkimuksen tavoitteena oli 

saada tietoa siitä, mikä matkailijoita houkuttelee talvella Lappiin, jotta Lapin vetovoimaa 

voitaisiin kasvattaa yhä suuremmaksi. Tutkimuksen avulla paikalliset toimijat saavat tietoa 

matkailijoiden kiinnostuksen kohteista Rovaniemellä.  

 

Opinnäytetyön tärkeimpinä lähteinä on käytetty Visit Finlandin aikaisempia tutkimuksia 

Lapin matkailusta ja Suomen matkailijasegmenteistä, kirja- ja verkkolähteitä imagon, 

nähtävyyden ja elämyksen määrittelyssä sekä kvantitatiivisen tutkimuksen esittelyssä. 
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Visit Finlandin julkaisut auttoivat Lapin matkailun tilastojen hahmottamisessa. Lapin 

matkailustrategia tuleville vuosille ja Rovaniemen kaupungin julkaisut loivat teoriapohjaa 

Lapin matkailun nykyhetken ja tulevaisuuden määrittelyyn. 
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2 Matkailukohteen vetovoima 

Peruskysymyksenä matkailukohteen vetovoimaa tutkittaessa on kysymys siitä, miksi 

ihmiset haluavat käyttää vapaa-aikaansa matkailemalla erilaisiin kohteisiin? Toinen 

vetovoimaan liittyvä perimmäinen kysymys on miksi ihmiset valitsevat juuri sen 

matkailukohteen jonka valitsevat? Yhtenä mahdollisena vastauksena näihin on se, että 

matkailijoiden tekemiä valintoja ohjaavat vuoroittain matkailun veto- ja työntövoimatekijät. 

Työntövoimatekijöiden voidaan nähdä vaikuttavan lähtömaassa ja vetovoimatekijöiden 

kohdemaassa. Fyysisen tai henkisen mielihyvän tavoittelu on usein lomamatkan motiivi, ja 

tämä saa ajatuksen matkasta heräämään. (Järviluoma 1994, 31-32.) Lähtömaassa 

vaikuttavia työntövoimatekijöitä voivat olla ilmasto-olosuhteet, taloudelliset tekijät eli 

matkailijan käytössä olevan rahan määrä tai matkailijan sosiaaliset tekijät kuten työ tai 

perhe. (Saarinen 2017, 44.). 

 

Matkailukohteen vetovoimatekijöistä puhuttaessa on eriteltävä attraktioiden ja 

vetovoimatekijöiden välinen ero. Attraktioina voidaan pitää nähtävyyksiä, eli näkemisen 

arvoisia paikkoja. Attraktioita ovat esimerkiksi Joulupukin Pajakylä Rovaniemellä tai 

Kullanhuuhdonnan SM-kisat Tankavaarassa. Vetovoimatekijät ovat abstraktimpia. 

Kohteen vetovoimatekijänä voi toimia esimerkiksi luonto, palvelut, hintataso, 

saavutettavuus tai mielenkiintoinen historia. Attraktioihin liittyy kuitenkin aina 

vetovoimatekijänsä, joten kaikki kohteet, joilla on vetovoimaa, ovat attraktioita. 

(Järviluoma 1994, 38.) 

 

Matkailutuotteista ja -kohteista puhuttaessa puhutaan usein myös niiden 

elämyksellisyydestä ja merkityksellisyydestä matkailijan elämässä. Matkailun 

tulevaisuuden markkinoiden voidaan nähdä suuntautuvan yhä enemmän matkailijan 

unelmiin, mielikuviin, tarinoihin ja uusiin tunnereaktioihin. Ei siis ole yhdentekevää, miten 

matkailutuotteita- ja kohteita kehitetään. Palveluja tuottavien yrittäjien ja henkilöstön 

luovuus ja ajatusmaailman jatkuva uudistaminen ovat tärkeä osa vetovoiman 

ylläpitämistä. (Borg, Kivi & Partti 2002, 30). 

 

Elinkeinona matkailu on alati muuttuva. Muutokset alalla ovat nopeita, koska asiakkaiden 

eli matkailutuotteiden kuluttajien valta on suuri. Asiakkaalla on valta päättää, millaisia 

matkailutuotteita hän haluaa ostaa ja alan yrittäjien pitäisi pystyä vastaamaan kulloinkin 

vallitsevaan kysyntään. Tuotevalikoima laajenee, kun matkailu, virkistäytyminen ja 

harrastaminen nitoutuvat yhä enemmän yhteen. Jotta elinkeino voi menestyä, täytyy myös 

pitää mielessä sen paikallinen, kulttuurinen ja ympäristöllinen kestävyys. Kestävässä 
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matkailussa otetaan huomioon alueellinen kantokyky, ja menettelytavat itse 

matkailukohteessa tulevat olla kantokyvyn huomioonottavia. Koska ympäristön laatu on 

osa matkailutuotteen laatua, kohteen kantokyky on menestyksekkään matkailuelinkeinon 

perusedellytys. (Borg ym. 2002, 11). 

 

2.1 Rovaniemen vetovoimatekijät 

Allaolevassa taulukossa esitellään Rovaniemen tärkeimpiä aktiviteetteja, teemoja ja 

majoitusvaihtoehtoja mukaillen Visit Rovaniemen internet-sivujen tarjontaa. Tämän 

opinnäytetyön kysely on toteutettu mukaillen Visit Rovaniemen esittelemiä teemoja, 

aktiviteetteja ja majoitusvaihtoehtoja. Taulukkoon on kerätty nimenomaan talvikauden 

mahdollisuuksia Rovaniemen vapaa-ajan matkailijoille. 

 

Aktiviteetit Teemat Majoitus 
Revontuliretket Joulu ja Joulupukki Hotelli/hostelli 
Poroajelut Arktiset eläimet (porot, 

huskyt...) 
Leirintäalue 

Huskyajelut Luonto Airbnb 
Moottorikelkkailu Suomalainen design Extreme-lumimajoitus 
Saunominen Taide Lasi-iglu 
Hiihtäminen Paikalliset tapahtumat Lomakylä 
Lumikenkäily Urheilu ja liikkuminen 

 

Luonnossa 
liikkuminen/retkeily 

Luonnonilmiöt (lumi, 
revontulet...) 

 

Avantouinti Suomalainen ruoka 
 

Kalastus/pilkkiminen 
  

Tutustuminen lappilaiseen 
elämään 

  

Valokuvaus 
  

Wellness 
  

Shoppailu 
  

 

(Taulukko 1. Rovaniemen tärkeimmät vetovoimatekijät, mukaillen visitrovaniemi.fi 

esittelemää tarjontaa). 

 

2.2 Nähtävyys 

Nähtävyys on yksi tärkeimmistä osatekijöistä, jotka liittyvät matkailun toimialaan ja 

turismiin. Nämä matkakohteessa olevat vetonaulat houkuttelevat matkailijoita kohteisiin, ja 
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toimivat matkalle lähtemisen motiiveina. Nähtävyydet siis toimivat osaltaan kohteen 

vetovoimatekijöinä. (Swarbrooke 2006, 3). 

 

Nähtävyydet voidaan jakaa neljään ryhmään. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat ne 

matkakohteen ominaisuudet, jotka ovat matkakohteessa luonnostaan. Nähtävyytenä voi 

toimia esimerkiksi tunturimaisemat Lapissa. Nähtävyyksiä ovat myös rakennukset ja 

paikat, joita ei ole tehty houkutellakseen turisteja, mutta joista on tullut silti matkailijoita 

houkuttelevia kohteita. Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi kirkot, arkeologiset kohteet, 

historialliset puutarhat tai antiikkiset monumentit. Kolmantena ryhmänä ovat rakennukset, 

jotka ovat pystytetty kävijöitä houkutellakseen. Esimerkkinä teema- ja huvipuistot, kylpylät 

sekä museot ja galleriat. Neljäs ryhmä ovat erityiset tapahtumat, joiden tarkoitus on 

yleensä kasvattaa tai säilyttää suosionsa kävijöiden keskuudessa kuten musiikkifestivaalit 

tai urheilutapahtumat. (Swarbrooke 2006, 5-6). 

 

Kolme ensimmäistä ryhmää, eli matkakohteen ominaisuudet ja yleisesti kohteen 

rakennukset ja rakennelmat ovat yleensä pysyviä elementtejä matkakohteessa. 

Tapahtumilla sen sijaan on väliaikainen, etukäteen tiedetty kestonsa. Kohteen 

perusominaisuudet ja muuhun kuin kävijöitä houkuttelevaan tarpeeseen tehdyt 

rakennukset muodostavat merkityseron verrattuna matkailijoita varten tehtyihin 

rakennuksiin ja rakennelmiin sekä tapahtumiin. Matkailu nähdään kahdessa 

ensimmäisessä kategoriassa enemmän uhkana ja ongelmana, kuin kahdessa viimeksi 

mainitussa, joissa nähdään matkailu hyötynä ja mahdollisuutena. (Swarbrooke 2006, 5). 

 

2.3 Elämys 

Elämyksen määritelmä on moninainen. Elämyksestä on tullut yleisesti käytetty synonyymi 

tarkoittamaan tavanomaisiakin tuotteita ja palveluita. Näin sen ei pitäisi olla. Elämyksen 

koko merkitys rakentuu sen jättämään positiiviseen muistijälkeen kokijan mielessä. 

Elämys voi sisältää monia teemoja aina viihteestä, sivistämisestä, esteettisyydestä ja 

todellisuuspakoisuudesta lähtien. Kaikkia näitä teemoja yhdistää niiden erilaisuus 

verrattuna esimerkiksi matkailijan tavalliseen arkielämään. Jotta todellisuuspakoisuuteen 

tähtäävä elämys toteutuu, on siis tapahduttava jotain uutta ja erilaista. Ilman arjen 

rajoitteita matkailija saa mahdollisuuden nähdä itsensä uudesta näkökulmasta. 

(Tarssanen & Kylänen 2009, 9-10) 

 

Todellinen matkan syy voi olla esimerkiksi työhön liittyvä, mutta matkan varrelle valitut 

aktiviteetit, kohteet ja palvelut voidaan valita elämyksellisyyden perusteella.  Matkan 
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kokonaiselämys muodostuu monesta eri asiasta matkan varrella. Matkan elämyksellisyys 

voi olla vain yksi elementti matkan suunnittelussa. (Borg ym. 2002, 123). 

 

Elämyksen rakentamisessa auttaa ajattelutapa, jonka mukaan palveluntarjoaja rakentaa 

asiakkaalle näyttämön, jossa on oikeanlaiset, teemaan sopivat lavasteet, ja jossa asiakas 

nostetaan näytelmän sankariksi. Palveluntarjoaja myös hankkii paikalle muut näyttelijät ja 

huolehtii siitä, että edetään käsikirjoituksen mukaisesti. (Borg ym. 2002, 129). 

Matkailuelämyksen onnistuminen vaatii asiakaspalveluhenkilöstöltä ihmistuntemusta, 

tilannetajua ja läsnäoloa. Oppaan kertomuksilla ja tilanteen hallinnoimisella on suuri 

merkitys myös tarinallistamisen onnistumisessa. Elämyksen eri osa-alueet täytyy sovittaa 

jokaiselle asiakkaalle sopiviksi. Henkilökunnan vastuulle jää vieraiden kulttuurien eri 

reaktiot ja niihin vastaaminen oikealla tavalla. Tähän vaaditaan kärsivällisyyttä ja halua 

kohdata uusia ihmisiä. (Tarssanen & Kylänen 2009,  25): 

 

LEO eli Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus on kehittänyt elämystoimialaa Lapissa 

jo vuodesta 1999. LEO uskoo, että tuotekehitys elämyksien saralla auttaa lisäämään sekä 

yritysten että samalla myös alueen kilpailukykyä. On tärkeää, että matkailun alalla 

työskentelevät ihmiset ymmärtävät elämysten ja siten positiivisten kokemusten tärkeyden 

matkailijalle. Tarinallistaminen toimii tässä erinomaisesti hyödyksi. Ei riitä, että matkailija 

viedään luontoon tai hänelle tarjoillaan esimerkiksi Lappi-teemainen illallinen, vaan 

kokemuksen syventämiseksi siihen kannattaa liittää tarina. Tarina voi olla vaikka 

historiallinen kertomus liittyen alueeseen tai illallistarjoiluihin. (Tarssanen & Kylänen, 

2009, 6-7). 

 

Tarssasen ja Kyläsen (2005) suunnittelema Elämyskolmio-malli esittelee elämyksen ja 

kokemuksen eroa. Elämyskolmion avulla voidaan vertailla tuotteen ominaisuuksia ja sen 

tuomaa arvoa asiakkaan kokemukseen. Se, saadaanko aikaan elämys, riippuu kuitenkin 

aina elämyksen luojista ja vastaanottajista itsestään. Elämyskolmiota tarkastellessa on 

muistettava, että tuotteen lisäksi asiakkaan elämyskokemukseen vaikuttavat myös 

elämykseen liittyvä henkilökunta, muut paikalla olevat asiakkaat ja tapahtumaympäristö. 

(Tarssanen & Kylänen 2009, 11-18). 
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Kuvio 1. Elämyskolmio, mukaillen Tarssanen & Kylänen 2009. 

 

Tuotteen ominaisuuksista yksilöllisyys tarkoittaa sitä, että tuote on ainutlaatuinen omassa 

luokassaan. Samanlaista kokemusta ei ole mahdollista tai ei tarjota missään muualla. 

Tuotteen yksilöllisyyttä on helppo lisätä sillä, että tuotetta muuntelee jokaiselle asiakkaalle 

tai asiakasryhmälle sopivaksi. Tämä tuottaa todennäköisesti lisäkustannuksia, mutta 

elämyksen aikaansaamiseksi yksilöllisyys on tärkeä ominaisuus. Aitoudessa on kyse 

tuotteen uskottavuudesta. Tuotteesta on saadaan raikkaampi ja autenttisempi, kun siihen 

liitetään jotain paikallista, esimerkiksi jotain sen tuottajien paikallista identiteettiä. 

Elämyksen syntyminen saattaa jopa syntyä kulttuurien välisestä jännitteestä, kun 

matkailija toisesta kulttuurista kohtaa elämykseen liitetyn uuden kulttuurin. (Borg ym. 

2002, 28).  

 

Elämystä suunniteltaessa täytyy pitää huoli myös tuotteen eettisyydestä. Kulttuuria ei ole 

tarkoitus loukata tai hyötyä sen kustannuksella. Tarina ja aitous kulkevat käsikädessä. 

Uskottavan ja tunteitaherättävän tarinan avulla tuote herää eloon. Tarina on eräänlainen 

perustelu sille, miksi juuri tämä tuote on mielekästä ostaa ja kokea. Lapin laaja tarina- ja 

kulttuuriperinne on erinomainen lähde sisällön ja elämyksellisyyden rakentamiseen. 

(Tarssanen & Kylänen 2009, 37). 

 

Moniaistisuudella varmistetaan, että jokainen aisti on otettu mahdollisimman hyvin 

huomioon tuotteen suunnittelussa. Tuotteen moniaistillisuutta suunnitellessa on hyvä pitää 

mielessä, että vähemmän on myös enemmän. Mikäli ärsykkeitä on liikaa, ne voivat häiritä 

elämystä. Kontrastilla luodaan erilaisuutta elämyksen ja asiakkaan arjen välille.  

 

Elämykseen kietoutuvan tarinan lisäksi yhdessä kokeminen ja tekeminen on tärkeä osa 

mieleenpainuvaa kokemusta. Elämyksellisyyteen liittyvät myös sosiaaliset kokemukset 
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kuten tunne siitä, että kuuluu johonkin ryhmään tai saa yksilöllistä huomiota ja palvelua. 

Jotta tämä toteutuisi, asiakkailla tulisi olla vahva tunne yhteisöllisyydestä siinä ryhmässä, 

missä he elämyksiä kokevat. (Tarssanen & Kylänen 2009, 12-14).  Tunneyhteisön, eli niin 

sanotun heimon muodostuminen on tärkeässä roolissa elämyksen toteutumisessa. 

Onnistuneesti luotu yhteisöllisyyden kokemus välittyy erityislaatuisena tunnelmana, 

yhteisinä valokuvina aiemmin tuntemattomien kanssa, sekä mahdollisesti asiakkaiden 

välillä tapahtuva yhteystietojen vaihtaminen ohjelman päättyessä. (Kairamo 2005, 13).  

 

Asiakkaan kokemuksen rakentuminen riippuu yllä kuvatuista elementeistä. Voidaan puhua 

eri tasoista, joilla kokemus syntyy. Motivaation tasolla asiakas on vasta kiinnostunut 

tuotteesta ja siitä aletaan luoda odotuksia ja mielikuvia. Jotta tältä tasolta päästään 

korkeammalle, tuotteen markkinoinnin pitäisi olla jo moniaistillista, yksilöllisesti räätälöityä 

ja uskottavaa. Tarinallistaminen alkaa jo markkinointivaiheessa. Fyysisellä tasolla asiakas 

kokeen tuotteen konkreettisesti. Hyvän tuotteen tunnusmerkkejä on se, että se luo 

asiakkaalle miellyttävän kokemuksen perusasioista lähtien. Ainoan poikkeuksen tähän tuo 

extreme-tason elämykset, jossa vaaran tunteella luodaan elämystä. (Tarssanen & 

Kylänen 2009, 15-16). 

 

Älyllisellä tasolla asiakas muodostaa tuotteesta mielipiteen. Tällä tasolla prosessoidaan 

elämyksen tuottamia asioita. Hyvä tuote tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden oppia ja 

saada uutta tietoa. Emotionaalisella tasolla asiakas kokee tuotteen aiheuttamat 

tunnereaktiot. Näitä on tuotteen luojan vaikea ennustaa, koska jokainen ihminen kokee 

asiat yksilöllisesti. Emotionaalisella tasolla tuotteen merkityksellisyys nousee suureen 

arvoon. Mikäli aikaisemmilla tasoilla on onnistuttu, pitäisi emotionaalisen tunnereaktion 

olla positiivinen. Henkilökohtaisella tasolla toteutuu elämyksen muutosreaktio asiakkaan 

elämään. Elämys voi sysätä alkuun uuden harrastuksen, uusia ajatuksia tai voimavaroja. 

(Tarssanen & Kylänen 2009, 15-16). 

 

 

Jokaisen ihmisen tausta ja historia on ainutlaatuinen ja erilainen. Tämän takia myös 

elämyksen kokeminen on henkilökohtainen, usein vaikeasti ennustettavissa oleva asia. 

Aistihavaintoja voidaan pitää elämyksen peruslähtökohtana. Makuelämyksenä pidetty 

ruoka voidaan liittää esimerkiksi aikaisempaan kokemukseen lapsuudesta. Metsän 

hiljaisuus ei ole vain aistihavainto, vaan se voidaan liittää mielen rauhoittumiseen ja arjen 

huolien, stressin lievittämiseen. Alunperin elämyksen kokemuksessa on siis kyse 

psykologiasta. (Borg ym. 2002, 26). Elämyksen suunnittelussa on kyse elämyksen 

mahdollisuuden ja olosuhteiden luomisessa, mutta elämyksen merkityksellisyyden 

määrittelee kuitenkin sen kokija. (Borg ym. 2002, 29). 
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Tuotekehityksessä huomioonotettavia asioita ovat myös kuluttajien kulloinkin suosimat 

trendit. Matkailijat haluavat kokea uusia elämäntyylejä, kokea elämyksiä niiden avulla ja 

vaihtaa kotimaansa arjen kohdemaan uutuuksiin ja eskapismiin. Kohdemaasta saatetaan 

myös hakea historian havinaa, nostalgiaa. Mahdollisuudet nostalgian ja luontomatkailun 

yhdistämisessä voivat olla marjastus, sienestys tai kalastus ja näistä saatujen antimien 

jatkojalostaminen. Luontomatkailuelämyksien tarinallistaminen on myös oikein käytettynä 

hyvin toimiva keino elämyksen aikaansaamiseksi. (Borg ym. 2002 73-75.) 

 

2.4 Imago 

Matkailukohteen imagossa on kyse mielikuvista tai välillisesti myös sen maineesta 

ihmisten mielissä. Imagolla on suuri merkitys kaikkien toimijoiden ja organisaatioiden 

menestyksessä, sillä se toimii ihmisten ostopäätöksien ohjaajana. Koska nykyisessä 

modernissa yhteiskunnassa palveluiden ja tuotteiden tarjonta on runsasta, on asiakkaalla 

valta päättää minkä vaihtoehdon hän valitsee. Maine, mielikuvat ja imago toimivat tässä 

päätöksessä joko kutsuvina tai luotaantyöntävinä elementteinä. (Karvonen 1999, 18). 

 

Sen takia, että asiakkaalla on paljon vaihtoehtoja avoinna ostopäätöstä tehdessään, 

korostuu myös matkakohteen imagon merkitys entisestään. Vapaa-aika on arvokasta ja 

matkakohteen valinnassa on kyse tietyn, matkailijan oman, halutun elämäntyylin 

korostamisesta. Elämäntyylin korostaminen on osa ihmisen omaa identiteettiä. (Morgan, 

Pitchard & Pride, 2004, 4). 

 

Ennen kuin asiakas tekee ostopäätöksen esimerkiksi uusia kenkiä valitessaan, hän usein 

katselee, sovittaa ja vertailee niitä toisiin kenkiin. Tällainen ostopäätöksen tekeminen ei 

päde matkan ostamiseen. Matkakohteen imago on usein aineeton. Se perustuu vain 

mielikuviin, jotka realisoituvat vasta varsinaisen matkan alkaessa. Tähän mielikuvien ja 

todellisuuden yhteentörmäykseen matkailijan mielessä sisältyy riskejä. (Pike 2008, 201.) 

 

Ensimmäinen riski on se, että palvelu ei toteudu asiakkaalle halutulla tavalla, vaan 

tapahtuu odottamattomia käänteitä. Matkailukohteessa tämä voi tarkoittaa vaikkapa 

huonoa säätä, odottamattomia luonnonilmiöitä tai lentojen peruuntumisia tai 

myöhästymisiä. Toisena riskinä esiintyvät sosiaaliset riskit, joita voi esiintyä uudessa 

tuntemattomassa paikassa ja kulttuurissa. Tilanteet voivat olla matkailijalle stressaavia tai 

jopa nolostuttavia, jos varmuutta uudessa paikassa toimimisessa ei ole. Kolmas riski on 

asiakkaan hinta-laatusuhteen kohtaamisessa. Oliko matka loppujen lopuksen siihen 

sijoitetun rahan arvoinen? (Pike  2008, 201.) 
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2.5 Suomen matkailijasegmentit 

Segmentoiminen tarkoittaa matkailijoiden jakamista ryhmiin. Ryhmittelyllä voidaan 

havainnoida segmenttien erilaisuuksia ja nähdä yhtäläisyyksiä samaan ryhmään 

kuuluvien matkailijoiden ostokäyttäytymisessä. Segmentoinnin avulla yritykset voivat 

paremmin ymmärtää kohderyhmäänsä ja luoda näille yksilöllisempiä palveluita ja tuotteita. 

Tutuimpia segmentointiperusteita ovat matkailijan ikä, sukupuoli ja asuinpaikka. 

Segmentointiperusteina voivat myös toimia harrastukset ja kiinnostuksenkohteet.  

Kulutuskäyttäytyminen on kuitenkin enemmän kuin vain ikä, sukupuoli, asuinpaikka ja 

harrastukset. Tämän lisäksi matkailuala elää sesonkivaihteluiden mukaisesti. Eri 

sesonkeina vaikuttavat erilaiset matkailijasegmentit. (Borg ym. 2002, 165.) 

 

 

Taulukko 1 Matkailijasegmentit mukaillen Visit Finlandin ”Tunne asiakkaasi – Kohderyhmä 

opas yrityksille” (2017) 

 

Visit Finlandin julkaisussa ”Tunne asiakkaasi – Kohderyhmä opas yrityksille” (2017c) 

Suomeen matkustavat ja maasta kiinnostuneet matkailijat jaetaan kuuteen erilaiseen 

matkailijasegmenttiin heitä kiinnostavien aihepiirien mukaan. Tämä segmentointi on tehty 

kohderyhmien elämäntyyli ja henkilökohtaiset mielenkiinnonkohteet huomioiden. 
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Segmentoinnin avulla yritykset voivat ymmärtää paremmin kohderyhmäänsä ja kohdentaa 

palvelutarjontaansa ja markkinointiaan matkailijoiden kiinnostuksenkohteita vastaaviksi. 

Kuuden erilaisen matkailijatyypin segmentoinnista voidaan nähdä, kuinka jokaisen 

segmentin kohdalla mainitaan Lapin matkailuun yhdistyviä teemoja. Kaikkia Suomesta 

kiinnostuneita matkailijoita yhdistää jonkinlainen kiinnostus luonnossa tapahtuviin 

elämyksiin, olivat ne sitten nähtäviä tai koettavia. 
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3 Rovaniemi pähkinänkuoressa 

Kappaleessa esitellään Rovaniemen kaupunki lyhyesti. Kaupungin ominaispiirteitä, 

väestörakennetta ja elinkeinoista erityisesti matkailua. 

 

Kuva 1 - Rovaniemi Suomen kartalla. Mukaillen stt.fi kuvaa. 

 

Rovaniemi on Lapin läänin pääkaupunki ja sijaitsee Etelä-Lapissa, kahden suuren joen, 

Ounasjoen ja Kemijoen risteyksessä. Rovaniemen kaupungin läpi kulkee maailmankuulu 

Napapiirin raja ja kaupunkia ympäröi monet pienet järvet ja maalaiskylät. Rovaniemi on 

62 420 (2017) asukkaallaan Suomen 17. suurin kaupunki. (Rovaniemi 2018a.) 

Rovaniemen keskusta houkuttelee selkeästi eniten asukkaita, ja 86,8% kunnan 

asukkaista asuu Rovaniemen keskustan alueella. Rovaniemen kaupungin suurin 

työllistäjä on palveluala, kaiken kaikkiaan kunnan 25 017 työpaikasta 84,2% oli 

palvelualan sektorilla toimivia vuonna 2015. Rovaniemi on myös vireä opiskelijakaupunki. 
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Kaupungissa toimii Suomen nuorin yliopisto, Lapin yliopisto, Lapin ammattikorkeakoulu 

sekä kaksi ammattikoulua, Lapin koulutuskeskus REDU ja Lapin Urheiluopisto. 

(Rovaniemen kaupunki 2018a.) 

 

Työlliset Työttömät 0-14-

vuotiaat 

Opiskelijat, 

koululaiset 

Varusmiehet, 

siviilipalvelusmiehet 

Eläkeläiset 

25 811 

(42%) 

4562 

(7%) 

10 351 

(17%) 

5812 (9%) 1384 (2%) 14 236 

(23%) 

Taulukko 2 Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan Rovaniemen alueella 2016 mukaillen 

Rovaniemen kaupungin toimintaympäristön tilastoja (Rovaniemen kaupunki 2016). 

 

Rovaniemeä on voinut pitää jo aikojensa alusta kansainvälisenä kohtaamispaikkana. Jo 

1880-luvulta lähtien tämä Lapin Portti on houkutellut vierailijoita niin Suomesta, kuin 

kauempaakin maailmalta. Nykyään Rovaniemeltä voi löytää kaupungin palvelut, 

mainosvalot ja kauppakeskukset, mutta vain muutaman kilometrin päästä luonnon rauhan 

ja erinomaiset ulkoilumahdollisuudet esimerkiksi Ounasvaaran ja Korkalovaaran 

maisemissa. Rovaniemi on myös tunnettu Alvar Aallon suunnittelemasta arkkitehtuurista. 

Kaupunginkirjasto (1968), kaupungintalo (1986) ja Lappia-talo (1976) ovat kaikki Alvar 

Aallon suunnittelua. (Rovaniemi, 2018b). 

 

Yötön yö, valkoisena hohtavat hanget, syksyn väriloistossa hehkuva ruska ja 

tunturimaisemat ovat Rovaniemeen yleisesti liitettyjä teemoja. Luontomatkailu on yksi 

Lapin ja siinä samalla Rovaniemen suurimpia vetonauloja. Pelkästään se, että napapiirin 

raja sijaitsee aivan Rovaniemen tuntumassa on houkutellut matkalaisia pysähtymään 

kaupunkiin. Matkailun toimiala itsessään on Lapin toiseksi suurin työllistäjä, varsinkin 

talvisesongin aikaan. (Vesterinen & Vuoristo 2009, 353).  

 

Rovaniemen asemaa Lapin matkailun keskipisteenä helpottavat hyvät liikenneyhteydet. 

Rovaniemen lentoasema valmistui vuonna 1940 ja on tunnettu Joulupukin virallisena 

lentoasemana. Lentoasemaa käyttävät vuosittain sadat tuhannet matkaajat ympäri 

maailmaa. (Finavia 2018). 

 

Joulu on suuri osa Rovaniemen matkailuimagoa. Erityisesti englantilaiset perheet ovat 

ottaneet Rovaniemen talven suosikkikohteekseen, mutta matkailijoita ympäri maailman 

käy tervehtimässä Joulupukkia. Joulupukin tapaaminen onkin yksi Pajakylän tärkeimmistä 

palveluista ja yhteiskuva joulupukin kanssa turistien suosituin matkamuisto. (Vesterinen & 

Vuoristo 2009, 353).  
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Joulupukkia voidaankin nimittää Rovaniemen suurimmaksi vetonaulaksi. Joulumaa, 

tontut, porot ja joulun taika on matkailijoille kuin haaveunta. Vaikka Joulupukki ei ole osa 

lappilaista kulttuuria, vaan pelkkää kertomusta, Joulupukin asuinpaikaksi on silti päätetty 

Rovaniemi. Joulupukki ja hänen Pajakylänsä on yksi erinomainen esimerkki 

tarinallistamisen voimasta Rovaniemellä. (Lavia 2006, 19). 

 

Visit Rovaniemi on tunnettu Rovaniemen matkailu- ja markkinointisivusto. Visit Rovaniemi 

markkinoi kaupunkia luonnon, joulupukin, porojen, Lappiin liittyvien aktiviteettien ja 

maisemien avulla, ja pitää huolen Rovaniemen brändin pysymisestä edellämainittujen 

teemojen sisällä. Visit Rovaniemi nostaa verkkosivuillaan joulun ja pohjoisen arktisen 

luonnon Rovaniemen näkyvimmäksi vetovoimatekijöiksi. Aktiviteeteissa molemmat teemat 

ovat vahvasti läsnä. Moottorikelkkasafarit, poro- ja huskyajelut , kalastus- ja revontuliretket 

yhdistävät pohjoisen luonnon kokemuksen, ystävät ja perheen sekä joulun teeman. Ei siis 

ihme, että Rovaniemi on valittu vuonna 2010 Joulupukin viralliseksi kotikaupungiksi. (Visit 

Rovaniemi, 2018). Visit Rovaniemen muut sosiaalisen median kanavat jatkavat samoilla 

teemoilla, ja esimerkiksi heidän Instagram-sivunsa levittävät rovaniemeläistä Lappi-

sanomaa näyttävän visuaalisesti. (Visit Rovaniemi: Instagram). 

 

Visit Rovaniemen nettisivut antavat monipuolisesti tietoa Rovaniemestä 

matkailukaupunkina, ja auttavat matkailijaa suunnittelemaan oman matkansa alusta 

loppuun asti. Matkailija saa lisätietoa joulupukista, keskiyön auringosta, paikallisesta 

ruokakulttuurista, arkkitehtuurista, napapiiristä ja revontulista. ”Suunnittele”-välilehdellä 

lukijalle avautuu tietoa Lapin vaihtelevista vuodenajoista, kaupungin julkisesta liikenteestä, 

lentokenttäkuljetuksista, takseista, kartoista, matkatoimistoista, esitteistä ja 

verkkokaupoista. Visit Rovaniemi mainostaa sivuillaan useita lappilaisia toimijoita niin 

majoituksen, aktiviteettien ja ohjelmapalveluiden kuin käyntikohteidenkin osalta. (Visit 

Rovaniemi, 2018). 
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Mikä sitten kiinnostaa ulkomaalaista matkailijaa Suomen Lapissa? Visit Finlandin 

tutkimuksen (2017a) mukaan suurin suosio oli talveen, luontoon ja Suomeen liittyvissä 

aktiviteeteissa. Näitä myös koettiin muita aktiviteetteja enemmän. Hyvinvointipalveluista ja 

musiikkitapahtumista ei niinkään kiinnostuttu.  

  

Taulukko 3 Aktiviteetit ja kiinnostuksenkohteet Lapissa matkakohteena, mukaillen Visit 

Finlandin tutkimusta Matkailun suur-alueet: Lappi 2017a 
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3.1 Lapin matkailun historia 

Lapin matkailun historian voidaan nähdä alkaneen 1700- ja 1800-luvuilla, jolloin tutkimus- 

ja löytöretkeilijät saapuivat Lappiin. Retkeilijöiden kiinnostuksen takana olivat erilaiset 

lappilaiset matkakertomukset, jotka alkoivat levittää sanaa pohjoisista maisemista. 

Vuonna 1883 Aavasaksanvaaran huipulle valmistui Keisarinmaja-niminen hirsipaviljonki, 

joka on Lapin ensimmäinen oikea matkailurakennus. Hirsipaviljonki on paikallaan 

nykyäänkin. Haastavien kulkuyhteyksien takia matkailu Lapin pohjoisempiin osiin oli 

kuitenkin ennen 1900-lukua harvinaista. Enimmäkseen matkaa taitettiin kävellen ja jokia 

myöden veneillä. Yöpymispaikkoina toimivat erilaiset autiotuvat, saamelaisten kodit tai 

talonpoikaistalot. (Kuure, R.) 

 

Kunnollisia maanteitä pohjoisempaan Lappiin alettiin rakentaa 1900-luvulla. Teiden 

varsille rakennettiin matkalaisia palvelevia kestikievareita. 1900-luvulla sana Lapin 

keskiyön auringosta alkoi kiertää matkailijoiden parissa. Ounasvaarasta tuli tällöin suosittu 

juhannusjuhlapaikka, jonne myös vapaa-ajan matkailijat suuntasivat. Talvella 

Ounasvaaraan saapui hiihtäjiä. Rovaniemen talviurheilun voitiin nähdä alkaneeksi, kun 

Ounasvaarassa pidettiin ensimmiset talvikisat vuonna 1927. Näinä aikoina Ounasvaara ja 

Aavasaksa olivat matkailun suhteen toistensa kilpailijoita. (Kuure, R.) 

 

Kulkuyhteyksiä niin vapaa-ajan matkailun kuin muidenkin kuljetuksien suhteen helpotti 

Jäämerentien avaaminen. Jäämerentie kulkee Rovaniemeltä Petsamon kautta Jäämerelle 

asti. Oman osuutensa viehätykseen toivat myös pohjoinen kulttuuri saamelaisineen ja 

poroineen. Erilaiset tutkijat olivat myös hyvin kiinnostuneita seudusta sen erikoisen 

arktisen eläin- ja kasvilajiston takia. Jopa kansainvälisen kiinnostuksen saattelemana yhä 

useampi hotelli avasi ovensa matkalaisille Ivalon ja Petsamon välillä. (Kuure, R.) 

 

Kansainvälinen kiinnostus näkyi erityisesti pohjoismaisten turistien keskuudessa, mutta 

Jäämerentietä kulkien Lappiin tuli tutustumaan turisteja Amerikasta, Saksasta ja 

Englannista asti. 1940-luvulle tultaessa pitkin Jäämerentietä kulki yli 10 000 turistia 

vuodessa. (Kuure, R). Kultaa Lapissa on huuhdottu jo yli sadan vuoden ajan. Tärkeimpinä 

alueina mainittakoon Lemmenjoki ja Tankavaara. 1940-luvulla Lappiin saatiin suuri 

kultaryntäys. Kittilän Saattopora oli Lapin ensimmäinen varsinainen kultakaivos ja se toimi 

aina vuoteen 1995 asti. Tankavaarassa kultaa pääsee huuhtomaan matkailijat 

tänäpäivänäkin. (Tarssanen & Kylänen 2009, 72). Nykyaikana kyse on paljolti kullan 

huuhdonnan kokeilemisesta kuin varsinaisista löydöksistä. 
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1930-luvulla retkimatkailu oli suosittu matkailumuoto. Varusteiden paraneminen sai aikaan 

sen, että usein vapaa-ajan matkaajat lähtivät Lappiin autolla ja yöpyivät teltoissa. 

Eksoottinen Lappi ja sen kaunis luonto sopivat hyvin retkimatkailun henkeen. Samoihin 

aikoihin talvimatkailijat ja tunturihiihtäjät alkoivat löytää Levin ja Yllästunturin. 

Tunturimaisemien aikaansaama kiinnostus ylettyi myös Itä-Lappiin, jossa Sallasta ja 

Pyhätunturista tuli matkailijoiden suosimia kohteita. (Kuure, R). Rovaniemelle rakentui 

1930-luvun puolivälissä legendaarinen kohtaamispaikka hotelli Pohjanhovi. Pohjanhovi on 

säilyttänyt historiallisen maineikkuutensa Rovaniemen ensimmäisenä hotellina näihin 

päiviin asti. (Aho 2011).  

 

Tunturihiihdon ohella uudeksi harrastukseksi keksittiin nykyisen laskettelun varhaisempi 

muoto, mutkamäenlasku. Aikaa ennen hiihtohissejä mutkamäenlaskijat pääsivät tunturin 

laelle jalan tai porojen vetäminä. Rovaniemi nähtiin ”porttina Lappiin” jo 1920-luvun 

lopulla, kun tiet, junaraiteet ja lentoliikenne risteytyivät siellä. Napapiirin rajasta ja sinne 

pystytetystä kyltistä tuli suosittu kuvauspaikka ohi kulkeville matkalaisille. (Kuure, R). 

 

Suurin osa Lapin matkailukeskuksista tuhoutui toisen maailmansodan aikana. Varsinkin 

Lapin sota oli alueelle tuhoisa. 1950-luvulla napapiirin rajalle, napapiirin alkamisesta 

tiedottavan kyltin läheisyyteen rakennettiin maja Amerikasta saapuvaa arvovierasta 

varten. Alueelle saapui silloisen Yhdysvaltain presidentin, Franklin D. Rooseveltin vaimo 

katsomaan jälleenrakennusta. Kokonaisuudessaan jälleenrakennus kesti vuosia. Vasta 

1960-luvun alussa matkailjoille pystyittiin tarjoamaan sama määrä yöpymispaikkoja kuin 

1930-luvulla. Elintason noustessa 1900-luvun puolivälin jälkeen perhematkailu, ja sen 

ohella automatkailu yleistyi. Telttailu oli jälleen kerran muodissa. Näinä aikoina 

rakennettiin lukuisia laskettelukeskuksia ympäri Lapin lääniä. Lappia alettiin käyttää myös 

edustustarkoitukseen, kun erilaiset ammattiliitot ja yritykset alkoivat rakentaa vierailleen 

ajanviettopaikkoja. Yksityisyrittäjyyden määrä alkoi kasvaa ja matkailu kehittyi 

merkittäväksi elinkeinoksi alueelle.  

 

1980-luvulla matkailukeskuksien rakentamisesta ja vanhojen kunnostamisesta tuli 

enemmän sääntö kuin poikkeus. Viihde- ja elämyselämä alkoi näkyä Lapissa yhä 

suuremmalla tavalla, kun monet ohjelmapalveluyritykset aloittivat toimintansa. Erilaisista 

safareista, luontoretkistä ja extreme-lajeista koostuvat ajanviettopalvelut rantautuivat 

Lappiin. Lapin haastavat olosuhteet kuten kylmyys ja pimeys nähdään extreme-lajien 

saralla valttina, mikä vetää alueelle seikkailuhenkisiä matkailijoita. (Kuure, R). 2000-luvulle 

tultaessa napapiirille oli rakennettu kokonainen joulun ihmemaa. Suurimpana mainintana 

Joulupukin pajakylä vuonna 1985. Pajakylän ympärille alkoi nopeasti rakentua erilaisia 

ravitsemusliikkeitä ja matkamuistomyymälöitä. Yhä useampi matkaaja pysähtyi 
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Rovaniemelle. Vuonna 1998 Pajakylän läheisyyteen avattu teemapuisto SantaPark 

vakiinnutti paikkansa yhtenä Lapin suosikkikohteena. (Vesterinen & Vuoristo 2009, 353).  

 

3.2 Lapin matkailun nykyhetki 

Vuonna 2017 koko Suomessa oli 6,7 miljoonaa ulkomaista yöpymistä, josta pelkästään 

Rovaniemen osuus on 414 900 yötä. Lapin alueen vetovoima kasvoi suhteessa koko 

Suomeen eniten, kun yöpymiset lisääntyivät 22 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna. Lapin 

alueella suosituin yöpymispaikka oli Rovaniemi 26 prosentin nousulla. Suurimpana 

ulkomaisena matkailijaryhmänä Lapissa voitiin nähdä Iso-Britanniasta tulleet matkailijat, 

joille kertyi lähes 300 000 yöpymisvuorokautta. Muita suuria matkailijaryhmiä yli 100 000 

yöpymisvuorokauden määrällä olivat saksalaiset, ranskalaiset ja venäläiset. Vuonna 2016 

ulkomaisten matkailijoiden osuus yöpymisistä Lapissa oli 46% ja Lapin talvisesonki näkyi 

matkailijamäärien kasvussa, jossa se ylitti kaikkien muiden Suomen maakuntien 

yöpymisvuorokaudet. (Visit Finland 2017a). 

 

Pelkästään Rovaniemen tilannetta katsottaessa kiinalaiset näkyvät suurimpana 

ulkomaisena matkailijaryhmänä. Siinä missä Lapin matkailijarakenne on 

monipuolistumassa, on vuoden 2017 tilastojen perusteella havaittavissa, että britit ja 

saksalaiset jatkavat matkaansa yhä useammin vielä Inariin ja Kittilään. Vaikka suurimmat 

matkailijavirrat Lappiin tulivatkin Euroopasta, selvää kasvua näkyi silti esimerkiksi 

Kiinasta, Israelista ja Singaporesta tulevien matkailijoiden määrässä. Joulukuussa Lapin 

vapaa-ajan matkailun osuus ulkomaisista yöpymisistä on kiistaton 90%. (Visit Finland 

2017a).  

 

Rovaniemen matkailustrategia vuodelta 2006 esittelee kaupungin tärkeimpänä 

matkailuasiakkaana 30-60-vuotiaan eteläeurooppalaisen, jonka kotimaa on useimmiten 

Ranska, Italia tai Espanja. Lomallaan Rovaniemellä häntä kiinnostavat joko ryhmässä tai 

omatoimisesti tapahtuvat aktiviteetit. Päätöksen matkasta Rovaniemelle on tehnyt nainen. 

Keskimääräinen viipymä tällaiselle asiakkaalle on 4-7 vuorokautta. Yleensä tällainen 

talvella tapahtuva lomailu on järjestetty ryhmä- tai kannustematkana. 

 

Lapin alueen matkailun haasteita ovat sen saavutettavuus ja hinta. Lapin kaukainen 

sijainti moniin turistien lähtömaihin nähden ja lentojen hinnat ovat vaikkapa Norjan Lappiin 

verraten vielä korkealla. Suomen Lapin matkailulla on myös samanlaisia 

vetovoimatekijöitä verrattuna muihin arktisiin kohteisiin, ja suurimmat kilpailijat ovat 

Pohjois-Norja, Pohjois-Ruotsi, Islanti, Kanada ja Alaska. Esimerkiksi Pohjois-Norja 

markkinoi myöskin paitsi revontulia, myös omaa matkailuvalttiaan eli vuoristoa ja 
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vuonomaisemia. Lapin matkailulla on haasteita sesonkipainotteisuuden kanssa. Useat 

matkailukohteet eivät ole auki ympäri vuoden ja Lapilla on edelleen vahva imago 

talvimatkailukohteena.  Suomalaiset ovat myös ahkeria lapinmatkaajia. Suurin osa 

kotimaassa tehtävistä matkoista tehdään autolla, johtuen kotimaanlentojen hinnoista. 

Lappi kilpailee kotimaanmatkaajista edullisten pakettimatkojen ja risteilytuotteiden kanssa. 

(Lapin liitto 2015). 

 

3.3 Tulevaisuus 

Lapin matkailustrategia vuodelle 2018 on laadittu yhdessä lappilaisten matkailutoimijoiden 

kanssa, ja tarjoaa näkemyksen siitä, miten Lapin matkailua on tarkoitus kehittää 

tulevaisuudessa aina vuoteen 2025 asti. Sen tärkeimpiä visioita on pitää Lappi 

elinvoimaisena matkailukohteena ja kehittää matkailua ympärivuotiseksi. Lappi näyttäytyy 

vuoden 2025 vision valossa helposti saavutettavana, monipuolisia ja kansainvälisiä 

matkailutuotteita tarjoavana ja markkinoinniltaan selkeän imagon omaavana kohteena. 

Tämä kuva syntyy ennakoinnin, turvallisuuden ja toimijoiden yhteistyön avulla. (Lapin liitto 

2015).  

 

Matkailupalveluiden kehittäminen tarjoaa Lapissa monia mahdollisuuksia, mutta samalla 

myös haasteita paikallisille yrittäjille. Matkailupalvelut koostuvat monista eri elementeistä, 

eivätkä kaikki näistä muuttujista edes ole palveluntarjoajien hallinnassa. Tällaisia 

muuttujia ovat alueen yleiset ominaisuudet, alueen infrastruktuuri, sääilmiöt ja 

matkailijoiden odotukset ja mielikuvat. (Borg ym. 2002, 123).  

 

Lapissa halutaan aktiivisesti olla mukana lentoliikennestrategioissa, jotta Lapin 

lentoasemat säilyttävät aktiivisen asemansa ja kasvattavat suorien, kansainvälisten 

lentoyhteyksien määrää. Jotta Lappi voisi tarjota monipuolisia, vetovoimaisia 

matkailutuotteita ympäri vuoden, täytyy matkailupalveluita kehittää uusia markkina-alueita 

ja kohderyhmiä palveleviksi. Digitaalisten myyntikanavien ja markkinoinnoin toimivuutta 

seurataan yksilömatkailijoiden määrän ja liikevaihdon avulla. Asiakaskäyttäytymisen 

ennakoimisessa on kuitenkin omat haasteensa. (Lapin liitto 2015). 

 

Internet on matkailussa entistä suuremmassa roolissa tulevaisuudessakin. 

Matkakohteisiin tutustuminen, matkojen varaaminen ja kokemuksien jakaminen tapahtuu 

yhä enemmän internetissä. Tämän takia matkailutuotteiden ja palveluiden tulee olla 

tulevaisuudessa entistä helpommin varattavissa sieltä. Sujuvuus on yksi internetissä 

tapahtuvien matkavarauksien tärkein ominaisuus. Yksilömatkustajan tulisi nähdä tuotteen, 

varaamisen ja matkan sulautuvan saumattomasti yhteen. (Lapin liitto 2015). 
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Matkasuositukset tapahtuvat yhä useammin sosiaalisessa mediassa matkailijan omien 

kokemusten perusteella. Kun ulkomaalaiset matkailijat jakavat kokemuksensa 

sosiaalisessa mediassa, varsinkin eksoottiset valokuvat ja tarinat Lapista leviävät nopeasti 

houkutellen ystäviä ja sukulaisia vierailulle. (Visit Finland 2017b). 

 

Lapin saavutettavuuden haaste tarvitsee sekä kansainvälistä että pohjoismaista 

yhteistyötä. Helsinki-Vantaan lentokentän kautta kulkevien lentoyhteyksien ja suorien 

kansainvälisten lentojen kehittäminen ei ole yksinkertainen projekti. 

Yhteistyömahdollisuuksia tulee aktiivisesti kehittää erityisesti matkanjärjestäjien ja 

lentoyhtiöiden kanssa, jotta lentoliikenteeseen saadaan lisää kilpailua. Kilpailun 

seurauksena voidaan olettaa lentojen hintojen laskua, ja siitä edelleen kysynnän kasvua. 

(Lapin liitto 2015). 

 

Kaikilla Lapland Airports lentoasemilla on suuri merkitys koko alueen elinkeinoelämälle. 

Tulevaisuuden matkailustrategiaan liittyy siksi olennaisesti jokaisen Lapin lentoaseman 

säilyttäminen. Lapin matkailulle tilastoilla on suuri merkitys, sillä vaikuttajaviestinnässä 

tulee pystyä osoittamaan Lapin matkailun potentiaali tulevaisuudessakin. Lapin matkailun 

tulevaisuuden ennakoinnin ohella täytyy miettiä, mitä tavoiteltu kasvu tarkoittaa Lapin 

matkailun toimijoiden näkökulmasta. Jotta Lappi voisi tarjota vetovoimaisia 

matkailutuotteita jatkossakin, täytyy varmistaa, että matkailijaprofilointia ja Lapin 

alueimagoa kehitetään edelleenkin. Lapin arktinen, jouluinen imago täytyisi soveltaa myös 

kesäkaudella houkuttelevaksi. (Lapin liitto 2015). 

 

Kun matkailumarkkinointia viedään kansainvälisille vesille, Lappi tarvitsee yhteistyötä 

muiden arktisten alueiden kanssa rakentaakseen kestävän imagon. Samaan aikaan 

Suomen Lapille tulisi myös pystyä saamaan omaleimaisia erottumistekijöitä muihin 

arktisiin kohteisiin nähden. Lapin matkailun tulevaisuuden kehityksen lähtökotina tulisi olla 

arktisten alueiden ja kulttuurin vastuullinen ja kestävä hyödyntäminen. Lappilainen 

suhtautuminen luontoon on jo valmiiksi vastuullinen ja kestävyyttä edistävä. Sen vuoksi 

myös matkailun kehittämisen tulee olla tätä. Konkreettisia tekijöitä ovat matkailukeskusten 

mahdollisimman pieni hiilijalanjälki, materiaalien järkevä käyttö, hyvä jätehuolto ja 

lähiruuan suosiminen. (Lapin liitto 2015). 

 

Helena Kairamon (2005) näkemys Lapin matkailun lähitulevaisuudesta on kytköksissä 

maailmalla vallitseviin matkailun trendeihin. Yksi tärkeimmistä matkailun megatrendeistä 

tulee olemaan turvallisuus. Matkailun turvallisuutta kyseenalaistetaan aina, kun tapahtuu 

kansainvälisiä kriisejä esimerkiksi terrorismin uhkan takia. Myös terveyteen ja hyvinvointiin 

liittyvät asiat ovat turvallisuuskysymyksiä. Veden, ilman ja ruuan puhtaus sekä tarttuvien 
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tautien hillitseminen liittyvät oleellisesti tämän trendin vahvistamiseen. Matkailijat ovat 

tarkkoja terveyden lisäksi myös omaisuudestaan, ja rikollisuus koetaan uhkana. 

 

Lapin matkailutuotteen tulisi osata elää matkailijoiden mukana. Yhä useampi matkailija, 

myös suomalainen, on hyvin kaupungistunut. Kaupungistuneetkin matkailijat kaipaavat 

ympärilleen luontoa, mutta luontoretkeilyyn liittyvät ohjatut palvelut, tuotteet ja neuvonta 

tulee olla hyvin saatavilla jo asiakkaan saapuessa kohteeseen. (Kairamo 2005, 31). 

 

Matkailu on elinkeinona riippuvainen kuluttajien käyttäytymisestä. 

Kuluttajakäyttäytymiseen vaikuttaa muunmuassa väestön rakenteelliset muutokset eli 

demografiset trendit. Matkailun täytyy siis tulevaisuudessa huomioida yhä paremmin 

ikääntyvät matkailijat eli seniorit. Väestön ikääntyminen on yksi suurimmista vallalla 

olevista muutostrendeistä. Seniorimatkailijan tarpeet, asenteet ja mielikuvat eroavat niin 

nuoren matkailijan kuin lapsiperheidenkin vastaavista. Kaikissa ikäryhmissä olevia fyysisiä 

rajoitteita on mahdollisesti helpompi ennustaa, kuin alati muuttuvia asenteita. Matkailun 

ennakointi on siitäkin syystä haastavaa, että ennakoinnissa usein sorrutaan yleistyksiin. 

Trendien muutoskohdissa pitäisikin löytää tilaa uusille innovaatioille. Nykyajan ja 

tulevaisuuden matkailijan arvoja tarkasteltaessa yksi eniten muuttuvista trendeistä on 

kuluttajien ympäristövastuullisuuden lisääntyminen ja kestävän kehityksen arvostaminen. 

Kestävästä kehityksestä on tullut jokapäiväisten toimintatapojen suunnannäyttäjä. (Borg 

ym. 2002, 20.) 

 

Suomen ja siinä samalla myös Lapin suurimpia matkailuvaltteja on puhdas luonto. 

Suomen luonnon puhtauden, raikkauden ja hiljaisuuden maine on kiirinyt ympäri 

maailmaa, ja siitä kiinnostuneet matkailijat suuntaavat tänne ympäri vuoden. Matkailua 

kehitettäessä Suomen luontomatkailun vahvuudet kannattaa ottaa huomioon ja korostaa 

sen omaleimaisuutta. Luonnontilaiset alueet, puhdas ilmanlaatu ja hiljaisuus eivät ole 

maailmalla itsestäänselvyyksiä. (Borg ym. 2002, 73.) 
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Kuva 2 Rovaniemen matkailun SWOT-analyysi, mukaillen Rovaniemen brändikirjaa 

vuodelta 2008. 

 

Rovaniemen SWOT-analyysissä on otettu huomioon Rovaniemen vahvuudet Lapin 

pääkaupunkina, jotka ovat sen luonnonilmiöissä, kirjavissa vuodenajoissa että jouluisessa 

imagossa, mutta samalla myös heikkoudet, jotka ovat yhä talvisesonkiin painottumisessa 

sekä uusien innovaatioiden puutteessa. Kaukainen sijainti ja vahva talvinen imago luovat 

mahdollisuuksia ja haasteita. Eksoottisuus ja arktisuus saavat SWOT-analyysissa 

vastapainokseen heikon saavutettavuuden, joka vaatii lentoliikenteen innovaatioita 

muunmuassa ekologisuuden parantamiseksi. 

 

3.4 Mielikuvat Rovaniemestä 

Brittimatkailijoita kiinnostavat Lapissa lumi, metsät ja järvet, saunakulttuuri sekä erilaiset 

opastetut safarit. Suorien lentoyhteyksien tihentyminen Lontoosta Lappiin madaltaa 

kynnystä varata matka. Saksalaisia matkailijoita kiinnostaa hiljaisuus, talviset maisemat ja 

luonnonrauha. Saksalaisille luonnon yhdisteleminen erilaisiin aktiviteetteihin toimii 

mielenkiinnon herättäjänä. Japanilaiset ovat myös kiinnostuneita luonnosta, mutta sen 

lisäksi suomalaisesta designistä, muumeista ja paikallisesta kulttuurista. (Visit Finland, 

2017c). 

 

Visit Finlandin tutkimuksessa (2017b) kysyttiin 20 kiinalaiselta matkailijalta, millainen on 

heidän mielikuvansa Lapista, miten he päätyivät valitsemaan lomakohteekseen Suomen 
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Lapin ja onko heidän matkansa vastannut odotuksia. Tärkeimmiksi syiksi nousivat 

joulupukki, revontulet, raikas ilma ja luonto sekä Suomen maine turvallisena 

matkailumaana. Monipuolisuus on tärkeä ominaisuus kiinalaiselle matkakohteen 

valinnassa. Kiinalainen haluaa ohjattuna kokeilla erilaisia aktiviteetteja ja nähdä 

matkallaan mahdollisimman paljon.  

 

Rovaniemen matkailustrategia esittelee Suomen Gallupin tekemää tutkimusta vuodelta 

2005 Rovaniemen imagoa suomalaisten silmin. Tämän tutkimuksen mukaan 

suomalaisista 79% pitää Rovaniemen kaupungin imagoa melko myönteisenä tai erittäin 

myönteisenä. Tutkimuksen mukaan 70% suomalaisista myös yhdistää Rovaniemen 

selkeästi Lappiin ja melkein yhtä monella Rovaniemestä tulee mieleen joulupukki, 

Jätkänkynttilän silta ja porot. Rovaniemeen yhdistettävistä paikoista hotelli Pohjanhovi, 

Napapiirin raja ja tiedekeskus Arktikum pitivät kärkisijaa. Muita mielleyhtymiä 

suomalaisten mielestä oli Rovaniemen luonto, matkailun elinkeino ja liikkuminen sekä 

urheilu. Tutkimuksen mukaan 71% suomalaisista osaa nimetä Rovaniemen Lapin 

pääkaupungiksi. (Lapin liitto 2015) TARKISTA 
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4 Tutkimus 

Opinnäytetyön tutkimus tehdään toimeksiantona Scandic Pohjanhoville Rovaniemellä 

joulukuussa 2018 jatkuen tammikuulle 2019. Tutkimusongelmana toimii kysymys ”Mitkä 

ominaisuudet tekevät Rovaniemestä vetovoimaisen talvimatkailukohteen?”. Tutkimuksen 

toteuttaminen tehdään kvantitatiivista eli määrällistä tutkimusmenetelmää käyttäen, 

sähköisen Webropol-kyselyalustan avulla. Webropoliin tehtävä asiakaskysely 

Rovaniemen talvimatkailun vetovoimatekijöistä annetaan asiakkaiden vastattavaksi 

sähköisesti tabletin kautta, asiakkaiden check-in-vaiheessa. Kyselyä suoritetaan sekä 

Scandic Pohjanhovissa, että sesonkihotelli Scandic Polarissa. Kysely toteutetaan 

ulkomaisille matkailijoille englannin kielellä. 

 

Tutkimuksen tulisi myös vastata kysymykseen ”Mikä saisi matkailijat tulemaan 

Rovaniemelle uudelleen?”. Mikäli matka Suomen Lappiin nähdään ulkomaalaisten silmin 

”once in a lifetime”-tyylisenä matkana, mikä saisi matkailijat uusimaan vierailunsa 

Rovaniemelle? Kyselylomake alkaa perustietojen kartoittamisella, jonka jälkeen siirrytään 

erittelemään Rovaniemen mahdollisuuksia matkakohteena: erilaisia aktiviteetteja ja 

teemoja, jotka voisivat kiinnostaa matkailijoita. Kyselyllä kartoitetaan myös sitä, mistä 

matkailijat saivat idean ja kipinän varata matkan Rovaniemelle. Kysely jatkuu sosiaaliseen 

mediaan liittyvällä kysymyksellä, jolla kartoitetaan, onko Rovaniemeen tulevilla 

matkailijoille intoa tehdä päivityksiä matkastaan sosiaalisen median kanaviinsa. 

 

Kyselyn avulla Scandic Pohjanhovi ja mahdollisesti muut Lapin matkailualan toimijat 

saavat tietoa siitä, millaiset teemat houkuttelevat matkailijoita Rovaniemelle eniten, mikä 

asiakkaita innostaa varaamaan matkansa ja millaisia palveluita he haluavat käyttää. 

Kyselyn avulla on tarkoitus saada selville miten vastaajien ikä, matkaseura tai kotimaa 

korreloi heidän mielenkiinnonkohteidensa kanssa.  

 

4.1 Kvantitatiivinen tutkimus 

Kvantitatiivinen tutkimus tarkoittaa määrällistä tutkimusta. Määrällisen tutkimuksen 

tekemiseen tarvitaan etukäteistietoa ja teoriaa tutkittavasta ilmiöstä. Teorian pohjalta 

hahmotellaan tutkimusongelma, jonka perusteella kirjoitetaan tutkimuksessa käytettävät 

kysymykset. Kysymyksistä tehdään valmis tutkimuslomake. (Kananen, J. 2015, 197). 

Tutkimuskysymykset ovat kvantitatiivisessa tutkimusmenetelmässä hyvin tärkeitä. Ilmiöön 

perehdytään teorioiden avulla, joista selviää ilmiöön vaikuttavat tekijät sekä syy- ja 

seuraussuhteet. Tutkimuskysymykset eivät ole sama asia kuin tutkimuslomakkeen 

kysymykset. Tutkimuslomakkeen kysymykset ovat yksityiskohtaisempia, ja ne ovat 
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tutkimusongelmasta johdettuja. Kvantitatiivista tutkimusta tehdessä suunta on teoriasta 

käytäntöön. Kvantitatiivisen tutkimuksen perusideana on siis perehtyä mahdollisimman 

tarkasti tutkittavaan ilmiöön ja sitä koskeviin aikaisempiin tutkimuksiin. (Kananen 2015, 

198-200). 

 

Koska koko kohderyhmää on miltei mahdotonta tutkia, joten kvantitatiiviseen 

tutkimukseen otetaan kohderyhmää edustava joukko. Kun pienempi joukko 

tutkimusongelmaan nähden asianosaisia vastaa kyselyyn, johtopäätökset yleistetään koko 

kohderyhmää koskeviksi. Tämän vuoksi virheanalyysien mahdollisuus on myös olemassa. 

Otantaan valittujen vastaajien tulee vastata haluttua kohderyhmää, jotta tulokset olisivat 

mahdollisimman luotettavia. (Kananen 2015, 200). Tutkimus osoitetaan siis tietylle 

joukolle ihmisiä, jotka liittyvät tutkittavaan ilmiöön. Tällä tavalla säästetään aikaa: 

tutkimusta ei tarvitse osoittaa kaikille, jotka liittyvät ilmiön piiriin. (Kananen 2015, 266). 

 

Kvantitatiivisella tutkimusmenetelmällä ei voida tutkia kaikenlaisia ilmiöitä. Esimerkiksi 

prosessien tutkimiseen määrällinen tutkimus soveltuu huonommin, koska se ei tarjoa 

vastaajilleen mahdollisuutta tarkkoihin selvennyksiin. Määrällisessä tutkimuksessa tutkija 

on asettanut vaihtoehdot. Tietoa haetaan siis tutkijan ehdoilla. (Kananen 2015, 201). 

Määrällinen tutkimusmenetelmä asettaa myös omat erityiset haasteensa. Erityisen 

tärkeää on muistaa se, että ihmisillä ei välttämättä ole samanlainen käsitys kysymysten 

sisällöstä ja käytetyistä käsitteistä. Määrällisen tutkimuksen onnistumiseksi olisikin 

tärkeää, että käsitteet valittaisiin mahdollisimman helposti ymmärrettäviksi, jotta tilaa 

väärinkäsityksille jäisi mahdollisimman vähän. (Kananen 2015, 227). Kohderyhmällä 

täytyy myös olla riittävä valmius vastata kysymyksiin. Vastaajaa ei pidä asettaa 

tilanteeseen, jossa hän joutuisi vastaamaan kysymykseen, josta hänellä ei ole tietoa tai 

kokemusta. (Kananen 2015, 230). 

 

Kvantitatiivista tutkimusmenetelmää ajatellaan prosessina, joka alkaa ilmiöön 

perusteellisella tutkimisella ja päättyy työstä tehtyyn loppuraporttiin. Perinteisessä 

kvantitatiivisessa tutkimusprosessissa perehdytään ensin teoriaan, josta johdetaan 

tutkimusongelma. Tutkimusongelmasta saadaan tutkimuskysymykset, josta seuraa 

tiedonkeruukysymykset, jotka liitetään tässä tapauksessa kyselylomakkeeksi. Kysymykset 

voivat olla joko avoimia, joihin vastaaja voi kirjoittaa mitä vain tai strukturoituja, joihin 

vastataan vastausvaihtoehtojen perusteella. Suunnitteluvaiheessa kysymyslomakkeen 

luonnosta on myös hyvä sovittaa käytettävään tilasto-ohjelmaan, jolloin voidaan varmistaa 

ohjelman ja kyselyn yhteensopivuus. Lomaketta tulee myös testata ennen sen välittämistä 

varsinaiselle kohderyhmälle. Lomakkeen tulee olla huolellisesti suunniteltu ja helposti 

ymmärrettävä, jolloin siihen on helppo vastata. Kysymysten tulee olla yksiselitteisiä ja 
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vaihtoehdot kattavia. Varsinaisen tutkimuksen toteuttamisen eli kenttätyön jälkeen 

vastauslomakkeet tarkastetaan. Tarkastamisella tarkoitetaan varmuutta siitä, että 

jokaiseen kysymykseen on vastattu. Sellaisia kysymyslomakkeita, joihin on vastattu 

epätäydellisesti, voidaan käyttää vain oman harkinnan mukaan. Vastatut lomakkeet 

numeroidaan ja analysoidaan, jonka jälkeen kirjoitetaan työn varsinainen raportti. 

(Kananen 2015, 203-204). 

 

Kvantitatiivisella tutkimusmenetelmällä luotu kysely voi sisältää joko avoimia kysymyksiä 

tai valmiilla vastausvaihtoehdoilla varustettuja kysymyksiä. Kysymystä, johon voi vastata 

vain valmiilla vastausvaihtoehdoilla kutsutaan strukturoiduiksi kysymyksiksi. (Kananen 

2015, 230). Hyöty, joka saadaan avoimista kysymyksistä on, että vastaaja saattaa kertoa 

tutkittavasta aiheesta jotain sellaista, jota sen tutkija ei tullut edes ajatelleeksi ilmiötä 

tarkastellessaan. Avoimia kysymyksiä luodessa kysymysten tulee kuitenkin olla tarpeeksi 

yksityiskohtaisia, jotta tutkija ei saa kyselyynsä liian laajoja, aiheeseen täysin 

kuulumattomia vastauksia. Yhtenä haittapuolena on myös se, ettei kyselyyn vastaaja 

välttämättä jaksa muotoilla avoimeen kysymykseen kattavaa vastausta. Avoimien 

kysymysten käyttäminen myös lisää tutkijan työmäärää vastausten analysointivaiheessa. 

Koska vastaukset avoimiin kysymyksiin voivat olla hyvin monenlaisia, tutkija joutuu 

käyttämään aikaa jokaisen läpikäymiseen. Vastaajat voivat myös käyttää erilaisia 

ilmaisuja tarkoittaen samaa asiaa. Tämä lisää analysointiin kuluvaa aikaa. (Kananen 

2015, 233-234). 

 

Strukturoidut kysymykset sisältävät aina valmiit vastausvaihtoehdot, joista vastaaja 

valitsee itselleen sopivimman vaihtoehdon. Strukturoiduissa kysymyksissä vastaajalle 

annetaan mahdollisuus joko valita yksi tai useampi vaihtoehto. Skaalakysymykset 

sisältävät valinta-asteikon. Valinta-asteikko voi olla esimerkiksi kysymys, johon vastaaja 

voi valita vastausvaihtoehdoista ”harvoin, satunnaisesti, melko usein, tai usein”. (Kananen 

2015, 235). Vastausvaihtoehtoja laadittaessa täytyy ottaa huomioon, etteivät ne ole 

päällekkäisiä toistensa kanssa. Strukturoidut kysymykset voivat myös sisältää 

vastausvaihtoehdon ”joku muu, mikä?”, jolloin vastaajalle annetaan mahdollisuus 

avoimeen vastaukseen. Tämä vastausvaihtoehto sisältää mahdollisuuden antamisen 

vastaajalle, joka ei tunne löytävänsä parhaiten sopivaa vaihtoehtoaan valmiiden 

vastausvaihtoehtojen joukosta. (KvantiMOTV, 2010). 

 

Kyselyn tulee siis olla mahdollisimman hyvin ilmiöön pureutuva, mutta vastaajalle helposti 

ymmärrettävä. Vastaajat eivät useinkaan ole yhtä hyvin selvillä tutkittavasta ilmiöstä kuin 

kyselyn laatijat. Tämän vuoksi helposti ymmärrettävyys on tärkeä seikka. Kysymysten 

tulisi edetä loogisessa järjestyksessä aihealue kerrallaan.  Kyselyn tulisi myös herättää 
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luottamusta vastaajassa. Tämä varsinkin silloin, kun kysytään henkilökohtaisia, vastaajien 

taustatietoja koskevia kysymyksiä. Tällaisia kysymyksiä kysyttäessä täytyy varmistua siitä, 

että vastaaja ymmärtää tietojen tulevan vain vastausten tilastointia varten. (KvantiMOTV, 

2010). 

 

Vastaajien määrän miniminä on hyvä pitää 100 vastausta. Tällaisesta vastausmäärästä 

voidaan tehdä pienimuotoisia analyyseja tutkittavasta ilmiöstä. Koska kvantitatiivinen 

tutkimusmenetelmä vaatii tilastointia, tarvitaan melko suuria havaintomääriä, jotta 

tutkimuksesta saadaan tarpeeksi syvällinen ja luotettava. (Kananen 2015, 264). 

 

4.2 Kyselylomakkeen laatiminen 

Kyselylomakkeen laatimisen periaatteena käytettiin selkeyttä, yksinkertaisuutta ja ohjetta 

kysyä vain yhtä asiaa kerrallaan, jotta väärinymmärryksiä kyselyn laatijan ja vastaajan 

tarkoituksissa vältettäisiin. Kyselyn kysymykset pidettiin mahdollisimman lyhyinä ja 

helposti ymmärrettävinä. Kyselyyn laadittiin myös tarpeelliset ”jokin muu, mikä”-

vaihtoehdot, mikäli vastaaja ei löytäisikään sopivaa vaihtoehdoista valmiista kohdista. 

 

Kyselyä ohjaavana tutkimuskysymyksenä voidaan pitää kysymystä ”Mitkä ominaisuudet 

tekevät Rovaniemestä vetovoimaisen talvimatkailukohteen?”. Tämän tutkimuskysymyksen 

perusteella itse asiakaskyselyn kysymykset on suunniteltu. Muita tutkimuksen 

alakysymyksiä ovat: 

 

• Millaisia asioita matkailijat haluavat kokea täällä? 

• Millainen on matkailijoiden mielikuva Rovaniemestä? 

• Millaisia palveluja matkailijat haluavat käyttää? 

• Millaisia asioita matkailijat haluavat nähdä Rovaniemellä? 

• Mikä saisi matkailijat tulemaan uudelleen Rovaniemelle? 

• Mistä matkailijat ovat saaneet idean/kipinän varata matkan? 

• Levittävätkö matkailijat positiivista sanomaa Rovaniemestä 
sukulaisilleen/ystävilleen? 

• Haluavatko matkailijat jakaa kuvia Rovaniemestä sosiaalisen median 
kanavissaan? 

 

Kaikki vastausvaihtoehdot ovat asetettu pakollisiksi, jotta kyselyyn saataisiin 

mahdollisimman kattava tietoperusta jokaisesta vastaajasta. Kysymykset toteutettiin 

mukaillen Visit Rovaniemen sivuilla esitellyistä majoitus- ja aktiviteettivaihtoehdoista sekä 

silmällä pitäen Visit Finlandin vuonna 2017 julkaisemaa kuutta Suomen 

matkailijasegmenttiä, eli Kohderyhmäopasta. Kysely toteutettiin englannin kielellä ja 

kysymyksiä on yhteensä 11 kappaletta. Kysymykset ovat seuraavat: 
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1. Ikä? 

2. Sukupuoli? 

3. Kotimaa? 

4. Kenen kanssa matkustat Rovaniemelle? 

5. Mikä sai sinut valitsemaan matkakohteekseksi Rovaniemen? 

6. Suosittelisitko Rovaniemeä matkakohteena ystävillesi tai sukulaisillesi? 

7. Millaiset aktiviteetit sinua kiinnostavat Rovaniemellä? 

8. Millainen majoitus sinua kiinnostaa Rovaniemellä? 

9. Mitkä teemat sinua kiinnostavat Rovaniemellä? 

10. Kuinka tärkeää sinulle on julkaista kuvia/päivityksiä Rovaniemen-matkaltasi? 

11. Mikä saisi sinut tulemaan uudelleen Rovaniemelle? 

 

Kyselyn aluksi kartoitetaan vastaajan perustiedot, joita ovat ikä, kotimaa ja matkaseura. 

Perustietojen kerääminen on tutkimuksen kannalta tärkeää, jotta tutkimuksella pystytään 

tarkastelemaan iän, sukupuolen ja matkaseuran vaikutusta vastaajien kiinnostuksen 

kohteisiin Rovaniemellä. Tämän jälkeen pureudutaan henkilön motiiveihin ja kiinnostuksen 

kohteisiin Rovaniemellä. Suurimmassa osassa kysymyksiä on valmiit vastausvaihtoehdot, 

ja ainoat avoimet kysymykset ovat vastaajan kotimaa ja kysymys, jossa tiedustellaan mikä 

saisi vastaajan tulemaan uudelleen Rovaniemelle. 

 

Matkailijoiden mielenkiinnon kohteiden selville saamiseksi kyselyyn sisällytettiin 

kysymykset kiinnostavista aktiviteeteista, majoitusvaihtoehdoista, teemoista ja siitä, mikä 

saisi matkailijan tulemaan uudelleen Rovaniemelle. Kysymys numero 10. vastaajan 

kiinnostuksesta tehdä päivityksiä Rovaniemen-matkaltaan on valittu kyselyyn Rovaniemen 

somenäkyvyyttä ajatellen, koska sosiaalisen median voidaan katsoa toimivan 

mielenkiinnon herättäjänä matkakohdetta valittaessa. 

 

4.3 Aineiston kerääminen 

Vastaajia kerättiin kuukauden ajalta, ajanjaksolla 24.12.2018-24.1.2019 kahdessa eri 

hotellissa, Scandic Pohjanhovissa ja sesonkihotelli Scandic Polarissa. Suurimmaksi 

osaksi Pohjanhovissa, Polarissa vastauksia kerättiin vain yhden päivän ajan. Eniten 

vastauksia saatiin asiakkaiden check-in-vaiheessa, koska silloin vastaajilla tuntui olevan 

enemmän aikaa vastata kyselyyn. Check-out-vaiheessa asiakkailla oli usein jo kiire lähteä 

eteenpäin. 

 

Koska vastaukset kerättiin hotellin joulu- ja talvisesongin aikana, koettiin parhaana 

ratkaisuna kerätä vastauksia vain ulkomaalaisilta asiakkailta englannin kielellä, koska 
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heitä on tällöin vierailemassa Rovaniemellä paljon. Aineiston kerääminen tapahtui 

tablettitietokoneen avulla ja kysely on toteutettu Webpropol-alustalla. 

 

4.4 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimuksen luotettavuutta ja pätevyyttä voidaan arvioida eri tavoilla. Yksi tutkimuksen 

luotettavuutta (reliaabeliutta) mittaava asia on se, kuinka pätevä tutkimus on antamaan ei-

sattumanvaraisia tuloksia. Tutkimuksen tulisi siis antaa samankaltaisia tuloksia silloinkin, 

kun tutkimus toistetaan ollakseen luotettava. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 231). 

 

Luotettavuuden lisäksi tutkimuksen arvioinnissa käytetään myös sen validiutta eli 

pätevyyttä. Tutkimuksen validius tulee sen kyvystä mitata juuri sitä tutkimusongelmaa mitä 

halutaan selvittää. Tutkija ei välttämättä pääse haluttuun lopputulokseen eli valideihin 

tutkimustuloksiin, mikäli vastaajat eivät ymmärrä tutkimusta samalla tavalla kuin sen 

laatija. Mikäli tällaisia väärinymmärryksiä tapahtuu, tuloksia ei voida pitää pätevinä eikä 

tutkimusongelmaan vastaavina. (Hirsjärvi ym. 1997, 231). 

 

Kyselyyn saatiin vain 47 vastausta, kun hyvänä minimimääränä vastauksille 

kvantitatiiviseen tutkimukseen voidaan pitää 100 vastausta (Kananen 2015, 264.) Tämän 

vuoksi kyselyn luotettavuus on heikentynyt. Mikäli kysely toistettaisiin samankaltaisena ja 

siihen saataisiin 100 vastausta tai enemmän, tutkimustulokset ja johtopäätökset olisivat 

kattavammat ja mahdollisesti myös monipuolisemmat. Tutkimuskyselyn kysymykset ovat 

kuitenkin selkeät ja tutkimusongelmaan pureutuvat, joten vähäisiä tutkimustuloksia 

voidaan pitää siltä osin pätevinä. Tutkimus onnistuu selvittämään niitä asioita, joita sen on 

tarkoituskin, joten tutkimus on sinällään toistettava. 
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5 Tulokset 

Vastauksia saatiin yhteensä 47 kappaletta. Vastaajat olivat eri ikäisiä ikähaarukalla 18-65-

vuotiaat ja yli 65-vuotiaat. Tuloksia analysoitiin Webpropol-ohjelmalla.  

 

5.1 Vastaajien perustiedot 

Vastaajien perustiedoista selvitettiin vastaajan ikä, sukupuoli, kotimaa ja se, millaisessa 

seurassa Rovaniemelle matkustettiin. 

 

Taulukko 4 Vastaajien kotimaat 

 

Suurin osa vastaajista oli Kiinasta. Seuraavaksi yleisimmät kotimaat olivat Saksa ja 

Yhdistyneet Kuningaskunnat. Tässä näkyi englantilaisten suuri määrä Rovaniemen 

joulusesongissa. Vastaajien kotimaissa oli paljon hajontaa, sillä yksittäisiä vastauksia 

saatiin monesta eri maasta. 
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Taulukko 5 Vastaajien ikä 

 

Yleisin ikähaarukka oli 25-35-vuotiaat ja 35-45-vuotiaat. Vanhemmista ikäluokista 

vastauksia tuli vähemmän.  

 

 

Taulukko 6 Vastaajien sukupuoli 

 

Sukupuolten suhteen vastaajia saatiin melko tasapuolisesti sekä miehistä että naisista. 

Naisia oli 7 kappaletta enemmän. 
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Taulukko 7 Kenen kanssa matkustat Rovaniemelle? 

 

Suurimmaksi osaksi Rovaniemelle matkustetiin perheen tai sukulaisten kanssa. Ystävien 

kanssa ja yksin matkustavia oli myös paljon. Yksin matkustavia oli vapaa-ajan 

matkustavista yllättävän paljon, sillä vain muutama yksin matkustavista mainitsi työn 

syyksi matkustaa.  

 

5.2 Vastaajien mielipide matkakohteen suosittelemiseen 

 

Taulukko 8 Suosittelisitko Rovaniemeä matkakohteena ystävillesi/sukulaisillesi? 

 

Matkakohteen suosittelemisessa vastaajat olivat yksimielisiä. Merkittävää oli ”ei”-

vastauksien puuttuminen täysin. Osa vastaajista mainitsi vastanneensa ”en osaa sanoa”, 

koska olivat vasta saapuneet Rovaniemelle. Valtaosa vastaajista piti Rovaniemeä 

suosittelemisen arvoisena matkakohteena, joten tästä voidaan tehdä se johtopäätös, että 

vastaajat olivat tyytyväisiä matkakohteeseensa.  
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5.3 Vastaajien matkakohteen mielenkiinnon herättäjät 

 

 

Taulukko 9 Mikä sai sinut valitsemaan matkakohteeksesi Rovaniemen? 

 

Yleinen kiinnostus Lappia ja/tai Rovaniemeä kohtaan toimi merkittävänä 

vetovoimatekijänä kyselyyn vastanneiden joukossa. Avoimista vastauksista päätellen osa 

vastaajista (6/47) oli työmatkalla. Työasiat olivat kolmanneksi suosituin syy valita 

matkakohteeksi Rovaniemi. Suurin osa saksalaisista vastaajista (3/5) oli saapunut 

Rovaniemelle työasioissa. Joulupukki mainittiin myös suuressa osassa avoimista 

vastauksista. Visit Rovaniemen julkaisuja ei maininnut kukaan ja vain pieni osa valitsi 

mainostuksen toimineen kiinnostuksenherättäjänä Rovaniemen-matkalla.  

 

Avoimissa vastauksissa työ näkyi yhtenä syynä matkustaa Rovaniemelle, ja myös suuri 

osa avoimen vastauksen täyttäneistä vastaajista mainitsi joulupukin motiivina matkustaa 

Rovaniemelle. Yksi vastaajista mainitsi myös kelkkailun syyksi Rovaniemen-matkalleen ja 

yksi rakkauden löytymisen Rovaniemeltä. 
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5.4 Vastaajia kiinnostavat majoitusvaihtoehdot ja aktiviteetit 

 

 

Taulukko 10 Minkälainen majoitus sinua kiinnostaa Rovaniemellä? 

 

Majoituksen suhteen vastaajat olivat hyvin perinteisellä kannalla, valtaosa valitsi 

majoitusvaihtoehdoista mieluisimmaksi hotellin ja/tai hostellin. Eksoottisempi 

majoitusvaihtoehto lasi-iglu herätti myös kiinnostusta matkaajissa. Tämä ei niinkään 

yllättänyt, kun vastaajia etsittiin juuri hotellin vastaanotosta, joten he olivat jo 

hotellivaihtoehdon lomalleen valinneet. Leirintäalueen vähäiseen suosioon vaikutti 

mahdollisesti myös kyselyn talvinen ajankohta ja se, että kysely toteutettiin vain 

ulkomaisille vastaajille, joista suurin osa oli saapunut kaukaa Rovaniemelle.  

Kiinalaiset, yhdysvaltalaiset ja hongkongilaiset vastaajat olivat kiinnostuneimpia lasi-

igluvaihtoehdosta. 
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Taulukko 11 Mitkä aktiviteetit sinua kiinnostavat Rovaniemellä? 

 

Niin sanottu ”Lapin lumo” näkyi selkeästi aktiviteettien kiinnostuksessa. Ylivoimaiset 

suosikit olivat revontuliretket, ja tämän jälkeen poro- ja huskyajelut. Voisi siis sanoa, että 

vastaajat halusivat pitäytyä perinteisimmissä Lappi-aktiviteeteissa ja saada lomaltaan 

uusia elämyksiä. Ostoksille ei Rovaniemelle ensisijaisesti tultu. 

 

Saadut vastaukset ovat hyvin samankaltaisia kuin Visit Finlandin matkailun suuralueiden 

Lappia koskevassa tutkimuksessa vuodelta 2017. Visit Finlandin tutkimuksessa ”kävely, 

vaellus ja retkeily luonnossa” sekä ”muut talviaktiviteetit” saivat suurimman suosion. 

Kokonaisuudessaan luonnossa tapahtuvat aktiviteetit kiehtoivat vastaajia tässäkin 

kyselyssä. 
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Eri kansalaisuuksia tarkasteltaessa kaikki kiinalaiset vastaajat halusivat osallistua 

revontuliretkille. Suurin osa kiinalaisista oli kiinnostunut myös poroajeluista ja melkein yhtä 

moni huskyajeluista. Neljästä australialaisesta vastaajasta kolme olivat kiinnostuneita 

revontuliretkistä ja kaikki neljä moottorikelkkailusta. Viidestä brittiläisestä vastaajasta 

kolme olivat kiinnostuneita revontuliretkistä ja yksi vastaajista mainitsi työn 

aktiviteetikseen. Neljästä japanilaisesta vastaajasta ei löytynyt juurikaan yhtymäkohtia 

aktiviteetteihin, he olivat kiinnostuneita erilaisista asioista. 

 

Suurin osa kaikista vastaajista oli kiinnostunut erilaisista safareista. Kaikki hongkongilaiset 

vastaajat olivat kiinnostuneita revontuliretkistä. Visit Finladin haastattelu ”Kun kiinalainen 

matkalipun Lappiin osti” vuodelta 2017 tukee vastauksillaan tämän opinnäytetyön tuloksia 

aasialaisten kiinnostuksesta revontuliin ja muihin luontoaktiviteetteihin. Molemmat 

italialaiset vastaajat olivat niin ikään kiinnostuneita revontulista ja huskyajeluista.  

 

Avoimissa vastauksissa mainittiin myös kaksi kertaa Joulupukki, kerran nimeltä 

Joulupukin Pajakylä ja jäänmurtaja (”icebreaker mini cruise”), jonka voidaan olettavan 

tarkoittavan retkeä Kemissä sijaitsevalle jäänmurtajalle. 
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5.5 Vastaajia kiinnostavat teemat 

 

Taulukko 12 Mitkä teemat sinua yleisesti kiinnostavat Rovaniemellä? 

 

Kysely toteutettiin joulu-tammikuun vaihteessa, joten Joulun ja Joulupukin suosio 

teemakysymyksessä oli kiistaton. Kotimaasta riippumatta vastaajat olivat kiinnostuneet 

Joulusta ja Joulupukista, mutta eniten kiinnostusta tähän vaihtoehtoon osoittivat silti 

perheensä kanssa matkustavat vastaajat. Kaikki venäläiset, belgialaiset, italialaiset, 

australialaiset, hongkongilaiset ja yhdysvaltalaiset vastaajat valitsivat olevansa 

kiinnostuneita Joulusta ja Joulupukista. Eri ikäryhmien vastauksissa ei esiintynyt 

poikkeamia siitä, mitkä olivat selkeitä vetovoimatekijöitä.  

 

Kiinnostus luontoa ja arktisia eläimiä kohtaan oli melko suurta. Tämä osoittaa kyselyn 

tuloksien olevan samansuuntainen, kuin Visit Finlandin tutkimuksen ”Tunne asiakkaasi – 

Kohderyhmäopas” vuodelta 2017. Visit Finlandin tutkimuksen mukaan Suomeen 

matkustavat ”Aktiiviset seikkailijat” ovat kiinnostuneita extreme-lajeista, talvesta, arktisesta 

luonnosta ja eläinten tarkkailusta. Niin ikään myös muut vesi-, lumi- ja maastoaktiviteetit 

kiinnostavat Aktiivisia seikkailijoita.  
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Luonnonilmiöt kuten lumi ja revontulet kiinnostivat selkeästi suurinta osaa vastaajista. Visit 

Finlandin tutkimuksen mukaan ”Luonnon ihmeiden metsästäjiä” kiinnostavat juuri 

revontulet, yötön yö, kansallispuistot ja metsät. Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat 

sen, että Suomeen talvella matkustavat ulkomaalaiset matkailijat ovat kiinnostuneita 

luonnossa tapahtuvista aktiviteeteistä ja luonnonilmiöistä.  Suomalainen design, taide ja 

paikalliset tapahtumat jäivät teemoista epäkiinnostavimmiksi. 

 

5.6 Vastaajien mielenkiinto sosiaaliseen mediaan 

 

Taulukko 13 Kuinka tärkeää sinulle on tehdä päivityksiä sosiaaliseen mediaan 

Rovaniemen-matkaltasi? 

 

Tulosten perusteella voidaan katsoa vastaajien pitävän yleisesti melko tärkeänä tehdä 

päivityksiä sosiaaliseen mediaan Rovaniemen-matkaltaan. Vastauksissa oli yleisesti 

paljon hajontaa riippumatta juuri ollenkaan vastaajan kotimaasta tai sukupuolesta. Noin 

19% vastaajista ei kuitenkaan pitänyt päivityksiä ollenkaan tärkeänä. 

 

Vastauksien perusteella kiinalaiset, japanilaiset, australialaiset ja italialaiset pitivät 

tärkeimpänä tehdä päivityksiä Rovaniemen-matkaltaan. Vastauksissa näkyi myös iän 

merkitys niin, että 55-65-vuotiaat tai vanhemmat näkivät kiinnostuksen sosiaalisen median 

päivitykseen vähiten tärkeänä. 25-35- ja 35-45-vuotiaiden vastaajien mielipide vaihteli 

suuresti. Merkittävää oli myös se, että 70% vastaajista piti sosiaalisen median päivityksiä 

vähintään jonkin verran tärkeänä asiana. 

 

5.7 Vastaajien kiinnostus matkan uusimiseen 

Kyselyn viimeinen kohta, eli kysymys ”Mikä saisi sinut tulemaan matkalle Rovaniemelle 

uudestaan?” oli avoin kysymys, johon ei ollut vastausvaihtoehtoja. Kaikki kyselyyn 

vastanneet eivät osanneet sanoa uusisivatko matkaansa Rovaniemelle tai mikä voisi olla 

sen syy. Yhteensä avoimeen kysymykseen vastasi 38 vastaajaa 47:stä.  
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Saadut vastaukset olivat melko monisyisiä, kuitenkin revontulet nousivat selkeästi 

suosituimmaksi syyksi matkustaa uudelleen Rovaniemelle. Eräs vastaajista oli valmis 

palaamaan Rovaniemelle takaisin, mikäli ei onnistuisi näkemään revontulia. Osa 

vastaajista ei osannut sanoa palaisiko takaisin Rovaniemelle, sillä oli vasta saapunut. 

Rovaniemen-matkan hinta mainittiin syynä olla palaamatta Rovaniemelle. Avoimissa 

vastauksissa mainittiin myös Rovaniemen erityinen tunnelma, kaunis luonto ja mukavat 

ihmiset. Kesäksi uudelleen matkustamisen mainitsi muutama vastaaja. Lisäksi jouluinen 

tunnelma ja näkymät, rovaniemeläinen rakkaus, hiihtäminen, sekä työ mainittiin paluun 

syinä. 
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6 Johtopäätökset 

Kyselyn vastauksien analysoimisen johtopäätöksenä on, että tähän kyselyyn 

vastanneiden kiinnostuksen kohteet eivät suuremmin vaihdelleet olipa kyseessä iältään 

nuori tai vanhempi vastaaja, mikä hänen kotimaansa oli tai kenen kanssa hän matkusti. 

Yhteneväisyyskohtia vastaajien perustietojen vertaillessa oli vaikeaa löytää. Vastaajia 

kiinnosti samankaltaiset aktiviteetit, majoitukset ja teemat Rovaniemen-matkallaan.  

 

Joulupukki, revontuliretket ja arktiset eläimet nousivat kyselyssä suurimmiksi trendeiksi. 

Avoimien vastauksien perusteella edellä mainitut olivat päällimmäisenä mielessä. Lisäksi 

yleisesti kiinnosti lappilainen tunnelma. Koska suurin osa kyselyn vastaajista oli 

kiinnostuneita luonnosta ja sen ilmiöistä, arktisista eläimistä ja retkistä, voidaan tehdä 

johtopäätös, että Rovaniemen vetovoimatekijät houkuttelevat luonnosta kiinnostuneita, 

aktiivisia matkailijoita talvikaudella. Suomalainen design, taide ja paikalliset tapahtumat 

eivät kiinnostaneet vastaajia samassa määrin yksittäisinä vetovoimatekijöinä. Nämä 

kategoriat olivat lähinnä matkalle lisäarvoa tuovia elementtejä. Vertaillessa tämän 

tutkimuksen vastauksia Visit Finlandin ”Kohderyhmäoppaan” (2017a) 

matkailijasegmentteihin voidaan todeta, että Rovaniemelle matkaajissa esiintyy kaikkia 

matkailijasegmenttejä. Erityisesti korostuvat kuitenkin ”Luonnonihmeiden metsästäjät” ja 

”Aktiiviset seikkailijat”.  

 

Merkittävä huomiona voidaan pitää ”Citybreikkaajien” vähäisyys vastaajissa. 

Citybreikkaajat eivät tähän kyselyyn saatujen vastauksien perusteella valitse 

ensimmäisenä Rovaniemeä matkakohteekseen ainakaan talvikaudella. Mikäli 

Rovaniemelle halutaan houkutella monipuolisemmin eri matkailijasegmenttejä tarvittaisiin 

mahdollisesti monipuolisempi mielikuva matkakohteesta ja mielenkiinnon herättäjiä 

Rovaniemestä myös kaupunkikohteena. 

 

Lappilaisen tunnelman, Joulupukin ja erilaisten aktiviteettiretkien kuten husky-, poro- ja 

revontuliretkien merkityksen korostuessa vastauksissa, voidaan todeta että 

teoriaosuudessa mainitut ja aikaisemmissa tutkimuksissa saadut tulokset vain vahvistuivat 

tämän kyselyn vastauksissa. Visit Finlandin tutkimuksessa (2017b) tärkeimmiksi Lapin 

vetovoimatekijöiksi haastatellut matkailijat nimesivät Joulupukin, revontulet, luonnon ja 

raittiin ilman. Samaan lopputulokseen päädyttiin niin ikään tässäkin kyselyssä. 

 

Kun vertailuun otetaan opinnäytetyön lopputulos ja Rovaniemen kaupungin SWOT-

analyysi (Rovaniemen brändikirja 2008) löytyvät vahvuuksiksi tunnistetut elementit myös 

tämän tutkimuksen tuloksista. Luonnon, arktisuuden, elämyksien ja Joulupukin merkitys 



 

 

41 

Rovaniemen talvimatkailulle on kiistaton. Myös heikkouksiksi luetut matkailijoiden 

tarpeiden muuttuminen, matkailuun liittyvien palveluiden hinnoittelu ja ilmastonmuutos 

näkyvät joko suorasti tai epäsuorasti ainakin viimeisen, avoimen kysymyksen vastauksien 

perusteella. Vastaajien kiinnostus matkan uusimiseen oli jossain määrin kiinni 

taloudellisista syistä ja siitä, onnistuisivatko elämykset vakuuttamaan positiivisesti 

ensimmäisellä matkalla.  
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7 Pohdinta 

Kyselyn luominen oli aluksi haastavaa ja kysymyksien hahmottelu vaati aikaa. Perusidea 

kyselyn toteuttamisessa sen sijaan oli selkeä: kyselystä haluttiin luoda selkeä katsaus 

siihen, miksi matkailijat valitsivat kohteeseekseen Rovaniemen, mikä sai heidän 

mielenkiinnon pysymään yllä ja mitkä toimivat kaupungin vetovoimatekijöinä. Yleisesti 

ottaen olen tyytyväinen kyselyni rakenteeseen ja kysymyksien valintaan. Opinnäytetyöni 

vastaa aluksi hahmoteltuihin tutkimuskysymyksiin onnistuneesti. 

 

Teoksessa ”Matkailun vetovoimatekijät tutkimuskohteina” (1994) Järviluoma toteaa, että 

henkisen tai fyysisen mielihyvän tavoittelu on usein lomamatkan motiivi. Lopputuloksena 

tämän kyselyn elämyksellisyyden, erityisen lappilaisen tunnelman ja luonnon aktiviteettien 

korostumisen takia voidaan todeta, että Rovaniemeltä tullaan lomamatkalla hakemaan 

sekä henkistä, että fyysistä mielihyvää. Jopa Kyläsen ja Tarssasen ”Elämyskolmion” 

(2009) huipulla olevia emotinaalista tasoa elämyksenä ja henkisen tason muutosta. Jotta 

Rovaniemen matkailussa päästäisiin toteuttamaan matkailijoiden toivetta matkan 

mahdollisimman suuresta elämyksellisyydestä, uuden oppimisesta tai henkisestä 

muutoksesta, pitäisi joulun, arktisuuden ja aktiviteettien teemoihin tuoda nousujohteisesti 

uutta sisältöä. 

 

Voisin päätellä kyselyni perusteella, että imagon merkitys Rovaniemen ja koko Lapin 

matkailulle on suuri. Rovaniemen imagolla Joulupukin kotimaana on suuri merkitys 

Rovaniemen talvimatkailulle. Ymmärsin mielikuvien merkityksen lappilaisessa 

tunnelmassa, jonka luo osaltaan talviaktiviteetit kuten luonnossa liikkuminen ja 

hiihtäminen, ja myös maagiset revontulet, joiden näkemiseksi matkailijat olivat valmiita 

matkustamaan kauempaakin. Matkalla haluttiin kokea sellaisia asioita, jotka eivät ole 

kotimaassa välttämättä mahdollisia. Kun opinnäytetyön teoriaosuudessa käytiin läpi 

kohdemaan vetovoimatekijöitä, kyselyssä huomasin vetovoimatekijöiden konkretisoituvan 

nimenomaan lappilaisiksi mielletyiden piirteiden ympärille. 

 

Myös kesämatkailun kehittäminen tavalla tai toisella olisi Lapin matkailun 

ympärivuotisuuden vuoksi kannattavaa. Lapin kesästä pitäisi löytää myös ulkomaisia 

matkailijoita kiinnostavia elementtejä ja luoda yhtä mieleenpainuvaa imagoa kuin mihin 

talvimatkailussa on jo päästy. 

 

Mikäli tekisin tämänkaltaista asiakaskyselyä uudestaan, huomioisin työmatkalaiset 

vastausvaihtoehdoissa paremmin tai keräisin vastauksia paikassa, jossa olisi 

työmatkalaisia vähemmän. Pitäisin kyselyn myös tiiviimpänä, koska vastaajat eivät 
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jaksaneet keskittyä koko kyselyyn vastaamiseen. Karsisin kysymysvaihtoehdoista 

irrallisimmaksi jääneen kysymyksen sosiaalisen median päivityksistä ja laittaisin tilalle 

kysymyksen siitä, olisivatko matkailijat kiinnostuneempia ohjattuihin safareihin ja 

toimintaan, vai itsenäiseen toimintaan Rovaniemen-matkallaan. Mielestäni tätä kysymystä 

olisi ollut mielekkäämpää tutkia tutkimuksessa, jossa pääpaino on selvittää mielenkiinnon 

kohteita eikä sosiaalisen median tärkeyttä. 

 

Harkinnassa oli pitkään toteuttaa kyselyä muillakin kielillä, kuten esimerkiksi kiinaksi tai 

japaniksi. Tämä ajatus kariutui koska kyselyn ja etenkin avoimien vastauksien 

kääntäminen tuntui liian haasteelliselta ja toteuksen kannalta oli pelko siitä, että 

opinnäytetyö laajenisi liikaa kielivaihtoehtojen lisääntyessä.  

 

7.1 Tulosten hyödyntäminen hotelli Pohjanhovissa 

Vapaa-ajanmatkailun osuus koko Lapin matkailusta on erityisesti talvikaudella 

huomattavan suuri (Visit Finland 2017a), joten vapaa-ajanmatkailijoiden kiinnostuksen 

kohteiden ymmärtäminen auttaa kehittämään palveluita vastaamaan yhä paremmin 

asiakkaiden toiveita. Opinnäytteen tutkimuksesta saatujen tulosten perusteella 

Rovaniemen talvimatkailun jouluinen, luonnonläheinen ja luonnonilmiöihin sekä lappilaisiin 

teemoihin pohjautuva imago on jäänyt hyvin vahvasti matkailijoiden mieleen. Sen 

tärkeimpiä vetovoimatekijöitä olisi hyödyllistä uudistaa uusien elämyksien 

aikaansaamiseksi. Näin saataisiin mahdollisesti jo Rovaniemelle vierailleet matkailijat 

palaamaan. 

 

Scandic Pohjanhovi voi hyödyntää tässä opinnäytetyössä saatuja tuloksia suositellakseen 

asiakkaille uusia kokemuksia ja elämyksiä, mahdollisesti uusia yhteistyökumppaneita 

valitessaan ja ymmärtääkseen vielä paremmin asiakastarpeita ja talvimatkailun 

markkinointia. Osalle matkailijoista hotellin vastaanotto on ensimmäinen mahdollinen, 

paikallinen ja luotettava kontakti lomakohteessa, jolta kysyä suosituksia lomatekemiselle. 

Suosituimpien vetovoimatekijöiden kohdalla asiakkaille informaation jakaminen 

vastaanotossa voi erityisesti ensi kertaa Rovaniemelle saapuneille olla ilahduttava 

kokemus. Vielä tuloksellisempaa olisi ollut, mikäli jokin vetovoimatekijä olisi noussut 

esimerkiksi vain tietyn maalaisille tai ikäisille selvästi ylitse muiden, jotta palveluita olisi 

voitu jopa räätälöidä tietylle matkailijasegmentille. Näin ei kuitenkaan tutkimustuloksissa 

käynyt, mutta tietyt vetovoimatekijät nousivat kaikkien vastaajien kesken mieluisimmiksi. 
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Liitteet 

7.2 Liite 1 Kyselylomake 

 

 

 

 
 
  

 

1. Age? * 

 
18-
25 

 

 
25-
35 

 

 
35-
45 

 

 
45-
55 

 

 
55-
65 

 

 
65+ 

  

 

 

 

2. Gender? * 

 
Female 

 

 
Male 

  

 

 

 

3. Home country * 

 
 

 

 

 

4. With whom you travel to Rovaniemi? * 

 
Alone 

 

 
With my spouse 

 

 
With my family/relatives 

 

 
With my friends 

 

 Someone else, who?  
  

 

 

 

5. Why did you choose your travel destination to be Rovaniemi? * 

 
Recommendations of friends/family 

 

 
Publications of Visit Rovaniemi 

 

 
Other publications/advertisement on the Internet 

 

 
Interest towards Lapland/Rovaniemi 

 

 Something else, what?  
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9. What kind of themes are you generally interested in Rovaniemi? * 

 
Christmas and Santa Claus 

 

 
Arctic animals 

 

 
Nature 

 

 
Finnish design 

 

 
Art 

 

 
Local events 

 

 
Finnish/Lappish food 

 

 
Sport and exercising 

 

 
Nature phenomenon like snow and Northern lights 

 

 Something else, what?  
  

 

 

 

10. How important it is to you to publish pictures/updates to social media from your journey to 
Rovaniemi? * 

 1 2 3 4 5  

Not important at all 
     

Very important 
 

 

 

  
 

  

11. What would make you to travel to Rovaniemi again?  
 

 


