
Venäläiset kuluttajat 
Suomessa

- Pietarin alueen kuluttajakysely
Kesä-syyskuu 2011

Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n 
kanssa



Jaana Kurjenoja 11.10.2011

Venäläisten matkailu Suomessa
Yleistä

Viime vuonna 2,6 milj. venäläistä vieraili Suomessa. Päivämatkoja 
teki 67 prosenttia matkustajista. Valtaosa matkustajista tulee Pietarin 
alueelta (73 prosenttia 2007). (MEK, 2011.)
Venäläiset ovat suurin ulkomainen matkailijaryhmä Suomessa (41 
prosenttia matkustajista), toisena ovat ruotsalaiset (12 prosenttia) ja 
kolmantena virolaiset (9 prosenttia).
Venäläiset käyttivät 2010 päivää kohti eniten rahaa matkustajista, 
107 euroa (keskiarvo oli 61 euroa). 

Rahankäyttö päivää kohti kasvoi edellisestä vuodesta 13 prosenttia.
Yhteensä venäläiset kuluttivat viime vuonna 653 milj. euroa 
Suomessa (32 prosenttia kaikkien matkailijoiden kuluttamasta 
rahamäärästä).

Kulutus kasvoi edellisestä vuodesta 22 prosenttia.

Lähde: Tilastokeskus.
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Venäläiset kuluttajina Suomessa
Kuluttajakysely

Innolink Research Oy haastatteli 3000 vähintään 18-vuotiasta 
venäläistä Pietarin alueella kahdessa jaksossa:

1500 kesäkuun alussa ja 1500 syyskuun alussa.
Haastattelut tehtiin Innolink Research Oy:n venäläisen 
yhteistyökumppanin Cint Ab:n verkkopaneelissa.
Verkkopaneeli on muodostettu vastaamaan pietarilaisten väestö-, 
ikä- ja sosioekonomista rakennetta.

Täysi-ikäisistä pietarilaisista 70 prosenttia käyttää internetiä
säännöllisesti (Rospechat).
Pietarin alueella yli 12-vuotiaita internetin kuukausittaisia käyttäjiä on 
2,6-2,7 miljoonaa ja viikoittaisia käyttäjiä 2,4-2,5 miljoonaa. Noin 90 
prosenttia heistä käyttää verkkoyhteyttä kotoaan (TNS Web Index).

Tutkimuksella haluttiin selvittää mm.: 
Kuinka yleistä pietarilaisten matkailu Suomeen on ja kuinka 
todennäköistä heidän matkustamisensa tulevaisuudessa on,
Missä muualla Suomessa vierailevat venäläiset matkustavat,
Minkälaisia palveluja venäläiset Suomessa käyttävät,
Mitä he vievät Suomesta,
Miten he kokevat Suomen matkailun.
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Missä venäläiset ovat Suomessa käyneet?
Eniten vieraillut alueet
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Matkustusaikomukset seuraavan kahden 
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Suomi vetää venäläisiä
Yhteenveto matkustustiheydestä ja matkustusaikeista

Venäläiset matkustavat Suomessa paljon ja aikovat matkustaa 
lähitulevaisuudessakin:

56 prosenttia pietarilaisista on viimeisen kahden vuoden aikana käynyt 
Suomessa, lähes viidesosa vähintään neljä kertaa.
Kaikkein ahkerimpia Suomen vierailijoita ovat johtaja- ja esimiestasoiset 
pietarilaiset ja lapsettomat pariskunnat.

Kolme neljäsosaa Suomessa matkailleista on käynyt 
pääkaupunkiseudulla ja 61 prosenttia Itä-Suomessa (sis. Järvi-Suomen). 
Vain alle 10 prosenttia on käynyt Lapissa.
Suomeen matkustetaan ennen kaikkea joko linja-autolla tai omalla tai 
vuokratulla autolla.

Laivalla Suomeen on matkustanut noin 17 prosenttia ja junalla noin 10 
prosenttia Suomen kävijöistä. Turun seudulla matkanneista kuitenkin yli 
neljäsosa on tullut maahan laivalla ja Lapissa matkanneista yli kolme
neljäsosaa omalla tai vuokra-autolla.

Yli 40 prosenttia Suomessa vierailleista on matkustanut myös Etelä- ja 
Keski-Euroopassa ja kolmasosa muissa Pohjoismaissa.

Turun seudulla matkustaneista yli puolet on käynyt myös muissa 
Pohjoismaissa.
Tukholma on panostanut venäläisten matkailijoiden houkutteluun, tämä voi 
syrjäyttää Suomen matkailua tulevaisuudessa.
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Suomi vetää venäläisiä
Yhteenveto matkustustiheydestä ja matkustusaikeista

57 prosenttia pietarilaisista aikoo matkustaa Suomeen varmasti 
seuraavan kahden vuoden aikana ja 23 prosenttia todennäköisesti.

Esimies- ja johtajatasoisista matkustaa varmasti peräti 67 prosenttia.
Vähintään neljä kertaa viimeisen kahden vuoden aikana matkustaneista 
matkustaa varmasti 92 prosenttia.
37 prosenttia niistä, jotka eivät viimeisen kahden vuoden aikana ole 
Suomessa käyneet, matkustavat tänne varmasti.
Lapissa ja Tampereen seudulla matkustaneista aikoo matkustaa Suomeen 
varmasti 82 prosenttia.

Eniten matkoja aiotaan tehdä omalla tai vuokra-autolla.
Eniten matkoja suunnitellaan pääkaupunkiseudulle (65 prosenttia 
varmasti tai todennäköisesti matkustavista) ja Itä-Suomeen (45 
prosenttia).
Lappiin aiotaan matkustaa enemmän kuin kahtena viime vuonna on 
matkustettu:

Joko venäläisten Lapin matkailu kasvaa lähivuosina tai Lapin matkasta vain 
haaveillaan, kun todellisuudessa päädytään ostos- ja kylpylämatkalle 
pääkaupunkiseudulle ja Itä-Suomeen.
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Venäläiset kuluttajina Suomessa
Palvelujen käyttö

Mitä palveluja venäläiset käyttävät Suomessa?
Käyttäjien määrä 14 eri palvelussa.

Mitä palveluja venäläiset aikovat käyttää Suomessa?

Missä palveluissa käytön ja käyttöaikomusten välinen ero 
on suurin?
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Venäläisten eniten käyttämät palvelut 
Suomessa
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Suurimmat erot palvelujen käytön ja 
aikomusten välillä

Ero prosenttiyksikköinä
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Huom! Vain vähintään 6 prosenttiyksikön ero raportoidaan.
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Suurimmat erot palvelujen käytön ja 
aikomusten välillä

Vähintään neljä kertaa matkustaneet
Ero prosenttiyksikköinä

-22

-16

-11

-11

-8

-7

8

-30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15

Muut majoituspalvelut, esim. mökit

Muut urheilu-, huvi- ja virkistyspalvelut

Kylpylät

Hiihtokeskukset

Hotellit

Ooppera, teatteri ja muu kulttuuri

Apteekit

Huom! Vain vähintään 6 prosenttiyksikön ero raportoidaan.
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Palveluista haaveillaan
Yhteenveto palveluiden käytöstä Suomessa

Lähes kaikki venäläiset vierailevat suomalaisissa kaupoissa ja yli 80 
prosenttia ravintoloissa ja kahviloissa.

Hotellien käyttö on kolmanneksi yleisintä, noin 56 prosenttia on 
yöpynyt hotellissa. Keskimääräistä useammin hotellissa yöpyvät: 

Usein Suomessa matkailevat,

Lapissa ja Tampereen seudulla vierailevat.

Muita majoituspalveluita (30 prosenttia kävijöistä) ja kylpylöitä (28 
prosenttia kävijöistä) käytetään seuraavaksi eniten.

Lapissa ja Tampereen seudulla vierailevat venäläiset käyttävät 
keskimääräistä enemmän palveluja.

Palvelujen käytön rakenne ei paljoa vaihtele vuodenaikojen mukana, 
suurimmat erot ovat hiihtokeskusten ja muiden majoituspalveluiden, 
kuten mökkien, käytössä:

Talvisin mökkejä ja hiihtokeskuspalveluita käytetään keskimääräistä
enemmän ja syksyisin vähemmän.
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Palveluista haaveillaan
Yhteenveto palveluiden käytöstä Suomessa

Venäläiset suunnittelevat käyttävänsä palveluja Suomessa selvästi 
enemmän kuin todellisuudessa käyttävät:

Joko palveluja tullaan lähivuosina käyttämään enemmän kuin 
aikaisemmin ja palvelutarjonnassa on kasvupotentiaalia tai aikomukset 
ja todellisuus eivät jostain syystä kohtaa.
Vain apteekkipalveluja käytetään enemmän kuin mitä suunnitellaan.

Lapissa matkustaneilla on muita pienemmät erot palvelujen käytön 
ja käyttöaikomusten välillä
Erityisen suuri ero palvelujen käytön ja käyttöaikomusten välillä on 
muissa majoituspalveluissa (esim. mökit) ja muissa urheilu- ja 
viihdepalveluissa.

Ero on vielä keskimääräistä suurempi lapsiperheillä.
Yhden henkilön talouksissa on suunnitelmien ja toteutuneen käytön 
välillä keskimääräistä suurempi ero hiihtokeskusten ja apteekkien 
käytössä. 
Myös usein Suomessa matkustavilla on yllättävän suuret erot 
käyttöaikomusten ja todellisen käytön välillä:

Syynä tuskin on tietämättömyys Suomen hinta-laatutasosta.
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Venäläiset kuluttajina Suomessa
Matkustajavienti Suomesta

Mitä venäläiset ostavat ja vievät Suomesta?
Ostajien määrä 22 eri tuoteryhmässä.

Mitä venäläiset aikovat ostaa Suomesta?

Missä tuotteissa ostosten ja ostoaikomusten välinen ero 
on suurin?
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Venäläisten matkustajavienti Suomesta 
12 eniten vietyä tuotetta 22:sta kahden viime vuoden aikana
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Suurimmat erot ostosten ja ostoaikomusten 
välillä

Ero prosenttiyksikköinä
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Huom! Vain 6 prosenttiyksikön ero on raportoitu.
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Tampereen seudulla matkustaneiden 
suurimmat erot ostosten ja ostoaikomusten 

välillä
Ero prosenttiyksikköinä

-8

-8

-6

9

-15 -10 -5 0 5 10 15

Erikoisharrastuksiin
liittyvät tuotteet

Laukut ja asusteet

Tekstiilit ja
sisustustarvikkeet

Makeiset

Huom! Vain vähintään 6 prosenttiyksikön ero raportoidaan.
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Suomeen shoppailemaan
Yhteenveto Suomesta Venäjälle vietävistä ostoksista

Ostosmatkailu on venäläisille syy tulla Suomeen. Suomesta haetaan 
erityisesti:

Vaatteita ja jalkineita, ruokaa ja juomaa, käyttö- ja sisustustavaroita sekä
kosmetiikkaa.
Usein Suomessa vierailevat hakevat lähes kaikkia tuoteryhmiä
enemmän kuin muut.

Tampereen seudulla matkustaneet ostavat lähes kaikkea enemmän 
kuin muut, varsinkin aikuisten vaatteita, jalkineita sekä astioita ja 
taloustavaroita.
Itä-Suomessa matkustaneet ostavat keskimääräistä enemmän 
varsinkin elintarvikkeita, Lapissa matkustaneet urheilu- ja vapaa-
ajantuotteita
Lapsiperheet hakevat muita enemmän lasten vaatteita, leluja, 
jalkineita ja kosmetiikkaa ja lapsettomat pariskunnat elintarvikkeita.
Ostokäyttäytyminen vaihtelee jonkin verran vuodenaikojen mukana, 
kesäisin ostetaan lähes kaikkia tuoteryhmiä enemmän kuin muulloin:

Syksyisin ostetaan suhteellisesti vähemmän leluja, lasten vaatteita ja 
alkoholia.
Talvella ostetaan monia tuoteryhmiä keskimääräistä enemmän, mutta 
elintarvikkeita, astioita ja taloustavaroita sekä kosmetiikkaa vähemmän.
Keväisin haetaan tekstiilejä ja sisustustarvikkeita muita vuodenaikoja 
vähemmän.
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Suomeen shoppailemaan
Yhteenveto Suomesta Venäjälle vietävistä ostoksista

Venäläiset ostavat Suomesta useammin kuin ovat aikoneet 
makeisia, alkoholia ja elintarvikkeita.
Jalkineita ostetaan selvästi harvemmin kuin on aiottu:

Ero tehtyjen ostosten ja ostoaikomusten välillä on erityisen suuri Turun 
seudulla ja Itä-Suomessa matkustaneilla.
Joko valikoima tai hinta eivät vastaa odotuksia.

Lapsiperheet ostavat makeisten, elintarvikkeiden ja alkoholin ohella 
kosmetiikkaa enemmän kuin ovat aikoneet ja jalkineita vähemmän.
Myös lapsettomat pariskunnat hankkivat ruokaa, makeisia ja juomaa 
aikomaansa enemmän ja jalkineita sekä laukkuja ja asusteita 
vähemmän.
Venäläisten ostoaikomukset ja todelliset ostokset vastaavat toisiaan 
paremmin kuin palvelujen käyttöaikomukset ja todellinen käyttö:

Kun palveluja aiotaan käyttää toteutunutta enemmän, ostoksia tehdään 
jopa aiottua enemmän. Ainoastaan jalkineita ja erikoisharrastuksiin 
liittyviä tuotteita haluttaisiin selvästi hankkia enemmän kuin mitä lopulta 
ostetaan.

Arvonlisäveron palautus voi olla tärkeä houkutin ostosmatkailuun.
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Venäläiset kuluttajina Suomessa
Eri tekijöiden merkitys Suomen matkailussa

Mitkä tekijät ovat merkittävimmät Suomen matkailussa?

Miten on onnistuttu?

Ketkä ovat pettyneimpiä, ketkä tyytyväisimpiä?
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Mitkä tekijät ovat venäläisille tärkeitä Suomen 
matkailussa
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Miten on onnistuttu?
Tekijän merkityksen ja kokemuksen välinen erotus
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Odotukset ja todellisuus kohtaavat
Yhteenveto Suomen matkailuun vaikuttavista tekijöistä ja kokemuksista

Venäläiset arvioivat tärkeimmiksi tekijöiksi Suomen matkailussa 
turvallisuuden ja hyvän hinta-laatusuhteen.
Kaiken kaikkiaan Suomen matkailussa on onnistuttu hyvin; 
kokonaisarvosanaksi annetaan 4,3 asteikolla 1-5.
Kylpyläpalveluita käyttäneet ja esimies- ja johtajatason matkailijat 
ovat tyytyväisimpiä turvallisuuteen.
Huonoin arvio tulee hinta-laatusuhteesta. 

Keväällä ja syksyllä matkustaneet arvioivat hinta-laatusuhteen 
huonommaksi kuin kesällä ja talvella matkustaneet.
Hinta-laatusuhteeseen pettyneimmät ovat muita enemmän vierailleet Itä-
Suomessa ja Turun seudulla ja käyttäneet hotellipalveluita.

Palveluhenkilökunnan ystävällisyyteen pettyneimmät ovat muita 
useammin naisia, matkustaneet Suomessa talvella ja Suomen 
lisäksi matkustaneet Etelä- ja Keski-Euroopassa.
Luonnon läheisyyteen ihastuneimmat ovat matkustaneet Lapissa 
sekä käyttäneet kylpylä- ja mökkipalveluita.
Tuotetarjonnan monipuolisuuteen pettyneimmät ovat muita 
useammin vierailleet Tampereen seudulla.
Talvella matkustaneet arvioivat palveluhenkilökunnan kielitaidon 
huonoimmin.
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