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Matkailu ja kulttuurin syke

Opetus- ja kulttuuriministeriölle

Monissa kansainvälisissä ja kansallisissa strategioissa on kulttuurille annettu uudenlainen painoarvo matkailun 
kehittämisen voimavarana. Euroopan unionin (EU) tavoite on kehittää kulttuurimatkailusta taloudellisen ja 
sosiaalisen kehityksen liikkeellepaneva voima. Kansainvälisissä ja EU:n kannanotoissa korostuu talouden ohel-
la kulttuurin vaikutus matkailijoiden henkiseen hyvinvointiin ja kulttuurimatkailun arvo suvaitsevaisuuden, 
keskinäisen ymmärryksen ja luottamuksen luomisessa monikulttuurisessa maailmassa. 

Myös Suomessa on potentiaalia kulttuurimatkailun vahvistamiseen. Kulttuurimatkailun toimintaedellytys-
ten parantaminen voi vahvistaa kulttuurin toimialojen ja matkailuelinkeinon kansantaloudellista merkitystä, 
työllisyyttä ja kansainvälistymistä.

Edellä kuvattua taustaa vasten opetusministeriö1 asetti 12.9.2007 työryhmän, joka valmisteli esityksen 
kulttuurin matkailullisen tuotteistamisen toimintaohjelmaksi. Kulttuuriviennin ohjausryhmä hyväksyi joulu-
kuussa 2008 ohjelman toimeenpantavaksi vuosina 2009–2013.2 

Toimintaohjelma edisti osaltaan vuosien 2007 ja 2011 hallitusohjelmiin kirjattuja tavoitteita vahvistaa 
kulttuuriyrittäjyyttä, luovaa taloutta, kulttuurivientiä ja Suomen maakuvaa. Ohjelma täydensi Suomen kult-
tuuriviennin kehittämisohjelmaa 2007–2011 sekä tuki Suomen matkailustrategian vuoteen 2020 ja sen poh-
jalta annetun valtioneuvoston periaatepäätöksen toteuttamista.

Työryhmä kokoontui 14 kertaa ja kuuli kulttuurimatkailun asiantuntijoita sekä luovutti 4.10.2011 ope-
tus- ja kulttuuriministeriölle väliraportin, jossa on kuvattu toimintaohjelman toteuma 30.6.2011 mennessä 
ja esitelty suunnitelma jatkotyöskentelyä varten3.  Tietoa ohjelman toimeenpanosta kirjattiin Suomen kult-
tuuriviennin kehittämisohjelman 2007–2011 raportteihin ja Suomen matkailustrategian 2020 toimeenpanon 
seuranta-asiakirjoihin. Vuosina 2008–2012 järjestettiin Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän kulttuurin ja 
matkailun teemaryhmien ja Matkailun edistämiskeskuksen kanssa eri puolilla Suomea seitsemän alueellista 
kulttuurimatkailufoorumia. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kulttuurimatkailun yhdyshenkilöille 
pidettiin kolme suunnittelu- ja informaatiotilaisuutta Helsingissä.     

Toimintaohjelman toimeenpanossa noudatettiin seitsemän kehittämistoimen rakennetta: 
 1 tietopohjan ja tilastoinnin vahvistaminen 
 2 tuotekehitysmallin kehittäminen
 3 tuottaja- ja tuottamotoiminnan kehittäminen
 4 Suomen kulttuurisen maaidentiteetin vahvistaminen
 5 kulttuuritapahtumien matkailullinen kehittäminen
 6 yhteistyön ja verkostoitumisen vahvistaminen
 7 Euroopan unionin ja kansainvälisten toimien hyödyntäminen

Kehittämistoimet olivat tarkoituksenmukaisia ja oikeansuuntaisia. Niiden toteuttamisessa painottuivat 
kulttuurin matkailullista tuotteistamista tukevien selvitysten tuottaminen ja rakenteiden luominen. Ohjelman 
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aikana valmistui toistakymmentä kulttuurimatkailua käsittelevää selvitystä. Kulttuurimatkailun kehittämisen 
tueksi käynnistyi kansallinen kulttuurimatkailun katto-ohjelma, Culture Finland, vuonna 2011.  

Kulttuurimatkailu on myös kulttuurivientiä. Matkailija vie aina mukanaan kokemuksia, tarinoita ja hank-
kimiaan matkailutuotteita. Kulttuurituotteiden saatavuutta ulkomaalaisille matkailijoille olisi parannettava ja 
kiinnitettävä huomiota niiden osuuteen matkailupalvelukokonaisuuksissa. Käytännössä tämä tarkoittaa muun 
muassa tuotteiden monikielisyyttä ja monikielisen tuotannon osittaista tukemista sekä matkailutuotteiden 
visuaalisuuden parantamista.

Kansainväliset, EU:n ja kansalliset rahoitusvälineet voivat antaa mahdollisuuksia kulttuurimatkailun ke-
hittämiseen. Kulttuurimatkailu on sinällään harvoin niiden painopisteenä ja rahoittajat ymmärtävät kulttuu-
rimatkailun eri tavoin, mikä voi vaikeuttaa tukimuotojen hyödyntämistä. Tulevaisuudessa olisi perusteltua 
suunnata tukea toimiala- ja aluerajat ylittäviin teemallisiin kokonaisuuksiin. Toimintaohjelman toteuttamisen 
aikana saatiin hyviä kokemuksia tämänkaltaisesta toiminnasta. Esimerkkeinä voidaan mainita kansallinen 
kulttuurimatkailun laatuohjelma, kulttuuritapahtumien ja museoiden sekä musiikin ja tanssin alojen matkai-
luhankkeet.

Laadukkaan kulttuurin matkailullisen tuotteistamisen reunaehtoja ovat paikallisen väestön ja kulttuurin 
moninaisuuden huomioonottaminen, kulttuurin arvostaminen, tuottaminen ja tukeminen. Kulttuuritoimin-
nalle luo perustan paikallinen kysyntä, mutta toimialaa voivat vahvistaa paikkakunnan ulkopuolelta tulevat 
matkailijat. Matkailua palveleva kulttuuritarjonta voi parhaimmillaan antaa myös paikalliselle väestölle lisä-
mahdollisuuksia harrastaa kulttuuria. Vastakkaisuus voi kuitenkin muodostua herkästi, jos kulttuurin tuotta-
minen nähdään positiivisena vain silloin, kun siihen liittyy taloudellista vaikutusta. Yhteistoiminnan ja vuorovai-
kutuksen avulla voidaan tunnistaa ja ratkaista kulttuuritoiminnan ja matkailuelinkeinon tavoitteiden mahdollisia 
ristiriitoja. 

Kulttuurin matkailullisen tuotteistamisen edistämistä varten asetetun työryhmän työn päätyttyä työryhmä 
luovuttaa kunnioittavasti loppuraporttinsa opetus- ja kulttuuriministeriölle.

    Helsingissä, 9.4.2013

 Hannele Lehto    Kai Amberla      Outi Hakanen    Kirsi Kaunisharju

 

 Päivi Lappalainen   Jaakko Lehtonen    Anne Mattero    Kari Nikkanen

 Päivi Salonen   Heli Talvitie     Nina Vesterinen
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1 Johdanto  

Kulttuuri- ja luonnonympäristö on ”kehys”, jossa 
matkailijat tekevät matkojaan sekä toimijat ja yrityk-
set harjoittavat toimintaansa. Matkailija kohtaa jo 
siirtymisellään kotipaikkakunnaltaan matkakohteeseen 
omasta elinpiiristään poikkeavaa kulttuuria. Kulttuuri 
on myös vetovoimatekijä, joka houkuttelee matkaili-
joita matkakohteisiin.

Taidetta ja kulttuuria käytetään maailmalla tie-
toisesti edistämään matkailua. Havaittavissa olevat 
matkailun kehityspiirteet puhuvat sen puolesta, että 
kulttuurilla ja luovilla aloilla on tulevaisuudessa en-
tistä tärkeämpi rooli myös Suomen matkailun kilpai-
lukyvyn parantamisessa.

Maailmanlaajuisesti matkailu4 on yhä huomatta-
vampi osa kansalaisten elämää, monille se on jopa 
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elämäntapa.  Maailman matkailujärjestö (UNWTO) 
kirjasi 1,035 miljardia kansainvälistä matkailijaa 
vuonna 2012.  Kansainvälinen matkailu on lisäänty-
nyt noin 52 prosenttia vuodesta 2000 vuoteen 2012.

 Suomen kansainvälisen matkailun kasvu on ti-
lastojen mukaan tällä hetkellä nopeampaa kuin kes-
kimäärin maailmassa. Vuonna 2011 kävi Suomessa 
7,3 miljoonaa matkailijaa ulkomailta. Yli puolet oli 
vapaa-ajan matkalla. Kasvua oli 17 prosenttia eli yli 
miljoona matkailijaa edelliseen vuoteen nähden. Ul-
komaalaiset matkailijat käyttivät rahaa yhteensä yli 
kaksi miljardia euroa. Tämä oli 180 miljoonaa euroa 
enemmän kuin vuonna 2010.5 

Kuvio 1. Kansainväliset saapumiset vuosina 2000–2011 (indeksivuosi 2000 = 100).
Lähde: UNWTO:n tilastot.  Tilastokeskuksen ja Matkailun edistämiskeskuksen Rajahaastattelututkimukset. 

Matkailu ja kulttuurin syke
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Matkailu ulkomailta Suomeen jatkoi kasvua vuon-
na 2012. Ulkomaalaisia yöpymisiä oli yhteensä 5,8 
miljoonaa. Kasvua oli 5,4 prosenttia vuoteen 2011 
nähden. 

Venäläiset matkailijat muodostavat suurimman 
Suomeen saapuvan matkailijaryhmän. Heidän osuu-
tensa oli 45 prosenttia vuonna 2011. Tämä tarkoitti, 
että Suomessa kävi yli kolme miljoonaa matkailijaa, 
joiden asuinmaa oli Venäjä. Kasvua oli 27 prosenttia 
vuoteen 2010 verrattuna. 

 
Kuvio 2. Suomessa käyneet ulkomaalaiset  matkailijat asuin-
maan mukaan vuonna 2011. Lähde: Tilastokeskuksen ja Mat-
kailun edistämiskeskuksen Rajahaastattelututkimus 2011. 

 
Matkailun myönteisen kehityksen myötä on mat-

kailuelinkeinosta muodostunut yhä merkittävämpi 
talouden ja työllisyyden vahvistaja Suomessa ja muu-
alla maailmassa. Suomessa matkailun toimialojen 
bruttokansantuoteosuus (BKT) on arviolta noin 2,8 
prosenttia ja kokonaismatkailutulo yli 13,8 miljar-
dia euroa vuonna 2011. Toimialat työllistivät noin 
130 000 henkilöä vuonna 20106. Luovan talouden 
ytimen eli kulttuurin toimialan arvonlisäys oli noin 
kolme prosenttia kansantuotteesta ja kulttuurialan 
yrityksiä oli Suomessa lähes 20 000 vuonna 20107. 
Kulttuurin ja matkailun toimialojen työpaikkojen 
määrän ennustetaan lisääntyvän.  Luvut ovat toden-
näköisesti suurempia, kun otetaan huomioon ne alat, 
jotka liittyvät näihin toimialoihin tai hyötyvät niistä.

Kulttuuri ja matkailu ovat vuorovaikutteisia mo-
nella tavalla. Matkailuelinkeino hyötyy kulttuurialas-
ta ja kulttuuriala matkailusta. Matkailutilastojen ja 

tutkimusten mukaan kulttuuri, kulttuuriperintö ja 
-ympäristö vaikuttavat varsin usein matkakohteen 
valintaan. Esimerkiksi eurooppalaisten lomatottu-
muksia analysoineen tutkimuksen mukaan kulttuu-
risisältö on ensisijainen vetovoimatekijä, kun EU-
maiden kansalaiset valitsevat lomakohdetta. 

Kuvio 3.  Eurooppalaisten matkakohteen valintaan vaikuttavista 
tekijöistä yli 80 prosenttia liittyy kulttuuriin. Lähde: Survey on the 

attitudes of Europeans towards tourism. Eurobarometer 2010. 

Lisäksi on tarpeen tiedostaa, että vaikka kulttuuri-
sisältö ei olisi ensisijainen motiivi matkustaa, matkan 
aikana usein kulutetaan kulttuuria. Tilastokeskuksen 
ja Matkailun edistämiskeskuksen Rajahaastattelu-
tutkimuksen mukaan Suomeen saapuneista mat-
kailijoista noin 35 prosenttia kävi ainakin yhdessä 
kulttuurikohteessa tai -tapahtumassa vuonna 2010.  
Kulttuurimatkailu suuntautui pääosin museoihin, 
näyttelyihin sekä kulttuuriperintö- ja arkkitehtuu-
rikohteisiin. Kulttuuritapahtumiin osallistuneiden 
osuus oli noin kolme prosenttia eli 180 000 henki-
löä. Ulkomaalaisten matkailijoiden määrän kasvun 
perusteella voidaan arvioida, että kulttuuripalveluja 
käyttäneiden määrä on lisääntynyt yhteensä noin 
650 000 henkilöllä vuodesta 2003 lähtien.
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Kohde/vuosi 1988 2003 2004 2005 2008 2010

Taidemuseo, näyttely 9 18 15 16 14 14

Klassinen musiikki, ooppera, baletti 2 3 2 4 3 3

Rock- tai jazz-konsertti 1 2 2

Muu kulttuuritapahtuma 2 3 3

Kirkot ja linnat 40 29 23 24 23 23

Moderni arkkitehtuuri 25 15 9 11

Huvi-tai teemapuisto 9 10 9 9

Jokin edellisistä 34 33 37 35 35

Matkailijat käyttivät kulttuuripalveluihin Tilasto-
keskuksen Matkailutilinpidon mukaan yhteensä 184 
miljoonaa euroa vuonna 2007. Tästä ulkomaalaisten 
matkailijoiden osuus oli 32 prosenttia eli 62 miljoo-
naa euroa. Myös nämä luvut heijastavat matkailijoi-
den kulttuurin kulutuksen lisääntymistä. 

Suomella on selkeitä mahdollisuuksia lisätä kult-
tuuriosaamisen ja –tarjonnan soveltamista kansainvä-
lisessä matkailussa. Kulttuuri kiinnostaa Euroopasta 
ja muista maista Suomeen tulevia matkailijoita. 
Panostus luovuuteen, taiteeseen ja kulttuuriin mat-
kailun edistämistarkoituksessa vahvistaa kulttuurin 
toimialojen ja matkailuelinkeinon yhteiskunnallista 
merkitystä. 

Taulukko 1. Ulkomaalaisten käynnit suomalaisissa kulttuurikohteissa (% -osuus Suomeen saapuneista matkailijoista). 
Lähde: Tilastokeskuksen ja Matkailun edistämiskeskuksen Rajahaastattelututkimukset.

Kuvio 4.  Matkailijoiden kulutus kulttuuripalveluihin vuosina 1995–2007.  Lähde: Tilastokeskuksen Matkailutilinpito.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Miljoona

Vuosi

Ulkomaalaiset matkailijat

Kotimaan matkailijat

Yhteensä



9

Kulttuurimatkailun kehittämistarve, etenkin tarve 
vahvistaa Suomeen suuntautuvaa kulttuurimatkai-
lua, on tuotu esille monissa strategia-asiakirjoissa, 
ohjelmissa ja raporteissa.  Suomen matkailustrate-
giassa 2020 suomalaisen kulttuurin integroiminen 
matkailuun ja kulttuurin hyödyntäminen on linjattu 
keskeiseksi osaksi matkailumme kehittämistä8: 

”Matkailu tulee ammentamaan yhä enemmän 
sisältöjä suomalaisesta kulttuurista. Matkailu 
osaltaan luo taloudellisia edellytyksiä säilyttää 
suomalaisen kulttuurin elinvoimaa yhä kansain-
välistyvämmässä maailmassa. Tärkeään asemaan 
matkailun kehittämisessä nousee suomalaisen 
kulttuurin integroiminen matkailupalvelukoko-
naisuuksiin. Perinteisistä suomalaisista kulttuuri-
ilmiöistä kuten tapahtumista jalostetaan kansain-
välisiä tapahtumakävijöitä houkuttavia elämysko-
konaisuuksia suomalaisen kulttuurin identiteettiä 
menettämättä.” 

Suomen kulttuuriviennin kehittämisohjelmassa 
2009–2011 kulttuurimatkailun on todettu olevan 
kehittämiskelpoinen mahdollisuus Suomen kulttuu-
riviennille. Tarvitaan kuitenkin toimia tuotteistami-
sen edellytysten vahvistamiseksi.9 

Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitii-
kan strategiassa 202010 ja valtioneuvoston selonteossa 
eduskunnalle kulttuurin tulevaisuudesta11 kulttuu-
rimatkailun edellytysten kehittäminen on yksi niitä 
toimenpiteitä, joilla pyritään vahvistamaan kulttuu-
rin toimialojen taloudellista merkitystä, työllistymis-

2 Strateginen viitekehys

tä ja toimeentuloa. Selonteossa visioidaan, että 

”aineeton, ekologinen ja eettinen kulutus sekä 
kulttuurin kulutus kasvavat. Elämän laatua ja 
elämyksellisyyttä korostava elämäntapa sekä kii-
reettömyys ja leppoistelu vapaa-aikana sekä kult-
tuurin käyttö työelämässä lisääntyvät.” 

Marraskuussa 2010 valmistuneen Suomen maa-
brändivaltuuskunnan loppuraportin mukaan kult-
tuurissamme on jotain erityisen ainutlaatuista, mikä 
näkyy muun muassa siinä, että Suomessa on väki-
lukuun nähden poikkeuksellisen paljon särmikkäitä 
omien taiteen alojensa huippuja. Suomea ei kuiten-
kaan tunneta kovin hyvin välittömän vaikutuspiirim-
me ulkopuolella. Suomen kansainvälisen maakuvan 
keskeinen osa on käsitys Suomesta kulttuurimaana.12

Suomen aluestrategia 202013  ja valtioneuvos-
ton marraskuussa 2011 päättämät valtakunnalliset 
alueiden kehittämistavoitteet 2011–2015  toteavat 
matkailun olevan merkitykseltään kasvava ala, joka 
työllistää ja jossa kulttuurilla on erityisasema: 

”kulttuurisesti kestävien ja paikallisväestön huo-
mioon ottavien matkailu- ja elämyspalvelujen ke-
hittyminen edellyttää kulttuuri- ja matkailualojen 
ristikkäisosaamisen hyödyntämistä ja tietopohjan 
vahvistamista.”14

Valtioneuvoston periaatepäätökset kaupunki-, 
maaseutu- ja saaristopolitiikasta ottavat huomioon 
kulttuurimatkailun antamat mahdollisuudet. Aluei-
den käyttöä ohjaavien valtakunnallisten tavoitteiden 
mukaan tulisi edistää luonnon virkistyskäyttöä sekä 

Matkailu ja kulttuurin syke
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luonto- ja kulttuurimatkailua parantamalla moni-
naiskäytön edellytyksiä15. Kulttuurimatkailu tuo 
mahdollisuuksia erityisesti niille alueille, joilla on 
vahvaa kulttuuriosaamista ja –tarjontaa, mutta ei ole 
esimerkiksi luontoon liittyviä matkailun vetovoima-
tekijöitä.  

Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun Euroop-
pa 2020 –strategian myötä matkailun kehittäminen 
on yhä merkittävämpi Euroopan unionin (EU) yh-
teistyön alue, jonka avulla pyritään vahvistamaan Eu-
roopan kilpailukykyä suhteessa globaaliin talouteen. 
Matkailun edistämistavoitteisiin sisältyy kulttuurin 
ja kulttuuriperinnön aktiivinen hyödyntäminen.16 
Kulttuurimatkailun kehittäminen sisältyy myös 
EU:n kulttuuripolitiikan yhteistyön tavoitteisiin.17

Työryhmän toimintaohjelman kehittämistoimilla 
pyrittiin vahvistamaan taiteen ja kulttuurin sovelta-
vaa käyttöä matkailussa ja täten myötävaikuttamaan 
kulttuurimatkailulle viitoitettujen strategisten tavoit-
teiden toteuttamiseen. Seuraavassa arvioidaan ohjel-
man merkitystä ja tuloksia. 

”Matkailijan täytyy hyvin voida käyttää huvi- tahi virkistysmatkaa varten määrättyä rajoitettua aikaa, 
voidaksensa saada retkellänsä niin suuret tulokset kuin suinkin virkistävää matkailijaelämätä ja hauskoja 
muistoja.

Matka on järjestettävä siten, että seudusta, jonka läpi kulkee, saa mitä parhaimman luonteiskuvan, 
samalla kuin säästetään sekä voimia, aikaa että kukkaroansa.”

Lähde: Suomen Matkailijayhdistyksen Päätoimikunta 1888–1890.
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Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen -toimin-
taohjelman 2009–2013 tavoite oli vahvistaa Suomen 
kulttuurimatkailun kansainvälistymistä. Täten pyrit-
tiin laajentamaan taiteen ja kulttuurin ammattilaisten 
ansaintamahdollisuuksia sekä vahvistamaan Suomen 
kansainvälistä maakuvaa ja ulkomaalaisten matkaili-
joiden kiinnostusta suomalaista kulttuuria kohtaan. 

Tavoitteen saavuttamiseksi määriteltiin toisiaan 
täydentävät kehittämiskokonaisuudet, joita työryhmä 
edisti toimikautensa aikana. 

Ohjelman toteuttamiselle viitoitti suuntaa Suo-
men matkailustrategian kulttuurityöryhmän laatima 
kulttuurimatkailun määritelmä, joka painottaa kult-
tuurimatkailun sosiaalista merkitystä, oppimiskoke-
musta sekä kestävää ja paikallista kulttuuria arvosta-
vaa matkailua. Määritelmään on myöhemmin lisätty 
”tarjotaan liiketaloudellisin perustein”. Näin se tuo 
esiin myös kulttuurimatkailun taloudellisen merki-
tyksen alueen ja toimijoiden kehittäjänä. 

3  Ohjelman tavoite

Määritelmä painottaa elämystä ja kokemusta. 
Aineeton kulttuuriperintö ja sen vaaliminen on kes-
keinen elementti. Kulttuurista elämystä ei luonnolli-
sestakaan voida matkailijalle taata, vaan kysymys on 
enemmänkin siitä, miten tuotteistamisella voidaan 
myötävaikuttaa kokemusten ja elämysten syntymi-
seen. Parhaimmillaan kulttuurielämys voi synnyttää 
positiivista riippuvuutta, joka ilmenee kohdealueelle 
esimerkiksi vuodesta toiseen palaavina matkailijoina.

Toimintaohjelman linjaukset vastasivat hyvin 
myös kansainvälistä näkemystä kulttuurimatkailun 
kehittämisen suunnasta. Maailman matkailujärjestö 
(UNWTO) esimerkiksi toteaa vuonna 2012 julkai-
semassaan tutkimuksessa ”Tourism and Intangible 
Heritage”, että matkailijan etsimä kulttuurikokemus 
ja -elämys ovat innovatiivisen matkailun liiketoimin-
nan keskiössä.  

Matkailu ja kulttuurin syke

”Kulttuurimatkailussa tuotetaan alueellisia ja paikallisia kulttuurin voimavaroja arvostaen matkailutuotteita 
ja -palveluja paikallisille ja alueen ulkopuolisille ihmisille ja tarjotaan niitä liitetoiminnallisin perustein. 
Tavoitteena on luoda elämyksiä ja mahdollisuus tutustua näihin kulttuurisiin voimavaroihin, oppia niistä ja 
osallistua niihin. Näin vahvistetaan ihmisen identiteetin rakentumista sekä oman että muiden kulttuurien 
ymmärrystä ja arvostusta.

 Kulttuurimatkailun voimavaroja ovat kaikki ihmisen aikaansaama ja muokkaama; historia, kulttuuri-
maisemat, rakennettu ympäristö, arkeologiset kohteet, museot, esittävä taide, visuaalinen taide, tapahtumat, 
käsityö, kieli, maut, perinteet, tavat, arvot, aatteet, elämäntyyli, uskonto, luonteenpiirteet sekä saavutukset 
tieteessä, taiteessa, teknologiassa ja elinkeinoissa.”

Lähde: Suomen matkailustrategia vuoteen 2020. KTM/Julkaisuja 21/2006.
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Vastaavanalaista kehittämistyötä ei ole aikaisemmin 
tehty, joten lähtötilanne oli haastava. Kulttuuri-
matkailun edistäminen ei ole uusi asia. Sen sijaan 
kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen on uusi 
näkökulma kulttuuri- ja matkailupolitiikan piirissä.  

Toimintaohjelman toteuttaminen oli kokonai-
suudessaan merkittävä ja mielenkiintoinen prosessi. 
Saadut kokemukset yhdessä hankitun tiedon kanssa 
syvensivät ymmärrystä kulttuurimatkailun kehittä-
misen erityispiirteistä sekä kulttuurin matkailullisen 
tuotteistamisen mahdollisuuksista ja haasteista.

Käsitteenä kulttuurimatkailu on monitulkintainen 
niin kehittämistyössä kuin matkailijoiden arkikäy-
tössä, joten esille nousivat perustavanlaatuiset kysy-
mykset: ”Mitä tarkoitetaan kulttuurisella sisällöllä 
matkailussa?” ”Mikä siihen ei kuulu?”  ”Mitä on 
kulttuurin tuotteistaminen matkailussa?” ”Mitä on 
kulttuurimatkailun tuottamotoiminta?”  Kulttuuriala 
näkee asian usein toisella tavalla kuin matkailun ke-
hittäjät. Ennakkoasenteet eivät aina ole myönteisiä 
yhdessä tehtävää tuotteistamista kohtaan. 

Kehittämistyön avulla oli mahdollista ennen kaik-
kea luoda yhteistä kieltä eri suuntiin, madaltaa toi-
mialojen välisiä raja-aitoja, tunnistaa pullonkauloja 
ja testata uusia toimintamalleja.

Ohjelma lisäsi varsinkin kulttuurialoilla toimivien 
tietoisuutta ja ymmärrystä kansainvälisen matkailun 
toimintamekanismeista. Ohjelman puitteissa käyn-
nistyneen kehittämistoiminnan lisäarvo on erityi-
sen suuri juuri kulttuurialoilla, koska näillä aloilla 
toimivat ovat tähän mennessä tehneet varsin vähän 
järjestelmällistä yhteistyötä matkailun verkostoissa. 

4  Ohjelman merkitys ja vaikuttavuus

Ohjelman kehittämistoimet antoivat heille tukea 
rakentaa toimintaansa matkailun ympärille ja tun-
nistaa kansainvälisen matkailun kehityspiirteitä ja 
toimintaympäristöä. 

Määrällisesti on vaikea arvioida sitä, missä 
määrin toimintaohjelman puitteissa edistetyn toi-
minnan myötä syntyi työpaikkoja kulttuurialalle 
tai kulttuuriaiheisia matkailutuotteita. Työ on 
pitkäjänteistä, jonka arvo näkyy tulevina vuosina. 
Kehittämistyö loi vahvan perustan ja lisäsi osaamista 
kehittää Suomen kulttuurimatkailua yhä kansainväli-
sempään suuntaan.

On syytä korostaa, että kulttuurin merkitystä 
matkailussa ei voida mitata eikä tarkastella ainoas-
taan taloudellisten lukujen valossa. Talouden lisäksi 
kulttuurimatkailu vahvistaa sosiaalista kehitystä ja 
sivistyksellisiä arvoja. Kulttuurimatkailu kytkeytyy 
myös kiinteästi yleisen viihtymisen ja osallistumisen 
vahvistamiseen. 

Matkailu ja kulttuurin syke
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5.1 Tietopohjan ja tilastoinnin 
vahvistaminen

Tietopohjan vahvistamiseen liittyvä toiminta koros-
tui kehittämistyössä. Vuosina 2008 - 2013 valmistui 
15 kulttuurimatkailua koskevaa selvitystä, jotka 
kuvaavat kulttuurimatkailun erityispiirteitä, vahvis-
tavat osaamista ja aktivoivat toimijoita kulttuurin 
matkailulliseen tuotteistamiseen. Luettelo selvityksis-
tä on tämän raportin liitteenä 2.  Tiedon saaminen 
kulttuurin matkailullisen tuotteistamisen tueksi ja vai-
kutusten selvittämiseksi on välttämätöntä ja tähän on 
kiinnitettävä erityistä huomiota myös tulevaisuudessa. 

Tilastoinnin kehittäminen osoittautui vaikeaksi 
tehtäväksi, joka vaatii vielä panostusta. Tietoa on 
vaihtelevasti matkailu- ja kulttuuritilastoissa, mutta 
niiden hyödyntäminen kulttuurimatkailun kannalta 
ei ole yksiselitteistä.  Jatkossa tulisi määritellä tilas-
toinnin tarpeet yksityiskohtaisesti ja varata riittävät 
resurssit tilastoinnin kehittämiseksi. Keskeistä on tai-
de- ja kulttuurilaitosten, järjestöjen ja yritysten tilasto-
jen kehittäminen kulttuurimatkailun näkökulmasta.  

5.2 Tuotekehitysmallin kehittäminen

Kehittämistoimen tavoitteena oli edesauttaa mene-
telmien ja välineiden luomista kulttuurin toimialojen 
ja matkailuelinkeinon väliselle yhteiselle tuotekehi-
tystyölle. Tähän liittyen edistettiin valtakunnallisten 
ohjelmien ja hankkeiden toteuttamista. Merkittävä 
on kulttuurimatkailun katto-ohjelma, Culture Fin-
land, joka käynnistyi Matkailun edistämiskeskuksen 

5   Kehittämistoimien tulokset

ja Finland Festivals ry:n yhteistyönä vuonna 2011. 
Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee ohjelman 
toteuttamista. Ohjelma sovittaa yhteen käytännön 
tasolla Suomen kansainvälisen kulttuurimatkailun 
kehittämistä. Tähän mennessä saadut kokemukset 
ovat varsin rohkaisevia. 

Culture Finland (CF) päätavoitteet
 1  Kulttuurin arvostuksen ja ymmärryksen    

     lisääminen 
 2  Verkostoituminen ja hanketoiminnan       

     aktivointi
 3  Kulttuurimatkailun tuotteistamisen ja     

     kehittämisen koordinointi
 4  Laadun ja kestävän kulttuurimatkailun     

     kehittäminen
 5  Markkinoinnin ja myynnin edistäminen
 6  Tutkimustiedon hyödyntämisen lisääminen      

     ja tehokas tiedonvälitys
 7  Yhteistyön kehittäminen

 
Opetus- ja kulttuuriministeriön Luovien alojen 

yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen Eu-
roopan sosiaalirahaston (ESR) kehittämisohjelman 
rahoituksella toteutettiin kansallinen Kulttuurin ket-
ju -hanke vuosina 2009 - 2011. Hankkeessa kehitet-
tiin Culture DQN -kulttuurimatkailun laatuohjelma 
ja edistettiin kulttuurimatkailun tuotekehitystä. Li-
säksi rakennettiin kulttuurimatkailun tuotekehityk-
sen prosessimalli, laatutesteri kulttuurimatkailukoh-
teille ja kulttuurimatkailun kehittämiseen työkaluja, 
jotka löytyvät kulmat.fi -palvelusta. 
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5.3 Tuottaja- ja tuottamotoiminnan 
kehittäminen

Kulttuurin matkailullisen tuotteistamisen pullonkau-
laksi on todettu toimivan tuotantorakenteen puuttu-
minen. Tämä on osittain heijastusta siitä, että suoma-
laisen kulttuurialan yritysrakenteen välittäjäporras 
(agentit, managerit jne.) on pieni. Kulttuurialojen 
yrityksissä tuotteet, teokset ja palvelut syntyvät usein 
työryhmien tai laajempien yhteisöjen toiminnan 
kautta ja ovat monesti projektiluonteisia. 

Kulttuuritoimijat eivät välttämättä aina koe omak-
seen myöskään rakentaa työtään matkailun ympäril-
le. Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa aloite kult-
tuuriaiheiseen matkailutuotteeseen tulee tavallisesti 
matkailutoimijalta tai muilta tahoilta.  Matkailun 
ympärille perustuvan tuottaja- ja tuottamotoiminnan 
syntymistä edesauttaisivat mahdollisuuksien ymmär-
täminen ja luovat tuotteistamisen ratkaisut.  

Räätälöidylle valmennukselle ja tuelle on selvästi 
tarvetta. Kulttuurimatkailun katto-ohjelma, Culture 
Finland, on tuottanut oppaan, jossa avataan kulttuu-
rituotteiden matkailullisen tuotteistamisen kokonai-
suutta ja kuvataan erilaisia tuotantorakenteita seuraa-
vasti: a) matkailupalvelun tuottajaorganisaatio (mat-
kailupalvelun tuottaja-tilaaja -malli) b) yhtenäinen 
organisaatio (kulttuuri- ja matkailutoimijat samassa 
organisaatiossa) ja c) tuottajaorganisaatio (yksi tai 
useampi tuottajataho).  Toimivan tuotantokonseptin 
tulisi olla ns. tekijöidensä näköinen. 

5.4 Suomen kulttuurisen 
maaidentiteetin vahvistaminen

Tämän kehittämistoimen taustana oli tieto, että 
suomalaisen kulttuurin näkyminen ulkomaalaisten 
matkanjärjestäjien markkinointimateriaaleissa oli 
vähäistä ja että niistä välittyi heikosti tai sirpaleisesti 
kuva Suomen kulttuuritarjonnasta.  Vaikka Suomen 
maine maailmalla on erittäin hyvä, suomalaisen 
kulttuurin tunnettuus kansainvälisillä matkailumark-
kinoilla ei ole kovin vahva. 

Muun muassa FutureBrand–tutkimuslaitoksen 
tuoreimmassa Country Brand Index vertailussa Suo-
mi sijoittuu maailmanlaajuisessa vertailussa sijalle 
yhdeksän. Kuitenkin mitattaessa historian, taiteen 

ja kulttuurin vaikuttavuutta Suomen sijoitukset 
heikkenevät selvästi. Suomen luonto arvioidaan kan-
sainvälisessä vertailussa kolmanneksi kauneimmaksi, 
mutta kulttuurimme vetovoimaisuus on sijalla 20 ja 
historiamme sijalla 48.

Suomella on kuitenkin merkittävää potentiaalia 
erityisesti kulttuurimatkailun kohteena. Matkailun 
edistämiskeskuksen vuonna 2010 teettämät tut-
kimukset Suomen tunnettuudesta ja vetovoimai-
suudesta osoittavat selvää mielenkiintoa Suomen 
kulttuurimatkailutarjontaa kohtaan. Ongelmana 
on potentiaalisten matkailijoiden tietämättömyys 
siitä, mitä Suomessa voisi nähdä ja kokea. Suomelta 
puuttuvat ns. must see -nähtävyydet eivätkä lukuisat 
suomalaiset tapahtumat ole kansainvälisesti kovin 
tunnettuja. Suomella voisi olla mahdollisuuksia luo-
da kulttuurisia must feel -kokemuksia ja merkityksiä.

Kevään 2012 aikana Matkailun edistämiskeskus 
selvitti kuudessa Euroopan maassa ns. modernien 
humanistien matkailumotiiveja, odotuksia ja tarpei-
ta. Modernit humanistit on Matkailun edistämiskes-
kuksen määrittelemä Suomen kansainvälisen matkai-
lumarkkinoinnin pääkohderyhmä, jonka arvoissa ja 
asenteissa korostuvat kiinnostus uusiin kulttuureihin 
ja ilmiöihin sekä ihmisen ja luonnon hyvinvoinnista 
huolehtimiseen. Tutkimuksen mukaan Suomesta kaik-
kein kiinnostuneimmat ryhmät olivat poikkeuksellisen 
kiinnostuneita erilaisista kulttuurillisista aktiviteeteista 
ja elämyksistä matkojensa yhteydessä. Kulturelleiksi 
individualistimatkailijoiksi nimetty segmentti valitsee 
matkakohteensa ensisijaisesti kokeakseen paikallista 
elämäntapaa ja perinteitä, ja se haluaa matkoillaan 
kokea paikallista kulttuuria mahdollisimman moni-
puolisesti. Kulturelleja individualistimatkailijoita on 
tutkimuksen mukaan yhteensä noin 15,3 miljoonaa, 
joista peräti 42 prosenttia pitää matkaa Suomeen 
todennäköisenä.

5.5 Kulttuuritapahtumien 
matkailullinen kehittäminen 

Taide- ja kulttuuritapahtumat ovat keskeinen osa kult-
tuuripalvelujärjestelmää. Tilastojen mukaan suomalai-
set ovat tapahtumien suurkuluttajia. Tapahtumaken-
tässä on myös kansainvälistä potentiaalia.  Erityisesti 
sosiaalisen median kautta syntyvät yhteisöt voivat 
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saada aikaan liikehdintää, joka voi lisätä kansainvälis-
ten kävijöiden määrää suomalaisissa tapahtumissa.  

Työvoimaresurssien ja taloudellisten seikkojen 
ohella tutkimukset tuovat esiin seuraavat reunaehdot 
liittyen tapahtumien kansainvälistämiseen:  
a) tapahtumien on oltava riittävän laadukkaita ja 
monipuolisia, jotta ne tuovat lisäarvoa varsinkin 
ulkomaalaisille matkailijoille. Kun etsitään matkaili-
jaystävällisiä toimintamalleja, vaarana voi olla tapah-
tumien yhdenmukaistuminen ja ainutlaatuisuuden 
menettäminen. b) ulkomaalainen matkailija on 
tavoitettava kotimaassaan ja c) on löydettävä keinoja 
tavoittaa jo Suomeen saapunut matkailija.  Kulttuu-
ritapahtuma voi parhaimmillaan mobilisoida muuta 
kulttuurimatkailun kansainvälistämistoimintaa. 

Kulttuuritapahtumien kansainvälistymisen tueksi 
Finland Festivals ry on käynnistänyt kansainvälisen 
matkailuhankkeen, jonka tavoite on lisätä ulkomaa-
laisten matkailijoiden kiinnostusta suomalaisia kult-
tuuritapahtumia kohtaan. Vientihankkeeseen on 
koottu Finland Festivals ry:n jäsenistä ne festivaalit, 
joilla on potentiaalia kulttuurimatkailun suhteen 
ja ammattitaitoa hoitaa sekä tapahtuman järjestelyt 
että kansainvälinen markkinointi. Hankkeen tär-
kein tavoite on lisätä ulkomaalaisten kulttuurimat-
kailijoiden määrää, mutta sen tueksi tavoitellaan 

Kuvio 5. Kiinnostus tehdä erityyppisiä matkoja Suomeen (%-osuus). Lähde: Matkailun edistämiskeskuksen Modernit humanistit 
-tutkimus 2012.
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myös lisääntyvää mediajulkisuutta, yhä syvenevää 
yhteistyötä matkailuelinkeinon kanssa sekä yhä kor-
keatasoisempien kulttuurimatkailutuotteiden luo-
mista. Työ- ja elinkeinoministeriö tukee hankkeen 
toteuttamista. 

Kulttuurin suurtapahtumista näkyvä ja tunnettu 
on Euroopan kulttuuripääkaupunki. Turku 2011 
–säätiön raportin mukaan Turku – Euroopan kult-
tuuripääkaupunki 2011 tapahtumien yleisömäärä oli 
yhteensä yli kaksi miljoonaa. Turun matkailu kasvoi 
noin 16 prosenttia ja matkailutulo 33 prosenttia.18 

Vuoden 2012 Maailman designpääkaupunkina 
(WDC – World Design Capital) Suomen metropoli-
alue sai WDC -säätiön mukaan laajasti kansainvälistä 
huomiota.19 

Kun tarkastellaan suurtapahtumien vaikutusta 
matkailuun, on hyvä tiedostaa, että merkitys ei ole 
aina ihan selkeä.  Kansainvälisten tutkimusten mu-
kaan suurtapahtumat voivat syrjäyttää niitä matkai-
lijoita, joiden kulutus eroaa suurtapahtumissa kävi-
jöiden kulutuksesta. Näin on erityisesti suosituissa 
matkailukaupungeissa. Suurtapahtumien positiiviset 
vaikutukset näkyvätkin usein media- ja imagovaiku-
tuksina, jotka heijastuvat matkailuun pitkällä aika-
välillä. 
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5.6  Yhteistyön ja verkostoitumisen 
vahvistaminen

Ohjelman aikana tehtiin paljon yhteistyötä muiden 
kulttuurin matkailullista tuotteistamista kehittävien 
toimijoiden kanssa. Verkostoituminen tuotti uutta 
osaamista ja kokemusta sekä mahdollisti resurssien 
käytön synergiaa. 

Lähentymistä tapahtui kulttuurin toimialojen ja 
matkailuelinkeinon välillä, mutta myös kulttuurin 

toimialan sisällä kulttuurimatkailun kehittämiseen 
liittyen.  Alkanut yhteistoiminta todennäköisesti 
heijastuu jatkossa myönteisesti laadukkaiden ja mo-
nipuolisten kansainvälisten kulttuurimatkailupalvelu-
jen tuotteistamiseen.

Kulttuurimatkailuklusteri pitää sisällään mo-
nenlaisia toimijoita. Kun kehitetään ja harjoitetaan 
luovien alojen, taiteen, tapahtumien, kulttuuripe-
rinnön ja perinteiden matkailullista tuotteistamista, 
on välttämätöntä, että tunnetaan toimijoiden väliset 

Kuvio 6.  Suomen kulttuurimatkailuklusteri. Suomen matkailuklusterin  ja työryhmän väliraportin pohjalta  kehitetty versio. Lähde: Suomen 
matkailustrategia vuoteen 2020 & Toimenpideohjelma vuosille 2007–2013. KTM/Julkaisuja 21/2006. Kulttuurin matkailullinen tuotteista-
minen. Toimintaohjelma 2009–2013 –väliraportti. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:23.
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kytkeymät. Strategiseen kumppanuuteen ja luotta-
mukseen perustuva yhteistyö luo myönteistä ilmapii-
riä, joka voi synnyttää uutta osaamista sekä ideoita, 
innovaatioita ja liiketoimintaa. Kulttuurimatkailun 
kehittämiseen löytyy usein luontevasti strategisia 
kumppanuksia myös muilta aloilta kuten liikunta ja 
urheilu, hyvinvointipalvelut, nuorisotyö, ruokatuo-
tanto ja informaatioteknologia.

Kansainväliset suositukset, joita tarkastellaan seu-
raavassa luvussa, kiinnittävät huomiota matkailutu-
lojen osoittamiseen kulttuuriin, kulttuuriperinnön 
ja -ympäristön ylläpitoon. Matkailutulojen ohjautu-
minen kulttuurikohteisiin edellyttää usein erityisjär-
jestelyjä.  Yhdessä tehtävä kulttuurin matkailullinen 
tuotteistaminen työllistää kulttuuriosaajia tuottavasti 
eikä vain passiivisesti hyödynnä kulttuurivarantoja. 

Toimintaedellytysten luojilla, kuten julkishallin-
nolla (valtionhallinnosta kuntatasoon), koulutus-, 
tutkimus- ja kehittämis- sekä edunvalvontaorgani-
saatioilla, on keskeinen asema kulttuurimatkailun 
kehittämisessä. Käytännössä tämä tarkoittaa muun 
muassa rahoitusta, neuvontaa, osaamisen ja liiketoi-
minnan edellytysten parantamista, lainsäädäntöä ja 
peruspalvelujen järjestämistä (esimerkiksi turvallisuus 
ja järjestys, sosiaali- ja terveys- sekä kirjastopalvelut).  

Työryhmä tarkasteli toimeksiantonsa mukaisesti 
julkisten rahoituslähteiden, erityisesti EU:n raken-
nerahastokauden 2007–2013 ohjelmien kautta 
kohdentuvaa tukea kulttuurimatkailun kehittämi-
seen. Rakennerahastotukea kohdentuu varsinkin 
kulttuuriympäristön ja –perinnön matkailulliseen 
kehittämiseen, mikä heijastaa Suomen rakennera-
hastostrategian painotusta, että luonnon- ja kulttuu-
riympäristöt ovat vetovoimatekijöitä kehitettäessä 
matkailuelinkeinoa. Rakennerahastojen tukimuodot 
ovat mahdollistaneet myös uusien toimintamallien 
soveltamisen ja osaamisen vahvistamisen, mikä luo 
pohjaa kansainvälistymiselle.  

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Eu-
roopan sosiaalirahaston (ESR) kulttuurimatkailu-
hankkeiden julkinen rahoitus liikkuu tämän hetken 
tiedon valossa yhteensä noin 34 miljoonan euron 
suuruusluokassa. Lisäksi Maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta (maaseuturahasto) tuetaan 
kulttuurimatkailua. Suomalaisia toimijoita on mu-
kana Euroopan alueellisen yhteistyön tavoitteen 
(EAY) ja Euroopan naapuruus- ja kumppanuusoh-
jelman (ENPI) hankkeissa. Hankkeita rahoittavina 
viranomaisina ovat maakuntien liitot ja elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskukset. 

Kuvio 7. Esimerkki päätelaitteista, joihin kulttuurimatkailusisältöä voidaan tuottaa, kun luodaan tuotteille  
myynti- ja jakelukanavia. Lähde: LiveFinland. Provisual Oy.
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Tulevien EU-ohjelmien tukitoimien lähtökohtana 
on Eurooppa 2020–strategia.  EU:n koheesiopoli-
tiikan uudet ohjelmat, Luova Eurooppa -ohjelma, 
Horisontti 2020 tutkimuksen ja innovaatioiden pui-
teohjelma sekä yritysten kilpailukykyä ja pk-yrityksiä 
koskeva COSME -ohjelma esimerkiksi voivat antaa 
mahdollisuuksia tukea kulttuurin matkailullisen 
tuotteistamisen kehittämistä ja täten edistää kulttuu-
rimatkailun panosta työllisyyden ja kasvun vahvista-
misessa. Tulevaisuudessa on tarve rahoittaa kulttuuri-
matkailun kehittämistä enenevästi myös muista kuin 
julkisista lähteistä. 

Ohjelman toteuttamisen aikana käytiin pohdintaa 
matkailun kehittäjien ja rahoittajien kulttuuriperinnön, 
-ympäristön ja -maiseman vaalimiseen liittyvien eettis-
ten näkemysten tuntemisen tärkeydestä. Mikäli tunte-
mus on heikkoa, voi herkästi syntyä ristiriita paikallisen 
kulttuurin ja sen suojelun sekä matkailun välille. 

5.7 Euroopan unionin ja 
kansainvälisten organisaatioiden 
toimien hyödyntämisen lisääminen

Euroopan unioni (EU) edistää kulttuuria ja matkai-
lua perustamissopimuksen mukaisesti. Kehittämisen 
tavoitteet ovat älykkään, kestävän ja osallistavan 
kasvun Eurooppa 2020 -strategian mukaisia. EU ei 
voi toimillaan yhdenmukaistaa jäsenvaltioiden lain-
säädäntöä, mutta EU:n toimet antavat lisämahdolli-
suuksia kansalliseen toimintaan.

Toimintaohjelman toteuttamisen yhteydessä selvi-
tettiin EU:n kulttuuri- ja matkailupolitiikan kulttuu-
rimatkailua koskevaa yhteistyötä ja Euroopan neu-
voston Kulttuurireitti –ohjelmaa (Cultural Routes) 
sekä Pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuu-
den ja EU:n Itämeri-strategian matkailuhankkeita. 
Ajankohta oli otollinen tarkastella EU:n linjauksia, 
sillä Euroopan komission tiedonanto Euroopan mat-
kailupolitiikan uusista puitteista liittää kestävän mat-
kailun tavoitteisiin kulttuurin ja kulttuuriperinnön 
aktiivisen hyödyntämisen. Komissio tukee muun 
muassa temaattisia ylikansallisia kulttuurimatkailu-
reittejä yhteistyössä Euroopan neuvoston kulttuuri-
reitti -ohjelman kanssa20. Tämä on mielenkiintoinen 
avaus, sillä Euroopan neuvosto on ollut esikuva 
unionissa myöhemmin omaksutuille kulttuuriyh-

teistyön monille toimille. Kulttuurialan tiedonannot 
viittaavat siihen, että kulttuurimatkailun edistäminen 
on saamassa aiempaa näkyvämmän aseman EU:n 
kulttuuriyhteistyössä21. Käytännössä EU:n matkailu-
sektori tukeutuu jo nykyisellään kulttuuripolitiikan 
yhteistyömuotoihin. Esimerkkeinä voidaan mainita 
Euroopan kulttuuripääkaupunki, Europa Nostra 
-kulttuuriperintöpalkinto ja kulttuuriperintöleima 
(European Heritage Label). 

Euroopan parlamentti, talous- ja sosiaalikomitea 
sekä alueiden komitea ovat vuosien varrella kiinnittä-
neet huomiota Euroopan kulttuurimatkailuun koros-
taen sen arvoa kasvun ja sosiaalisen kehityksen vauh-
dittajana sekä yleismaailmallista oikeutta matkustaa 
ja oppia tuntemaan muita alueita ja maita, mikä on 
matkailun perusta.      

Tulevaisuudessa Suomi voisi osaltaan pyrkiä 
tuomaan esille Itämeren ja pohjoisten alueiden nä-
kökulmia kulttuurimatkailun eurooppalaiseen yhteis-
työhön.  Suomella olisi mahdollisuuksia esimerkiksi 
nykykulttuuriin pohjautuvien uudenlaisten kulttuu-
riteemojen rakentamiseen ja EU:n tukeman sosiaali-
sen matkailun toimien hyödyntämiseen. 

Kansainvälisillä suosituksilla pyritään luomaan 
periaatteita taloudellisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti 
ja ympäristöllisesti kestävälle matkailulle. Perustan 
antavat vuonna 1999 Maailman matkailujärjestön 
(UNWTO) hyväksymät matkailun eettiset säännöt 
(Global Code of Ethics for Tourism, GCET). YK 
hyväksyi säännöt vuonna 200122. 

UNWTO:n tuore tutkimus matkailusta ja aineet-
tomasta kulttuuriperinnöstä tuo esille, että traditi-
oihin liittyvät vetovoimatekijät ovat muodostuneet 
yhdeksi matkailun päämotiiviksi. Raportin mukaan 
aineeton kulttuuriperintö ilmenee niissä käytän-
nöissä, ilmaisuissa, tiedoissa ja taidoissa sekä näihin 
liittyvissä esineissä ja kulttuurillisissa tiloissa, jotka 
yhteisöt ja yksilöt tunnistavat omaksi kulttuuripe-
rinnökseen. Aineeton kulttuuriperintö on välittynyt 
sukupolvelta toiselle koko ajan uudistuen. Se raken-
taa identiteettiä ja jatkuvuutta.23 UNWTO:n tut-
kimuksen mukaan aineettoman kulttuuriperinnön 
matkailullisia sisältöalueita ovat esimerkiksi:
 1 sosiaaliset käytännöt, rituaalit, tapahtumat
 2 musiikki ja esittävät taiteet 
 3 suullinen perinne ja ilmaisut 
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 4 kädentaidot ja kuvataide, perinteinen 
ammattitaito 

 5 ruokakulttuuri ja ruuanlaittoon liittyvät tavat 
(culinary practices)

 6 luontoa ja maailmankaikkeutta käsittelevä 
tieto ja käytäntö

YK:n kasvatus-, tiede- ja koulutusjärjestö 
UNESCO:n kulttuurimatkailuohjelmat, -hankkeet 
ja -komiteat korostavat kulttuuriperinnön, kulttuu-
risen moninaisuuden ja kulttuurienvälisen vuoropu-
helun merkitystä. Maailmanperintöluettelossa on yli 
900 kohdetta, joista yli 700 on kulttuurikohdetta. 

Maailmanperintökohteet Suomessa
•	 Suomenlinna 
•	 Vanha Rauma 
•	 Petäjäveden vanha kirkko 
•	 Verlan puuhiomo ja pahvitehdas 
•	 Sammallahdenmäen pronssikautinen 

röykkiöalue 
•	 Struven ketju 
•	 Merenkurkun saaristo 

Maailmanperinnön matkailuohjelma aloitettiin 
vuonna 2011.  Nykyinen ohjelma on vuosille 2013–
2015. Ohjelma luo kansainväliset puitteet yhteistyö-
hön pyrkien kestäviin käytäntöihin maailmanperin-
tömatkailussa. Paikallisyhteisöjen, matkailusektorin 
sekä matkailijoiden yhteisvastuullisuus asetetaan 
keskeiseksi velvoitteeksi. 

Rakennussuojelun ja kulttuuriympäristön vaalimisjär-
jestö ICOMOS (International Council on Monuments 
and Sites) hyväksyi vuonna 1999 kansainvälisen kult-
tuurimatkailujulistuksen, jonka mukaan kulttuurikoh-
teissa tapahtuvan matkailun tulee tapahtua kestävän 
kehityksen periaatteiden mukaan. Matkailusta tulee 
olla hyötyä paikallisille, joilla on oltava mahdollisuus 
olla mukana matkailun kehittämisessä. 

ICOMOS:n kulttuurimatkailujulistuksen mukaan
•	 matkailu on kulttuurivaihtoa, jonka avulla niin 

matkailijat kuin paikalliset voivat kokea ja 
ymmärtää kohdettaan ja sen kulttuuria

•	 kulttuurikohteessa tapahtuvan matkailun on 
mahdollistettava kestävä kehitys

•	 matkailijan on voitava kokea matka 
kulttuurikohteeseen tyydyttävänä ja nautittavana

•	 kulttuurikohteen asukkailla on oltava 
mahdollisuus olla mukana kehittämässä 
matkailua

•	 kulttuurimatkailusta on oltava hyötyä 
paikallisille ihmisille 

•	 kulttuurimatkailun on perustuttava kohteen 
omiin erityispiirteisiin.

Myös kansainvälinen museoneuvosto ICOM (the 
International Council of Museums) on laatinut pe-
riaatteita, jotka koskevat museoita ja kestävää kult-
tuurimatkailua. Viesti on, että kulttuuriperinnön 
suhde matkailuun ei voi olla pinnallinen. 

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö 
OECD:n (Organisation for Economic Co-operati-
on and Development) mukaan asiat, jotka ovat hyö-
dyllisiä asukkaille, ovat yleensä hyödyllisiä myös mat-
kailijoille, ja päinvastoin24. Aluestrategiat tehostuvat, 
kun niissä yhdistetään asumisen, työelämän, inves-
tointien ja matkailun tavoitteet. Kulttuurimatkailun 
kehittäminen yhdistää tähän prosessiin verkostoja, 
jotka voivat tuottaa sisältöä ja välineitä. OECD:n 
määrittelemiä kulttuurimatkailun pitkän aikavälin 
haasteita ovat erityisesti:
•	 kulttuurin rahoitus
•	 tarve luoda kestäviä vuorovaikutussuhteita 

ja välttää sitä, että matkailu vahingoittaa 
kulttuurisia varantoja

•	 kulttuuri-, matkailu- ja kansallisten/paikallisten 
strategioiden yhdistäminen 

•	 toimiminen monikulttuurisissa yhteisöissä ja 
kulttuurien välinen vuoropuhelu 

Kansainvälisissä suosituksissa kulttuurimatkai-
lun kehittäminen ymmärretään yleisesti yhteisenä, 
pysyvänä ja vuorovaikutteisena toimintana. Kult-
tuurimatkailu voi vahvistaa keskinäisiä suhteita 
maailmanlaajuisesti.  
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Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodes-
ta 2009 lähtien osana kulttuuriviennin edistämistä 
määrärahan kulttuurin matkailullista tuotteistamista 
koskevien kehittämistoimien rahoittamiseksi. Vuo-
sina 2009–2012 tuettiin yhteensä 116 hanketta. 
Määrärahan lisäarvo näkyy erityisesti siinä, että se 
on edistänyt kulttuurialojen ja matkailuelinkeinon 
välistä uudenlaista kumppanuutta, kannustanut kult-
tuuritoimijoita ja kuntia osallistumaan kulttuurimat-
kailutoimintaan ja tuottanut sosiaalisia innovaatioita. 
Nämä ilmenevät konkreettisesti siinä, että kulttuuri-
sektori on löytänyt tavallisuudesta poikkeavia tapoja 
toimia sekä on voinut hyödyntää monialaista osaa-
mista omassa toiminnassaan ja tarkastella kulttuurin 
tuotantoa uudesta näkökulmasta.  

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjauksessa toimi-
valla Matkailun edistämiskeskuksella on keskeinen 
asema kulttuurimatkailun edistämisessä. MEK tekee 
osana valtakunnallista matkailun teemapohjaista 
tuotekehitystyötä kulttuuri- ja tapahtumamatkailun 
tuotteistamiseen tähtäävää toimintaa. Toimintaa oh-
jaa kulttuurimatkailun kehittämisstrategia kansainvä-
lisille markkinoille 2009–2013. Lähtökohta on, että 
suomalainen kulttuuri vahvistaa Suomen matkailu-
maakuvaa ja on näkyvä osa matkailutarjontaa. 

Osaamiskeskusohjelmaan (OSKE) kuuluva mat-
kailu- ja elämystuotannon klusteriohjelma (MOSKE) 
ja Teknologioiden ja innovaatioiden kehittämiskeskus 
(Tekes) ovat omassa toiminnassaan soveltuvin osin 
ottaneet huomioon kulttuurimatkailun kehittä-

6  Kulttuuriviennin ohjausryhmän  
päätelmien toteutuminen

mistarpeet. Tekesin Vapaa-ajan palvelut -ohjelma 
2006–2012 edisti vapaa-ajan palveluja tuottavien yri-
tysten tutkimus- ja kehitystyötä ja tarjosi kehittämis-
toiminnan rahoitusta matkailun, kulttuurin, viihteen 
sekä liikunta- ja hyvinvointipalvelualan yrityksille ja 
tutkimusorganisaatioille.

Valtioneuvoston asettaman Maaseutupolitiikan 
yhteistyöryhmän matkailun ja kulttuurin teemaryh-
missä kulttuurimatkailun kehittämistyölle on an-
nettu yhä enemmän painoarvoa.  Kulttuurimatkailu 
edistää maaseudun elinkeinojen monipuolistamista 
ja yrittäjyyttä. 

Vuonna 2010 voimaan tullut valtion aluehallin-
non uudistus on antanut hallinnollisia mahdolli-
suuksia integroida kulttuuria ja kulttuurimatkailun 
edistämistä osaksi aluekehittämistä, sillä elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) yhtenä vas-
tuualueena on kulttuuri. Opetus- ja kulttuuriminis-
teriön pyynnöstä ELY -keskukset ovat nimenneet 
kulttuurimatkailun vastuuhenkilöt. Keskukset toi-
mivat valtionhallinnon asiantuntijaeliminä kulttuu-
rimatkailuun liittyvissä kysymyksissä. Yhteistyöstä 
tähän mennessä saadut kokemukset ovat lupaavia.

Maakunnan liittojen ja opetus- ja kulttuuriministe-
riön yhteistyöryhmän Luovan talouden ja kulttuurin 
alueelliset kehittämistoimet 2010–2020 –ohjelman 
tavoitteisiin sisältyy kulttuurimatkailun kehittäminen 
osana maakuntien luovien alojen edistämistä. Tuloksia 
ei tätä kirjoitettaessa vielä ole osoitettavissa, mutta 
ohjelma on nostanut asian merkityksen esille.

Matkailu ja kulttuurin syke
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Ulkoasiainministeriö osallistuu kulttuurimatkailun 
edistämiseen erityisesti julkisuusdiplomatian kautta, 
johon kuuluvat muun muassa toimittaja- ja vaikut-
tajavierailut.  Maakuvaa ja promootiotyötä edistää 
maailmalla myös Team Finland–verkosto, jonka toi-
minta käynnistyi  helmikuussa 2013. Verkoston yti-
men muodostavat ulkoasiainministeriön lisäksi työ- 
ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö 
sekä näiden tulosohjauksessa olevat julkisrahoitteiset 
organisaatiot ja ulkomaiset verkostot.  
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7 Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen – 
SWOT-analyysi

Vahvuudet Uhat
•	 moni-ilmeinen taide- ja kulttuuritarjonta 
•	 kulttuuriosaaminen ja asiantuntemus
•	 luotettavuus, järjestys ja turvallisuus 
•	 peruskäsitys Suomesta ja suomalaisesta 

kulttuurista maailmalla positiivinen
•	 suomalainen luonto revontulineen ja muine 

ainutlaatuisine elementteineen houkuttaa 
kulttuurimatkailijoita 

•	 vastakohtaisuudet 
•	 ilmapiiri ”rento ja cool”, ”särmä ja syvyys”
•	 kulttuurivienti lisännyt suomalaisen kulttuurin 

kansainvälistä tunnettuutta

•	 talous, resurssit ja liiketoimintaosaaminen 
heikkenevät 

•	 panostus muihin elinkeinoihin 
•	 kulttuurin arvostus heikkenee
•	 kiristyvä kilpailu 
•	 ympäristö- ja maisemauhat, ilmastomuutokset 
•	 kulttuuriympäristö ja -rakennukset rapistuvat 
•	 kulttuurisesti kestävä kehitys taka-alalle
•	 osaavan työvoiman saatavuus heikkenee
•	 osaaminen ja palvelut romahtavat

Heikkoudet Mahdollisuudet

•	 ulkomaalaiset matkailijat käyttävät 
kulttuuripalveluita vähemmän Suomen- 
matkoilla kuin matkoillaan muissa maissa 

•	 kulttuurikohteiden aukioloajat eivät vastaa 
aina tarvetta

•	 kansainvälisen tason kulttuuripalveluita vähän 
•	 kulttuurimatkailun liiketoiminta- ja 

kansainvälistymisosaaminen heikkoa
•	 sisäinen ja ulkoinen kuva Suomesta 

kulttuurimatkailumaana eivät kaikilta osin 
kohtaa

•	 tilastointi ja tutkimus alkutekijöissä
•	 hanketoiminta irrallista ja lyhytaikaista
•	 tapahtumien samanaikaisuus 
•	 ulkomaalaisille suunnattua tietoa Suomen 

kulttuurimatkakohteista vähän saatavilla

•	 ”dynaaminen” kulttuuri, monikulttuurisuus, 
”sivistynyt alkuvoimaisuus” 

•	 laatu, paikallisuus ja aitous
•	 taiteen ja kulttuurin yhdistäminen osaksi muita 

matkailun aktiviteetteja (mm. luonto ja liikunta)
•	 sisältörajat ylittävä verkostoituminen 
•	 kulttuurikohteiden elävöittäminen (mm. tarinat)
•	 talkooperinne, kansalaisyhteiskunta, 

yhteisöllisyys, jokamiehenoikeudet 
•	 eettinen ja vastuullinen matkailu, 

virtuaalimatkailu
•	 uudet matkailijaryhmät (mm. Aasia)
•	 Internet, sosiaalinen media, ”viidakkorumpu” 

– ystävien ja tuttavien vaikutus 
•	 Helsingin  ja Lapin vetovoima
•	 koulutus, tutkimus, tilastointi
•	 uudet teknologiat
•	 uusien kulttuurituotteiden ja -teosten tuotanto

 

Matkailu ja kulttuurin syke
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Loppupäätelmät

Maailmantalouden tilanteen myötä elinkeinora-
kenne muuttuu.  Suomi on sitoutunut Eurooppa 
2020–strategian myötä kehittämään yhteiskunnan ja 
talouden eri alueita siten, että kilpailukyky vahvistuu, 
elinkeinorakenne monipuolistuu, kansalaisten hyvin-
vointi paranee ja julkisen talouden kestävyys voidaan 
turvata. Nuorten tilanne, sosiaalinen osattomuus, eri-
arvoistuminen, työttömyys ja väestön ikääntyminen 
ovat keskeisiä haasteita. Muutokseen vastaaminen 
edellyttää monialaista toimintaa ja osaamista.

Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelma lähtee 
siitä, että kulttuurilla on keskeinen asema yhteiskun-
taa rakennettaessa. Kulttuurin tuki painottuu taiteen 
ja sisällön luomiseen ja tehokkaaseen levittämiseen. 
Kulttuuripolitiikan tavoitteita ovat luovuuden, mo-
ninaisuuden, osallisuuden ja kestävän kulttuurin 
edistäminen. 

Kulttuuri ja matkailu voivat antaa paljon talouden 
ja sosiaalisen kehityksen edistämiseen.   Ennusteiden 
mukaan vuoteen 2030 mennessä matkailun kasvu 
jatkuu, mutta samanaikaisesti yhä globalisoituvassa 
maailmassa kilpailu kiristyy. Suomen kulttuurimat-
kailun potentiaalia olisi voitava hyödyntää matkailus-
sa täysimääräisesti. Kulttuurin ja luovien alojen toi-
mijoille yhteistyökumppanuudet matkailuelinkeinon 
kanssa tarjoavat mahdollisuuksia uuden tuottamiseen 
ja innovatiivisten liiketoimintamallien kehittämiseen. 

Eurooppalainen sivistyneistö teki aikoinaan 
”Grand Tour” -matkoja omaksuakseen elämäntapo-
jen kultivoimista ja tunteakseen elämän ihanuuden 
”doceur de vivre”.  Myös tämän päivän matkailijoita 
viehättävät kokonaisvaltaiset merkitykset. Matkailijat 
etsivät merkityksellisiä kokemuksia, jotka vahvistavat 

heidän arvojaan ja antavat uusia näkökulmia. Mat-
kailijat haluavat esimerkiksi elää paikallisten tavoin, 
tuntea paikan ”pulssin” ja palata ns. juurilleen. He 
haluavat toteuttaa itseään luovan ja eettisen matkai-
lun kautta.  

Suomella on hyvät mahdollisuudet suunnata kan-
sainvälisen matkailun sisältöjen kehittämistä kohti 
kulttuurimatkailua. Kulttuurimatkailua olisi edis-
tettävä myönteisenä perustoimintana, johon kaikilla 
kansalaisilla olisi mahdollisuus riippumatta heidän 
henkilökohtaisesta, sosiaalisesta tai taloudellisesta 
tilanteestaan. 

Kulttuurimatkailun kehitykseen vaikuttavat taus-
talla olevat muutokset taloudellisessa, poliittisessa, 
sosiaalisessa ja fyysisessä toimintaympäristössä.  Suo-
men kulttuurimatkailun kansainvälistymisen juuret 
ovat vahvassa yhteisessä osaamisessa sekä sen tunnis-
tamisessa ja hyödyntämisessä. Juuret ovat kytköksissä 
kulttuuria ja matkailua edistävään suotuisaan ilma-
piiriin.

Seuraava tehtävä Suomen kansainvälisen kulttuu-
rimatkailun kentällä on jatkaa tämän ohjelman aika-
na alkanutta kansallisen toimintakehyksen ja verkos-
tomaisen yhteistyön rakentamista, ja täten syventää 
kulttuurin arvostusta ja ymmärrystä matkailussa.  
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Alueelliset kulttuurimatkailufoorumit

•  Kulttuurimatkailufoorumi 24.5.2012, Liminka 

•  Kulttuurimatkailufoorumi 17.11.2011, Imatra

•  Kulttuurimatkailufoorumi 17.5.2011, Toivakka 

•  Kulttuurimatkailufoorumi 14.10.2010, Bomba, Nurmes

•  Kulttuurimatkailupäivät 5.-6.10.2009, Järvenpää

•  Kulttuurimatkailufoorumi 14.5.2009, Pyhätunturi, Pelkosenniemi

•  Kulttuurimatkailufoorumi 9.10.2008, Lapua

Tietoa http://www.maaseutupolitiikka.fi/teemaryhmat/kulttuuri

Liite 1

Matkailu ja kulttuurin syke
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