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Lahti Travel Oy on matkailun alueellinen markkinointi- ja myyntiyhtiö. Yritys 
tiedottaa alueen majoitus- ja ravintolapalveluista, tarjoaa matkailuneuvontaa, ta-
pahtumatietoja, opasvälitystä sekä kokous- ja ryhmämatkapaketteja. Lahti Travel 
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kinointia edistäviin toimenpiteisiin. 

Lahti Travel tilasi tammikuussa 2006 osana opinnäytetyötä toteutettavan sidos-
ryhmätutkimuksen, jolla selvitetään Lahden alueen matkailuyrittäjien tyytyväisyyt-
tä Lahti Travelin kanssa tehtävään yhteistyöhön. Lahden alueella toimii noin 400 
matkailualan yrittäjää, joista Lahti Travel valitsi tutkimukseen 80 aktiivisinta yh-
teistyökumppaniaan. 

Kyselytutkimuksessa tiedusteltiin Lahden alueen matkailuyrittäjiltä, kokevatko he 
Lahti Travelin kanssa tehtävän yhteistyön hyödylliseksi ja ovatko Lahti Travelin 
toiminnalleen asettamat painopistevalinnat heidän toimintansa kannalta onnistu-
neita. Opinnäytetyön empiirinen aineisto kerättiin postitetulla kyselylomakkeella 
ja sähköisellä kyselyllä huhtikuussa 2006. 

Tutkimustulosten perusteella markkinointi- ja myyntiyhtiö koetaan Lahden alueel-
la tärkeäksi, sillä se edistää matkailutoimijoiden saamaa valtakunnallista näky-
vyyttä ja vahvistaa alueen yritysten kilpailuasemaa. Alueelle kuitenkin kaivataan 
alan toimijoiden välillä entistä tiiviimpää yhteistyötä, jotta matkailuyrittäjät voisi-
vat tulevaisuudessa entistä tehokkaammin työskennellä paikallisen matkailuelin-
keinon edistämiseksi. Kyselyyn vastanneiden matkailutoimijoiden mielipiteet tar-
joavat useita näkökulmia, joita Lahti Travel voi tulevaisuudessa käyttää toimin-
tansa kehittämisessä. Lisäksi Lahti Travelin on tulevaisuudessa tarkoitus toteuttaa 
tehdyn tutkimuksen pohjalta jatkotutkimuksia. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
Lahti Travel Ltd specializes in sales and marketing of tourism services in Lahti 
region. The company give travellers information about local accommodation and 
restaurant services. Lahti Travel is also organizing regional tourism development 
projects and offers education for local entrepreneurs. 
 

As one part of my thesis I investigated how satisfied Lahti Travel’s partners and 
interest groups are and how things could be improved. There are around 400 com-
panies specializing in tourism services in Lahti region. Lahti Travel chose the 80 
most active partners for the research. 
 
The aims set for this thesis were to get answers for the following guestions: Do 
Lahti Travel’s collaborators find the partnership satisfying? Does Lahti Travel’s 
business plan meet the partners’ needs? The empirical material of this research 
was collected both via electronic format and on posted form in spring 2006. 
 
The research revealed that there is a huge need for a company concentrating on 
tourism marketing in Lahti region. Lahti Travel promotes regional companies and 
offers them both national and international publicity. Even though Lahti Travel is 
an appreciated enterprise, there is also a need for further development to gain an 
even better network in the area. 
 
Results of the research offer Lahti Travel ideas about how they can develop their 
networking contacts. Lahti Travel is also going to carry out further research based 
on their findings in the future. 
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1 JOHDANTO 

Tein osana opinnäytetyötäni Lahden alueen matkailupalveluista vastaavalle Lahti 

Travel Oy:lle (myöhemmin Lahti Travel) yrityksen tilaaman tutkimuksen, jossa 

selvitetään Lahti Travelin sidosryhmien tyytyväisyyttä yhteistyöhön. Otin toimek-

siannon vastaan alkuvuodesta 2006, ja allekirjoitimme opinnäytetyön yhteistyöso-

pimuksen saman vuoden helmikuussa. Yhteyshenkilönä työssäni on ollut Lahti 

Travelin toimitusjohtaja Essi Alaluukas. Olen myös keskustellut Lahti Travelin 

toiminnasta myyntipäällikkö Tiina Koiviston kanssa. Analysoin tutkimuksen tu-

lokset kesäkuussa 2006, jolloin myös raportoin ne Lahti Travelille ja tein tuloksis-

ta lehdistötiedotteen.  

Tartuin toimeksiantoon, koska niin alueellinen matkailuelinkeinoelämä kuin yri-

tysyhteistyökumppanuus ja sidosryhmätoiminta kiinnostavat minua. Yritysyhteis-

työhön paneutuminen tuntui tavanomaista kuluttajille suunnattua kyselytutkimusta 

haasteellisemmalta tehtävältä, koska yritysyhteistyökumppanuutta ja sidosryhmä-

toimintaa käsitteleviä tutkimuksia on tehty huomattavasti vähemmän kuin kulutta-

jille suunnattuja asiakastyytyväisyystutkimuksia. 

Käytän opinnäytetyössäni määrällistä tutkimusmenetelmää. Tutkimus toteutettiin 

kyselylomakkeen avulla, jossa käytettiin Likertin asteikolla suljettuja eli struktu-

roituja kysymyksiä. Tutkimuksella haettiin vastauksia siihen, kokevatko sidos-

ryhmät yhteistyönsä Lahti Travelin kanssa hyödylliseksi ja tarjoaako Lahti Travel 

yhteistyökumppaneilleen palveluita asettamiensa tavoitteidensa mukaisesti. En 

käsittele työssäni EU:n vaikutusta matkailun alueelliseen yhteistyöhön, koska olen 

jättänyt tämän osa-alueen rajauksessa aiheen ulkopuolelle. 

Opinnäytetyöni koostuu teoriatiedoista, kyselylomakkeen ja kehitysehdotusten 

analysoinnista sekä raporttiosuudesta. Suljettujen ja avointen kysymysten lisäksi 

tutkimuksen aineistona käytetään lähdekirjallisuutta, jota peilataan tutkimuksessa 

saatuihin tuloksiin. 
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2 YHTEISTYÖKUMPPANUUS 

2.1 Yritysyhteistyön määritelmä 

Yritysten välillä tapahtuvan yhteistyön määritelmän mukaisesti osapuolten välinen 

toiminta on vapaaehtoista, yhteiseen tavoitteeseen suuntaavaa, pitkäaikaista ja 

yhteisiä toimintoja sisältävää vaihdantaa. Matkailualalla ostajan ja myyjän välise-

nä yhteistyönä voidaan nähdä esimerkiksi tilanne, jossa majoittaja liittää majoi-

tuspakettiin ohjelmapalvelun ja huolehtii paketin myynnin rahaliikenteestä. Tällai-

sissa tapauksissa muodostuu yritysten välisiä alihankintaverkostoja, joissa suhteet 

hankkijan ja alihankkijoiden välillä ovat kahdenvälisiä. (Boxberg, Komppula, 

Korhonen & Mutka 2001, 26-27.) 

Yritysten välinen yhteistyö voi olla myös monenkeskistä, jolloin sitä kutsutaan 

verkostoyhteistyöksi. Tällöin usealla yrityksellä tai muulla toimijalla on yhteinen 

tavoite, jonka saavuttamiseksi toteutetaan yhteisiä toimenpiteitä. Yritysten keski-

näinen yhteistyö ilmenee myös eriasteisena markkinointiyhteistyönä, jolloin yri-

tykset laativat yhteisiä esitteitä tai osallistuvat messuille yhteisellä osastolla. Tuo-

tannollinen yhteistyö on puolestaan kyseessä silloin, kun kaksi yritystä tai useam-

mat yritykset tuottavat yhteisen tuotepaketin. Resurssiyhteistyöllä taas tarkoitetaan 

molempien yritysten sopimusta resurssien yhteisestä käyttämisestä. (Boxberg ym. 

2001, 28-29.) 

Kaikissa tapauksissa yhteistyön motiivina on yrityksen hyötyodotus: yhteistyö on 

järkevää vain silloin, kun yritys voi sen avulla saavuttaa sellaisia tuloksia, joita se 

ei yksin voisi saavuttaa. Yhteistyöllä pyritään muun muassa kustannussäästöjen 

kautta tehokkuuteen sekä yhteisen markkinoinnin ja yhteisten tuotteiden kautta 

yrityksen uskottavuuden parantamiseen. (Boxberg ym. 2001, 29-30.) 
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2.2 Bisnesmarkkinoiden tunnusmerkit 

Business market -käsite syntyi USA:ssa 1950-1960-lukujen taitteessa, kun huo-

mattiin, että yritykset käyttäytyvät kulutustottumuksissaan eri tavalla kuin yksityi-

set asiakkaat. Termin mukaisesti yritys markkinoi ja myy tuotteita tai palveluja 

toisen yrityksen omiin tarpeisiin tai jälleenmyytäväksi. (Wright 2004, 1-3.) 

Wrightin (2004, 2) mukaan business-to-business-toimintaketjun muodostavat raa-

ka-aineet, asioitsija, hankkija, tuottaja, tukkukauppias, jälleenmyyjä ja asiakas. 

Lisäksi siihen vaikuttavat tuotteen lisäarvo ja korotettu hinta. Business market -

käsitteeseen kuuluvat olennaisesti ostoprosessi, kaupankäynnin kansainvälinen 

ulottuvuus ja ennen kaikkea tuotantohyödykkeen myynti- ja ostoprosessissa vuo-

rovaikutuksessa olevien organisaatioiden keskinäinen suhde. (Fill & Fill 2005, 5.) 

2.3 Business-to-business-markkinointi 

Käsittelen työssäni ainoastaan business-to-business-käsitettä ja business-to-

business-markkinointia, koska opinnäytetyöni pohjautuu Lahti Travelin sidosryh-

mätoimintaan eli Lahti Travelin ja sen yritysyhteistyökumppaneiden väliseen työ-

hön business-to-business-kentällä. Lahti Travelin toiminta ulottuu myös business-

to-consumers-kentälle, jossa yrityksen toiselle yritykselle myymä tuote päätyy 

yksityisen asiakkaan ostamaksi. Kyselytutkimuksessa kuitenkin keskitytään vain 

Lahti Travelin sidosryhmien tyytyväisyyteen, joten olen tämän vuoksi jättänyt bu-

siness-to-consumers-alueen pois myös työni teoriaosiosta. 

Business-to-business-kentän kaupallisilla organisaatioilla on neljä sektoria, joilla 

kaikilla on oma suhteensa tuotteeseen ja palveluihin. Nämä neljä osa-aluetta ovat 

palvelun jakelijat, palvelun alkuperäiset tuottajat, palveluiden käyttäjät ja jälleen-

myyjät. (Fill & Fill 2005, 9-10.) 

Palvelun jakelijoita ovat jälleenmyyjät, jollaisena Lahti Travelkin Lahden alueen 

matkailuelinkeinon kehittäjänä toimii. Palvelun jakelijoiden tehtävänä on helpot-

taa palveluiden ulottuvuutta markkinointikanaviin ja tätä kautta tavoitelluille osta-



 4 
 

jakohderyhmille. Palveluiden alkuperäistuottajat puolestaan hankkivat ne välineet, 

joista myytävä palvelu rakentuu. Palveluiden käyttäjiä ovat puolestaan organisaa-

tiot, jotka ostavat kyseisiä palveluita ylläpitääkseen toimintaansa. Jälleenmyyjiä ei 

Lahti Travelille tehdyssä tyytyväisyystutkimuksessa käsitelty, koska työn toimek-

siantoon ja sen pohjalta tehtyyn kyselyyn ei sisältänyt kolmansien osapuolien tut-

kiminen. 

2.4 Segmentointi business-to-business-markkinoilla 

Palveluiden segmentointia helpottaa huomattavasti se, että yrityksen tai organisaa-

tion asiakasryhmillä ja palveluiden potentiaalisilla ostajilla on samankaltaisia tar-

peita. Näin ollen kohderyhmiin voidaan käyttää keskenään samanlaisia markki-

nointikeinoja, jotka mahdollistavat sen, että yritys voi markkinointitoimenpiteis-

sään käyttää resurssejaan tehokkaasti ja vastata palvelun ostajien tarpeisiin mah-

dollisimman monipuolisesti. Segmentoinnissa korostuvat palveluita tarjoavan yri-

tyksen markkinatietoisuus, asiakaslähtöisyys ja kilpailevien yritysten voimavaro-

jen ja palvelujen seuraaminen. Nämä tekijät yhdessä edesauttavat yritystä saavut-

tamaan markkinoinnilliset päämääränsä ja kohdistamaan segmenttinsä oikein. (Fill 

& Fill 2005, 51.) 

Palveluiden segmentoinnissa voidaan business-to-business-kentällä käyttää apuna 

kahta pääasiallista, toisistaan riippumatonta tekijää. Ensimmäiseen kuuluvat 

markkinoiden tunnuspiirteet, kuten organisaatioiden sijainti ja koko. Toisena teki-

jänä ovat puolestaan ostajien tunnuspiirteet: millainen yksikkö organisaatiossa 

vastaa päätösten tekemisestä ja millaisia laatustandardeja tai ostokäytäntöjä nou-

datetaan? Business-to-business-kentän segmentoinnissa korostuvat asiakkaat, jot-

ka ostavat palveluita tietyltä yritykseltä ennen kaikkea yhteistyötä vaaliakseen. 

Tällöin itse tuotteen merkitys organisaation omassa toiminnassa jää merkitykset-

tömämmäksi kuin hyvät suhteet yritykseen, josta tuote tai palvelu hankitaan. Jois-

sakin tapauksissa asiakkaina toimivat sidosryhmäyrityksen ja organisaatiot ovat 

puolestaan keskenään täysin erilaisia, jolloin segmentointia suunnittelevan yrityk-

sen on pyrittävä löytämään niiden välillä yhtäläisyyksiä. (Fill & Fill 2005, 51-56.) 
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Gummessonin (2004, 145) mukaan yrityksen monopoliasemasta voidaan puhua 

silloin, kun palvelun toimittajia on vain yksi. Lahden alueella Lahti Travel on mo-

nopoliasemassa, koska se on ainoa alueen matkailuun pääasiallisesti keskittyvä 

yritys, joka pystyy tarjoamaan juuri nämä tietynlaiset, sidosryhmäyritystensä kai-

paamat palvelut. Asema myös tuo toimintaan omat haasteensa: Alueen ainoana 

vastaavanlaisena yrityksenä Lahti Travel joutuu levittämään lonkeronsa monelle 

osa-alueelle ja toimimaan näillä kaikilla alueilla sidosryhmäyritysten odotusten 

mukaan. Yritys joutuu tekemään tulosta niin oman olemassaolonsa turvaamiseksi 

kuin useiden muiden, pienten alueella toimivien matkailuyritysten toimeentulon 

takaamiseksi. Roolinsa vuoksi Lahti Travelin täytyy myös pysyä jatkuvasti palve-

luissaan ajan tasalla, jotta myös sen tärkeä sidosryhmäverkosto pysyisi ajan tasalla 

omassa palvelutarjonnassaan. 

Business-to-business-markkinoinnissa on tärkeää ottaa ostopäätöskriteerien tar-

kastelussa huomioon, että yritysmarkkinoinnin ostotoiminnassa ostopäätös on 

useiden eri päätösten jono. Siihen vaikuttavat markkinoilla tunnetut yritykset tai 

tuotteet, valinta mahdollisista tarjokkaista eli vaihtoehtoiset tuotteet, valinta har-

kittavana olleista tarjokkaista eli parhaan hakeminen sekä parhaan tuotteen oston 

toteutus. Lopulliseen palvelun hankintapäätökseen vaikuttavat muun muassa pal-

velun tuottavan yrityksen toimituskapasiteetti, toimitusvarmuus, laatutaso, yrityk-

sen vakavaraisuus ja palvelun hinta. (Rope 1998, 44-46.) 

Segmentointi eli asiakasryhmän määrittely tuotteen tai palvelun markkinointia 

varten on tuotantohyödykemarkkinoilla yhtä keskeisessä roolissa kuin kulutus-

hyödykemarkkinoillakin. Business-to-business-markkinoilla organisaationaalinen 

ostaminen, asiakkaiden lukumäärän rajallisuus ja ostokertojen harvalukuisuus 

sekä oston summan suuruus vaikuttavat merkittävästi segmentoinnin toteutukseen. 

(Rope 1998, 56.) 
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3 PALVELUT KILPAILUETUNA 

3.1 Palvelun laadun ulottuvuudet 

Palvelun laadun määrittelemisessä on keskeistä, että yritys määrittelee laadun juuri 

samalla tavalla kuin asiakkaat sen kokevat. Muussa tapauksessa mittavatkaan laa-

tuhankkeet eivät ehkä tuo esille asiakkaiden todellisia tarpeita ja tyytymättömyyt-

tä. Asiakkaiden kokemalla palvelun laadulla on sekä tekninen eli lopputulosulot-

tuvuus että toiminnallinen eli prosessiulottuvuus. Kun asiakkaat arvioivat vuoro-

vaikutustaan yritysten kanssa, he punnitsevat, mitä he saavat ja miten he kyseisen 

palvelun saavat: palvelukokemukseen vaikuttaa keskeisesti se, millä tavalla pro-

sessin lopputulos heille toimitettiin. Mikäli asiakas pitää joko prosessin toiminnal-

lista laatua (miten?) tai lopputuloksen teknistä laatua (mitä?) alhaisena, jää koettu 

kokonaislaatu heikommaksi kuin siinä tapauksessa, että molemmat palvelun osa-

alueet olisivat toteutuneet asiakkaan silmissä moitteettomasti. Koettuun palvelun 

laatuun vaikuttavat keskeisesti myös asiakkaan tarpeet ja se, millä tavalla yrityk-

sen imago ja markkinoitu palvelu todellisuudessa onnistuvat lunastamaan asiak-

kaan odotukset. (Grönroos 2000, 99-105.) 

3.2. Palvelukilpailun johtaminen 

Yrityksen kilpailuetua pidetään usein sen tarjoamien palveluiden laadusta ja ar-

vosta riippuvaisena. Näin ollen laatua voidaan pitää yrityksen menestystä mitatta-

essa yhtenä avaintekijänä. Jotta tarjottavat palvelut lunastavat paikkansa kilpailu-

kentällä, yrityksen on osattava erottaa laadun ulottuvuuksista (mitä vai miten) asi-

akkaan erinomaiseksi kokeman laadun tärkein osa. Mikäli yritykseltä jää tämä 

osa-alue tiedostamatta, saattaa se menettää mahdollisuutensa kilpailuasemansa 

lujittamiseen. Silloin kun kaksi keskenään kilpailevaa yritystä tarjoaa asiakkaalle 

samantasoisen lopputuloksen, ratkaisu syntyy asiakkaan mielessä siitä tekijästä, 

miten palvelu on heille toimitettu. (Grönroos 2000, 103-106.) 
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Palvelukilpailun johtamisessa voidaan erottaa kuusi sääntöä, joiden taustalla on 

lähtökohta ihmisistä palveluoperaatioiden tärkeimpänä resurssina. Ensimmäisenä 

markkinamenestyksen perusedellytyksenä on palveluntarjoajan lähestymistapa: 

millä tavalla palveluita tarjoavat asiakaspalvelijat suhtautuvat työhönsä ja miten 

helposti miellyttävä asiakaskontakti syntyy. Yritykset, jotka pystyvät palvelemaan 

asiakkaitaan silloin, kun asiakas haluaa ja sillä tavalla kuin hän haluaa, lujittavat 

merkittävästi asiakassuhteitaan ja saavuttavat markkinoilla parhaan kannattavuu-

den. Yrityksen on myös tehtävä jatkuvaa tarveanalyysiä asiakkaiden toivomista 

palveluista: yrityksen kontaktihenkilöiden on osattava analysoida oikein asiakkai-

den tarpeet ja toiveet palvelun tuotannon ja kulutuksen hetkellä. (Grönroos 2000, 

103-106.) 

3.3 Tuotanto- ja kulutushyödykkeet 

Business-to-business-markkinoinnin yhteydessä puhuttavista tuotteista käytetään 

nimitystä tuotantohyödykkeet: yritykset tai muut organisaatiot ostavat niitä toiselta 

yritykseltä tai organisaatiolta. Business-to-business-termin käytöllä viitataankin 

oleellisesti siihen, millaisille markkinoille tuote on kohdistettu tai myyty. Tuotan-

to- ja kulutushyödykkeet kohdistetaan keskenään eri kentälle, ja sen vuoksi niiden 

myynnissä ja markkinoinnissa on useita erityispiirteitä. (Rope 1998, 11.) 

Timo Ropen mukaan (1998, 15) tuotantohyödykkeiden, eli business-to-business-

kentällä markkinoitavien ja kaupattavien hyödykkeiden, ominaispiireteitä ovat 

muun muassa potentiaalisen asiakaskunnan rajoittuneisuus, monimutkainen ja 

monivaiheinen ostoprosessi, palvelun tai tuotteen kallis hankintahinta, ostajien 

ammattimaisuus ja asiantuntevuus sekä suora yhteys valmistajan ja käyttäjän välil-

lä. Suurelle yleisölle eli kuluttajamarkkinoille kohdistetuissa hyödykkeissä puoles-

taan korostuvat esimerkiksi yksilön tarpeiden tyydyttäminen ja hyödykkeen huo-

kea hankintahinta. 

Tuotantohyödykemarkkinoinnin onnistumiseen vaikuttaa ratkaisevasti, kuinka 

läheiset henkilökohtaiset suhteet myyjäorganisaation ja osto-organisaation välillä 
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on. Asiakassuhteen ylläpitäminen ja hoitaminen onkin yksi business-to-business- 

markkinoinnin tärkeimpiä osa-alueita, koska sillä voidaan varmistaa asiakastyyty-

väisyys ja asiakassuhteen jatkuminen. Kaiken kaikkiaan business-to-business 

markkinoinnin tehtäviä ovat asiakassuhteen luominen, asiakassuhteen toimivuu-

den varmistus sekä asiakassuhteen syventäminen ja jatkaminen. (Rope 1998, 21-

25.) 

Niin matkailuala kokonaisuudessaan kuin business-to-business-kentän toiminta-

mallikin poikkeavat merkittävästi tuotantoketjusta, jossa kaupattavana tavarana on 

tietty fyysinen tuote. Matkailuhan on jo itsessään asiakkaalle tarjottava palvelu. 

Palvelun myyjän ja ostavan asiakkaan välinen vuorovaikutus korostuu, koska 

matkailupalvelut riippuvat suuresti yksilöiden toiminnasta. Jokainen palveluko-

kemus vaihtelee tuottaja- ja kuluttajakohtaisesti. Siihen vaikuttavat ratkaisevasti 

tuotteen tarjoajan tietämys, mielialat ja palvelualttius eli ne ominaisuudet, joita 

teollisissa tuotteissa ei huomioida. Matkailupalveluiden ominaispiirteenä on myös, 

että ne ovat häviäviä eli olemassa vain tiettynä hetkenä. Niitä ei voida varastoida, 

eikä niiden laatua myöskään pystytä tarkkailemaan samalla tavalla kuin konkreet-

tisten, kaupan hyllylle myyntiin tulevien tavaroiden laatua. (Kandampully, Mok & 

Sparks 2001, 15-20.) 

Matkailuhyödykkeen laadun arvioiminen on monimuotoisempaa kuin teollisuus-

hyödykkeiden, koska arviointikriteerejä ovat ainoastaan matkailupalvelun hinta ja 

se ympäristö, jossa palvelu tai elämys toteutetaan. Matkailupalveluilla ei yleensä 

ole teollisuushyödykkeitä vastaavia vakuuksia, koska ne ovat luonteeltaan kerta-

luontoisia suorituksia eivätkä käsinkosketeltavia tarvikkeita. Matkailualoilla, ku-

ten muillakin palvelualoilla, tyytyväisyyden oleellisimpana mittarina on asiakkaan 

tyytyväisyys ostettuun palveluun. (Kandampully ym. 2001, 15-25.) 

Rope (1998, 17-20) korostaa, että vaikka kulutus- ja tuotantohyödykkeiden varsi-

nainen ostoprosessi ei juuri poikkea toisistaan, olennaisena erona on, että yrityk-

sissä ostoprosessin eri vaiheisiin osallistuu monia eri tehtävissä ja rooleissa toimi-

via henkilöitä. Näin ollen jo tuotteen markkinoinnin kannalta on välttämätöntä 

tiedostaa kaikki ostoprosessiin osallistujat ja heidän roolinsa oston suorittamises-
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sa. Tuotantohyödykkeen ostotilanteeseen vaikuttavat tarjottavan tuotteen lisäksi 

keskeisesti samoilla markkinoilla toimivat muut yritykset ja niiden luoma kilpailu-

tilanne, ostava organisaatio ja ostotilanne. Mitä paremmin tuotteen tai palvelun 

markkinoija tuntee asiakaskuntansa, sitä parempi perusta on olemassa markki-

noinnin onnistumiselle. 

Matkailututkimuksen tunnetuin määritelmä esittää matkailutuotteen pakettina, 

joka koostuu viidestä komponentista. Niitä ovat kohteen vetovoimatekijät, koh-

teen palvelut, saavutettavuus, mielikuvat kohteesta ja hinta. Matkailutuote on 

luonteeltaan palvelu: sen olemuksen ymmärtäminen onkin perusedellytys sille, 

että yrityksessä voidaan keskustella tuotekehityksestä ja matkailumarkkinoinnista. 

Palvelutuotteelle on ominaista, että asiakkaalle tarjotaan jotain aineetonta: koska 

palvelut tuotetaan ja kulutetaan samanaikaisesti, palvelujen tuottamisessa ja 

markkinoimisessa on merkittävä ero tavaroiden tuottamiseen ja markkinointiin. 

Lisäksi palveluiden kysynnän ja tarjonnan huippu ei useinkaan kohtaa, vaan ne 

ovat huipussaan eri aikaan. Palvelun aineettomuus puolestaan saa aikaan sen, että 

epäonnistunutta palvelukokemusta ei voida palauttaa. (Boxberg & Komppula 

2002, 10-11.) 

3.4 Tyytyväisyyttä vai tyytymättömyyttä? 

Asiakassuhdemarkkinoinnissa on vuosia pohdittu, millä tavalla tyytyväisyys hei-

jastuu asiakkaan takaisinostokykyyn. Vaikka toisin olisi helppo luulla, tutkimusten 

mukaan tyytyväisyys on yksinään heikko ennuste sille, tuleeko osapuolten välinen 

yhteistyö tulevaisuudessa jatkumaan. Kuluttajasuhteissa vallitsevat peruspilarit 

vaikuttavat vahvasti myös b-to-b-suhteissa, vaikka business-to-business ja bu-

siness-to-consumers-markkinoinnin välillä onkin keskenään selkeitä eroja. (Birk 

& Paulssen 2007, 983-997.) 

Mittal ja Kamakura (2001, 131) näkevät, että on olemassa vain vähän osoituksia 

siitä, että tyytyväisyys automaattisesti johtaisi tulevaisuudessa jatkuvaan yhteis-

työhön ja jälleenostotapahtumiin. Samoilla linjoilla on myös Reichheld (1996). 
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Hän tuo esiin, että vaikka 90 prosenttia asiakkaista ilmoittaa olevansa tehtyyn yh-

teistyöhön tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä, vain noin 35 prosenttia heistä ostaa 

uudelleen saman yrityksen palveluja. (Birk & Paulssen 2007, 983-997.) 

Homburgin (2005) mukaan asiakastyytyväisyyteen vaikuttavat yhteistyön tehokas 

arviointi sekä havaitun toimintasuorituksen yhdistäminen saatavilla oleviin ylei-

siin vertailustandardeihin. Näin ollen business-to-business-kentällä syntyvä asia-

kastyytyväisyys voidaan nähdä sellaisen pitkäkestoisen yhteistyökumppanuuden 

summana, jossa palveluntuottaja pystyy tarjoamaan asiakkaan tavoitteleman os-

tosidonnaisen täyttymyksen. Asiakastyytyväisyys pohjautuu siihen kokemukseen, 

joka asiakkaalle muodostuu palveluntuottajan toiminnasta ja palvelutuottajan tar-

joamista tuotteista. (Birk & Paulssen 2007, 983-997.) 

Yhteistyön jatkuvuuden ja jälleenostomahdollisuuksien maksimoimiseksi yrityk-

sen on tärkeää tunnistaa sellaiset asiakkaat, jotka ovat lojaaliutensa kautta yrityk-

selle tuottoisimpia. Kun yritys tehokkaasti tiedostaa näiden asiakkaiden olemassa-

olon, se pystyy jo tehdyn yhteistyön pohjalta kehittämään asiakasrekisteriään ja 

tätä kautta tulevaisuudessa kohdistamaan toimintansa kaikkein tuottavimpiin asi-

akkaisiinsa. (Birk & Paulssen 2007, 983-997.) 

4 MATKAILUN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ 

4.1 Toimeksiantajan esittely 

Lahti Travel Oy (myöhemmin Lahti Travel) vastaa Lahden alueen matkailupalve-

luiden myynnistä, markkinoinnista ja asiakasneuvonnasta. Yritys tiedottaa alueen 

majoitus- ja ravintolapalveluista ja nähtävyyksistä sekä tarjoaa matkailuneuvontaa, 

tapahtumatietoja, opasvälitystä sekä kokous- ja ryhmämatkapaketteja. Lahti Travel 

on mukana myös useissa Lahden seudun kehittämishankkeissa. Yrityksen toimin-

ta-alueina ovat Lahti, Asikkala, Artjärvi, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, 

Nastola, Orimattila ja Padasjoki. (Lahti Travel 2007.) 
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Lahti Travelin liikevaihto on noin 1,2 miljoonaa euroa vuodessa. Lokakuussa 

2007 yritys työllistää kahdeksan henkilöä. Niin Lahti Travelin kuin koko Lahden 

alueen matkailuelinkeinonkin toiminnallisena vahvuutena on sijainti Etelä-

Suomen ytimessä, toimivien liikenneyhteyksien päässä. Lahden seudun yritystoi-

mintaa tukee lisäksi alueen monipuolinen elinkeinorakenne, jonka vahvat toimi-

alaverkostot tarjoavat yhteistyö- ja alihankintamahdollisuuksia. (Lahti Travel 

2007.) 

Lahti on merkittävä teollisuus- ja kauppakeskus, joka tunnetaan esimerkiksi Sal-

pausselän harjumaastostaan ja hyppyrimäistään. Lahden matkailullisia vetovoima-

tekijöitä ovat muun muassa Sibeliustalo, Vesijärven satama, urheilukeskus ja 

maauimala sekä radiomastot. Lisäksi suosittuihin alueen nähtävyyksiin kuuluvat 

esimerkiksi Ristinkirkko, Hennalan kasarmialueen museot, Launeen perhepuisto, 

Mukkulan matkailukeskus ja Messilän alue. (Taipale 2006, 160-165.) 

Lahti Travel on Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy Lakesin (myöhemmin Lakes) 

tytäryhtiö. Lakes muun muassa koordinoi alueen elinkeinopolitiikkaa, markkinoi 

Lahden aluetta ulkomailla ja Suomessa sekä pyrkii edistämään alueen kansainväli-

syyttä ja pääomasijoitustoimintaa. Lakesin alueellisen elinkeinostrategian toteut-

tamiseen ja kehittämiseen kuuluvat ympäristö-, vilja-, muovi-, mekatroniikka-, 

puu- ja huonekaluklusterit. Lahti Travelin hallituksen puheenjohtajana toimii Si-

beliustalon puheenjohtaja Antti Vihinen. (Lahti Travel 2007.) 

Maaseutumatkailuhankkeen tutkimustulosten mukaan (Maaseutumatkailu 2006) 

haasteita matkailutoimijoiden elinkeinolle tuovat muun muassa tehokkaan ja pit-

käjänteisen markkinoinnin puute, toiminnan heikko kannattavuus, tarjottavien 

tuotteiden kirjava taso sekä matkailualan yrittäjien keskinäinen kateus. Lisäksi 

toiminnan kehittäjien välinen yhteistyö jää toisinaan vähäiseksi ja pitkäjänteinen 

kehittämistyön tulosten seuraaminen saattaa jäädä vaillinaiseksi. Alueen matkai-

luelinkeinon kehittämisen esteenä nähdään myös se, että joissakin tapauksissa 

vain kovia arvoja ja isoja toimijoita pidetään tärkeinä. 
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Lahti Travelin myyntipäällikkö Tiina Koivisto (Koivisto 4.10.2007) kuvailee Lah-

den alueen matkailuyhteistyötä näin: 

Toiminnan hidasteena on toisinaan se, että alueen matkailuyri-

tykset ovat passiivisia kertomaan omista tarpeistaan. Mikäli yri-

tyksellä on hyvä idea toimintansa kehittämiseen, Lahti Travel 

pystyy toteuttamaan heille markkinointisuunnitelman ilman, että 

yrityksen täytyy itse sijoittaa rahaa yhteistyöhön. Aktiivisimmin 

toiminnassa mukana olevat yritykset saavat yhteistyöstä myös 

suurimman hyödyn. Yhteistyön ongelmana on puolestaan joskus 

se, että Lahti Travelin asettama segmentti ei yhteistyöyrityksen 

näkökulmasta palvele riittävästi heidän tarpeitaan. Tämän 

vuoksi Lahti Travel toivookin jatkuvasti palautetta siitä, kohdis-

tuvatko toiminnan painopisteet oikeille osa-alueille. 

Koiviston (2007) mukaan yhteistyötä voi jarruttaa se, että yritykset eivät tunne 

Lahti Travelin toimintakenttää.  Lisäksi matkailutoimijoiden yhteisen tahdon löy-

täminen on haastavaa, sillä toiminta jakaantuu monelle eri tasolle ja toimijoiden 

harjoittama elinkeino voi luonteeltaan poiketa suurestikin toisistaan. Tiina Koivis-

to myös painottaa, että poliittisten päättäjien suhtautumisella on matkailuelinkei-

non kohentamisessa ratkaiseva merkitys. Tulosten aikaansaaminen edellyttää, että 

matkailualaan panostetaan. 

4.2 Yritysyhteistyö Lahti Travelissa 

Tiina Koivisto (2007) arvioi yritysyhteistyön osuudeksi noin 60 prosenttia koko 

Lahti Travelin toiminnasta. Tällä tarkoitetaan toimenpiteitä, joissa yritykset teke-

vät aktiivisesti yhteistyötä Lahti Travelin kanssa, esimerkiksi sidosryhmätoiminta 

alihankkijoiden kanssa.  Noin 40 prosenttia toiminnasta on puolestaan Lahti Tra-

velin omia hankkeita, joihin ei liity varsinaista yritysyhteistyötä. Koivisto korostaa 

yhteistyön merkitystä, koska se on Lahti Travelille keskeinen verkostoitumisen 

keino. 

Lahti Travel tekee yhteistyötä niin kansallisten kuin kansainvälistenkin järjestöjen 

kanssa. Kansallisista järjestöistä merkittäviä yhteistyökumppaneita ovat esimer-

kiksi Site Chapter Finland (SITE), Matkailun edistämiskeskus (MEK), Finland 
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Convention Bureau (FCB), Suomen matkailuorganisaatioiden yhdistys (SUOMA 

ry) ja Suomen matkatoimistoalan liitto (SMAL). Lisäksi Lahti Travel toimii tii-

viisti Etelä-Suomen matkailutoimijoiden neuvotteluryhmässä ja tekee yhteistyötä 

Lahden ammattikorkeakoulun sekä koulutuskeskus Salpauksen kanssa. Kansain-

välisistä järjestöistä keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Interna-

tional Emissions Trading Association (IETA), Nordic Marketing Center (MNC), 

Japanissa toimiva MEKin toimisto sekä Finnairin kautta saadut yksityisen yritys-

sektorin yhteistyökumppanit Kanadassa ja USA:ssa. (Koivisto 2007.) 

Lahti Travelin markkinointibudjetti on vuodessa keskimäärin 90 000 euroa, josta 

vuonna 2006 käytettiin kansainvälisiin markkinointitoimenpiteisiin noin 40 pro-

senttia. Ulkomailla Lahti Travelin päämarkkina-alue on Saksa, jonne yritys koh-

distaa suurimman osan (reilut 60 prosenttia) kansainvälisistä markkinointitoimen-

piteistään: Lahti Travel tarjoaa Saksaan muun muassa tapahtumatuotteita ja mök-

kipaketteja. Ulkomaisten yhteistyöverkostojen edustajia kutsutaan muun muassa 

tutustumiskäynneille Lahden alueelle, ja heille tiedotetaan uutiskirjein Lahti Tra-

velin toiminnasta. (Koivisto 2007.) 

Lahti Travelin ja Lakesin sidosryhmätoimintaa on tutkittu muun muassa Päijät-

Hämeen maaseutumatkailun kehittämishankkeessa. Vuonna 2002-2006 toteutettu 

maaseutumatkailuhanke oli Tiina Koiviston (2007) mukaan merkittävä askel alu-

eellisten yritysyhteistyöverkostojen luomisessa. Tuon työssäni esille osioita maa-

seutumatkailun loppuraportista, koska siinä sivuttiin keskeisesti Lahti Travelin ja 

Lakesin toimintaa. 

Maaseutumatkailuhankkeen avulla Päijät-Hämeen matkailutoimijoille tiedotettiin 

Lahti Travelin palveluista. Vuosina 2005 ja 2006 kyseistä matkailuhanketta lisäksi 

markkinoitiin matkamessuilla samalla osastolla Lahti Travelin kanssa. Hankkeen 

tavoitteita olivat keskinäinen vuorovaikutus niin alueen matkailutoimijoiden välil-

lä kuin matkailutoimijoiden ja Lahti Travelinkin välillä. Alueellista matkailuyh-

teistyötä ajatellen pyrkimyksenä oli esimerkiksi yrittäjien keskinäisen yhteistoi-

minnan muotojen löytäminen ja vakiinnuttaminen sekä yrittäjien ja myyntiorgani-

saatioiden välisen luottamuksen löytäminen. (Hiltunen & Sinivuori 2006, 18-19.) 



 14 
 

Osa Lahden alueen matkailutoimijoista mainitsi maaseutumatkailuhankkeen Lahti 

Travelin sidosryhmille tekemässäni tyytyväisyystutkimuksessa: yritykset toivat 

esiin muun muassa maaseutumatkailuhankkeen kautta saamaansa näkyvyyttä Lah-

ti Travelin messuosastoilla ja internetsivuilla. Osa yrityksistä myös korosti lomak-

keen vastauksissa, että näkyvyyden lisääntyminen on parantanut heidän yritystoi-

mintaansa ja tehnyt yritystoiminnasta aikaisempaa kannattavampaa. Näitä asioita 

voidaan ainakin osittain pitää maaseutumatkailuhankkeen myötä syntyneinä toi-

minnan verkostoitumisen ja yhteistyön hedelminä, joilla on saavutettu hyviä tu-

loksia alueellisten matkailupalvelijoiden välisessä sidosryhmätoiminnassa. 

Maaseutumatkailuhankeen mukaan Päijät-Hämeen alueella on 30-45 maaseutu-

matkailuyritystä, joiden toiminnalla on potentiaalia säilyä kilpailukykyisenä yri-

tysyhteistyötoiminnan ja myyntikanavoiden järjestäytymisen kautta. Tieto on 

opinnäytetyöni kannalta merkittävä, sillä Lahti Travel on yksi alueen tärkeimpiä 

toimijoita tällä kyseisellä kentällä. Maaseutumatkailuhankkeen tulokset myös 

osoittavat, että Päijät-Hämeen alueellinen matkailuosaaminen ja maakuntarajat 

ylittävä osaajien verkostoituminen kehittyvät jatkuvasti, ja tällöin myös alueen 

matkailutoimijoiden tarjoaminen palveluiden taso nousee. Tämä puolestaan lisää 

matkailuyrittäjien työtilaisuuksien määrää sekä vähitellen muuttaa matkailualan 

hanketoimintaa Päijät-Hämeessä systemaattisemmaksi ja suunnitellummaksi. (Hil-

tunen & Sinivuori 2006, 18.) 

4.3 Alueellinen kehitys ja matkailuyhteistyö 

Matkailuyhteistyö-termillä viitataan tavallisimmin erilaisten yritysten, kuntien, 

seutukuntien tai maakuntien väliseen yhteistyöhön. Toiminnan tavoitteena on 

edistää tietyn alueen matkailullista tunnettuutta ja näin ollen lisätä alueen matkai-

lusta saamia tuloja. Yhteistyö voidaan jakaa kahteen osa-alueeseen: paikallisiin ja 

alueellisiin organisaatioihin painottuvaan vertikaaliseen yhteistyöhön sekä ho-

risontaaliseen yhteistyöhön, jolla tarkoitetaan samalla toimialalla ja maantieteelli-

sellä alueella toimivien yritysten keskinäistä yhteistyötä. Tämän määritelmän poh-
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jalta Lahti Travelin sidosryhmätoimintaa ja yritysyhteistyötä voidaan pitää verti-

kaalisena yhteistyönä. (Boxberg ym. 2001, 26.) 

Rakentavasti toteutetussa alueellisen yhteistyön vaiheissa korostuvat ennen kaik-

kea osapuolten tunnustamat yhteiset, toimintaa ohjaavat arvot: jokaisen osapuolen 

on koettava, että yhteistyö auttaa juuri hänen ongelmansa ratkaisemisessa. Myös 

alueellisten matkailuorganisaatioiden yhteistyölähtöinen ja tasapuolinen johtami-

nen on menestyksen avain. Yhdessä voidaan myös harkita, voidaanko valtiolta 

saadut rahalliset lahjoitukset joissakin tapauksissa lahjoittaa pienemmät resurssit 

omaavien alueen toimijoiden aseman elvyttämiseksi. (Giaoutzi & Nijkamp 2006, 

291.) 

Destination branding -termiä alettiin käyttää alueellisten matkailukohteiden mark-

kinoimisessa 1990-luvun lopulla, vaikka branding-sana otettiinkin kansainvälises-

sä markkinointikirjallisuudessa käyttöön jo 50 vuotta sitten. Alueellisten matkai-

lukohteiden brandaamiselle ovat tunnusomaisia piirteitä muun muassa valtion 

rooli alueen kehittämisessä, matkailijoiden tyytyväisyys, matkailukohteesta luota-

va mielikuva ja siihen kohdistuvat asenteet, alueen sähköinen markkinointi, mat-

kailuperinne ja kulttuurinen matkailun kehitys. (Tourism Managemt 28, 630-631.) 

Monissa maissa valtio toimii matkailukehityksessä yhteistyöjärjestelyjen tausta-

toimijana. Yhteistyökumppaneiden välillä pidettävät säännölliset, kasvokkain ta-

pahtuvat neuvottelut herättävät keskustelua siitä, miten alueellista matkailua voi-

taisiin yhdessä kehittää. Yhteistyö parhaimmillaan johtaa kasvavaan tietoon, am-

mattitaitoon, varallisuuden ja muiden alueellisten voimavarojen hyödyntämiseen 

ja koordinoimiseen, käytettävien toimintatapojen entistä laajempaan hyväksymi-

seen sekä niiden monipuolisempaan toteuttamiseen. (Giaoutzi & Nijkamp 2006, 

287.) 

Potentiaalisten hyötyjen lisäksi alueellisen matkailukehityksen hyväksi tehtävässä 

yhteistyössä on usein myös merkittäviä haasteita ja ongelmia. Useiden toimijoiden 

väliset säännölliset tapaamiset vievät aikaa, ja yhdessä tehtävät päätökset voivat 

osoittautua monimutkaisiksi. Yhteistyö on tuottoisaa etenkin silloin, kun useat 
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osapuolet haluavat yhdessä ratkaista tietyn ongelman, koska eivät yksin pysty re-

surssien puutteen vuoksi toimimaan riittävän tehokkaasti. Useiden alueellisten 

toimijoiden yhteistyöllä saadaan parempia tuloksia ja enemmän hyötyä aikaan 

kuin yksin toimittaessa. Yhteistyö ja vuorovaikutus edellyttävät kaikilta osapuolil-

ta molemminpuolista suuntautuneisuutta yhteisten tavoitteiden aikaansaamiseksi. 

Menestyksekäs yhteistyö alueellisten matkailupalvelujen kehittämiseksi sisältää 

seuraavat viisi tärkeää ominaispiirrettä: yhteistyökumppanit ovat itsenäisiä mutta 

vastavuoroisia, erimielisyydet ratkaistaan rakentavalla keskustelulla, osapuolet 

kantavat tasapuolisesti vastuuta toimialan tulevaisuuden kehittämiseksi ja yhteis-

työ on eräänlainen jatkuvasti käynnissä oleva kehitysprosessi. (Giaoutzi & Nij-

kamp 2006, 288.) 

Suomen matkailutoimialan kehittymättömyyttä on osaltaan selitetty yhteistyön 

puutteella. Matkailutoimialalle tyypillisinä ja suomalaiskansallisina paheina on 

pidetty myös kateutta ja toisten matkimista. Samoja syitä on pidetty matkailualan 

kehittymisen ongelmina tosin myös Euroopassa, Amerikassa ja Aasiassa, joten 

kyseiset ongelmat eivät ole pelkästään suomalaisen matkailualan erityispiirteitä. 

Nämä haasteet viittaavatkin yleismaailmallisesti matkailutoimialan pienyritysval-

taisuuteen, sesonkiluontoisuuteen, sivutoimiseen yrittäjyyteen sekä suhteellisen 

helppoon ja matalaan kynnykseen, joka alalle tulemisessa toisinaan vallitsee. Jois-

sakin tapauksissa matkailuyhteistyötä voi hidastaa myös se, ettei paikkakunnalla 

ole kunnallista matkailuorganisaatiota, joka aktivoi yksittäisiä toimijoita yhteis-

työhön. (Boxberg ym. 2001, 31.) 

Yritysyhteistyön esteitä toisinaan voivat olla myös puuttuva yhteistyökokemus, 

aika- ja raharesurssien riittämättömyys, tietotaidon puuttuminen sekä toiminnan 

lyhytjänteisyys. Yhteistyön päättymisen syynä saattaa taas olla esimerkiksi se, että 

toiminnan kautta saavutettavat hyödyt eivät tyydytä osapuolia tai toimijoiden vä-

liltä puuttuu keskinäinen luottamus. Luottamus toisen osapuolen taloudellisiin, 

tietotaidollisiin tai henkilösuhteisiin liittyviin kykyihin voi puolestaan horjua esi-

merkiksi yhteistyöstä saatujen negatiivisten kokemusten tai muiden toimijoiden 

antamien tietojen kautta. (Boxberg ym. 2001, 32.) 
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Alueellisen matkailun suunnittelemiseen liittyy monimutkaisia toimenpiteitä, jot-

ka sisältävät suuren määrän haasteita keille tahansa yhteistyökumppaneille. Avain-

tekijänä on, että yhteistyön tulokset ulottautuisivat tekijöihinsä verrattuna monin-

kertaisiin toimijoihin: valtioon, yksityisiin toimijoihin, valtiosta riippumattomiin 

organisaatioihin ja paikallisiin yhteisöihin. Näiden ryhmien toiminta määräytyy 

sen mukaisesti, keskittyvätkö heidän kiinnostuksen kohteensa paikalliseen, alueel-

liseen vai valtakunnalliseen toimintaan. (Giaoutzi & Nijkamp 2006, 288.) 

Yhteistyö julkisen ja yksityisen sektorin välillä on välttämätöntä, sillä yksittäisten 

yritysten resurssit ovat usein liian pienet tehokkaaseen markkinointiin. Etenkin 

pienet perheyritykset ovat usein riippuvaisia julkisin varoin toteutettavasta mieli-

kuvamarkkinoinnista, joka tuo alueelle kysyntävolyymiä. Lisäksi julkisen rahoi-

tuksen tarkoituksena on taata markkinoinnin hyödyn jakautuminen koko matkailu-

toimialalle. Yleinen alueellinen markkinointi tuo tosin joskus mukanaan niin sa-

notun public good -ongelman: yrittäjät saattavat turvautua ajatukseen, miksi mak-

saa markkinoinnista, jos joku maksaa joka tapauksessa puolestamme. (Boxberg 

ym. 2001, 32.) 

Vaikka matkailuyhteistyö voi olla luonteeltaan monimutkaista, se parhaimmassa 

tapauksessa yhdistää paikallisia, alueellisia ja valtakunnallisia kiinnostuksen koh-

teita alueellisen kehityksen näkökulmasta. Tehokkaan alueellisen yhteistyön ta-

voitteena on auttaa kansallisia valtioneuvostoja huomioimaan entistä monipuoli-

semmin paikallisia pyrkimyksiä ja alueen vetovoimaisia ominaispiirteitä sekä vä-

hentää poliittista kireyttä paikallisten, alueellisten ja kansallisten näkökulmien 

välillä. (Giaoutzi & Nijkamp 2006, 289.) 

Alueellinen matkailuyhteistyö on dynaamista vuorovaikuttamista sisäisten ja ul-

koisten toimijoiden välillä. Lisäksi yhteistyötä leimaavat keskeisesti sosiaaliset, 

kulttuuriset, taloudelliset ja poliittiset vaikutukset. Yhteistyössä mahdollisesti syn-

tyvien ristiriitojen välttämiseksi täytyy näin ollen kiinnittää huomiota siihen, millä 

tavalla toimintatavat vaikuttavat matkailuyhteistyön sisäisiin suhteisiin päätösten 

valmistelemisessa, kehittämisessä ja mahdollisessa käytännön tasolle saattamises-

sa. (Giaoutzi & Nijkamp 2006, 290.) 
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4.4 Matkailun markkinointikanavat 

Suomen matkailualan markkinointikanavat voidaan jakaa kolmeen ryhmään. En-

simmäisenä ovat paikalliset, seutukunnalliset, maakunnalliset ja suuralueorgani-

saatiot. Toisena ryhmänä ovat matkailukeskusten markkinointiorganisaatiot ja 

kolmantena horisontaaliverkostot eli asiapohjaiset verkostot. (Boxberg ym. 2001, 

68.) 

Markkinointikanavat ovat merkittävä osa matkailutuotteen jakelutietä. Nämä ka-

navat ovat matkailuyrityksen markkinoinnille välttämättöminä erityisesti silloin, 

kun yritys hakee uusia asiakkaita tai kilpailee uusilla markkinoilla. Ilman matkai-

luorganisaatioiden laaja-alaista yleismarkkinointia pienten yritysten olisi monessa 

tapauksessa mahdoton saada kauempana sijaitsevilla markkinoilla tuotteensa esil-

le. (Boxberg ym. 2001, 68.) 

Jatkuvasti kasvavilla matkailumarkkinoilla pienet matkailuyritykset ovat usein 

riippuvaisia yhteistyöstä alueella ja alalla toimivien suurempien yritysten, kuten 

matkatoimistojen ja hotellien kanssa, joilla on käytössään pientä yritystä suurem-

mat taloudelliset resurssit sekä laajaa tietämystä näkyvyyden saavuttamiseksi. 

Suurilla yrityksillä on yleensä myös pientä matkailutoimijaa kehittyneempi infra-

struktuuri ja kehittyneemmät keinot markkinoiden läpäisemiseksi. (Giaoutzi & 

Nijkamp 2006, 51.) 

2000-luvun alussa ja sitä ennen vain osa paikallisista, seutukunnallisista ja maa-

kunnallisista alueorganisaatioista toimi palvelujen välittäjinä, ohjelmapalvelujen 

tuottajina ja myyjinä. Vuosituhannen vaihteen myötä organisaatioiden toiminnot 

ovat kuitenkin jatkuvasti kehittyneet kaupallisempaan suuntaan: markkinointior-

ganisaatiot ovat vähitellen muuttuneet myyntiorganisaatioiksi. Mikäli kaupallinen 

markkinointiorganisaatio korvaa yhä useammin itsenäisen kunnallisen matkailu-

toimiston, saattaa matkailuneuvonta eriytyä monella paikkakunnalla kunnalliseksi 

kausiluontoiseksi informaatiopisteeksi. Kuntakohtaiset matkailutoimistot vähitel-

len korvattaneen alueellisilla markkinointi- ja myyntitoimistoilla sekä varaamo-

keskuksilla, joiden taustaorganisaatioissa kunnat voivat yhteispanostuksella saada 
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toiminnalleen merkittävästi paremman katteen kuin kukin kunta yksikseen. Tämä 

onkin pienten kuntien ja kaupunkien matkailun kehittämisen elinehto. (Boxberg 

ym. 2001, 80-81.) 

Lahti Travel lukeutuu toimintakentältään alueelliseksi matkailuorganisaatioksi. 

Alueelliset matkailuorganisaatiot ovat kerroksisen rakenteen omaavia asiapohjai-

sia verkostoja, jotka muodostuvat alueellisesta yhteistyöstä. Verkostojen kerrok-

sellisuus tarkoittaa yritysten näkökulmasta, että kun yrittäjä kuuluu enemmän tai 

vähemmän aktiivisena toimijana paikalliseen verkkoon, kuuluu se tätä kautta 

myös laajempaan maakunnalliseen kokonaisuuteen ja koko Suomen matkailuver-

kostoon. Lisäksi verkoston rakenne voi olla edustuksellinen: kun yksittäinen yrit-

täjä kuuluu paikallistuoteverkkoon, käytännössä jokin verkon yrityksistä edustaa 

sitä alueellisessa organisaatiossa ja organisaation päätöksenteossa. Alueellisten 

organisaatioiden lisäksi on olemassa kunnallisia matkailuorganisaatioita ja seutu-

kunnallisia organisaatioita. (Boxberg ym. 2001, 39-40.) 

4.5 Matkailun virtuaalinen ympäristö 
 

Matkailu on nopeasti kasvanut suurimmaksi yksittäiseksi internetpalveluja käyttä-

väksi palvelutuotannon kategoriaksi. Internet-palvelut ovat lunastaneet paikkansa 

etenkin majoituspalvelujen ja lentoyhtiöiden toiminnassa. Vaikka Lahti Travelilla 

ei ole sivuillaan tilausjärjestelmää tai toimintoja, mistä palvelut voi suoraan vara-

ta, on yrityksen sähköisellä näkyvyydellä keskeinen rooli niin alueellisessa, valta-

kunnallisessa kuin kansainvälisessäkin yhteistyössä. (E-Business for Tourism 

2001, 7.) 

Matkailu on alueellisessa taloudellisessa kehityksessä ja modernien yhteisöjen 

rakenteellisena elementtinä riippuvainen informaatio- ja viestintäteknologian jat-

kuvasta kehityksestä. Tekninen kehitys on mullistanut koko matkailuelinkeinoa 

luomalla uusia bisnesmalleja, muuttamalla matkailupalvelujen jakelukanavia ja 

kehittämällä vertailukelpoisia toimintamalleja. (Giaoutzi & Nijkamp 2006, 51.) 
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Etenkin business-to-business-organisaatioissa, niin kuin matkailun kentällä ylipää-

täänkin, toiminta kohdistuu vahvasti kansainvälisille markkinoille. Näin ollen 

kehittynyt teknologia ja etenkin yritysten näkyvyys internetissä mahdollistavat 

kaupankäynnin missä ja milloin tahansa (Fill & Fill 2005, 7.) Myös Gummesonin 

(2004, 157) mukaan tietotekniikka tuo talouselämään uuden infrastruktuurin ja 

tarjoaa markkinoijille uusia mahdollisuuksia. 

Gummessonin (2004, 126-133) mukaan jokaisella palvelun toimittajalla on suhde 

asiakkaan asiakkaaseen, vaikkakin se olisi epäsuora ja vaikka sitä ei tiedostettaisi. 

Lahti Travel Oy:lläkin on sidosryhmäyritystensä lisäksi suhde myös niihin kulutta-

jiin, jotka ostavat palveluita Lahti Travelin yritysyhteistyökumppaneilta, eli asiak-

kaan asiakkailta. Ongelmana voikin joskus olla se, että asiakkaan kaipaamat omi-

naisuudet ovat erilaisia kuin ne, joita taas asiakkaan asiakas vaatii. Näin ollen tuo-

te ja palvelut pitäisi pyrkiä sovittamaan sekä välittömän asiakkaan että asiakkaan 

asiakkaan tarpeisiin. Lisäksi yrityksen suhde voi olla asiakkaaseen joko läheinen 

tai etäinen. Suhteen laatuun vaikuttaa muun muassa se, kuuluuko asiakaskuntaan 

kymmeniä, satoja vai tuhansia ihmisiä. Mitä suuremmalle toimintakentälle yrityk-

sen toiminta ulottuu, sitä helpommin myös suhde asiakkaaseen muuttuu etäiseksi. 

Tilaaja-tuottaja-mallissa tilaaja määrittelee sen, mitä tehdään ja tuottaja sen, miten 

tämä asia tehdään. Toiminnan kokonaisvastuun liukeneminen on koettu tilaaja-

tuottaja-mallin erääksi keskeiseksi ongelmaksi. Palveluprosesseja pilkotaan yhä 

pienempiin osiin, jolloin palveluketjuun tulee uusia solmukohtia ja mahdollisia 

katkoksia tai häiriöitä. Prosesseissa on mukana entistä enemmän erilaisia palvelu-

tuottajia, joiden keskinäisestä yhteistyöstä ei kenelläkään ole kokonaisvastuuta, 

vaan jokainen toimii oman sopimuksensa pohjalta. (Julkisten ja hyvinvointialojen 

liitto 2007.) 

Tilaajan on kehitettävä menetelmät palveluiden laadun toteamiseksi ja seuraami-

seksi. Sillä tulee olla valmiina keinot puuttua palveluiden tasossa tai laadussa ha-

vaittuihin epäkohtiin. Liian usein tilaajapuolella koetaan, että sopimuksen synnyt-

tyä vastuu palveluiden toimivuudesta siirtyy tuottajaportaalle, eikä sillä ole enää 

roolia muutoin kuin aivan äärimmäisissä väärinkäytöstapauksissa. Epäkohtiin 
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puuttumiskynnys on aivan liian korkealla. Todennäköisesti kukaan ei ota koko-

naisvastuuta epäonnistumisista, vaan vastuuta pallotellaan toimijoiden välillä. 

Tällöin kansalaisten todennäköiseksi osaksi jää kärsiä asiattoman palvelun aiheut-

tamat haitat ilman hyvitystä. (Julkisten ja hyvinvointialojen liitto 2007.) 

Yritysten välinen juridinen suhde liittyy keskeisesti niin tilaaja-tuottaja-malliin 

kuin sidosryhmätoiminnan kenttään kokonaisuudessaankin. Gummesson (2004, 

195) erottelee toisistaan kaksi mallia, jonka mukaisesti yrityksissä voidaan juridi-

siin malleihin suhtautua. Ensimmäisen mukaan yritys voi miettiä businessneuvot-

telujen taustalla mahdollisesti häälyviä oikeudenkäyntejä. Toisessa esimerkissä 

taas yritysyhteistyösuhde voi olla yritykselle pääosin ammatillinen ja jopa henki-

lökohtainen, mutta suhteessa varaudutaan jossain määrin myös juridisten ongelmi-

en mahdollisuuteen. 

Gummessonin mukaan (2004, 196) juridisten suhteiden hoitamisessa vallitsee 

kolme keskeistä elementtiä. Ensinnäkin juridiikkaa käytetään ennaltaehkäiseviin 

tarkoituksiin neuvotteluissa ja sopimuksissa mahdollisten väärinkäsitysten välttä-

miseksi ja suojaksi sitä vastaan, että sopimusosapuoli ei täytä velvoitteitaan. Toi-

seksi siihen liittyy laaduntarkastus ja kiistojen selvittäminen. Kolmantena kohtana 

on puolestaan manipulointi. Lakia voidaan käyttää myös toisen osapuolen tahalli-

sessa ansaan virittämisessä. Tällaisia tapauksia voivat olla esimerkiksi asiakirjoi-

hin pienellä painetut sopimustekstit, joiden sisältöä on hankalaa ymmärtää ilman 

lakimiesten apua. Lisäksi ongelmatilanteita juridisissa suhteissa voi syntyä liike-

elämässä usein käytetyissä suullisissa sopimuksissa, mikäli molemmat osapuolet 

eivät pidä kiinni sovitusta asiasisällöstä. 

5 SIDOSRYHMÄTUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

5.1 Aiheen valitseminen 

Valitsin työni aiheeksi Lahti Travelille tehtävän tyytyväisyystutkimuksen, koska 

minua on niin opiskeluaikani kuin aikaisemmassa toimittajan työssäni Uusi Lahti -
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kaupunkilehdessä kiinnostanut Lahden elinkeinopolitiikan ja matkailukehityksen 

seuraaminen. Lisäksi olen aikaisemmin tutustunut Lahti Traveliin Lahden Seudun 

Oppaat ry:n kautta, jonka rekisteröitynä matkailuoppaana olen toiminut. Kaikki 

nämä tekijät yhdessä ovat saaneet minut kiinnostumaan Lahden matkailullisista 

vetovoimatekijöistä sekä keinoista, joita Lahti Travel käyttää alueen matkailuelin-

keinon kehittämisessä. Lisäksi aiheen teki erityisen kiinnostavaksi se, että minun 

haluttiin tutkivan nimenomaan sidosryhmätoimintaa, ei kuluttajien mielipiteitä. 

Yritysyhteistyöhön paneutuminen tuntui tavanomaista kuluttajille suunnattua ky-

selytutkimusta haasteellisemmalta tehtävältä, koska yritysyhteistyökumppanuutta 

ja sidosryhmätoimintaa käsitteleviä tutkimuksia on tehty huomattavasti vähemmän 

kuin kuluttajille suunnattuja asiakastyytyväisyystutkimuksia. 

Lahti Travelin rooli Lahden alueeseen kuuluvien yhdeksän kunnan matkailuelin-

keinoelämän kasvattajana on äärimmäisen kiinnostava, koska työtä on yhden yri-

tyksen toimialaksi paljon. Haasteena ovat toiminnan, työn markkinointiarvon ja 

tätä kautta myös matkailun alueelle tuoman varallisuuden tasapuolinen jakautumi-

nen. Koska Lahti Travel toimii Suomen viidenneksi suurimmalla kaupunkialueel-

la, yrityksen volyymi Lahden alueen talouselämän kehittäjänä on huomattavan 

suuri. Onkin ollut kiehtovaa selvittää, miten Lahti Travelin sidosryhmäyritykset 

yhteistyön kokevat: onko se vastannut odotuksia ja onko sen kautta saatu matkai-

lumarkkinoilla toivottua näkyvyyttä sekä näin ollen myös taloudellista hyötyä? 

Työni hedelmällistä antia ovat myös tutkimuksessani esille tulleet kehitysehdotuk-

set, joita yritys voi tulevaisuudessa toiminnassaan huomioida. 

5.2 Tutkimusongelmat ja tutkimusmenetelmät 

Lahti Travelin sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille osoitetulla tyytyväisyys-

kyselyllä haluttiin selvittää, miten sidosryhmät kokevat yhteistyön Lahti Travelin 

kanssa ja miten tätä yhteistyötä voitaisiin tulevaisuudessa kehittää? 

Opinnäytetyössä käytetään määrällistä tutkimusmenetelmää. Tutkimus toteutettiin 

kyselylomakkeen avulla, jossa käytettiin Likertin asteikolla suljettuja eli struktu-
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roituja kysymyksiä. Kysymyksiin annettiin valmiit vastausvaihtoehdot, joista yri-

tysten edustajat valitsivat näkökantaansa edustavan vaihtoehdon ympyröimällä 

haluamansa vaihtoehdon. Strukturoidut kysymykset ovat tarkoituksenmukaisia 

silloin, kun selvästi rajatut vastausvaihtoehdot tiedetään etukäteen ja kun niitä on 

rajoitetusti. Suljettujen kysymysten tarkoituksena on vastausten käsittelyn yksin-

kertaistamisen lisäksi myös virheiden torjunta. (Heikkilä 1998, 50-53.) 

Kyselylomakkeessa on lisäksi avoimia kysymyksiä. Heikkilän (1998, 50) mukaan 

avointen kysymysten vastaukset voivat tuoda esiin uusia näkökantoja tai varteen-

otettavia parannusehdotuksia. Niin opinnäytetyöni kokonaisuuden kuin Lahti Tra-

velin tutkimukselleni asettamien tavoitteidenkin kannalta vastaajien omat kom-

mentit ja omin sanoin kirjoitetut vastaukset antavat kattavimman ja totuudenmu-

kaisimman kuvan siitä, mihin asioihin sidosryhmäyritykset ovat erityisen tyytyväi-

siä ja mihin puolestaan kaivataan parantamisen varaa. 

5.3 Tutkimuksen tavoitteet ja työn rajaukset 

Lahden alueella on yhteensä noin 400 matkailu- ja majoitusalan yritystä. Lahti 

Travelin myyntipäällikkö Tiina Koiviston (2007) mukaan kyselytutkimukseen 

valittiin mukaan 80 yhteistyökumppania, joita Lahti Travel piti yhteistyön aktiivi-

suuden kannalta toiminnalleen tärkeimpinä. Koiviston mukaan yrityksiä valittaes-

sa ei keskitytty liikevaihdollisiin, yritysten kokoon liittyviin tai toiminta-alaa kos-

keviin asioihin; tutkimukseen valittiin ne yhteistyökumppanit, jotka ovat Lahti 

Travelin näkökulmasta asettaneet itselleen kehitystavoitteita ja näin ollen osallis-

tuneet innokkaasti alueellisen matkailuelinkeinon edistämiseen. 

Opinnäytetyöni tavoitteena oli kartuttaa keinoja, joilla tutkimuksen toimeksiantaja 

eli Lahti Travel voi tulevaisuudessa kehittää yhteistyötään sidosryhmäyritystensä 

kanssa. Kokonaisuutta suunnitellessani halusin saada tutkimustulosten kautta vas-

tauksia seuraavanlaisiin kysymyksiin: Mitkä yhteistyökumppanuuden osa-alueet 

kaipaavat eniten huomiota ja kehittämistä, millaiset asiat herättävät yhteistyö-

kumppaneissa tyytymättömyyttä ja kokevatko Lahden alueen matkailutoimijat 
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Lahti Travelin yritysyhteistyön tasapuoliseksi? Työni keskeisenä tavoitteena oli 

myös selvittää, pitävätkö Lahti Travelin yhteistyökumppanit alueellista matkailu-

palveluiden markkinointi- ja myyntiyhtiötä tarpeellisena ja ovatko Lahti Travelin 

yritystoiminnalleen asettamat painopistevalinnat asiakkaiden näkökulmasta onnis-

tuneita ja keskenään tasapainoisessa asemassa. 

Näiden tavoitteiden pohjalta työni teoreettiseksi viitekehykseksi muodostuivat 

yhteistyökumppanuus, sidosryhmätoiminta, asiakastyytyväisyys ja alueellisten 

organisaatioiden toiminta. Tutkimuksen tavoitteisiin pääsemiseksi työni teoriaosi-

on keskeistä sisältöä ovat muun muassa yhteistyökumppanuutta ja alueellista yh-

teistyötä käsittelevät osiot. Nämä luvut antavat tietopohjan niille asioille, joihin 

Lahti Travelin toimintaa ja Lahden alueen matkailuyhteistyötä voidaan peilata. 

5.4 Lomakkeen laatiminen ja valmiin lomakkeen esittely 
 

Tapasin opinnäytetyöni toimeksiantajan eli Lahti Travelin edustajat tutkimuksen 

tarkemman sisällön suunnittelemiseksi helmikuussa 2006. Allekirjoitin tuolloin 

myös opinnäytetyön yhteistyösopimuksen toimitusjohtaja Essi Alaluukkaan kans-

sa. Alun perin Lahti Travel ehdotti toimitettavien tutkimuslomakkeiden lukumää-

räksi sataa kappaletta, mutta päätyi kevään aikana 80 kappaleeseen, koska katsoi 

tämän lukumäärän kattavan heidän ensisijaisen yritysyhteistyökumppaneiden koh-

deryhmänsä. Toimeksiantaja myös painotti tutkimuksen suunnittelussa lomakkeen 

toistettavuutta: Lahti Travel halusi, että samaa tutkimusta voitaisiin käyttää tulevi-

na vuosina uudelleen yrityksen senhetkisiin tarpeisiin soveltaen. 

Lahti Travel oli erityisen kiinnostunut siitä, missä heidän toimenpiteissään yhteis-

työyritykset ovat olleet mukana ja kuinka hyvin he tuntevat Lahti Travelin toimin-

taperiaatteet. Toimeksiantaja halusi myös tietää, millaisia asioita sidosryhmät 

mahdollisesti toivovat yhteistyöhön lisää ja millaisia asiakkaita sidosryhmäyrityk-

set ensisijaisesti itselleen toivovat. Tutkimuksen kautta haluttiin myös tietoa siitä, 

ovatko sidosryhmäyritykset tyytyväisiä Lahti Travelin tuoman yhteistyön kautta 

saavutettuun myynnin määrään ja minkä verran yritykset toivoisivat yhteistyön 
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kautta saavutettavan myynnin lisääntyvän. Toimeksiantajan tarpeiden määrittele-

mänä tutkimus rakentui kahteen osioon, jotka otsikoitiin nimillä ”perustiedot” ja 

”yhteistyö”. 

Sidosryhmäyritysten perustiedoista Lahti Travel toivoi kysyttäväksi muun muassa 

yhteistyökumppanien pääasiallista matkailusektorin toimialaa, ensisijaista asiakas-

ryhmää, yrityksen vakituisen henkilökunnan määrää, kotimaisten ja ulkomaalais-

ten asiakkaiden prosentuaalista määrää, yrityksen vuosittaista kokonaisliikevaih-

toa ja sitä, kuinka paljon yritys käyttää vuodessa varoja erilaisiin markkinointitoi-

menpiteisiin. 

Yhteistyötä käsittelevän osion toivottiin tuovan tietoa siitä, millaisiksi yhteistyö-

kumppanit kokevat Lahti Travelin aukioloajat, henkilökunnan ammattitaidon, 

Lahti Travelin myyntimateriaalit, internetsivut sekä myynti- ja markkinointitoi-

menpiteet. Toimeksiantajan toivomuksesta tutkimuksessa selvitettiin myös, mil-

laisia asioita yhteistyö on sidosryhmäyrityksille tähän mennessä tarjonnut ja mil-

laisia palveluja yritykset tulevaisuudessa toivoisivat saavansa yhteistyön kautta. 

Lisäksi Lahti Travel toivoi tutkimuksen tuovan monipuolisia avoimia vastauksia, 

joita he voisivat tulevaisuudessa käyttää toimintansa kehittämisessä. 

Kuten edellä ilmeneekin, Lahti Travel nimesi tutkittavat osa-alueet tarkasti ja näin 

ollen toi selkeästi esille, millaisista asioista he ensisijaisesti ovat kiinnostuneet. 

Tutkimusta toteuttaessani minulla oli työni toimeksiantajan toiveiden muokkaama 

selkeä ohjenuora siitä, millainen tutkimuksen tulisi olla. Tästä huolimatta tutki-

muslomakkeen toteuttaminen jätti kuitenkin runsaasti tilaa myös omalle luovuu-

delleni ja edellytti itsenäistä päätöksentekoa muun muassa siinä, miten kysymyk-

set muotoillaan ja mihin järjestykseen kysymykset asetetaan. 

Tutkimuslomakkeen sisällössä työni toimeksiantaja puuttui oikeastaan vain yhteen 

asiaan: siihen, miten yhteistyötä selvittävän osa-alueen täysin samaa mieltä - täy-

sin eri mieltä -asteikolta valittavat vastausvaihtoehdot sijoitetaan. Itse sijoitin tut-

kimuslomakkeen varhaisimpiin versioihin numerojärjestyksessä yhdestä viiteen 

kulkevat vastausvaihtoehdot oppikirjojen opastamalla tavalla pienemmistä suu-
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rimpaan: täysin eri mieltä (1), jokseenkin eri mieltä (2), ei samaa eikä eri mieltä 

(3), jokseenkin samaa mieltä (4), täysin samaa mieltä (5). Toimeksiantajan mieles-

tä vaihtoehtojen asettelu oli kuitenkin negatiivinen ja halusi, että vastausvaihtoeh-

dot sijoitetaan toisin päin. Näin ollen tutkimukseni lopullisessa versiossa moniva-

linnat alkavat vaihtoehdolla täysin samaa mieltä (5) ja päättyvät kohtaan täysin eri 

mieltä (1). Toimeksiantajan toivomuksesta vastaajalle siis tarjottiin tutkimuslo-

makkeessa ensimmäisenä positiivisin vastausvaihtoehto ja vasta viimeisenä nega-

tiivisin vaihtoehto. 

Itse olisin alun perin jättänyt lomakkeen yhteistyötä käsittelevästä osiosta pois 

kohdan numero kolme ”ei samaa eikä eri mieltä”. Tämäntyyppinen vastausvaihto-

ehto on lomakkeen täyttäjälle helppo takaportti sen varalta, ettei halua syventyä 

miettimään vastaustaan kovin syvällisesti. Toimeksiantajan kanssa päädyimme 

kuitenkin siihen lopputulokseen, että kaikilla vastaajilla ei kuitenkaan välttämättä 

ole kokemuksia lomakkeen kysymysten kaikilta osa-alueilta ja näin ollen myös 

sellainen vastausvaihtoehto on tarpeellinen, jossa ei ole pakko olla jotakin mieltä. 

Kun tutkimuslomakkeiden syntyä pysähtyy jälkeenpäin tarkastelemaan, huomaa, 

kuinka palaset ajan mittaan loksahtivat paikoilleen saamani palautteen ja oman 

oivaltamiseni kautta. Ennen viimeisimmän, ja näin ollen myös päättötyöhöni pää-

tyneen, version syntyä laadin sidosryhmille postitettavasta lomakkeesta kaikkiaan 

noin kymmenen versiota. Lomakkeen mukana lähettämäni saatekirjettä puolestaan 

muokkasin seitsemän kertaa. Saatekirjeen toteuttamisessa haasteellisinta oli sidos-

ryhmäyritysten motivointi vastaamiseen, ja näin ollen painotinkin kirjeessä vaikut-

tamisen mahdollisuutta, jonka tutkimuslomakkeen täyttäminen tarjoaa. Mahdolli-

simman suuren vastausmäärän saamiseksi katsoin myös tutkimuksen luotattavuu-

den ja tutkimustulosten luotettavuuden korostamisen ehdottoman tärkeäksi, ja 

saatekirjeessä korostetaan myös näitä asioita. 

Kahden kuukauden aikana tehdyn pikkutarkan hiomisen jälkeen Lahti Travelin 

sidosryhmäyrityksille vihdoin lähti niin postitse kuin sähköpostilla saatekirje ja 

lomake, joihin niin minä kuin työni toimeksiantaja olimme tyytyväisiä. Jotta tut-

kimuslomakkeen palauttaminen olisi yhteistyöyrityksille mahdollisimman help-
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poa, postitettujen tutkimuslomakkeiden mukaan liitettiin postimerkillä ja osoite-

tarralla varustettu kirjekuori. Täytetyt tutkimuslomakkeet palautettiin nimelläni 

Lahden ammattikorkeakoulun Matkailun laitokselle: pidimme toimeksiantajan 

kanssa tätä ratkaisua puolueettomimpana ja eniten luottamusta herättävänä vaihto-

ehtona. Jos vastaajat olisivat lähettäneet tutkimukset Lahti Traveliin, yritysyhteis-

työkumppanit eivät ehkä vastauksistaan kiinni jäämisen pelossa olisi vastanneet 

lomakkeen kysymyksiin niin suorasanaisesti kuin suurin osa heistä nyt vastasi. 

Lomakkeen ensimmäisissä versioissa oli kolme osiota: A) Yritystiedot, B) Tyyty-

väisyys ja C) Lahti Travelin asiakaspalvelu. Yritystietoja käsittelevä kokonaisuus 

oli kuitenkin ainoa, joka jäi tutkimuslomakkeen viimeisimpään muotoon lähestul-

koon ennalleen. Sitäkin kuitenkin syvennettiin ja osa-alueen kysymyksiä selkeytet-

tiin ja täydennettiin. Suppeutensa ja epäloogisuutensa vuoksi tyytyväisyyttä ja 

Lahti Travelin asiakaspalvelua tutkivat osiot yhdistettiin yhdeksi osa-alueekseen, 

jonka otsikoksi tuli yhteistyö. Näin ollen valmis tutkimuslomake jakaantui kah-

teen selkeään asiakokonaisuuteen: A) Perustiedot ja B) Yhteistyö. Lomakkeen 

jäsentelyn kautta syntyi kokonaisuus, jonka kokonaisuudessa keskitytään työni 

toimeksiantajaa eniten kiinnostaviin kysymyksiin. 

Testasin lomakkeen eri versioita useaan otteeseen kahdeksalla henkilöllä, ennen 

kuin lomakkeen viimeisin kokonaisuus syntyi. 

5.5 Aineiston kerääminen ja käsittely 
 

Tutkimus toteutettiin sekä kirjallisena postikyselynä että sähköisenä Webropol-

kyselynä internetissä. Lahti Travel toivoi tällaista toimintatapaa, koska osa yrityk-

sen asiakkaista on aikaisemminkin ollut halukkaita vastaamaan kyselyihin pelkäs-

tään kirjallisesti ja osa pelkästään internetissä. Työni kannalta olisi ollut helpom-

paa toteuttaa tutkimus vain yhdellä tavalla, koska silloin minun ei olisi tarvinnut 

kirjallisen kyselyn laatimisen lisäksi keskittyä koodaamaan kyselyä myös sähköi-

seen muotoon. En ollut aikaisemmin käyttänyt Webropolia, joten ohjelman hallit-

seminen, tai pikemminkin sen hallitsemattomuus, aiheutti alussa jonkin verran 
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ongelmia. Tuloksia käsitellessäni Webropol kuitenkin osoittautui yksinkertaiseksi 

ja selkeäksi tavaksi koota tutkimuksen kokonaisvastaukset. 

Tutkimuksia lähetettiin yhteensä 80 kappaletta, ja sen vähimmäistavoitteena oli 

saada 30 vastausta. Jokainen tutkimuksessa mukana ollut yritys sai kyselyn sekä 

postitse että sähköisesti. Sekaannusten välttämiseksi yritysten edustajia pyydettiin 

vastaamaan vain jompaankumpaan kyselyyn. Lahti Travel valitsi itse ne sidos-

ryhmäyritykset, joille tutkimus osoitettiin. 

Postikysely lähetettiin 18. huhtikuuta 2006, ja sen palautuspäivämäärä oli 28. huh-

tikuuta 2006. Määräaikaan mennessä kyselyitä palautui postitse 33 kappaletta. 

Webropolilla toteutettu kysely julkaistiin internetissä 19. huhtikuuta ja myös sen 

palautuspäivämäärä oli 28. huhtikuuta. Vastaajille lähetettiin muistutussähköposti 

24. päivänä. Määräaikaan mennessä 14 henkilöä vastasi kyselyyn sähköisesti eli 

Webropol-kyselyn kautta. Yhteensä lomakkeita palautui määräaikaan mennessä 

47 kappaletta. Näin ollen palautuneiden vastausten lukumäärä ylitti niin omani 

kuin Lahti Travelinkin ennakko-odotukset. Mikäli vastauksia olisi deadline-

päiväykseen mennessä tullut alle 30 kappaletta, yrityksille olisi lähetetty uusinta-

kysely. Tämä ei kuitenkaan ollut tarpeellista, koska Lahti Travelin edustajat olivat 

47 kappaleen vastausmäärään tyytyväisiä. 

5.6 Ongelmakohdat 

Tuloksia koodatessani huomasin, että tutkimuslomakkeen paperiversiossa oleva 

kysymys numero 13 (Mitä palveluita toivoisitte Lahti Travelin tarjoavan yrityksel-

lenne enemmän?) puuttuu kokonaan Webropol-kyselystä. Koodasin kuitenkin 

kyseisen kohdan paperilomakkeista saadut vastaukset Webropoliin ja sisällytin 

nämä Lahti Travelille toimittamaani tulosten sähköiseen koosteeseen eli e-

raporttiin. En kuitenkaan käsittele kohtaa 13 opinnäytetyössäni, koska kysymys ei 

ollut molemmissa tutkimuksissa mukana. 
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Monivalintakysymys numero 8 (Missä Lahti Travelin markkinointitoimenpiteissä 

yrityksenne on ollut mukana?) oli puolestaan ongelmallinen siksi, että osa vastaa-

jista oli valinnut useamman kuin yhden vastausvaihtoehdon. Ratkaisin ongelman 

siten, että valitsin vastausvaihtoehdoista järjestyksessä ensimmäisenä olevan vali-

tun vaihtoehdon. Kysymyksessä 8 menettelin näin 19 paperilomakkeen kohdalla. 

Webropol-kyselyssä tätä ongelmaa ei syntynyt, koska sähköisessä lomakkeessa 

vastaaja pystyi valitsemaan kuhunkin monivalintakysymykseen vain yhden vasta-

uksen. Myös paperilomakkeiden kysymykseen 13, jota siis ei sähköisessä kyselys-

sä ollutkaan, oli valittu useampia kuin yksi vastausvaihtoehto. Tässäkin tapauk-

sessa huomioin vastaukseksi järjestyksessä ensimmäisenä olevan valitun vaihto-

ehdon, ja toimin näin 11 paperilomakkeen kohdalla. 

6 TUTKIMUSTULOSTEN ANTI 

6.1 Tulosten käsittely 
 

Käytin tutkimukseni tulosten käsittelemisessä Webropol-ohjelmaa, johon sähköi-

sesti saapuneet vastaukset tallentuivat automaattisesti. Postitse saapuneiden lo-

makkeiden tulokset kirjasin Webropoliin itse. Kun kaikki 47 vastauslomaketta 

olivat ohjelmassa, tein tuloksista sähköisen yhteenvedon eli e-raportin. Vastausten 

yhteenvedon lisäksi tein tuloksista ristiinajoja kahdella osa-alueella: halusin näh-

dä, millä tavalla tutkittavan yrityksen liikevaihto ja Lahti Travelin kanssa tehdyn 

yhteistyön kokonaisarvosana olivat toisistaan riippuvaisia tai riippumattomia sekä 

miten yrityksen markkinointitoimenpiteisiin käyttämät varat heijastuivat tutki-

muksessa kyseisen yrityksen kokonaistyytyväisyyteen. 

Laadin Lahti Travelille yhteenvedon tutkimustuloksista elokuussa 2006, jolloin 

myös tein tuloksista lehdistötiedotteen. Samalla toimitin toimeksiantajalle kysely-

lomakkeen strukturoitujen kysymysten kokonaisvastaukset. Tutkimuslomakkeiden 

avoimet vastaukset sekä kotimaisten ja ulkomaisten asiakkaiden määrän prosent-
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tiosuudet (kysymys numero 9) koostin omaksi Word-tiedostokseen, jonka toimitin 

työni toimeksiantajalle tulosten sähköisen raportin täydennykseksi. 

6.2 Tulosten esittely 
 

Esittelen tässä toimeksiantajan tutkimukselleni asettamiin tavoitteisiin peilattuna 

tutkimuksessa saatuja keskeisimpiä vastauksia. Strukturoitujen kysymysten koko-

naisvastaukset käyvät ilmi myös työn lopussa olevista liitteistä. Tässä osiossa kes-

kityn kuvioiden avulla Lahti Travelin ja sen sidosryhmäyritysten yhteistyötä käsit-

televiin tuloksiin. Webropol-ohjelma laski kuvioihin automaattisesti vastausten 

keskiarvot, joita en ole työni sisällössä huomioinut. Keskiarvojen merkitystä ei 

työssä käsitellä, mutta ne ovat kuitenkin taulukoissa näkyvissä, koska niitä ei saa-

nut ohjelmasta jälkikäteen poistettua koodaamatta tuloksia uudelleen. 

 

KUVIO 1. Pääasiallinen matkailusektorin toimiala 

Kuvio 1 osoittaa, että tutkimukseen vastanneiden yritysten kaksi suurinta toimiala-

ryhmää olivat majoituspalvelut (21 %) sekä kokous- ja kongressimatkailu (17 %). 

Suurin osa (89 %) yrityksistä toimii ympärivuotisesti. Suurimmalla osalla yrityk-

sistä (18 vastaajaa 47:stä) kotimaisten asiakkaiden määrä on vuosittain 90 prosent-

tia ja ulkomaisten asiakkaiden määrä kymmenen prosenttia. 

Kyselytutkimuksen yhteistyötä koskevasta osiosta nostan tässä esille työni ennak-

kotavoitteisiin verrattavia merkittävimpiä tuloksia, jotka koskivat Päijät-Hämeen 
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matkailupalveluiden markkinointi- ja myyntiyhtiön tarpeellisuutta, Lahti Travelin 

toiminnan painopistevalintoja sekä Lahti Travelin kanssa tehdyn yhteistyön kautta 

yritykselle hankittuja uusia asiakkaita. 

 

KUVIO 2. Markkinointi- ja myyntiyhtiön tarpeellisuus 

 

Lahti Travelin henkilökunta näki markkinointi- ja myyntiyhtiön tarpeellisuutta 

koskevaan kysymykseen saatavat vastaukset erityisen kiinnostavina jo lomakkeen 

työstämisvaiheessa. Kuten kuvio 2 osoittaa, tulos oli hyvin positiivinen: yli 66 

prosenttia kyselyyn vastanneista koki matkailupalveluiden markkinointi- ja myyn-

tiyhtiön Päijät-Hämeessä tarpeellisena. Yksikään vastaaja ei ollut väitteen kanssa 

jokseenkin tai täysin eri mieltä. Reilut 21 prosenttia vastaajista oli väitteen kanssa 

jokseenkin samaa mieltä, kun taas 13 prosenttia vastaajista ei osannut kertoa lain-

kaan asiasta mielipidettään. 

 

KUVIO 3. Lahti Travel Oy:n painopistevalinnat 

Lähes puolet kyselytutkimukseen vastanneista (47 %) oli jokseenkin samaa mieltä 

väitteen kanssa, jonka mukaan Lahti Travelin toiminnan painopistevalinnat (ko-

kous- ja messumatkailu, liikunta- ja kulttuurimatkailu sekä kannustematkailu) 

ovat onnistuneita. Täysin samaa mieltä asiassa oli 18 prosenttia vastaajista, ja toi-
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set 18 prosenttia eivät kertoneet mielipidettään. Vastanneista 16 prosenttia oli jok-

seenkin eri mieltä ja kaksi prosenttia täysin eri mieltä siinä, että Lahti Travel olisi 

onnistunut toiminnalleen asettamien painopistevalintojen toteuttamisessa. Kuvio 3 

havainnollistaa kysymyksessä saatuja vastausten jakaantumista. 

 Kyselytutkimukseen vastanneet yritykset antoivat Lahti Travelin toiminnasta as-

teikolla 1-5 yleisimmin (49 %) kokonaisarvosanan neljä. Yhdeksän prosenttia 

arvioi toimintaa numerolla viisi ja seitsemän prosenttia arvosanalla kaksi. 

Reilut 30 prosenttia tutkimukseen osallistuneista käyttää yritystoiminnassaan vuo-

sittain markkinointitoimenpiteisiin 500-2000 euroa. 26 prosenttia käyttää markki-

nointiin 2001-8000 euroa, kun taas 30 prosenttia käyttää markkinointiin vuosittain 

yli 8000 euroa. 

 

KUVIO 4. Yhteistyön tuomat edut 

Kyselyyn vastanneet yritykset ovat kuvion 4 osoittamalla tavalla vastanneet saa-

vansa Lahti Travelin kanssa tehdyn yhteistyön kautta ennen kaikkea uusia yhteis-

työkumppaneita (34 %), tunnettuutta kotimaassa (24 %) sekä kilpailuetua Lahden 

alueella (22 %). 

Edellä esittelemieni vastausten lisäksi tein kyselytutkimuksen tuloksista kaksi 

ristiintaulukointia. Ensimmäisessä peilataan sidosryhmäyritysten liikevaihtoa hei-

dän yhteistyötä koskevaan kokonaistyytyväisyyteensä. Toisessa ristiintaulukoin-

nissa puolestaan selvitetään, vaikuttaako sidosryhmäyritysten markkinointiin käyt-

tämä rahasumma heidän tyytyväisyyteensä. 
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KUVIO 5. Liikevaihto ja kokonaistyytyväisyys 

Halusin selvittää liikevaihtoa ja kokonaistyytyväisyyttä kuviossa 5 osoitetulla ris-

tiintaulukoinnilla, ovatko liikevaihto ja tyytyväisyys keskenään suoraan verrannol-

lisia eli kasvavatko ne samassa suhteessa. Tulokset kuitenkin osoittivat, että nämä 

asiat eivät ole suoranaisesti kytköksissä toisiinsa. Oli mielenkiintoista huomata, 

että suurin osa sekä alle 10 000 euron liikevaihdon omaavista yrityksistä (67 %) 

että yli miljoonan euron liikevaihdon omaavista yrityksistä (54 %) arvioi koko-

naistyytyväisyyttä arvosanalla neljä.  

Yllättävää oli myös se, että niin tyytyväisimmät kuin tyytymättömimmätkin yh-

teistyökumppanit löytyivät yli miljoonan euron liikevaihtoa ylläpitävistä yrityksis-

tä: heistä 15 prosenttia arvioi tyytyväisyyttään numerolla viisi, kun taas kahdeksan 

prosenttia heistä arvioi yhteistyötä numerolla yksi. Ristiintaulukoinnin tulosten 

perusteella prosentuaalisesti tyytyväisimpiä yritysyhteistyökumppaneita olivat ne, 

joiden liikevaihto osuu 500 001 euron ja miljoonaan euron välille. Suurin osa 

heistä (75 %) antoi tyytyväisyydelleen arvosanan neljä. 
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KUVIO 6. Markkinointi ja kokonaistyytyväisyys 

Peilasin ristiintaulukoinnin avulla myös yritysten markkinointitoimenpiteisiin 

käyttämiä rahasummia heidän kokonaistyytyväisyyteensä. Halusin selvittää, minkä 

verran yritysten oma taloudellinen panostaminen vaikuttaa tyytyväisyyteen, jota he 

yhteistyössään Lahti Travelin kanssa kokevat. Sidosryhmäyritysten edustajista 

tyytyväisimpiä olivat ne, jotka käyttävät markkinointitoimenpiteisiin vuosittain 

alle 500 euroa. He arvioivat kokonaistyytyväisyyttään numerolla neljä. Tästä ris-

tiintaulukoinnin tuloksesta voisi päätellä, että itse rahallisesti vähiten markkinoin-

tiin panostavat yritykset kokevat saavansa yhteistyöstä suurimman hyödyn. Toi-

saalta myös 58 prosenttia niistä yrityksistä, jotka käyttävät markkinointiin yli 8000 

euroa vuodessa, antoi tyytyväisyytensä arvosanaksi neljä. Prosentuaalisesti tyyty-

mättömimpiä olivat markkinointiin vuosittain 2001-8000 euroa käyttävien yritys-

ten edustajat. Heistä 18 prosenttia arvioi kokonaistyytyväisyyttään numerolla kak-

si. Markkinoinnin ja kokonaistyytyväisyyden suhdetta toisiinsa havainnollistetaan 

kuviossa 6. 

6.3 Avoimia vastauksia 

Kyselylomakkeessa esitetiin vastaajien pääasiallisen matkailusektorin toimialoiksi 

kokous- ja kongressipalvelut, tapahtumien järjestäminen, ohjelmapalvelut, ravit-

semispalvelut, majoituspalvelut, messupalvelut ja mökkivuokraus. Annettujen 

vastausvaihtoehtojen ulkopuolella yritysten edustajat kertoivat avoimessa vastauk-
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sessa (muu: mikä?) päätoimiseksi toimialakseen museotoiminnan, juhlien järjes-

tämisen, kuljetuspalvelut, opastukset ja mökkivuokrauksen. 

Kysymyksessä yhdeksän tiedusteltiin, millaisiin markkinointitoimenpiteisiin kyse-

lyyn vastanneet haluaisivat tulevaisuudessa osallistua. Kysymykseen saatiin muun 

muassa seuraavanlaisia vastauksia: 

Matkailualan treffejä Lahdessa. Kontaktien solmimismahdolli-

suudet esim. yrityksien kanssa 

Apua esitteiden tekoon, myyntipäiville ja messuille 

Elävä, aktiivinen maaseutu kampanjointiin, messuihin jos myös 

oma näkyvyys mukana. Lahti Travel keskittyy nyt vain Lahden 

tapahtumiin. 

 

Kyselylomakkeen kohdassa 15 vastaajilta pyydettiin kehitysehdotuksia Lahti Tra-

velille. Vastausten joukossa oli muun muassa seuraavanlaisia ehdotuksia: 

Lahdessa järjestettävien suurtapahtumien näkyvyys kaupungilla. 

Yhteinen ponnistus lahtelaisten tapahtumien näkyvyydestä val-

takunnallisessa mediassa (MTV3, Nelonen, Nova jne.). 

Tapahtumakalenteria tarvittaisiin esim. kuukausittain ilmesty-

vänä. 

Lahteen pitää saada ehdottomasti perhematkailukohde esim. vi-

sulahti, muumimaailma tms. Lahkolaiset ja viherpiipertäjät vali-

tuksineen kuriin. Megakonsertteja ym. Näillä eväillä saataisiin 

Lahden hotellit kesäisin täyteen. 

Kaikki tutkimuksessa saadut avoimet vastaukset ovat luettavissa työn lopussa ole-

vista liitteistä. Teen avoimista vastauksista johtopäätöksiä kehittämisehdotuksia 

käsittelevässä luvussa. 
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6.4 Tulosten luotettavuus ja pätevyys 

Tutkimuksissa haetaan vastauksia tiettyihin kysymyksiin mittaamalla. Tutkimuk-

sessa mittaamista on kaikki, missä voidaan nähdä eroja ja antaa tutkimusyksiköille 

jonkinlaisia symboleja eroja luonnehtimaan. Mittaamisen laajan ja epämääräisen 

luonteen vuoksi ei kuitenkaan aina ole varmaa, että se toimii tarkoitetulla tavalla. 

Tutkimusaineiston laatuun vaikuttavat käsittelyvirheet, mittausvirheet, peitto- ja 

katovirheet sekä otantavirheet. Mittauksen hyvyyttä ja luotettavuutta puolestaan 

kuvataan kahdella käsitteellä: validiteetti eli pätevyys ja reliabiliteetti eli luotetta-

vuus. (Heikkilä 1998, 184-185.) 

Tutkimustulosten validiteetti eli pätevyys kuvaa, missä määrin tutkimuksessa on 

onnistuttu mittaamaan juuri sitä mitä oli tarkoituskin mitata. Kyselytutkimuksissa 

validiteettiin vaikuttaa ennen kaikkea se, miten onnistuneita tutkimuskysymykset 

ovat ja voidaanko niiden avulla saada ratkaisu tutkimusongelmaan. Sisäisellä vali-

diteetilla tarkoitetaan sitä, vastaavatko mittaukset tutkimuksen teoriaosiossa esitet-

tyjä käsitteitä. Ulkoisesti validissa tutkimuksessa myös muut tutkijat tulkitsevat 

kyseiset tutkimustulokset samalla tavoin. Näiden ominaisuuksien perusteella tut-

kimukseni validiteetti on korkea: kysymyksillä saatiin vastauksia tutkimusongel-

maan ja toimeksiantajayritys pystyy tulevaisuudessa tutkimuskysymyksiin saatu-

jen vastausten avulla kehittämään toimintaansa. Validiteettia nostaa myös se, että 

opinnäytetyön tutkimusosa ja teoriapohja tukevat toisiaan. (Heikkilä 1998, 186.) 

Mittauksen reliabiliteetti määritellään kyvyksi tuottaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. 

Tutkimuksen sisäinen reliabiliteetti voidaan todentaa mittaamalla sama tilastoyk-

sikkö useampaan kertaan. Tutkimuksen ulkoisella reliabiliteetilla puolestaan tar-

koitetaan sitä, että mittaukset ovat toistettavissa muissa tutkimuksissa ja tilanteis-

sa. Tutkimuksen luotettavuuden kannalta on tärkeää, että otos on edustava ja tar-

peeksi suuri, vastausprosentti on korkea ja kysymykset mittaavat oikeita asioita 

kattaen koko tutkimusongelman. (Heikkilä 1998, 187-188.) 

Tutkimukseni luotettavuuteen vaikuttaa se, että se on laadittu tutkimusohjeiden 

mukaisesti. Lisäksi tutkimuksen tulokset on käsitelty huolellisesti ja luottamuksel-
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lisesti, ja ne on tarkistettu useaan kertaan. Tutkimusta tehtäessä tulee aina kuiten-

kin vastaan asioita, jotka mahdollisesti voivat vaikuttaa tutkimustulosten luotetta-

vuuteen. Laadin kyselylomakkeeni alkuperäisen version strukturoidut eli suljetut 

kysymykset Likertin asteikon opastamalla tavalla, jolloin vastausvaihtoehdot al-

kavat kohdasta 1) täysin eri mieltä ja päättyvät kohtaan 5) täysin samaa mieltä. 

Tämän mallin mukaisesti siis vastaajaa lähimpänä on negatiivisin vastausvaihto-

ehto ja kauimpana positiivisin vaihtoehto. Halusin itse noudattaa tätä kaavaa, kos-

ka se on Likertin asteikkoa käytettäessä yleinen toimintatapa. Toimeksiantaja kui-

tenkin toivoi, että kysymykset sijoitettaisiin toisiin päin: vastaajalle tarjottaisiin 

tutkimuslomakkeessa ensimmäisenä positiivisin (täysin samaa mieltä) vastaus-

vaihtoehto ja vasta viimeisimpänä negatiivisin (täysin eri mieltä) vaihtoehto. Li-

kertin asteikon uudelleensoveltaminen on osittain saattanut vaikuttaa tutkimustu-

losten luotettavuuteen. 

Strukturoitujen kysymysten haittapuolina voidaan pitää esimerkiksi sitä, että vai-

vattoman vastausmenetelmän vuoksi vastaukset voidaan antaa harkitsematta. 

Usein myös ”en osaa sanoa” -vastausvaihtoehto houkuttelee. Strukturoitujen ky-

symysten avulla saatujen tutkimustulosten luotettavuuteen saattaa vaikuttaa lisäksi 

se, että vastausvaihtoehdot ja niiden esittämisjärjestys saattavat johdatella lukijaa. 

(Heikkilä 1998, 51.)  

Tutkimustulosten luotettavuuteen saattaa osaltaan vaikuttaa myös se, että Lahti 

Travel valitsi itse ne yritykset, joille kyselytutkimus lähetettiin. Vain ne yritykset 

tutkittiin, joiden kanssa toimeksiantaja tekee aktiivisimmin yhteistyötä ja jotka 

näin ollen ovat toimeksiantajan tärkeimpiä yhteistyökumppaneita. Etenkin avoin-

ten vastausten perusteella yritysten edustajat ovat joka tapauksessa arvioineet yh-

teistyötä hyvin rehellisen ja objektiivisen tuntuisesti. Toimeksiantajan itse tutki-

mukseen valitsemat yritykset selittyvät sillä, että tarkoitus oli nimenomaan kartoit-

taa, miten toimintaa voitaisiin jatkossa parantaa jo olemassa olevien yhteistyö-

kumppaneiden kanssa. Summittainen tutkimuslomakkeiden lähettäminen Lahden 

alueen yrityksiin olisi kannattanut etenkin silloin, jos tutkimuksen pääpainona 

olisi ollut, miten yhteistyön ulkopuolellakin olevat yritykset saataisiin aktiivisem-

min toimintaan mukaan. 
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Tutkimustulosten luotettavuutta pohdittaessa heräsi kysymys, olivatko kaikki ky-

selyn vastaajat olleet rehellisiä arvioidessaan yrityksensä liikevaihdon. Yli miljoo-

nan euron liikevaihto oli tutkittavilla yrityksillä yleisin (29 prosenttia), alle 10 000 

euron liikevaihto on tulosten mukaan vain vajaalla seitsemännellä prosentilla vas-

taajista. Lahti Travel Oy oli tästä tiedosta yllättynyt, koska suuria matkailualan 

toimijoita on Lahden alueella suhteellisen vähän. Toimeksiantaja olikin arvioinut 

yhteistyökumppaneidensa keskimääräisen liikevaihdon huomattavasti miljoonaa 

euroa pienemmäksi. Näin ollen mietityttääkin, oliko kohtaan vastattu rehellisesti 

vai olivatko yritysten edustajat joissakin tapauksissa vahingossa arvioineet liike-

vaihtonsa yläkanttiin. 

6.5 Kehittämisehdotuksia 

Tutkimustulosten mukaisesti matkailupalveluiden myynti- ja markkinointiyhtiö 

nähdään Lahden alueella tarpeellisena. Etenkin pienet matkailuyritykset ovat yri-

tystoiminnan jatkuvuutensa kannalta tästä toiminnasta riippuvaisia, koska ne hyö-

tyvät yhteistyöstä esimerkiksi Lahti Travelin tarjoaman näkyvyyden ja koulutusti-

laisuuksien kautta. Vaikka Lahti Travelin tarpeellisuutta ei tutkimuksessa kyseen-

alaistettu, joillakin osa-alueilla yhteistyön toivottiin kehittyvän entisestään. 

Useat alueen matkailuyrittäjät ovat elinkeinossaan keskittyneet mökkitoimintaan, 

ja näin ollen osa heistä toivoi alueelle entistä tehokkaampaa mökkipalveluiden 

markkinointia. Joissakin vastauksissa tuotiin esille, että ympäristökuntien matkai-

luyrittäjät jäävät osittain toiminnan ulkopuolelle, koska he eivät saa yhteistyöstä 

yhtä paljon hyötyä kuin Lahdessa toimivat yritykset. Lahti Traveliin toivottiinkin 

lisää henkilökuntaa, jotta myös ympäristökuntien matkailuyrittäjät saisivat jatkos-

sa entistä monipuolisempaa ja tehokkaampaa palvelua. 

Osa  tutkimukseen vastanneista yrittäjistä kaipasi alueelle monipuolisempaa sidos-

ryhmätoimintaa. Entistä tehokkaampi verkostoituminen yhdistäisi paikallisia yrit-

täjiä ja kannustaisi heitä miettimään yhdessä uudenlaisia ideoita koko alueen mat-

kailuelinkeinon kehittämiseen. Lahti Travelin apua puolestaan tarvitaan verkostoi-

tumisen koordinoimisessa. Vastausten perusteella yrityksillä itsellään ei välttämät-
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tä ilman ammattitaitoista apua ole tietotaitoa tai taloudellisia resursseja lähteä 

luomaan tällaisia yrityssuhteita. Vastauksissa toivottiinkin eri toimijoiden välille 

entistä enemmän yhteisiä, pitkälle ajanjaksolle tähtääviä suunnitelmia, jotka on-

nistuisivat aktivoimaan alueen yrittäjät yhteisten päämäärien saavuttamiseksi. 

Näin ollen yhtenä Lahti Travelin haasteena on saada alueen yrittäjät entistä tehok-

kaammin kehittelemään sitä ajatusta, miten alueen matkailullinen vetovoima saa-

taisiin jakaantumaan tulosta tuottavasti yhä tasapuolisemmin alueella toimivien 

matkailutoimijoiden kesken. 

Vastauksissa tuotiin esille toivomuksia Lahti Travelin myynti- ja markkinointi-

toimenpiteiden sekä tiedottamisen kehittämisestä. Lisäksi tutkimuksessa nousi 

esiin kehitysidea Lahti Travelin ydintehtävän selkeyttämisestä: Onko Lahti Travel 

matkatoimisto ja näin ollen varausten vastaanottoyritys, onko se liikeyritys ilman 

julkista funktiota vai julkisen elinkeinon edistämiseen keskittyvä yritys? 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Lahti Travelin ja kehittämisyhtiö Lakesin tarpeellisuudesta sekä niiden toiminnan 

rahoittamisesta on viime vuosien aikana käyty Lahden alueen politiikassa kiivaita 

keskusteluja. Vaikka toimintaa toisinaan kyseenalaistetaan, Lahti Travelin sidos-

ryhmille tekemäni tyytyväisyyskyselyn vastaukset osoittavat, että matkailuyrittäji-

en ja alan toimijoiden näkökulmasta yritys lunastaa paikkansa ja on laajasti arvos-

tettu alueellinen matkailutoimija ja matkailuelinkeinon edistäjä. Vastaajista 66 

prosenttia koki alueellisen myynti- ja markkinointiyhtiön olemassaolon erittäin 

tarpeelliseksi. 

Kyselytutkimuksen vastausten perusteella Lahden alueella tarvitaan liiketoimin-

nan kentällä entistä enemmän yhteenkuuluvuuden tunnetta, joka yhdistää alueen 

matkailutoimijoita. Tyytymättömyyttä esiintyy esimerkiksi silloin, kun Lahden 

palveluntarjoajat saavat enemmän näkyvyyttä toiminnalleen kuin Lahden lähialu-

eiden pienten kuntien matkailupalveluyrittäjät. Lahti Travelin näkökulmasta osa 
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alueen matkailuyrittäjistä taas ottaa passiivisen sivustakatsojan roolin ja tyytyy 

kritisoimaan toimintaa sen kummemmin siihen osallistumatta. Tähän matkailuyrit-

täjien ja Lahti Travelin välillä vallitsevaan näkökulmien ristiriitaan olisi tärkeää 

löytää ratkaisu. 

Kyselyn kokonaisvastausten perusteella Lahti Travelilta toivottaisiin tulevaisuu-

dessa toimintalinjansa selkeyttämistä, Lahden pienten ympäristökuntien matkai-

luyrittäjien toiminnan aktiivisempaa huomioimista sekä tiedotuksen ja markki-

noinnin kehittämistä. Lahti Traveliin toivottiin myös lisää henkilökuntaa, jotta se 

pystyisi entistä tehokkaammin edistämään Lahden ulkopuolella toimivien sidos-

ryhmäyritysten yhteistyön kautta saamaa näkyvyyttä. 

Kyselyyn vastanneet olivat erityisen tyytyväisiä Lahti Travelin kanssa tehtävän 

yhteistyön heille tuomaan kilpailuetuun ja yhteistyön kautta hankittujen uusien 

asiakkaiden määrään. Yli puolet tutkimukseen osallistuneista koki, että Lahti Tra-

vel huomioi riittävästi toiminnassaan kyselyyn vastanneen yhteistyöyrityksen tar-

peita. Lisäksi Lahti Travelin henkilökuntaa pidettiin ammattitaitoisena ja Lahti 

Travelin myyntiesitteisiin oltiin kokonaisuudessaan tyytyväisiä. 

Tutkimustuloksiin ja Lahti Travelin myyntipäällikkö Tiina Koiviston haastatte-

luun peilattuna Lahti Travelin ja alueen matkailuyritysten yhteistyön suurimpana 

jarruna on Lahti Traveliin kohdistuvat odotukset ja yritysten oma aktiivisuus näi-

den odotusten toteuttamiseksi. Osa yrityksistä kaipaa Lahti Travelin toiminnalle 

entistä selkeämpää linjausta, Lahti Travel puolestaan kaipaa yrityksiltä entistä 

aktiivisempaa toimintaansa koskevaa palautetta. 

Lahti Travelin näkökulmasta alueen matkailutoimijoiden yhteisen tahdon löytämi-

nen on toisinaan haastavaa, koska toiminta jakaantuu monelle tasolle ja toimijoi-

den harjoittama elinkeino poikkeaa usein suuresti toisistaan. Yritysyhteistyö-

kumppanit taas toivovat Lahti Travelilta entistä tasapuolisempaa toimintaa alueen 

matkailuelinkeinon edistämiseen. Kyselyyn vastanneet pitävät alueellista verkos-

toitumista ja sidosryhmätoimintaa elinkeinolleen erittäin tärkeänä, ja toivovat Lah-

ti Travelin kanssa tehtävän yhteistyön tuovan heille tällä osa-alueella entistä 
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enemmän hyötyä ja työvälineitä oman sidosryhmätoimintansa kehittämiseen. Li-

säksi poliittisten päättäjien suhtautumisella on ratkaiseva merkitys alueellisen 

matkailuelinkeinon kohentumiseen. 

Rakentavasti toteutetussa alueellisessa yhteistyössä korostuvat ennen kaikkea osa-

puolten tunnustamat yhteiset, toimintaa ohjaavat arvot. Menestyksekkäässä yhteis-

työkumppanuudessa jokainen sidosryhmä kokee yhteistyön auttavan juuri hänen 

tavoitteissaan. 

8 OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIA 

 

Lahti Travelille tehtävä sidosryhmätutkimus oli opinnäytetyönä kaikin puolin 

haastava ja kiinnostava aihe. On ollut mielekästä tutkia alueen matkailuyrittäjien 

mielipiteitä Lahti Travelin kanssa tehtävästä yhteistyöstä, ja opinnäytetyön teke-

misen kautta näin ollen antaa oma panoksensa alueellisen matkailuelinkeinon ke-

hittämiseen. 

Tutkimuksen rajaaminen ja tutkimuskysymysten tarkka harkitseminen sulkivat 

pois tiettyjä osa-alueita, jotka olisi ollut mielenkiintoista sisällyttää tekemääni 

kyselyyn. Vaikka kiinnostavaa tietoa olisi ollut mielekästä kerätä enemmänkin, 

onnistuin mielestäni tällaisella työn rajauksella palvelemaan juuri niitä tavoitteita, 

joita toimeksiantaja eli Lahti Travel tutkimukselleni alun perin asetti. 

Yhtenä haasteena työni toteuttamisessa oli, että sidosryhmätoimintaa ja yritysyh-

teistyökumppanuutta koskevaa kirjallisuutta on huomattavasti vähemmän saatavil-

la kuin esimerkiksi kuluttajiin kohdistuvaa asiakastyytyväisyyttä koskevaa kirjalli-

suutta. Oli kuitenkin ilo huomata, että se suhteellisen niukka kirjallisuus, jota 

työni keskeisimmistä aiheista on ollut saatavilla, on korkealaatuista ja tarjoaa 

erinomaiset raamit niin yhteistyökumppanuuden kuin alueellisen matkailuelinkei-

noelämän tutkimiseen ja ymmärtämiseen. 
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Tavoitteenani oli saada opinnäytetyön teoriaosio valmiiksi vielä samana vuonna, 

jona kyselytutkimus tehtiin.  Tämä ei kuitenkaan ollut ajallisesti mahdollista, kos-

ka siirryin opinnäytettä työstäessäni kokopäiväisesti työelämään. Toimitin kuiten-

kin tutkimuksen keskeisimmät tulokset Lahti Travelille heti tutkimuksen jälkeen 

kesäkuussa 2006, jolloin myös kirjoitin tuloksista lehdistötiedotteen. Lahti Travel 

sai siis ajallaan ne tiedot, jotka se opinnäytetyön toimeksiantajana tahtoikin. 

Kaiken kaikkiaan opinnäytetyön valmiiksi saattaminen on ollut pitkä ja toisinaan 

ongelmallinen tie, mutta ennen kaikkea antoisa, opettava ja ikimuistoinen koke-

mus. 
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LIITTEET 
 

LIITE 1    SAATEKIRJE 18.4.2006 

 

Arvoisa yrityksen edustaja, 

Olen Lahden ammattikorkeakoulun Matkailun laitoksen opiskelija. Osana opinnäytetyö-

täni teen Lahti Travel Oy:n toimeksiannosta tutkimusta, jolla selvitetään yhteistyökump-

paneiden mielipiteitä Lahti Travelin vuosina 2005-2006 tarjoamista palveluista. 

 

Tähän kyselyyn vastaamalla voitte vaikuttaa Lahti Travelin palveluiden kehittämiseen ja 

annatte samalla arvokasta tietoa opinnäytetyötäni varten. Kyselylomakkeen täyttäminen 

vie noin 10 minuuttia. Kaikki vastaukset käsitellään nimettöminä ja ehdottoman luotta-

muksellisesti. Tulokset julkaistaan ainoastaan kokonaistuloksina, yksittäisen vastaajan 

tiedot eivät paljastu tutkimuksessa. Tutkimuksen osoitetietolähteenä on käytetty Lahti 

Travelin rekisteriä.  

 

Pyydän Teitä ystävällisesti palauttamaan täytetyn kyselylomakkeen oheisella vas-

tauskuorella 28.4.2006 mennessä. Mikäli haluatte lisätietoja tutkimuksesta, vas-

taan mielelläni kysymyksiinne. Tarvittaessa lisätietoja tutkimuksesta antaa myös 

Lahti Travel Oy:n toimitusjohtaja Essi Alaluukas. Matkailun laitoksella tutkimus-

tani ohjaa yliopettaja Tiina Seikkula (tiina.seikkula@lamk.fi). 

HUOM! Saatte tämän kyselyn myös sähköisesti. Olkaa hyvä ja vastatkaa 

vain posti- tai sähköiseen kyselyyn. 

 

Suuri kiitos vastauksistanne! 

 

Ystävällisesti 

Elina Järvi   Essi Alaluukas 

040 596 7954   03 877 6750 

elina.jarvi@lpt.fi  essi.alaluukas@lahtitravel.fi 

 

Lahden AMK   Lahti Travel Oy 

Matkailun laitos  


