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tämän hetkisestä tasosta ja siitä, mitä he ehkä jäivät kaipaamaan huoneeseen. 

 

Tutkimusaineiston keräsin hotellin asiakkaille helmimaaliskuussa 2014 jaetulla kysely-

lomakkeella, jonka laadin yhdessä toimeksiantajan kanssa. Tutkimusmenetelmänä so-

velsin kvantitatiivista tutkimusmenetelmää. 

 

Tutkimuksella on merkitys toimeksiantajayritykselle heidän tuotekehityksensä kannalta, 

selvitin mitä asiakkaat toivovat huoneeseen ja samalla tietenkin mielipiteen majoituksen 

nykyisestä tasosta. Selvitin asiakkaiden ikä- ja sukupuolijakauman, mikä auttaa Kylpy-

lää kohdentamaan tiettyjä huonevarusteluja tai palveluita jollekin tietylle ryhmälle. 

Segmentti vaikutti tietysti asiakkaiden mielipiteisiin ja toiveisiin suuresti, mutta yh-
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The purpose of this thesis is to research the satisfaction of the Spa Hotel Rantasipi 

Ikaalinen’s customers concerning the hotel room equipment. The Ikaalinen Spa is situ-

ated on the shore of Kyrösjärvi, 50 kilometers outside from Tampere. Nowadays it is 

mainly used for holiday and congress purposes. This thesis discusses the different seg-

ments and their wishes regarding the decoration and equipment of the room itself. The 

goal is to have an understanding of the general opinion within the segment. The purpose 

is to define both the current level and shortcomings of the rooms. 

 

The study material was collected from the customers of the spa in February to March. 

The Spa delivered the questionnaire to the hotel rooms. The questionnaire was compiled 

together with the Spa. The research method used in the study is quantitative. 

 

The study will be important for the Spa to develop the rooms to a right direction. It is 

important for the Spa to have an idea of the current status of the rooms according to 

customer opinions. The gender and age of different segments were studied, which could 

help the Spa to target some service or product specifically to them. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Tutkimuksen aiheena on saada selville mitä Rantasipi Ikaalisten Kylpylän asiakas toi-

voo huoneeltaan vuonna 2015. Toimeksiannon sain Kylpylän hotellipäällikkö Marko 

Virtaselta. Aihe kiinnosti itseäni kovasti, sillä olen ollut hotellin vastaanotossa töissä ja 

hotelliala yleisestikin kiinnostaa paljon. Lisäksi olen Ikaalisista kotoisin ja Kylpylä on 

jo sitä kautta tullut tutuksi ja kiinnostaa minua paikkakuntalaisena ihan omalla taval-

laan.  

 

Tutkimuksen tulokset auttavat Kylpylän tuotekehitystä seuraavalle vuodelle. Opinnäyte-

työn aihe tuli suoraan toimeksiantajalta, sillä he eivät olleet tätä puolta tutkineet kovin-

kaan tarkasti ennen. Aihe kuulosti mielestäni mielenkiintoiselta, sillä siinä ei ollut ky-

seessä ainoastaan asiakastyytyväisyys, vaan sain hieman laajemman aiheen. 

 

Tarkoituksena on saada hyvä ja luotettava käsitys Ikaalisten Kylpylän eri asiakaskuntien 

näkemykseen siitä, minkälainen on hyvä hotellihuone, mitä varustelutasoon kuuluu ja 

mitä sellaisia ylimääräisiä etuuksia huoneessa tulisi olla, että asiakas olisi valmis mak-

samaan lisähintaa majoituksesta. 

 

Kyselylomakkeen laatiminen on tietyllä tapaa haastavaa muotoilla niin, että pääpaino 

olisi asiakkaan omilla ehdotuksilla ja ideoilla eikä niinkään keskitytä siihen tyytyväi-

syys-aspektiin. Kaavakkeessa on kuitenkin otettava huomioon asiakastyytyväisyys-

puoli, että saadaan tutkittua kokonaiskuvaa, joka asiakkaalla on ja että kyselylomake on 

johdonmukainen ja etenee sulavasti. 
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2 TUTKIMUSSUUNNITELMA 

 

 

2.1 Tutkimuksen kohde 

 

Tutkimuksen kohde on Rantasipi Ikaalisten Kylpylä ja sen huoneen tuotekehitys. Sain 

opinnäytetyön toimeksiannon hotellipäällikkö Marko Virtaselta. He eivät ole ennen pa-

neutuneet kovinkaan syvälle itse huoneen kehittämiseen, joten aihe on heille myös 

ajankohtainen. Tutkimuskysymys on yksinkertaisesti: Mitä Rantasipi Ikaalisten Kylpy-

län asiakkaat toivovat huoneelta vuonna 2015? Tarkoitus on tutkia eri segmenttejä, eli 

esimerkiksi kuntoutus-, vapaa-ajan- ja työmatkustajia ja heidän toiveita huoneen varus-

tukseen nähden.  

 

Tutkimuksen tarkoituksena on saada kattava käsitys mitä mikäkin segmentti toivoo 

konkreettisesti löytyvän huoneesta. Halutaan tietää myös toivooko jokin asiakasryhmä 

joitain lisäpalveluita liitettävän huoneeseen ja ovatko he valmiita maksamaan mahdolli-

sesti lisähintaa siitä. Tarkoituksena on selvittää miten segmentit pystytään huomioimaan 

paremmin huonevarustuksen tasolla. Keskityn ainoastaan huoneen varustukseen eli 

Kylpylän hoitopuoli tai ravintola ei kuulu tähän.  

 

Tavoitteena on parantaa asiakkaan viihtyvyyttä ja luoda eri segmenteille mahdollisim-

man toimivat puitteet. Tällä tavalla on mahdollista lopulta parantaa imagoa asiakkaiden 

silmissä ja lisätä turismia niin Kylpylään kuin Ikaalisiinkin. Rantasipi Ikaalisten Kylpy-

lä on suuressa osassa Ikaalisten matkailukuvassa ja näin yhteiskunnallisella tasolla se 

pystyy lisäämään pienen kaupungin matkailua. 

 

 

2.2  Käsitteet ja teoriat 

 

Pääkäsitteet ovat segmentit, tuotekehitys ja asiakaskysely. Teoriat joita käytän apunani, 

ovat matkailijatyypittely ja asiakaslähtöinen tuotekehitys. 

 

Asiakaskeskeisen tuotekehityksen perustana on olettamus, että yritys toimii asiakasläh-

töisesti ja kehittää toimintaansa asiakkaan ehdoilla. Itse tuotteen tulisi tarjota lisäarvoa 
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asiakkaalle ja se syntyy jokaisessa tuotteen syntyprosessin vaiheessa. (Boxberg & 

Komppula 2002, 21) 

 

Asiakkaalle tuote syntyy ja ilmenee asiakkaan subjektiivisena kokemuksena, eli matkai-

luyritys ei varsinaisesti pysty tuottamaan matkailutuotetta, vaan lähinnä tarjoaa sille 

tuotteen syntymiseen vaadittavat välttämättömät edellytykset. Näitä edellytyksiä voi-

daan kuvata mallilla, johon kuuluu palvelukonsepti, palveluprosessi ja palvelujärjestel-

mä. (Boxberg & Komppula, 2002, 21) 

 

Palvelukonseptilla tarkoitetaan asiakkaan tarpeista lähtevää tuotteen ideaa. Palvelupro-

sessi taas liittyy niihin toimintoihin joiden on toimittava moitteettomasti, jotta palvelu 

voidaan toteuttaa. Palvelujärjestelmä koostuu resursseista, joita tarvitaan, että palvelu-

prosessi voi tuottaa palvelun. Näiden komponenttien myötävaikutuksesta syntyy koke-

mus. (Boxberg & Komppula, 2002, 21) 

 

Les Lumsdonin teorian mukaan matkailuyrityksen fyysiset puitteet ovat yksi kolmesta 

yrityksen palvelutarjooman elementistä. Sisustus, kalusteet, värivalikoima, eri materiaa-

lit ja varsinkin yrityksen imago ovat fyysisiä seikkoja, jotka määrittelevät lopulta yri-

tyksen todellisen tason, arvon ja ilmapiirin. (Boxberg & Komppula, 2002, 21) 

 

 

2.3 Tutkimuskysymykset 

 

Tärkein tutkimuskysymys on siis selvittää asiakkaan mielipide huoneen varustelusta 

sellaisenaan. Kyselylomakkeessa on monivalintakysymyksiä segmentin selvittämiseksi, 

ja loput ovat avoimia kysymyksiä joihin asiakas voi vastata haluamallaan tavalla (LIITE 

1).  

 

Asiakas saa kertoa vastasiko huone ennakko-odotuksia ja mitä hän itse olisi toivonut 

huoneessa olevan. Tutkimuksen on tarkoitus myös selvittää, olisiko asiakas valmis 

maksamaan lisähintaa jos huoneesta löytyisi hänen toivomiaan etuuksia. Asiakas saa 

myös kertoa mielipiteensä yleisten tilojen viihtyvyydestä ja mahdollisista kehitysehdo-

tuksista niihin liittyen. Tutkimuskysymykset on laadittu toimeksiantajan ehdotusten 

mukaan. Tarkoitus on saada kattavasti tietoa eri segmenttien toiveista huoneen osalta. 
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Lomakkeen kysymyksissä lähestymistapa on positiivinen ja oletus on, että huoneet ovat 

jo entuudestaan asiakkaan mieleen, eikä mitään lisätoiveita tule. 

 

 

2.4 Aineisto ja menetelmät 

 

Tutkittavan aineiston kerään Ikaalisten kylpylän asiakkaille jaettavan kyselyn perusteel-

la. Kysymyslomake on tehty omien ja toimeksiantajan ideoiden perusteella. Lomake on 

A4 pituinen ja se jaetaan hotellihuoneisiin helmikuun toisesta viikosta alkaen. Lomak-

keella on itse tutkimuskysymysten lisäksi tarkentavia kysymyksiä, joilla saadaan selvil-

le vastaajan ikä ja matkustusmotiivi, eli näin jaan vastaukset lopulta segmenteittäin. 

Tutkimusmenetelmänä aion käyttää kvantitatiivista (määrällistä) tutkimusmenetelmää, 

sillä silloin saan parhaiten yleisen tiedon eri segmenttien vastauksista. Tarkoituksena on 

saada keskiarvo ja kokonaiskuva tuloksista, eikä niinkään keskittyä yhden yksittäisen 

asiakkaan vastauksiin. Eli ne jotka ovat kyselyyn vastanneet, edustavat tässä tapaukses-

sa koko asiakaskuntaa ja pienemmässä mittakaavassa segmenttiään. Tämän vuoksi ky-

selyä jaellaan asiakkaille mahdollisimman pitkään, niin vastauksia ehtii kertymään tar-

peeksi suuri määrä.  

 

 

2.5 Tutkimuksen kulku 

 

Tutkimuksen kolmannessa luvussa perehdyn tarkemmin Rantasipi Ikaalisten Kylpylään. 

Neljännessä luvussa keskityn lähinnä tuotekehitykseen matkailuyrityksen osalta. Vii-

dennessä luvussa kerrotaan vielä segmenteistä tarkemmin. Kuudennessa luvussa aloitan 

tutkimustuloksien analysoinnin. 
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3 RANTASIPI IKAALISTEN KYLPYLÄ 

 

 

3.1 Ikaalisten Kylpylän historia ja nykytilanne 

 

Ikaalisten Kylpylä aloitti kylpyläkulttuurin Ikaalisissa jo vuonna 1884, kun kauppias 

G.N. Eränen rakensi Kyrösjärven rannalle kylpylän, joka silloin kulki nimellä Eräsen 

sauna. Vuoden 1911 laajennuksen yhteydessä kylpylä otti nimekseen Ikaalisten Kylpy-

laitos Oy. Tuolloin kylpylä oli kaksi kerroksinen. Vuonna 1927 tiloja laajennettiin uu-

delleen, ja nimi muuttui sen myötä Ikaalisten Kylpyläksi. Kylpylässä annettiin savihoi-

toja ja lääkäri valvoi, kun asiakkaat kävivät kylvyissä, höyrykaapeissa ja ottivat hieron-

toja. Vuonna 1965 vietettiin kylpylän avajaisia, samana vuonna perustettiin myös Ran-

tasipi-kylpyläketju, johon Ikaalisten Kylpyläkin nykyisin kuuluu. Avajaisvuoden aikana 

kylpylässä kävi 8800 kävijää. (Rantasipi 2014) 

 

Ikaalisten Kylpylän sijaitsee Pirkanmaan maakunnassa, hieman alle tunnin ajomatkan 

päässä Tampereelta. Kylpylä tarjoaa asiakkailleen ohjelma-, viihde- ja wellness-

palveluita. Nykyisin kylpylä jaetaan neljään eri rakennukseen. Päärakennus Mainingissa 

on 55 huonetta ja kaikki palvelut ravintoloista vesitropiikkiin. Hotelli Ikaalia on tasokas 

huoneistohotelli, josta löytyy 76 huonetta. Toinen huoneistohotelli on nimeltään Kylpy-

lä-Hotelli, siellä on 134 huonetta. Kolmas huoneistohotelli on järven rannalla sijaitseva 

hotelli Terme, josta löytyy jopa 160 huonetta. (Rantasipi 2014) 

 

Ikaalisten kylpylä luokitellaan isoksi kylpyläksi. Tähän vaikuttaa altaiden vesipinta-alan 

määrä, saunojen lukumäärä, huoneiden lukumäärä ja ravintoloiden asiakaspaikkojen 

lukumäärä. (Rautiainen & Siiskonen 2006, 25)  

 

Huhtikuussa 2012 Ikaalisten Kylpylä siirtyi Rantasipi-ketjun alle, vaikka onkin ollut 

osana sen yhteismarkkinointia jo vuodesta 2010. Kylpylä jatkaa kuitenkin itsenäisenä 

osakeyhtiönä ja Restel Oy:n tytäryhtiönä. Rantasipi-ketjuun kuuluu 11 kylpylä- sekä 

kokoushotellia Suomessa. (Restel 2014) 
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3.2 Kylpylöiden historiaa yleisesti 

 

Maailmalla kylpyläkulttuuri osui Rooman valtakunnan suuruuden aikaan, mutta jo 2000 

vuotta ennen ajanlaskun alkua oli huomattu veden hoitava ja virkistävä vaikutus. Roo-

malaiset rakensivat kylpylöitä valloittamilleen alueille ja näin on saaneet alkunsa kylpy-

läkaupungit kuten Bath Englannissa ja Baden-Baden Saksassa. Rooman valtakauden 

jälkeen kristityt kuitenkin tuhosivat kylpylöitä pakanallisuuden pelon vuoksi, täten kyl-

pyläkulttuurikin katosi vuosisadoiksi. 1700-luvulla alkoi kylpylöiden uusi kukoistusvai-

he Saksassa ja Englannissa. Muualle maailmaan kylpyläkulttuuri levisi 1800–1900-

lukujen vaihteessa, jolloin siis myös Ikaalisiin perustettiin oma kylpylä. (Rautiainen & 

Siiskonen 2006, 24) 

 

Suomessa kylpyläkulttuuri alkoi Turusta, jonne perustettiin ensimmäinen kylpylä 1100-

luvulla. Kylpylät yleistyivät vasta 1920 luvulla ja ne tarjosivatkin silloin hyvät mahdol-

lisuudet sosiaaliseen kanssakäymiseen. Toisen maailmansodan jälkeen niiden luonne 

muuttui ja niiden pääasiallinen tarkoitus oli tarjota hoitoja erilaisiin sairauksiin. 1970-

luvulla alkoi kylpylöiden uusi kukoistusaika ja silloin rakennettiinkin uusia kylpylöitä 

tarjoamaan kuntoutusta sotaveteraaneille. (Rautiainen & Siiskonen 2006, 24) 

 

 

 

3.3 Rantasipi Ikaalisten Kylpylän luokitus 

 

 

3.3.1 Kylpylähotelli 

 

Kylpylähotellit ovat suosittuja erilaisten vapaa-ajantoimintojensa vuoksi. Nämä hotellit 

on suunniteltu vapaa-ajanviettoa, virkistystä ja kuntoutusta varten. Niissä on usein 

asianmukaiset kokoustilat ja mahdollisuus tarjota runsaasti ohjelmapalveluita. (Rautiai-

nen & Siiskonen 2006, 27) 
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3.3.2 Viihdekylpylä 

 

Nämä ovat kylpylöitä, jotka tarjoavat huvitteluun ja rentoutumiseen liittyviä palveluita, 

kuten vesijumppaa ja vesileikkejä. Viihdekylpylään tullaa usein virkistäytymään koko 

perheen voimin. Viihteellisyyden määrittelyssä on huomioitu liikuntaan ja ajanviettee-

seen liittyvät tekijät, eli ravintoloiden määrä ja liikuntaan liittyvät ajanviettomahdolli-

suudet. (Rautiainen & Siiskonen 2006, 27) 

 

 

3.3.3 Terveyskylpylä 

 

Terveyskylpylät on tarkoitettu asiakkaille, jotka tarvitsevat kuntoutusta ja hoitoja. 

Yleensä hoidot on suunniteltu lääkäreiden avustuksella. (Rautiainen & Siiskonen 2006, 

28) 

 

 

3.3.4 Kuntoutumiskeskus 

 

Nämä ovat pääasiallisesti raskaan laitoskuntoutuksen tuottajia, jotka ovat kuntoutukseen 

erikoistuneita terveyskylpylöitä. Kuntoutumistoiminta muodostuu yleensä ammatillises-

ta, lääkinnällisestä ja geriatris-neurologisesta kuntoutuksesta. Matkailijoille ja lomalai-

sille on tarjolla runsaasti virkistäviä ja rentouttavia palveluita ja samalla myös kattavat 

liikunnalliset mahdollisuudet. Tarjonta on monipuolisempaa kuin pelkissä viihdekylpy-

löissä. (Rautiainen & Siiskonen 2006, 28)  

 

Ikaalisten Kylpylä tarjoaa monipuolisia kuntoutuspalveluita kaiken ikäisille asiakkaille. 

Lääkäreistä, psykologeista, sosiaalityöntekijöistä, työfysioterapeuteista, fysiotera-

peuteista, toimintaterapeutista, työterveyshoitajasta, sairaanhoitajasta ja liikunnanohjaa-

jista koostuva henkilöstö varmistaa jokaiselle yksilölle ja ryhmälle asianmukaisen pal-

velun. Myös kuntoremontit ja TYKY-toiminta kuuluvat palveluntarjontaan. (Rantasipi 

2014) 
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3.4 Rantasipi-hotellien vaatimukset 

 

 

3.4.1 Rantasipi-hotellien huonekuvaus 

 

 Ovessa 

- Ovisilmä 

- Varmuusketju 

- Varauloskäyntiohje 

- Savuton huone –kyltti ovessa 

 Palo-/savuilmaisin 

 Peilit, joista yksi kokovartalopeili; 

- Eteisessä 

- Huoneessa 

- Kylpyhuoneessa 

 Vaatenaulakko ja tanko 

 Hyllykaappi tai avohyllyt 

 Matkalaukkuteline tai taso 

 Vähintään yksi sohva tai nojatuoli 

 Työtuoli kirjoituspöydän edessä 

 Kirjoituspöytä 

 Sohvapöytä 

 Hyvä lukuvalo 

 Työskentelyn mahdollistava valo kirjoituspöydällä 

 Ikkunoissa vähintään valoverhot 

 Kauko-ohjattava TV, kanavat esiviritettynä, INFO kanava 

 Minibar-kaappi (ei pakollinen), sovitulla valikoimatuotteilla täytettynä / mikäli tyhjä 

niin siitä pitää ilmoittaa tarralla tai kyltillä 

 Puhelin 

 Langallinen tai langaton internetyhteys 

 

(Rantasipi, 2014) 
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3.4.2 Hyvä yöpyminen / sänky 

 

 Vähintään yksi 90 cm leveä sänky, jossa päiväpeitto / heittopäiväpeitto 

 Sängyn varusteet: tyyny, petauspatja, aluslakana, peitto, pussilakana (Rantasipi tyynyt 

standard- huoneessa: sängyssä 1kpl, min 400x600 mm kuitutäyte, min 600g, 100% 

puuvillaa. Kaapissa varatyyny. Vastaanotosta saatavana pakattuina tyynypussiin 10 % 

vuodemäärästä kovia, tukevia kuitutäytetyynyjä 400x600 mm) 

 Yöpöytä tai hylly 

 Sängyn lukuvalo 

 Käärepaperikarkki (Rantasipi-karkki tai punavalkoinen Marianne) tyynyllä 

(Rantasipi, 2014) 

 

3.4.3 Huonevarustus 

 

 Huonenumero oven ulkopuolella 

 Älkää häiritkö / Lemmikki-kyltti 

 Säästä energiaa ja sammuta valot –tarra kylpyhuoneessa 

 Puhelimessa tarra tai muu ohje huoneessa puhelinnumeroista: kes-

kus/vastaanotto/huonepalvelu/ulkolinja 

 Rantasipi-logolliset puiset tai muoviset vaateripustimet; poikkipuu/hamekoukut 

2HH=6kpl ja 1HH=3kpl. 

 Pesulahinnasto 

 Pesulapussi tai yksi muovikassi/huone 

 Pyyhkeet – yksi kylpypyyhe, yksi kasvopyyhe 

- 1HH vain yhdet pyyhkeet kylpyhuoneessa 

- 2HH yhdet pyyhkeet kylpyhuoneessa, toiset pyyhkeet kaapissa tai hyllyllä 

- 3HH tai yli, yhdet pyyhkeet kylpyhuoneessa ja loput kaapissa tai hyllyllä 

 Uusitestamentti 

 Savuttomissa ei tuhkakuppia 

 Pullonavaaja minibaarin läheisyydessä 

 Minibar-lista minibarin läheisyydessä tai sen sisällä 

 Minibaarissa tai sen yhteydessä 

- 2kpl lyhyttä ja 2kpl jalallista lasia 

- Kunkin lasin alla tippaliinat 

- Viileäkaappi-tarra tai kyltti Minibarin ovessa tai sisällä 
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 Yksi roskakori, metallia 

 Vähintään kaksi taulua kehystettynä 

 Sovitut hotellikohtaiset omaleimaisuudet 

 

 Superior-huoneessa huonevarustuksen lisäksi silitysrauta ja – lauta, meikkipeili, veden-

keitinsetti kahvin, teen ja kaakaon valmistamiseen, kylpytakit ja tossut aikuisille, kol-

men tyynyn menu – ohjelma (yöpöydällä Tyynymeny-standi, sängyssä medium-tyyny, 

kaapissa soft varatyyny, tukeva tyyny kaapissa tai vastaanotossa) ja tallelokero uudista-

essa. Kylpyhuoneessa kosmetiikkapussi, Sensitive Care-sarjan shampoo, hoitoaine, bo-

dylotion, saippua ja suihkumyssy ja kasvopaperia. 

 

Sviitissä huonevarustuksen lisäksi koristetyynyjä sängyllä, silitysrauta ja lauta, meikki-

peili, vedenkeitinsetti kahvin, teen ja kaakaon valmistamiseen, kylpytakki ja tossut, 

kolmen tyynyn menu –ohjelma, tallelokero, hotellikohtainen complimentary-tuote (suk-

laapatukka, vesi/vichy pullo, hedelmiä). Kylpyhuoneessa on Sensitive Care-sarjan 

shampoo, hoitoaine, bodylotion, saippua ja suihkumyssy sekä ompelusetti, shaving kit 

ja hammasharjasetti. Sviiteissä hotellin omaleimaisuus näkyy sisustuksessa. (Rantasipi, 

2014) 

 

3.4.4 Kylpyhuonevarustus 

 

 2kpl vessapaperirullaa 

 3kpl pesuaineannostelijaa 

- 1kpl pesualtaan yllä = Farmos Care – käsienpesusaippua 

- 1kpl suihkussa = Farmos Care – suihkugeeli ja shampoo 

 Kylpyhuonetaulu kehystettynä jossa info pyykeistä 

 1 iso pyyhe, 1 kasvopyyhe ja lattiamatto (lisäpyyhkeet kaapissa tai hyllyllä) 

 Hiustenkuivaaja 

 2 lasia ja pidike tai tippaliinat 

 Vähintään yksi pistoke 

 1 roskakori, metallia ja kannellinen 

 Raikas tuoksu kylpyhuoneessa 

 Pesuallastaso 

 WC-istuin 

 Peili 

 Hyvä suihku tai amme suihkuseinällä/verholla 
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 uusittaessa yksiotehanat 

 Hyvä meikkaamisen ja parranajon mahdollistava valaistus 

(Rantasipi, 2014) 

 

3.4.5 Aulatilojen varustus 

 

 Sohva / nojatuoliryhmä ja sohvapöytä 

 Lehtiteline tai taso (lehtitelineessä maakunnan ykköslehtiä, Helsingin Sanomat, Kaup-

palehti,Huvudstadsbladet, Sanoma Magazines aikakausilehtiä, venäjänkielisiä lehtiä se-

sonkiaikaan) 

 Esiteteline tai infopiste (esitetelineessä Rantasipi Hotelliesite sekä Rantasipi Kylpylä-

esite, Restel ketjuesite, Restelin kampanjaesite, Hotel Bonus Club esite, YkkösBonus 

esite, K-plussa esite, Finnair esite, Air Baltic esite, Restelin yhteistyökumppaneiden 

esitteet, alueen matkailuesitteet, kaupungin infokansio) 

 Vähintään yksi viherkasvi 

 Ketjun myyvät viestit kehystettynä 

 Asiakasnetti-nurkkaus 

 Hotellikohtaiset omaleimaisuudet 

 Kengänkiillotuskone 

 Vastaanottotiskillä esillä ainoastaan majoituskortit, kuulakärkikynät, kirjoitusalusta Yk-

kösbonus ja K-Plus, kansainvälinen maksukyltti, kantasiakaskortti-standi, lahjakorttite-

line, kukka-asetelma. 

(Rantasipi, 2014) 
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4 MATKAILUYRITYKSEN TUOTEKEHITYS 

 

 

Tuotekehityksen määritelmiä on useita ja monimutkaiset mallit ja vaiheet vaativat pal-

jon ylimääräistä työtä ja monen alan erikoitunutta osaamista. Tuotekehitys nähdään toi-

saalta myös yrityksen sisäisenä toimintana, johon paras tieto löytyy yrityksen sisältä tai 

asiakaskyselyiden tuloksista. (Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti, 2014) 

 

Matkailuyrityksen tuotekehityksen tarkoituksena on kehittää yrityksen toimintaa asiak-

kailta saatujen tai yrittäjän omien ideoiden perusteella. Tuotekehitysvaihtoehdot liikku-

vat uusien innovaatioiden ja pienten tyylinmuutosten välillä. Uudet innovaatiot ovat 

kokonaan uusia tuoteideoita, joiden kohdemarkkinoitakaan ei ole määritelty vielä tar-

kasti. Uudet liiketoiminnot taas koostuvat uusista palveluista markkinoille, joille tarjo-

taan jo samaa tarvetta tyydyttäviä tuotteita. Uudet tuotteet nykyisille asiakkaille edustaa 

yrityksen tavoitetta tarjota nykyisille asiakkaille sellaisia tuotteita, joita asiakas on saat-

tanut saada jo muualta, mutta ei kyseessä olevalta yritykseltä. Tuotelinjan laajentamisel-

la tarkoitetaan nykyisen tuotevalikoiman laajentamista. Yleisin palveluinnovaation 

muoto on olemassa olevien palvelutuotteiden parannus. Vähäisiä muutoksia varsinaises-

sa palvelutuotteessa sanotaan tyylinmuutoksiksi. (Boxberg & Komppula, 2002, 92–93) 

 

Matkailuyrityksen tuotekehityksen on oltava jatkuvaa, sillä yrityksen on seurattava ai-

kaansa ja pystyttävä vastaamaan muutoksen tuomiin haasteisiin. Onnistunut tuotekehi-

tys pitää yrityksen ajan tasalla ja parantaa laatua. (Boxberg & Komppula, 2002, 94) 

 

 

4.1 Tuotekehityksen syitä 

 

Pienissäkin matkailualan yrityksissä kehitetään tuotteita, luodaan markkinoita, paranne-

taan vanhoja tuotteita ja kehitetään toimintatapoja, mutta sitä ei aina kutsuta tuotekehi-

tykseksi. Tuotekehityksessä on läsnä niin yritysten sisäiset toimintatavat, asiakkaiden 

tavat toimia että myös toimintaympäristön erityispiirteet. (Matkailualan tutkimus- ja 

koulutusinstituutti, 2014) 

 

Matkailuyrityksen ja palvelun tuottajan näkökulmasta tuote on se, mikä on yrityksen 

toiminta-ajatuksessa ja liikeideassa määritelty tuotteeksi. Majoitusyritykselle tuote on 
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oma palvelutarjonta, esimerkiksi huoneet, yöpyminen ja se osaaminen, joka tähän liike-

toimintaan kuuluu. (Puustinen & Rouhiainen, 2007, 199) 

 

Mikään tuote ei sellaisenaan menesty ikuisesti markkinoilla, siksi tuotteen markkinoil-

laoloaikaa voidaan kuvata tuotteen elinkaarella. Elinkaari kuvataan yleensä S-kaarella, 

jonka vaiheet on tuotekehitysvaihe, esittelyvaihe, kasvuvaihe, kypsyysvaihe, kyllästy-

misvaihe sekä laskuvaihe. Viimeinen vaihe on tuotteen poistuminen markkinoilta. 

(Boxberg & Komppula, 2002, 95) 

 

Tuotekehityksellä voi olla monia eri syitä, mutta yleisimmät ovat tavoite lisätä myyntiä, 

markkinatilanteen muutos, asiakkaiden kulutustottumukset ja kilpailutilanne. Tuotekehi-

tys on siis jatkuva prosessi, joka koskee yksittäisen tuotteen kehittämistä eri vaiheissa. 

Se on myös osa yrityksen tuotestrategiaa, jossa määritellään tuote- ja markkinatasolla 

periaatteet, joiden mukaan uusia tuotteita kehitetään eri kohderyhmille. (Boxberg & 

Komppula, 2002, 96) 

 

 

4.1.1 Tavoite lisätä myyntiä 

 

Investointien edellytyksenä on tulojen kasvattaminen ja siihen vaaditaan parempi hinta 

tai kate tai sitten suurempi myyntivolyymi. Pelkällä markkinoinnilla tähän ei yleensä 

päästä, vaan sen lisäksi tarvitaan uusia tai uudistettuja tuotteita vanhoille ja mahdollises-

ti myös kokonaan uudelle asiakaskunnalle. (Boxberg & Komppula, 2002, 94) 

 

 

4.1.2 Markkinatilanteen muutos 

 

Markkinatilanne saattaa muuttua yrityksestä riippumattomista syistä. Uutta kysyntää 

kohtaan kannattaa kehittää uusia tuotteita. (Boxber & Komppula, 2002, 94) 

 

 

4.1.3 Asiakkaiden kulutustottumukset 

 

Kulutustottumukset ovat hyvinkin muutosherkkiä. Tuotetarjontaa suunniteltaessa tulee 

ottaa huomioon kuluttajakäyttäytymisessä mahdollisesti tapahtuvat muutokset. (Box-
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berg & Komppula, 2002, 94) 

 

 

4.1.4 Kilpailutilanne 

 

Kilpailutilanne ja sen muutokset ovat tärkeitä tuotekehitykseen johtavia tekijöitä. (Box-

berg & Komppula, 2002, 94) 

 

 

4.2 Prosessimalli 

 

Uuden tuotteen kehittäminen etenee prosessina, joka alkaa uusien ideoiden etsimisellä 

ja päättyy uuden tuotteen kaupallistamiseen. Lopulta prosessi jakaantuu suunnittelu- ja 

toteutusvaiheeseen. Uuden tuotteenkehittämisessä ensimmäiseksi on ideoitava tuotteen 

sisältö. Ennen tätä on hahmoteltava asiakkaan tarpeet ja odotukset arvosta. Uudet tuot-

teet on kehitettävä kohdennettuna tietylle kohderyhmälle ja tiettyyn tarkoitukseen. 

(Boxberg & Komppula, 2002, 96–100) 

 

Matkailutuote muodostuu useasta erillisestä elementistä, jotka kaikki ovat tuottajalle 

erillisiä toimintaprosesseja. Tuote on pyrittävä suunnittelemaan ja dokumentoimaan 

siten, että prosessit erottuvat toisistaan ja ovat tutkittavissa erillisinä. (Lackman & Ver-

helä, 2003, 75) 

 

Vaihe 1, ideointi. Tämän vaiheen yritys hoitaa itse henkilökuntansa kesken. Eri ideoin-

timenetelmiä on esimerkiksi aivoriihi, benchmarking, ideakilpailut, toisten yritysten 

toiminnan seuraaminen ja ideointi asiakkaiden palautteiden avulla. Tärkeimmät asiat 

ovat kuitenkin: parhaat ideat syntyvät paikkakunnan/alueen/yrittäjän omista vahvuuksis-

ta ja osaamisesta. Benchmarkingissa yrittäjä tutustuu toisen yrityksen toimintaan ja ver-

taa omaa toimintaansa siihen. Sen tavoite on laadun toimintatapojen yhteyden selvittä-

minen. (Lackman & Verhelä, 2003, 76–77) 

 

Vaihe 2, tuotteistaminen. Tässä vaiheessa idea muutetaan konkreettiseksi tuotteeksi. 

Tässä vaiheessa saattaa olla mukana jo yhteistyökumppaneita tai alihankkijoita. Pohjana 

on aina pidettävä asiakkaiden tarpeita. Etukäteen on mietittävä tuotteen tai palvelun 

kokonaistavoitteet eli minkälaisista tekijöistä tuote muodostuu. Tämän avulla tuotteelle 
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määritellään teema eli punainen lanka. Suunnitelmavaiheessa on huomioitava toimin-

taympäristö ja sen asettamat vaatimukset. (Lackman & Verhelä, 2003, 76–78) 

 

Vaihe 3, tuotteen testaus. Tässä vaiheessa testataan ja dokumentoidaan tuotteen toimi-

vuus oikeiden asiakkaiden kanssa. Testaamisessa kannattaa käyttää ulkopuolisia asiak-

kaita, jotka asettuvat asiakkaan asemaan ja ovat objektiivisia. (Lackman & Verhelä, 

2003, 76-78) 

 

Vaihe 4, hinnoittelu. Tuotteelle tehdään tässä vaiheessa kannattavuuslaskelma eli laske-

taan hinta jolla tuotetta kannattaa tuottaa. Tämän vaiheen yritys hoitaa itse. Tuotteen eri 

osien ja alihankintojen hintojen perusteella lasketaan myyntihinta, samalla huomioidaan 

verot, viranomaismaksut ja tilojenkustannukset. (Lackman & Verhelä, 2003, 76) 

 

Vaihe 5, markkinointi ja myynti. Tällöin tuote saatetaan mahdollisten asiakkaiden ja 

jälleenmyyjien tietoisuuteen ja myynti aloitetaan. Vaihe toteutetaan itse yrityksen sisäl-

lä, mainostoimiston kanssa tai yhteistyöverkoston avulla. Tämä voidaan tehdä esittei-

den, flyerien, kotisivujen, jälleenmyyjien, messujen tai workshoppien avulla (Lackman 

& Verhelä, 2003, 76) 

 

Vaihe 6, toteuttaminen. Tässä vaiheessa tuote toteutetaan asiakkaiden kanssa. Toteutuk-

sen hoitaa henkilökunta asiakkaiden kanssa. (Lackman & Vehelä, 2003, 76) 

 

Vaihe 7, palaute ja kehittäminen. Viimeisessä vaiheessa asiakkailta ja yhteistyökumppa-

neilta kerätään palautetta tuotteesta ja sitä kehitetään palautteiden mukaisesti. Vaiheen 

hoitaa yritys itse tai yhteistyökumppanit. Palautteidenkeräys onnistuu muun muassa 

asiakaskyselylomakkeilla, havainnoinneilla ja haastatteluilla. Tämän jälkeen palataan 

ideointivaiheeseen ja korjataan toimintaa jos palaute antaa siihen aihetta. (Lackman & 

Verhelä, 2003, 76) 

 

 

4.3 Matkailutuotteen laatu 

 

Palvelun laatu määrittyy asiakkaan kokemuksen mukaisesti. Pitkällä aikavälillä matkai-

lupalvelujen markkinoilla menestyvät vain laadukkaat tuotteet. Asiakkaalle myytävässä 

palvelussa on kolme laatu-ulottuvuutta: tekninen laatu, toiminnallinen laatu ja vuoro-
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vaikutuslaatu. (Lackman & Verhelä, 2003, 40-41) 

 

Matkailutuotteen laatu syntyy asiakkaalle subjektiivisena kokemuksena palveluproses-

sin aikana tietyssä palvelujärjestelmässä. Kokemusta edeltää hyötyodotus. Palvelukon-

septissa tulisi ottaa tämä huomioon. Asiakkaan ja palvelun tarjoajan välillä on tässä pro-

sessissa vuorovaikutustilanteita, joihin sisältyy ns. totuuden hetkiä eli tilanteita, joissa 

palveluntarjoajalla on siinä hetkessä mahdollisuus todistaa asiakkaalle osaamisensa laa-

tu. Jos palveluntarjoaja ”myöhästyy” tai epäonnistuu vakuuttaa asiakas, ei tilannetta 

aina voi korjata, asiakas saattoi jo poistua ja epämiellyttävä kokemus ehti jo syntyä. 

(Boxberg & Komppula, 2002, 42) 

 

Yksi laadun ulottuvuus on tekninen laatu. Se on asiakkaalle näkyvin osa palvelua. Sillä 

tarkoitetaan palvelun tuottamiseen käytettäviä teknisiä laitteita ja välineitä. Tekniseen 

laatuun vaikuttaa myös palvelun toteutusympäristö, rakennukset, rakennelmat, maise-

mat ja muu toimintaympäristö. (Lackman & Verhelä, 2003, 41) 

 

Toiminnallinen laatu taas koostuu siitä, miten yrityksessä kohdellaan asiakasta, mitä 

asioita korostetaan palvelutapahtumassa, miten asiakas pystyy toimimaan muiden asi-

akkaiden kanssa, miten asiakas osaa toimia palvelutapahtumassa ja mikä on henkilö-

kunnan tekninen ammattitaito. Asiakas ei näe toiminnalliseen laatuun kuuluvia asioita, 

mutta ne tulevat esiin hänen käyttäessään ostamaansa palvelua. (Lackman & Verhelä, 

2003, 42) 

Vuorovaikutuslaatu on usein laadun tärkein osa. Se muodostuu siitä, minkälainen vuo-

rovaikutus asiakkaan ja henkilöstön välille syntyy. Siihen vaikuttaa henkilöstön työmo-

tivaatio, käyttäytyminen, kommunikointi niin asiakkaiden kuin toistensa kanssa, asia-

kaspalvelualttius, ystävällisyys, pukeutuminen ja kielenkäyttö. (Lackman & Verhelä, 

2003, 42) 

 

Tyytyväisyys tuotteen laatuun ei kuitenkaan riitä, vaan asiakkaan tavoitteena on saada 

tuotteesta myös hyötyä ja lopulta mieleenpainuvia kokemuksia. Asiakkaan saama arvo 

on tuotteen hyödyn ja sen tuottamiseen käytettyjen panostusten funktio. Esimerkiksi 

asiakas on voinut kokea mieleenpainuvan elämyksen ja on ollut täysin tyytyväinen tuot-

teeseen, mutta ei kuitenkaan tule toista kertaa tai suosittele tuotetta ystävilleen, koska ei 

koe saaneensa mitään lisäarvoa. (Boxberg & Komppula, 2002, 43–44) 
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4.4 Asiakkaan odotukset 

 

Asiakkaan odotusten laatu vaihtelee riippuen siitä, onko hänellä aiempia kokemuksia 

vastaavasta tuotteesta kyseisessä tai muussa yrityksessä tai sitten odotukset kohdistuvat 

itse tuotteeseen. Hämäriä (sumeita) odotuksia asiakkaalla on silloin, kun hän odottaa 

yrityksen tarjoavan ratkaisun hänen ongelmaansa tai tyydyttävän hänen tarpeensa, mutta 

asiakkaalla ei ole tarkkaa käsitystä miten palveluprosessi tapahtuu. Julkilausutut (eks-

plisiittiset) odotukset ovat asiakkaiden mielestä selviä jo ennen palveluprosesseja. Hil-

jaiset (implisiittiset) odotukset viittaavat ilmeisiin palvelujen elementteihin, jotka ovat 

asiakkaalle niin itsestään selviä, ettei hän ajattele niitä tietoisesti. (Boxberg & Komppi-

la, 2002, 47–49) 

 

Palveluyrityksen kannalta ongelmallisia on sumeat odotukset, koska ne saattavat perus-

tua asiakkaiden aiempiin kokemuksiin joistain muista olosuhteista tai asiakkaan yksilöl-

lisiin käsityksiin. Julkilausutut odotukset ilmaisevat asiakkaan tarpeita sekä toiveita sii-

tä, miten niitä halutana tyydyttää. Hiljaiset odotukset taas ovat eniten sidoksissa asiak-

kaan aiempiin kokemuksiin, joihin liittyy usein myös ennakkoluuloja tai itsestäänsel-

vyyksiä. (Boxberg & Komppila, 2002, 49–51) 

 

 

4.5 Laadun mittaus 

 

Laatuongelmien analysoinnissa voidaan käyttää apuna kuiluanalyysiä, jonka avulla pai-

kannetaan laatuongelmia, lähteitä ja pyrkiä parantamaan palveluita tai tuotteita poista-

malla ongelma. Hyvän laadun tuottaminen edellyttää, että yrityksen johdolla on käsitys 

siitä, mitä asiakkaat pitävät hyvänä palveluna. (Boxberg & Komppila, 2002, 58–59) 

 

Kuilu 1, johdon näkemyksen kuilu, johtuu yrityksen johdon puutteellisesta käsityksestä 

asiakkaiden tarpeista ja odotuksista. Yritys ei välttämättä ymmärrä tai halua ymmärtää, 

jos asiakkaan kokema palvelu ei ole yhdenmukainen odotetun palvelun kanssa. Kuilun 

syntymisen syitä voi olla esimerkiksi: asiakkaiden odotuksia ei osata tai haluta selvittää, 

johto ei ole suorassa yhteydessä asiakkaisiin tai yrityksen organisaatiorakenne haittaa ja 

hidastaa tiedonkulkua. (Boxberg & Komppila, 2002, 59) 
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Kuilu 2 tarkoitetaan palvelujen suunnittelussa ja laatumäärityksissä olevaa kuilua. Täl-

löin asiakkaan kuuleminen laatuerittelyssä on unohtunut eikä johto ole sitoutunut palve-

lun laatuun. (Boxberg & Komppila, 2002, 59) 

 

Kuilu 3 on palvelun toimituksen kuilu. Se tarkoittaa siis, että palvelun tuottaminen ei 

vastaa laatumäärittelyjä, jotka muuten ovat asiakkaiden toiveiden mukaiset, mutta käy-

tännössä niitä ei toteuteta. (Boxberg & Komppila, 2002, 59) 

 

Kuilu 4 on markkinointiviestinnänkuilu, jos markkinoidun kuvan ja todellisuudenvälillä 

on ristiriita ja markkinoinnissa annettuja lupauksia ei pystytä täyttämään. (Boxberg & 

Komppila, 2002, 59) 

 

Matkailutuotteen tuottajan pitäisi osana normaalia tuotekehitystoimintaa arvioida omia 

palveluitaan aika ajoin. Olennaista palveluympäristön arvioinnissa on se, vastaako se 

asiakkaan käsityksiä mukavuudesta, siisteydestä ja kauneudesta. Siihen vaikuttavat 

myös tarvittavien laitteiden toimivuus. (Lackman & Verhelä, 2003, 43) 
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5 SEGMENTIT 

 

 

Segmentoinnilla tarkoitetaan markkinoiden jakamista keskenään homogeenisiin asia-

kasryhmiin jonkin segmentointikriteerin perusteella. Perustana ovat asiakkaan tarpeet 

eli pyritään löytämään asiakasryhmiä, joilla on tarve samanlaisille tuotteille. Matkai-

luyrityksen markkinat voidaan jakaa erilaisiin markkinalohkoihin, jolloin lohkomisen 

kriteereinä käytetään maantieteellisiä ja demografisia kriteerejä, jakoa työ- tai lomamat-

kailuun sekä yksilö- tai ryhmämatkailuun. Markkinalohkot eivät kuitenkaan sellaise-

naan riitä määrittelemään potentiaalisia asiakkaita riittävän tarkasti. Segmentti-termiä 

voidaan käyttää silloin, kun on tarkoitus jakaa yksittäiset markkinalohkot pienempiin 

lohkoihin eli segmentteihin. Tällöin yhden kriteerin sijasta markkinoita jaetaan lohkoi-

hin useamman kriteerin perusteella. (Boxberg & Komppula, 2002, 74–76) 

 

Tehokas segmentointi edellyttää, että jokainen erillinen segmentti on selkeästi määritel-

ty joidenkin segmentointikriteerien perusteella. Segmentin on oltava yrityksen kapasi-

teettiin nähden riittävän suuri, jotta sen tavoitteleminen on taloudellisesti järkevää, mut-

ta selvästi rajattu, jotta sen tavoittaminen erilaisin viestinnän välinein mahdollista. Seg-

mentissä on oltava myös kasvupotentiaalia ja pohjaa pitkäkestoisten asiakassuhteiden 

luomiseen. (Boxberg & Komppula, 2002, 76) 

 

Erilaisia matkailijatyypittelyitä on monia. Plogin (1977) luokitteli matkailijat allosentri-

koihin, midsentrikoihin ja psykosentrikoihin sen mukaan suosivatko matkailijat uusia 

vai perinteisiä kohteita. Cohen (1972) luokitteli matkailijat organisoituihin massaturis-

teihin, individuaaleihin massaturisteihin, tutkimusmatkailijoihin sekä kulkureihin. 

(Boxberg & Komppula. 2002, 76) 

 

Stanley Plogin mukaan allosentrikot ovat niitä matkailijoita, jotka etsivät aktiivisesti 

eksoottisia ja koskemattomia matkailukohteita. Psykosentrikot taas eivät ota riskejä 

matkailun suhteen ja tapaavat matkustaa ”valmiisiin” matkakohteisiin. Näiden kahden 

kategorian lisäksi on midsentrikot, jotka lomailevat paikoissa joissa saa kokea uutta, 

mutta joissa kulttuurierot ovat pieniä. Suurin osa matkailijoista sijoittuu juurikin tähän 

keskikastiin. Tässä segmentointitavassa erotellaan elämäntyylin, omakuvan ja elämän-

asenteiden perusteella. (Huang, 2014) 
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Yksi ensimmäisistä matkailijatyypittelyistä oli Erik Cohenin teoria vuodelta 1974. Or-

ganisoidut massaturistit ovat hyvin riippuvaisia kansainvälisen turismin trendeistä. He 

valitsevat tyypillisesti all-inclusive, täysihoito-pakkauksen, jossa ei ole juurikaan yksi-

löllisyyttä huomioitu. Individuaalit massaturistit käyttävät pakettimatkoja, jotka mah-

dollistavat helpon ja valmiiksi suunnitellun matkustustavan ja vierailevat mahdollisesti 

samoissa kohteissa, kuin organisoidut massaturistit, mutta kulkevat silti itsenäisemmin 

kohteessa. Tutkimusmatkailijat saattavat löytää kohteen alan artikkeleiden perusteella, 

eivätkä valitse kohdetta suoraan esitteestä. He ovat itsenäisiä, mutta saattavat helposti 

siirtyä edellä mainittuun segmenttiin, jos matkalla ilmenee esimerkiksi joitain ongelmia. 

Kulkureita kiinnostaa ennen kaikkea uutuudenviehätys ja he välttelevät kanssakäymistä 

perinteisien turistien kanssa viimeiseen asti. (Huang, 2014) 
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6 TUTKIMUSTULOKSET 

 

 

Tutkimustulokset on kerätty Rantasipi Ikaalisten Kylpylässä huoneisiin jaettavan kyse-

lyn muodossa. Kyselyä jaettiin huoneisiin helmimaaliskuun 2014 aikana hieman yli 

kahden viikon ajan. Kohderyhmänä oli koko asiakaskunta. Kahden viikon aikana vasta-

uksia tuli yhteensä 115. Jaoin vastaukset neljään eri segmenttiin; kylpyläloma, perhelo-

ma, kuntoutus ja työmatka. Vastauksista 7 hylättiin, sillä joko niihin ei ollut merkitty 

segmenttiä/ikää/sukupuolta tai ne olivat muuten vaikeasti ymmärrettävissä. 

 

 

6.1 Kylpyläloma 

 

Vastauksista 43 kappaletta oli viettämässä kylpylälomaa. Kokonaisuudessaan siis 37 % 

kaikista vastaajista merkitsi segmenttinsä kylpylälomalaiseksi. Vastaajista naisia oli 26 

ja miehiä 10. Molemmat sukupuolet oli merkittynä 7 paperissa. Prosenteissa naisia oli 

60 %, miehiä 23 % ja molempia 16 %. 

 

 

Alle 20-vuotiaat 6 vastausta 

20–34-vuotiaat 9 vastausta 

35–49-vuotiaat 8 vastausta 

50–64-vuotiaat 12 vastausta 

+65-vuotiaat 8 vastausta 

TAULUKKO 1. Kylpyläloma-segmentin ikäjakauma. 

 

 

6.1.1 Kylpyläloma/naiset 

 

Kylpyläloma-segmentin naisvastaajista 76 % mielestä varustetaso oli hyvä tai odotukset 

ylittävä. Kiitosta sai erityisesti viihtyisyys ja hyvä varustetaso. Vedenkeittomahdollisuus 

tietyissä huoneista oli mainittu useassa paperissa ja se oli tykätty ominaisuus. 

 

24 % naisvastaajista oli maininnut epäkohtina muun muassa istumapaikkojen vähyyden, 

nuhjuisen ja kuluneen yleisilmeen ja parvekkeen huonon kunnon. 
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Kylpyläloman naisasiakkailta tuli yhteensä 28 ehdotusta huoneen varustetason ja yleis-

ten tilojen ilmeen parantamiseksi. 29 % näistä liittyi remontointiin ja tilojen ehostuk-

seen. Remonttia toivottiin huoneeseen, mutta myös suihkutiloihin, vessoihin ja parvek-

keisiin. Myös ihan pintaremonttia toivottiin, jolloin esimerkiksi tekstiilit uusittaisiin. 

Äänieristys oli mainittu useammassa paperissa, melu käytävältä kuului herkästi huonee-

seen. 

 

Sisustukseen liittyviä ehdotuksia oli 21 % kaikista vastauksista. Sisustuksen toivottiin 

olevan yleisilmeeltään vaaleampaa ja raikkaampaa. Kylpyhuoneeseen toivottiin myös 

nykyaikaisempaa sisustusta. Tekstiilit ovat liian tummia, esimerkiksi vaalea sohva oli 

toiveissa monella asiakkaalla. Vähäiset istumapaikat oli epäkohtana mainittuna monessa 

vastauksessa, irtotuolit tai esimerkiksi sohvan eteen tulevat rahit oli ehdotus tähän on-

gelmaan. Sisäilman säädin oli vaikeaselkoinen ja siihen pyydettiin päivitystä. 

 

Ehdotuksista 39 % liittyi konkreettisiin tavaroihin, joita huoneesta puuttui. Kahvinkeit-

tomahdollisuutta toivottiin jokaiseen huoneeseen useammassa vastauksessa. Mikro oli 

toiseksi yleisin toive. Säilytystilan vähyys oli pistetty merkille ja kaappitilaa pyydettiin 

enemmän. Kylpyläasiakkaat käyttävät allasosastoa paljon ja tämän vuoksi kuivauskaap-

pia pyydettiin myös. 

 

Yleisiä tiloja kommentoi 11 % vastanneista naisasiakkaista. Yleisiin tiloihin oltiin tyy-

tyväisiä, mutta toivottiin lisää kauppoja kylpylän yhteyteen, kunnollinen kylmäallas 

allasosastolle ja suolaisen välipalan mahdollisuus myös allasosastolle. 

 

Kyselyssä tiedusteltiin myös olisiko asiakas valmis maksamaan lisää hintaa huoneesta, 

jos siellä olisi hänen haluamiaan etuuksia. 78 % vastanneista vastasi tähän kieltävästi. 

22 % vastasi myönteisesti. Näitä huoneeseen kuuluvia etuuksia, joista ollaan valmiita 

maksamaan lisähintaa, on muun muassa ohjattu kunto-ohjelma, nykyaikaisemmat puit-

teet, väliovellinen huone ja kaikki kylpylän tapahtumat sisältyvät hintaan. Ehdotettiin 

myös käytäntöä, että asiakas voi halutessaan valita huoneen etuuksilla tai ottaa edulli-

semman perushuoneen, johon ei ole liitetty mitään huoneen ja siihen kuuluvan aamiai-

sen lisäksi. 
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6.1.2 Kylpyläloma/miehet 

 

Kylpyläloma-segmentin miesasiakkaista 57 % mielestä huone oli hyvä tai jopa erittäin 

hyvä. Kiitosta sai lähinnä tilavuus ja siisteys. Varustetaso oli näissä lomakkeissa mainit-

tu riittäväksi, eikä mitään parannuksia toivottu. 

 

43 prosenttia vastanneista löysi puutteita esimerkiksi avainkorttien huonosta toiminnas-

ta, rikkinäisestä tekniikasta ja yleistentilojen siisteydestä. 

 

Naisten tavoin, myös miehet olivat maininneet toiveet irtotuoleista huoneeseen. Remon-

tintarve mainittiin muutamassa vastauksessa, mutta silloinkin sen toivottiin keskittyvän 

huonekäytäviin ja vessatiloihin. Myös äänieristykseen toivottiin parannusta. Huoneen 

valaistuksen uusimista ehdotettiin, nykyinen valaistus on hieman liian hämärä. 

 

62 % vastanneista miehistä ei maksaisi lisähintaa huoneesta, vaikka siellä olisikin toi-

vomiaan etuuksia. Myöntävästi vastanneista 38 prosentista mainitsivat tällaisten etuuk-

sien olevan parempi äänieristys ja toimiva langaton internetyhteys. 

 

 

6.1.3 Kylpyläloma/naiset ja miehet 

 

Kyselylomakkeeseen molemmat sukupuolet valinneet asiakkaat ovat todennäköisimmin 

pariskuntia, joten heidän vastauksensa analysoin erikseen. 54 % vastanneista oli tyyty-

väisiä huoneeseensa. Huoneen mainittiin vastanneen odotuksia ja hinta-laatusuhteeseen 

oltiin tyytyväisiä. 46 %, joka vastasi kielteisesti, mainitsivat epäkohdiksi muun muassa 

pölyisyyden niin huoneessa kun yleisissäkin tiloissa.  

 

Parannusehdotuksista yleisin oli remontti vessan ja parvekkeen osalta. Toiseksi yleisin 

toive oli sisustuksen päivitys, esimerkiksi verhot ja muut tekstiilit. Kahvinkeittomahdol-

lisuus toivottiin jokaiseen huoneeseen myös. 

 

Lisähintaa huoneesta etuuksilla oli valmis maksamaan 20 % vastanneista. Ainoastaan 

yhdessä oli konkreettinen toive etuudesta, ja se oli säädettävä sänky. 
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6.2 Perheloma 

 

Vastauksista 37 asiakasta merkitsi viettävänsä perhelomaa. Prosenteissa se on 32 % kai-

kista vastauksista.  Vastaajista naisia oli 25 ja miehiä 8. Molemmat sukupuolet oli mer-

kinnyt 4 asiakasta. Prosentteina perheloma-vastauksissa naisia oli 68 %, miehiä 22 % ja 

molempia 10 %.  

 

Alle 20-vuotiaat 3 vastausta 

20–34-vuotiaat 7 vastausta 

35–49-vuotiaat 21 vastausta 

50–64-vuotiaat 5 vastausta 

+65-vuotiaat 1 vastausta 

TAULUKKO 2. Perheloma-segmentin ikäjakauma. 

 

 

6.2.1 Perheloma/naiset 

 

Perheloma-segmentin naisvastaajista 65 % oli sitä mieltä, että huone on sellaisenaan 

asiallinen ja viihtyisä. Positiivisiksi asioiksi on mainittu esimerkiksi tilavuus ja asian-

mukaisuus, lastenkanavien näkyminen perhehuoneessa oli ollut monille perheille muka-

va yllätys. Miinuspuolia oli muun muassa korkea hinta, kuluneisuus ja siisteyden taso. 

25 % naisvastaajista toivoi uudistusta kattavan remontin muodossa. 

 

Naisista 31 % antoi sisustukseen liittyviä ehdotuksia. Niin kuin kylpylälomavastaajat, 

myös perhelomalaiset toivoivat irtotuoleja huoneeseen. Istumapaikkoja on huoneessa 

majoittuvia henkilöitä kohti vähän ja siksi lisätuoleja tai isompaa sohvaa oli toivottu 

monessa vastauksessa. Toinen paljon kannatusta saanut toive oli isompi jääkaappi. Sitä 

perusteltiin lapsiperheen kannalta käytännöllisenä, jotta eväät ja muut tarpeet saa kyl-

mään. Naulakkotilaa toivottiin myös useissa vastauksissa, sillä varsinkin talvella ulko-

vaatteita on paljon ja ne vievät myös tilaa. 

 

Konkreettisia ehdotuksia antoi 50 % vastanneista. Lisäpyyhkeitä huoneeseen toivottiin 

suurimmassa osassa vastauksista. Monet olivat sitä perustelleet sillä, että usein tulee 
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käytyä montakin kertaa päivässä uimassa, eivätkä pyyhkeet ehdi aina kuivua välissä. 

Lemmikkihuoneeseen etenkin ehdotettiin rikkalapiota ja harjaa pientä siistimistä varten 

ja myös koirankakkapusseja. Mikroa ehdotettiin varsinkin vauvaperheiden huoneisiin, 

sillä se mahdollistaisi ruuan lämmityksen huoneessa. Muutamissa vastauksissa pyydet-

tiin alueen infokarttaa huoneisiin, jolloin ulkopaikkakuntalaisten olisi helpompi vierailla 

lähialueiden kohteissa. 

 

Remonttia toivoi 8 % vastaajista, eli perhelomalaiset olivat hivenen tyytyväisimpiä 

huoneen yleisilmeeseen verrattuna kylpylälomalaisiin. Suurimman remontin tarpeessa 

oli etenkin WC- ja kylpytilat. 

 

Yleisiin tiloihin ja palveluihin liittyviä ehdotuksia antoi 11 % vastanneista. Turvalli-

suussyistä allasosastolle toivottiin karheampaa lattiaa. Toiveissa oli myös kolmas po-

reallas ja suurempi ulkoallas. Muutamat vanhat asiakkaat toivoivat enemmän ohjelmaa 

lomalaisille ja jokin uusi palvelu tai toiminta, jotka houkuttelisivat vanhojakin asiakkai-

ta kylpylään. 

 

Lisähintaa huoneesta suostuisi maksamaan 14 %. Tällöin huoneessa tulisi olla helppo-

käyttöisempi langaton netti, enemmän tilaa naulakossa ja lapset paremmin huomioituna. 

Loput 86 % ei ole valmiita maksamaan lisähintaa, vaikka huoneessa olisikin toivomiaan 

etuuksia. 

 

 

6.2.2 Perheloma/miehet 

 

Perheloma-segmentin miesvastaajista 73 % olivat tyytyväisiä huoneeseensa. Huone 

vastasi odotuksia ja varustetaso oli hyvä. 27 % vastaajista piti huonetta jokseenkin puut-

teellisena. Epäkohtina nousi esiin esimerkiksi kalusteiden kauhtuneisuus ja huoneessa 

oli niukasti vuodevaatteita ja pyyhkeitä. Samat asiat olivat myös naisvastaajat havain-

noineet. Yhdessä vastauksessa mainittiin, että varausvaiheessa ei käynyt ilmi huoneen 

koko, mikä on kuitenkin oleellinen ja tärkeä tieto perheen tehdessä varausta. 

 

Miesvastaajista 18 % toivoi remonttia ja yleisilmeen kohotusta. Näiden lisäksi uudistus-

ta ehdotettiin äänieristykseen ja vanhanaikaisiin korttilukkoihin. Nykyaikaisemmat kort-

tilukot helpottaisivat etenkin lasten kulkemista. 
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64 % vastaajista mainitsi konkreettisia parannusehdotuksia huoneen osalta. Naisten ta-

voin, myös miehistä suurin osa toivoi lisäpyyhkeitä ja niiden vaihtoa automaattisesti 

joka päivä. Wlanin käytöstä moni toivoi yksinkertaisempaa. Lapsiperheille oleellinen 

olisi sermi erottamassa pinnasängyn tai vaihtoehtoisesti väliovellinen ja vähän suurempi 

huone. Varusteluun ehdotettiin kattilaa, vedenkeitintä, ilmaisia tohveleita jokaiseen 

huoneeseen ja myös valmiiksi lisää kahvimaitoa. 

 

Yleisiä tiloja/palveluita koskevia ehdotuksia tuli 18 % vastaajista. Suurin osa toivoi 

kaikkien Kylpylän alueella olevien aktiviteettien sisältymistä hintaan. Myös tyhjänä 

olevia liikuntasalien hyödyntämistä esimerkiksi jalkapalloon tai sählyyn ehdotettiin. 

Salien varaukset pyydettiin näkymään selkeämmin asiakkaille, esimerkiksi näyttöruu-

dulla salin oven vieressä tai seinällä. 

 

Kysymykseen huoneen mahdollisesta lisähinnasta vastasi miehistä yhteensä 5 ja 3 jätti 

kokonaan vastaamatta. Yksi näistä viidestä olisi valmis maksamaan lisähintaa, mikäli 

huoneen sijainti on hyvä ja lasten nukkumista varten huoneessa olisi jotenkin rajattu tai 

kokonaan suljettu tila. 80 % vastanneista, eli tässä tapauksessa 4 henkilöä, ei ole valmis 

maksamaan lisähintaa, vaikka toivomiaan etuuksia sieltä löytyisikin. 

 

6.2.3 Perheloma/naiset ja miehet 

 

Pariskuntana vastanneista neljästä lomakkeesta, 3 lomaketta (eli 75 %) olivat positiivi-

sia. Varustetaso mainittiin kohtalaiseksi, mutta riittäväksi. Jääkaappi sai kiitosta muu-

tamassa vastauksessa. 25 % (eli tässä tapauksessa yhdessä vastauksessa) oli merkitty 

miinus-puoleksi huonosti toimiva wlan. 

 

Vaikka tämä ote olikin selvästi pienempi kuin muut, niin ehdotuksia oli kirjattu ylös 

suhteellisen aktiivisesti. Kaikista ehdotuksista 8 % liittyi remonttiin ja ehostamiseen. 

Remonttia toivottiin niin sisäpuolelle, kuin ulkopuolellekin.   

 

17 % ehdotuksista liittyi sisustukseen. Sisustuksen toivottiin olevan vaaleampaa ja ko-

toisampaa. Myös uusia yöpöytiä ehdotettiin olemassa olevien tilalle. 
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Konkreettisia toiveita oli 67 % vastauksista. Vastauksista nousi taas ensimmäisenä esiin 

toivotut lisätuolit. Peilin eteen ehdotettiin jakkaraa. Kahvinkeitintä toivottiin jokaiseen 

huoneeseen. Ruokailuvälineitä omien eväiden syömiseen toivottiin myös, etenkin lusi-

koita ja hedelmäveitsiä ehdotettiin. Ja viimeisenä toivottiin myös yövaloa huoneeseen. 

Yleisiin tiloihin ja palveluihin liittyvää toivetta tuli ainoastaan yksi ja siinä ehdotettiin 

huoneenvastaanottoajan aikaistamista tai vaihtoehtoisesti luovutusaikaa tulisi lykätä 

myöhemmäksi.  

 

Huoneen lisähintaan liittyvään kysymykseen oli vastattu 3 lomakkeessa. Kaksi näistä ei 

maksaisi lisähintaa, vaikka huoneessa olisi joitain etuuksiakin. Yksi joka oli valmis 

maksamaan lisähintaa, toivoisi vastineeksi mikroa ja aitaa erottamaan terassialueen ka-

toksesta, jotta lemmikit voisivat siinä olla vapaina. 

 

 

6.3 Kuntoutus 

 

Vastaajista 23 oli kuntoutusasiakkaita. Prosentteina siis kuntoutusasiakkaita oli kaikki-

neen 20 % vastaajista. Naisia oli vastaajista 20 (87 %) ja miehiä 3 (13 %). 

 

20–34-vuotiaat 1 vastausta 

35–49-vuotiaat  7 vastausta 

50–64-vuotiaat 14 vastausta 

TAULUKKO 3. Kuntoutus-segmentin ikäjakauma. 

 

 

6.3.1 Kuntoutus/naiset 

 

Naisvastaajista 72 % oli tyytyväisiä huoneeseensa. Huone oli vastaajien mielestä riittävä 

sellaisenaan ja yksin majoittuessa tarpeeksi tilava. Positiivisiksi ominaisuuksiksi mainit-

tiin muun muassa siisteys, pelkistetty yleisilme ja viihtyvyys. Varustetasosta oli nostettu 

esiin erityisesti tyynyvalikoima ja yleisestikin hyvä nukkumisympäristö.  

 

28 % vastaajista koki huoneen tavalla tai toisella puutteelliseksi. Kuluneisuudesta, rik-

kinäisestä tekniikasta ja puutteista siivouksessa oli mainittu useammassa vastauksessa. 

Muutamissa lomakkeissa oli kuitenkin vielä kirjoitettu, että kuntoutusasiakkaan stan-
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dardit huoneelle eivät ehkä ole muiden segmenttien kanssa samaa luokkaa, sillä kuntou-

tusasiakas viettää huoneessa huomattavan vähän aikaa. 

 

Naisvastaajien lomakkeissa oli hyvin paljon kehitysehdotuksia listattuna. 61 % kaikista 

ehdotuksista koski konkreettisesti huoneen varustetason parannusta. Muutamaa poikke-

usta lukuun ottamatta, kaikissa vastauksissa oli toivottu vedenkeitintä, mikroa tai kah-

vinkeitintä jokaiseen huoneeseen. Muita suosittuja toiveita oli matto, viherkasvi ja he-

delmiä huoneeseen.  

 

Kattavaa uudistusta ja remonttia oli toivottu 25 % kaikista vastauksista. Perusteluiksi 

näissä oli mainittu yleisilmeen nuhruisuus, pesutilojen vanhanaikaisuus ja yleisen väri-

maailman synkkyyden. 

 

Sisustukseen uudistusta toivoi 6 % vastauksista. Näissä vastauksissa keskityttiin lähinnä 

pesutilojen sisutukseen ja raikastamiseen. Myös huoneeseen toivottiin irtotuoleja tai 

mahdollisesti nojatuolia. 

 

Yleisiä tiloja koskevia toiveita oli 8 % vastauksista. Toiveissa oli muun muassa yleistä 

seurustelutilaa kuntoutusasiakkaita varten, kylpyläkappelia hiljentymiseen ja silityshuo-

neeseen pesukonetta.  

 

Kysyttäessä olisiko asiakas valmis maksamaan lisähintaa huoneesta, jossa niitä toivo-

miaan etuuksia on, 82 % vastasi kieltävästi kun taas 18 % olisi valmis maksamaan. Täl-

laisia etuuksia olisi heidän mielestään vedenkeitin ja silitysrauta huoneessa, moitteeton 

siisteys, kuntosalin vapaa käyttö ja pesutilojen uusiminen. 

 

 

6.3.2 Kuntoutus/miehet 

 

Miesvastaajia oli yhteensä 3, joista kaikki olivat sitä mieltä, että huone on juuri sopiva 

tähän tarkoitukseen. Varustetaso oli jokaisen mielestä hyvä eikä puutteista mainittu vas-

tauksissa sanallakaan. 

 

Ehdotuksia varustetason parantamiseksi tuli vastaajien vähäiseen määrään nähden usei-

ta. 80 % ehdotuksista liittyi itse huoneeseen. Näitä oli muun muassa sälekaihtimet ja 
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kevyemmät verhot ikkunoihin, pyykinpesumahdollisuus huoneeseen tai mahdollisesti 

yleisiin tiloihin, mikro, erillinen radio ja ilmastoinninsäätömahdollisuus. Yleisiin tiloi-

hin ehdotettiin useampi TV ja kattava lehtivalikoima. 

 

Kukaan vastanneista ei ole valmis maksamaan ylimääräistä huoneen osalta, vaikka sii-

hen kuuluisikin tiettyjä etuuksia. 

 

 

6.4 Työmatka 

 

Työmatkan segmentikseen oli merkinnyt yhteensä 5 vastaajaa. Naisia näistä oli 4 ja 

miehiä 1, prosenttijakauman mukaan naisia on 80 % ja miehiä 20 %. Kaiken kaikkiaan 

työmatkalaiset kattaa 4 % kyselyyn vastanneista asiakkaista.  

 

35–49-vuotiaat 3 vastausta 

50–64-vuotiaat 2 vastausta 

TAULUKKO 4. Työmatka-segmentin ikäjakauma. 

 

 

6.4.1 Työmatka/naiset 

 

Naisvastaajista 67 % oli pääsääntöisesti tyytyväinen huoneeseensa. Vastauksien mukaan 

huone oli riittävä, hyvä, mutta hieman liian tyypillinen ja verrattavissa muihin hotellei-

hin. Laadukkaat kylpytuotteet oli mainittu myös positiivisessa mielessä. 

33 % vastanneista oli vähemmän tyytyväinen huoneeseen ja epäkohdiksi oli mainittu 

ylihinnoittelu ja tekniikan toimimattomuus. 

 

Ehdotuksista varustetason parantamiseksi 40 % liittyi remonttiin ja yleisilmeen kohen-

tamiseen. Perusteluiksi on esitetty muun muassa Kylpylän vanhanaikaisuuden ja tylsyy-

den. Remonttia toivottiin siis niin yleisien tilojen kuin huoneenkin osalta. Huoneessa 

toivottiin lähinnä pesutilojen remonttia. 

 

Varusteluun liittyviä toiveita tuli 40 % vastauksista. Näistä päällimmäisiksi nousi ilmas-

toinnin säätömahdollisuus ja ilmaiset kylpytossut jokaiseen huoneeseen. 



35 

 

Kukaan vastanneista ei maksaisi lisähintaa huoneesta. Mutta tämä saattaakin johtua sii-

tä, että yritykset neuvottelevat itse omat hintansa, johon työntekijä ei osallistu. 

 

 

6.4.2 Työmatka/miehet 

 

Työmatka-segmentistä vastasi ainoastaan yksi mieshenkilö, joten vertailukohdetta ei nyt 

tähän kohtaan ole. Vastannut henkilö oli kuitenkin tyytyväinen majoitukseen ja mainitsi 

ainoiksi epäkohdiksi heikon äänieristyksen ja toimimattoman tekniikan. 

 

Hän ei myöskään ole valmis maksamaan lisähintaa, mutta aivan kuten naistenkin koh-

dalla, hän ei solmi itse henkilökohtaisesti sopimuksia, vaan työnantajayritys tekee sen 

hänen puolestaan. 

  



36 

 

7 JOHTOPÄÄTELMÄT 

 

 

Saamani tulokset eivät olleet kovin yllättäviä. Vastaajat olivat keskittyneet lähinnä ker-

tomaan oman mielipiteensä huoneesta, mutta eivät niinkään listanneet ehdotuksia huo-

neen parantamiseksi. Suurin osa vastauksista käsitteli remontoinnin tarpeellisuutta ja 

siisteyden tasoa, mutta huonevarustukseen ei puututtu kuin vaan hieman pienemmässä 

osassa vastauksista. Toimeksiantajan kanssa mietimme jo eräässä vaiheessa kyselylo-

makkeen muokkaamista, niin että siinä ei tuoda asiakastyytyväisyys-puolta niin esille. 

Tästä kuitenkin luovuimme, kun sain ensimmäiset tulokset itselleni ja huomasin niissä 

paljon samankaltaisuuksia, joita lähdin alun perin etsimäänkin. Kyselylomake eteni 

mielestäni sulavammin, kun asiakastyytyväisyys otettiin esiin myös. 

 

Osasin jo odottaa, että perheen kanssa matkustavilla on lähinnä lapsiin liittyvät edut 

mielessä, siinä missä kuntoutusasiakkailla yleiset tilat ja niiden toimivuus on tärkeitä. 

Työmatka-segmentin vastaukset jäivät harmillisen vähäisiksi. Työmatkalaiset kuitenkin 

ovat tottuneita matkustajia, joten heiltä olisi voinut tulla enemmänkin kehitysehdotuk-

sia, jos vaan olisi ollut parempi ajankohta. Vastauksia kerättiin helmi-maaliskuun vaih-

teen ajan, jolloin oli myös hiihtolomakausi vielä meneillään. Tämä vaikutti varmasti 

perhe- ja kylpyläloma-vastauksien paljouteen verraten muihin segmentteihin. 

 

 

Kylpyläloma Perheloma Kuntoutus Työmatka 

Kahvinkeitin Vedenkeitin Vedenkeitin Kylpytossut 

Mikro Kattila Mikro Ilmastoinnin säätö 

Säilytystilaa Mikro Kahvinkeitin  

Kuivauskaappi Varapyyhkeitä Matto  

Varapyyhkeitä Säilytystilaa Viherkasvi  

TAULUKKO 5. Eri segmenttien suosituimmat toiveet huonetta ajatellen. 

 

 

Huoneen lisäksi joissain vastauksissa annettiin palautetta yleisistä tiloista ja niiden pa-

rannusehdotuksista. Näissä vastauksissa keskityttiin lähinnä aulatiloihin ja kylpyläosas-

toon. Remonttia toivottiin huoneen lisäksi myös yleisiin tiloihin ja rakennuksiin ylipää-
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tään. Kylpyläosastolle toivottiin modernimpaa ilmettä ja turvallisuuden takia karheam-

paa lattiaa. 

 

Vastanneista hyvin harva olisi valmis maksamaan lisähintaa, vaikka toivomansa etuudet 

löytyisivätkin huoneesta. Lisähinnan edellytyksinä oli muun muassa kaikkien tapahtu-

mien ja aktiviteettien kuuluminen hintaan ja kattava remontointi ja päivittäminen.  

 

Opinnäytetyön tekeminen oli pitkä prosessi, joka osoittautui haasteelliseksi, mutta myös 

todella mielenkiintoiseksi projektiksi. Kyselylomakkeen laatiminen oli vielä suhteelli-

sen helppo tehtävä, mutta tuloksien analysointi vei yllättävän paljon aikaa. Aluksi olisin 

halunnut jatkaa kyselyiden jakamista pidemmälle maaliskuulle, jotta työmatkalaisilta 

olisi mahdollisesti saatu enemmän vastauksia. Arvelin kuitenkin muiden segmenttien 

kasvavan siinä samassa myös, jolloin materiaalia olisi jo liikaa analysoitavaksi. Työ-

matkalaisiin en siis tässä työssä päässyt tutustumaan kovinkaan paljon, mutta olen silti 

tyytyväinen, että otin sen tähän mukaan siitä huolimatta.  

 

Olen pääsääntöisesti tyytyväinen saamiini tuloksiin, Ikaalisten Kylpylän tuotekehitys 

pääsee niiden avulla jo eteenpäin. Mielestäni kuitenkin Kylpylän olisi hyvä tehdä myös 

jatkotutkimuksia aiheen saralta. Kylpylä saisi suuremman hyödyn tarkemmin spesifioi-

dusta kyselystä, jossa olisi vähemmän avoimia kysymyksiä. Kysely tulisi mielestäni 

myös kohdentaa johonkin tiettyyn Kylpylän hotelliin, sillä nyt jäi epäselväksi mistä ho-

tellista tuli mikäkin vastaus ja hotellit keskenään eroavat kuitenkin huomattavasti. Kyse-

lyn voisi myös kohdentaa jollekin tietylle segmentille. Vertailukehittäminen eli bench-

marking voisi myös olla hyvä keino lähteä kehittämään hotellikokonaisuutta. Vertailua 

voisi tehdä esimerkiksi Tampereen hotellien välillä ja selvittää mihin asiakkaat ovat 

tottuneet toisissa maakunnan majoituspalveluissa. 
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LIITTEET 

Liite 1. Kyselylomake 

 

KYSELY RANTASIPI IKAALISTEN KYLPYLÄN ASIAKKAILLE  

Opinnäytetyö liittyen hotellinkehitystoimintoihin 

Ikä    Sukupuoli 
[   ] Alle 20 vuotta   [   ] Nainen 
[   ] 20-34 vuotta   [   ] Mies 
[   ] 35-49 vuotta 
[   ] 50-64 vuotta 
[   ] 65 + vuotta 
 
Majoittumisen syy 
[   ] Kylpyläloma 
[   ] Perheloma 
[   ] Työmatka 
[   ] Kuntoutus 
[   ] Jokin muu, mikä? -
_________________________________________________ 
 
Mielipide huoneen varustetasosta ja odotukset hotellihuoneelle? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Ehdotuksia mitä huoneessa voisi olla nykyisen varustelun lisäksi? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________________ 

 

Olisinko valmis maksamaan lisähintaa huoneesta, mikäli sen mukana tuli-
si lisää etuuksia? 
[   ] Kyllä  [   ] En 
Minkälaisia etuuksia? 
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________ 

 
 
Muita kehitysehdotuksia huoneen ja yleisten tilojen osalta? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________
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