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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyössä tarkastellaan asiakaslähtöisestä näkökulmasta kokousprosessin vai-

heita. Toimeksiantajana tutkimukselle on Kylpylähotelli Rauhalahti Kuopiossa. Koko-

uspalvelut ovat yksi tärkeimmistä Rauhalahden liiketoiminta-alueista. Opinnäytetyö 

pohjautuu Rauhalahden arvoihin, joista tutkimuksen kannalta tärkeimmät ovat asia-

kaslähtöisyys ja jatkuva kehittäminen. Kokousten liiketoimintasuunnitelmassa maini-

taan toimivien prosessien tärkeys. 

Rauhalahden ravintolapäällikön kanssa käydyn keskustelun perusteella oli tarve ke-

hittää kokousprosessia, ja se oli ajankohtaista kokoustilojen uusimisen myötä. Yrityk-

selle ei ole aiemmin tehty kokouspalveluun liittyvää opinnäytetyötä. Asiakkaan palve-

lupolku kokousprosessissa on avattu teemahaastattelujen ja asiakaskyselyjen avulla. 

Puututaan havaittuihin kriittisiin kohtiin ja niihin tehdään kehitysehdotuksia. Lopuksi 

laaditaan uusi kokousprosessikaavio. Selvitetään kokouspalvelujen trendejä, jotta 

ymmärretään asiakkaiden tarpeet tulevaisuudessa. 

Hotellien on jatkuvasti kehitettävä palvelujaan pysyäkseen mukana kovassa kilpailus-

sa. Prosessin kehittämisen myötä hyötyy asiakkaan lisäksi yritys. Prosessia tehosta-

malla palvelun laatu paranee ja asiakas saa tehokkaita ja onnistuneita kokouksia. 

Kokouksen tarkoitus on saavuttaa sille asetetut tavoitteet. Prosessien aukoton toi-

minta auttaa asiakasta saavuttamaan tavoitteet. Kilpailuedun saavuttamisessa ydin-

palvelujen lisäksi tarvitaan hyvät oheis- ja tukipalvelut, jotka näkyvät prosessissa. 

Tavoitteena on tyytyväinen asiakas, joka palaa käyttämään yrityksen palveluja yhä 

uudelleen. 

Pystymme osaksi tarkastelemaan Rauhalahden kokoustoimintaa ulkopuolisen silmin, 

koska toiselle meistä yritys ja sen toiminta oli työn aloittaessa uusi. Työkokemusta 

yrityksestä on toisella opinnäytetyön tekijöistä kylpylähotellin ravintolasta ja keittiös-

tä. Olemme tehneet useita oppimistehtäviä saman konsernin yrityksille kokouspalve-

luista, ja sen myötä on kertynyt pohjatietoa aiheesta. Rauhalahteen tehdyn konsep-

tin suunnittelutehtävän myötä innostuimme tutkimaan aihetta lisää. Halusimme sy-
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ventää tietämystä kokousprosessista. Meitä kiinnosti myös kokouspalvelujen moni-

puolisuus, koska asiakkaan lisäksi siihen osallistuu useita osastoja. 

2 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Tutkimusongelma ja tavoitteet 

Täytyy olla tutkimusongelma, ennen kuin määritellään tutkimuskysymyksiä. Tutki-

musongelma ohjaa koko työtä oikeaan suuntaan ja on työn punainen lanka. (Kana-

nen 2013, 60-61.) Rauhalahden osastopäälliköiden kanssa 3.12.2013 käydyssä kes-

kustelussa nousi esiin toiveita ja rajauksia opinnäytetyöhön. Toiveena oli kokouspro-

sessin toimivuuden parantaminen operatiivisesti sekä prosessin kirjaaminen. Kokous-

tilojen uudistumisen myötä kylpylähotelli halusi asiakkaan mielipiteen uusittujen 

kokoustilojen toimivuudesta. Toiveena oli myös saada tietoa tulevaisuuden kokouk-

sista ja trendeistä. Päällimmäisenä tavoitteena on parantaa kilpailukykyä kokouspal-

velujen tarjoajana. Mahdollisuuksia kilpailussa pärjäämiseen on paljon, jos ymmärre-

tään asiakkaan näkökulma ja erilaistuminen. 

Tutkimusongelmamme on Rauhalahden kokousprosessin kriittiset pisteet, niiden 

selvittäminen, esiin tuominen ja parannusehdotukset. Kriittisillä pisteillä tarkoitetaan 

ongelmakohtia, joissa palvelu voi epäonnistua asiakkaille. Tutkittiin ongelman syitä 

eri näkökulmista, joista päällimmäisenä asiakkaan näkökulma. Selvitettiin kriittiset 

kohdat kokouspalvelujen operatiivisella tasolla eri tiedonlähteitä ja tutkimusmene-

telmiä käyttäen. Kokousprosessi on laaja, ja siihen osallistuu Rauhalahden eri osasto-

ja: myyntipalvelu, vastaanotto, ravintola ja keittiö. Kylpylä, vapaa-ajanpalvelut ja 

huoltohenkilöstö ovat myös usein mukana prosessissa. Tutkimuskysymyksiksi ongel-

man perusteella muodostuivat: Miten kokousprosessin kriittisiä pisteitä kehittämällä 

saadaan siitä asiakaslähtöisempi nyt ja tulevaisuudessa? Tästä pääkysymyksestä voi-

daan johtaa seuraavia alakysymyksiä: Miten kriittisten pisteiden selvittäminen hyö-

dyttää yritystä? Miten voidaan parantaa kilpailuetua kokouspalveluissa? Mikä on eri 

osastojen merkitys kokousprosessissa? 
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Tavoitteena on parantaa kokousprosessia asiakaslähtöiseen suuntaan asiakasymmär-

ryksen kautta. Kokouspalvelujen tarjonnassa on runsaasti kilpailijoita, joten prosessia 

parantamalla voidaan erottua kilpailijoista ja saada kilpailuetua sekä lisätä asiakas-

tyytyväisyyttä. Siten on mahdollista saada lisää kanta-asiakkaita. Asiakkaan hyöty 

prosessin kehittämisessä on kokouksen eli ydinpalvelun tehostuminen. Alatavoittee-

na on saada asiakkaalle elämyksiä ja onnistumisen hetkiä lisäpalvelujen myötä. 

Tutkimusongelmaa ja tavoitetta määriteltäessä otetaan huomioon Rauhalahden ar-

voissa mainittu asiakaslähtöisyys (Sammatti 2012, 3). Rauhalahden liiketoiminta-

suunnitelmassa kokouksissa nousevat esiin ensimmäisenä toimivat prosessit ja niiden 

käytäntöön vieminen, kokousten kehittäminen sekä oheispalvelut. Kokouksissa Rau-

halahden visio on monipuolinen, omaleimainen, erottuva ja elämyksellinen kokous-

ten tuottaja. (Mts. 13.) 

2.2 Tutkimuksen lähestymistavan valinta ja rakenne 

Opinnäytetyö on kvalitatiivinen case-tutkimus, ja siinä on myös kvantitatiivisia piirtei-

tä. Päädyimme siihen, että työmme ei ole kehittämistutkimus, koska emme vie kehit-

tämisideoita käytäntöön. Luomme hyvän pohjan jatkaa työtä Rauhalahden toimin-

taan. Tutkimuksessa voidaan etsiä uusia vaihtoehtoja ja näkökulmia. 

Case-tutkimuksen tavoitteena on saada syvällinen kuva ilmiöstä erilaisia tiedonke-

ruumenetelmiä käyttäen. Menetelminä voi olla havainnointi, kirjalliset dokumentit, 

kyselyt, teemahaastattelut, tallenteet ja muut tietolähteet. Kananen kuvaa case-

tutkimusta palapelinä, jossa eri tietolähteitä käyttäen kasataan perusteellinen kuvaus 

tutkimusongelmasta. (Kananen 2013, 77.) Opinnäytetyössämme palapelin osasia 

ovat teemahaastattelu, asiakaskyselyt, kirjalliset dokumentit ja benchmarking. Näi-

den menetelmien yhdistämisen myötä voidaan puhua case-tutkimuksesta. 

Tutkimuksessa on käytetty triangulaatiota, koska haluamme kokouspalveluista hyvän 

kokonaiskuvan ja lisätä tutkimuksen luotettavuutta. Triangulaatio tarkoittaa usean 

tutkimusotteen käyttämistä rinnakkain, jolloin saadaan vahvistusta tutkimustuloksil-
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le. (Kananen 2013, 34.) Tutkimusongelmaan kerätään aineistoa usealla tiedonkeruu-

menetelmällä. Tutkimusmenetelminä käytetään työssä teemahaastattelua Rauha-

lahden kokousvastaaville ja myyntineuvottelijoille sekä asiakaskyselyä kylpylähotellin 

kokousasiakkaille. Teemahaastatteluista henkilökunnalta saatu hiljainen tieto on tär-

keää kokouspalvelujen kehittämisessä. Asiakaskyselyllä saadaan asiakkaan mielipide 

kokouspalveluista. Työssä käytetään kirjallisia lähteitä, yrityksen dokumentteja ja 

keskusteluja osastopäälliköiden kanssa työn aloitusvaiheessa. Kokousprosessien ke-

hittämiseen hyödynnetään lisäksi benchmarkingia. 

Työ aloitettiin tekemällä opinnäytetyösuunnitelma, jonka jälkeen tutustuttiin saman 

aihepiirin muihin opinnäytetöihin. Rajattiin työmme ja etsittiin kirjallista aineistoa 

työn pohjaksi. Kirjallisuus koostui aihealueen substanssikirjallisuudesta ja tutkimuk-

sen tekemiseen tarvittavasta menetelmäkirjallisuudesta (Kananen 2013, 81). Tehtiin 

teemahaastattelut kirjallisuuteen tutustumisen jälkeen. Teemahaastattelujen pohjal-

ta pystyttiin tekemään asiakaskyselyt paremmin. Aineiston keräämisen yhteydessä 

analysoitiin samalla tuloksia. Työn edetessä palattiin välillä kirjallisuuteen, etsittiin 

uusia lähteitä ja vertailtiin tietoa suhteessa saatuihin tuloksiin. Työn rakenne ja otsi-

kointi muuttuivat työn edetessä. Opinnäytetyö rajautui tarkemmaksi tiedon jalostu-

misen myötä. 

Työssä käytetään synkronista kirjoitustapaa teemahaastattelujen raportoinnissa, eli 

tulokset kulkevat työssä yhtä aikaa tietoperustan kanssa. Teemahaastattelun tuloksia 

käsitellään myös luvussa seitsemän. Työssä käsitellään tietoperustaa ja haastattelun 

tuloksia samanaikaisesti, joten katsoimme, että on luontevaa kirjoittaa ne samaan 

lukuun. Tekstin lukeminen on helpompaa, kun siihen on liitetty käytännön näkökul-

ma. (Liukko & Perttula 2010, 9.) 

Opinnäytetyön rakenne mukailee Kanasen ohjeistusta (Kananen 2013, 13). Johdan-

non jälkeen selvitetään tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelma. Samassa luvussa 

kerrotaan lähestymistavan valinta ja kuinka opinnäytetyö etenee. Kolmannessa lu-

vussa esitellään toimeksiantaja Kylpylähotelli Rauhalahti. Teoreettisessa viitekehyk-

sessä käsitellään palvelua, kokousprosessia, kokousasiakkaita, asiakaslähtöisyyttä, 

asiakaskokemusta ja asiakkaan tyytyväisyyden mittaamista sekä kokoustrendejä. 
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Seuraavaksi käsitellään tutkimustulosten käyttöä, minkä jälkeen tulee tutkimustulos-

ten analysointia ja kehitysehdotuksia. Lopuksi arvioidaan työn luotettavuutta ja teh-

dään johtopäätökset. 

3 KYLPYLÄHOTELLI RAUHALAHTI 

Toimeksiantaja Kylpylähotelli Rauhalahti on viihteen ja hyvän olon keskus, jonka vi-

rallinen nimi on Kuopion Kylpylä Oy. Se sijaitsee 5 kilometriä Kuopion keskustasta 

Katiskaniemessä. Kylpylähotelli Rauhalahden omistaa lomajärjestö Solaris-lomat ry, 

joka omistaa kaksi kylpylähotellia Rauhalahden lisäksi, Summassaaren Saarijärvellä ja 

Päiväkummun Karjalohjalla. Rauhalahti tuottaa majoitus-, kokous-, ravintola-, kylpy-

lä- ja vapaa-ajan palveluja. (Sammatti 2012, 12.) 

3.1 Toimeksiantajan taustatiedot 

Kylpylähotellissa on 106 huonetta, joita uudistetaan kevääseen 2014 mennessä. 

Vuonna 2004 rakennettiin perhekäyttöön ja ryhmille sopivia huoneistoja kaikkiaan 46 

kpl. Hotellia laajennettiin vuonna 1990 kylpyläosastolla. (Sammatti 2012, 3.) Yrityk-

sen neljä ravintolaa on uusittu sekä tarkennettu konseptit ja liikeideat vuonna 2008. 

Remontin myötä Rauhalahti pystyy tyydyttämään eri asiakassegmenttien toiveet, 

eikä asiakkailla ole tarvetta poistua muualle Rauhalahden alueelta. (Mts. 38.) 

Rauhalahti on aloittanut toimintansa vuonna 1981, ja henkilökuntaa on noin 100. 

Organisaation johtoon kuuluu hotellinjohtaja, ravintolapäällikkö, keittiöpäällikkö, 

kylpyläpäällikkö, markkinointipäällikkö, siivouspäällikkö sekä toimistopäällikkö. Ko-

kousvastaavien työtä tekevät saliesimiehet, joita on kolme. (Mts. 35.) Myyntipalve-

lussa toimii tällä hetkellä kolme myyntineuvottelijaa. Kokousvastaavilla ja myynti-

neuvottelijoilla on kokemusta Rauhalahden kokouspalveluista usean vuoden, jopa 

vuosikymmenien ajalta. Kokousprosessiin osallistuu lisäksi henkilökuntaa eri osastoil-

ta. 
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Rauhalahti sijaitsee Kallaveden rannalla, ja läheisyydessä on useampia eri alojen pal-

veluja tarjoavia yrityksiä. Aluetta voidaan kutsua vapaa-ajan alueeksi, jossa on suosit-

tu leirintäalue, uimarantoja, ratsastustalli, keilahalli, tenniskeskus, tilausravintola ja 

ohjelmapalveluyritys. Kesällä toimii kesäteatteri, ja Rauhalahteen pääsee myös laival-

la Kuopion satamasta. 

  

KUVIO 1. Jätkänkämppä 

Lähellä kylpylähotellia (600m) järven rannalla sijaitsee Jätkänkämppä. Jätkänkämppä 

on entinen metsäkämppä Nurmeksesta. Kämpällä järjestetään perinneiltoja, jolloin 

ohjelmassa on tukkilaisnäytöksiä, musiikkia ja noutopöytä perinneherkkuineen. Jät-

känkämpän yhteydessä on savusauna, johon mahtuu kerralla 70 henkilöä. (Ravinto-

lat, Rauhalahden kotisivut 2014.) 

3.2 Toiminta-ajatus, arvot ja visiot 

Rauhalahden toiminnan tarkoitus on tuottaa elämyksiä kokonaisvaltaisesti ja palve-

luita asiakkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Tarkoituksena on vaikuttaa 

työkyvyn ja henkisen jaksamisen ylläpitoon, sekä tarjota virkistäytymismahdollisuuk-

sia. Rauhalahti tarjoaa majoitus-, kokous-, ravintola-, kylpylä- ja vapaa-ajan sisällön 

kehittämiseen tähtäävää toimintaa, jota tarjotaan kokonaisvaltaisessa elämysmaail-

massa. (Sammatti 2012, 12.) Rauhalahti on kirjannut liiketoimintasuunnitelmaansa 

seuraavat visiot: 

- Talousalueensa vetovoimaisin vapaa-ajankeskus kotimaisille matkailijoille 
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- Itä-Suomen suosituin elämysten tuottaja 

- Monipuolinen, omaleimainen, erottuva ja elämyksellinen kokouksien ja vir-

kistyspalvelujen tuottaja 

- Hallitsee eettiset arvot, tunteet ja tarinat 

- Itä-Suomen johtava tanssitalo (mts. 12) 

Rauhalahden perusarvot ovat asiakaslähtöisyys, avoimuus, toisten kunnioittaminen, 

vastuullisuus ja jatkuva kehittyminen (mts. 3-4) 

3.3 Kokoustilat 

Rauhalahti on uudistanut kokoustilansa, ja niiden kokoustekniikka on päivitetty. Au-

ditorion pinnat, kalusteet ja valaistus on remontoitu kesällä 2013. Istumapaikkoja on 

180 ja pinta-alaa 173 m2. Auditorion kokoustekniikka on modernia nykyaikaa, esim. 

mahdollisuus videoneuvotteluun. Kokoustilojen läheisyydessä on kaksi aulatilaa, joita 

voidaan käyttää näyttelyihin ja kahvituksiin. Monipuolisia oheispalveluja voidaan 

tarjota Rauhalahden eri tiloissa. (Kokous & tyhy, Rauhalahden kotisivut 2014.) 

Kokoustila Pihkovan koko on 80 m2, ja paikkoja saadaan maksimissaan 40 henkilölle. 

Minneapolis-tila on 60 m2 ja enintään 30 henkilölle. Tila on jaettavissa kahteen 

osaan, ja molemmilla on oma sisäänkäynti. Tiloissa on peruskokoustekniikka, esim. 

datatykki, PC ja internetyhteydet. Kokoustila Jönköping on 22 m2, ja sinne mahtuu 10 

henkilöä. Kokoustekniikka on lähes sama kuin Pihkovassa ja Minneapoliksessa. (Ko-

kous & tyhy, Rauhalahden kotisivut 2014.) (Liite 1.) 

Kylpylän yhteydessä samassa kerroksessa on saunakabinetti, joka sopii kokous- ja 

ryhmätilaksi 10 – 15 henkilölle. Tilaan on mahdollisuus saada kaikki AV-välineet. Ra-

vintolatilat on myös mahdollista saada kokouskäyttöön. Ravintolan eri tilat saadaan 

suljettua omiksi kokonaisuuksiksi. Estradi-ravintola on suurin ja sen muoto mahdollis-

taa 350 henkilön kokoukset. Jos Estradiin yhdistetään Club R:n kanssa, saadaan tilat 

jopa 1 000 henkilölle. Tiloihin saadaan yhteensä 4 jättiscreeniä ja sama kokoustek-
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niikka kuin kokoustiloissa. Ravintolatilat Sofia C ja Old Man Lode voidaan tarvittaessa 

yhdistää samaan järjestelmään. (Kokous & tyhy, Rauhalahden kotisivut 2014.) 

Jätkänkämppä Rauhalahden läheisyydessä soveltuu vapaamuotoisiin kokouksiin. Tila 

on pirttimäinen, ja sinne mahtuu 50 henkilöä. Ruokailu ja oheisohjelmat voidaan jär-

jestää Jätkänkämpällä. Kokoustekniikka on sama kuin kokoustiloissa. (Kokous & tyhy, 

Rauhalahden kotisivut 2014.) 

4 PALVELU KOKOUSPROSESSISSA 

4.1 Palvelun laatu ja totuuden hetket  

Parhaiten palvelua voi kuvailla aineettomana tekona tai tekojen sarjana, jossa asiak-

kaan ongelma ratkaistaan vuorovaikutuksessa yhdessä asiakkaan, henkilökunnan ja 

järjestelmien kanssa (Grönroos 1998, 51). Palveluissa tuotanto ja kulutus tapahtuvat 

samanaikaiseksi, jolloin asiakkaan ja yrityksen välille syntyy vuorovaikutustilanteita, 

joita voidaan kutsua totuuden hetkiksi. Vuorovaikutus vaikuttaa asiakkaan kokemaan 

palvelun laatuun. (Grönroos 2009, 100.) Totuuden hetkissä on yritykselle tilaisuus 

näyttää asiakkaalle palvelujensa laatu. Mahdollisuus tähän on vain kerran, sillä jos 

asiakas ei ole tyytyväinen, on luotava uusi totuuden hetki. Virhe tulee yritykselle 

hankalaksi korjata jälkeenpäin. (Mts. 111.) 

On ymmärrettävä asiakkaiden odotukset, ennen kuin voidaan kehittää yritystä vas-

taamaan paremmin asiakkaan tarpeisiin. Tavoitteena on, että asiakas ja yritys ovat 

tyytyväisiä. Hyvä kokouspalvelu on mahdollisuus erottua positiivisesti kilpailijoista, 

sillä hyvän palvelun myötä voidaan vahvistaa yrityksen brändiä. (Tuulaniemi 2011, 

99- 102.) Kokousvastaavan mielestä vaatimustaso kokouksissa on noussut vuosien 

saatossa jonkin verran ja kilpailu vaatii ajassa pysymistä. 

Yritysten välisessä kovassa kilpailussa asiakkaat odottavat palvelun tarjoajan enna-

koivan ja täyttävän heidän tarpeensa. Asiakkaat arvioivat palvelun laatua vertaamalla 

odotuksiaan siihen, mitä he saivat palvelun tarjoajalta. Jos odotukset täytettiin tai 
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ylitettiin, uskovat asiakkaat saaneensa korkealaatuista palvelua ja luultavasti ovat 

yritykselle uskollisia. (Hudson & Hudson 2013, 45-46.) 

Asiakaslähtöisyys edellyttää asiakkaan ymmärtämistä, ja palveluyrityksellä tulisi olla 

matala hierarkiataso. Eniten arvoa asiakkaalle tuottavat asiakaspalvelussa työskente-

levät. Hyvä palvelu edellyttää tietoja, taitoja ja nopeita ratkaisuja asiakaspalvelutilan-

teissa sekä asiakaspalvelussa työskentelevien päätöksentekovaltaa. (Grönroos 2009, 

409-410.) Alla olevassa kuviossa on kuvattu palvelukeskeistä organisaatiorakennetta. 

 

KUVIO 2. Palvelukeskeinen organisaatiorakenne (Grönroos 2009, 411.) 

Hierarkian yläpäähän on nostettu tärkeimmäksi asiakas ja asiakkaan kanssa totuuden 

hetkissä oleva asiakaspalvelu sekä operatiivinen toiminta. Asiakaspalvelussa olevat 

henkilöt ovat avainasemassa asiakkaan tyytyväisyyteen ja kannattavaan toimintaan, 

tukitoiminnot ja ylin johto luovat edellytykset asiakaspalvelulle. Asiakaspalvelun on 

saatava enemmän valtaa ja vastuuta, jos yritys haluaa muuttua asiakaslähtöisem-

mäksi. (Grönroos 2009, 410- 411.) 

Palvelut ovat aineettomia, joten ulkoinen ympäristö on asiakaspalvelussa tärkeää. Se 

käsittää ympäristön, jossa palvelu tapahtuu ja asiakas sekä palveluntarjoaja ovat vuo-

rovaikutuksessa. Ympäristöä ovat esim. parkkipaikat, eteinen, opasteet, tilat, tuoksut 

ja lämpötilat, tavarat kokoustiloissa, kotisivut ja työntekijöiden vaatetus. Asiakkaat 

luottavat fyysisiin todisteisiin arvioidessaan palvelua ennen sen käyttöä sekä arvioi-

Asiakkaat

Asiakaspalvelu

Tukitoiminnot

Ylin johto
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dessaan tyytyväisyyttä palveluun. (Tuulaniemi 2011, 92; Hudson & Hudson 2013, 

164-166.) 

 

Teemahaastattelussa Rauhalahden henkilökunnan kanssa nousi esille onnistuneen 

kokouksen palveluelementtejä. Onnistunut kokous alkaa kokouksen positiivisella 

asenteella, jolloin henkilökunnan ja asiakkaan on oltava samalla aaltopituudella. Sen 

tuntee itse, kun kaikki sujuu hyvin ja aikataulussa. 

4.2 Kokous ja asiakassegmentointi 

Kokous on yhdessä olemista ja vuorovaikutteista tekemistä, missä kokoonnutaan 

johonkin tiettyyn paikkaan yhdessä. Osallistujamäärät vaihtelevat muutamasta hen-

kilöstä jopa tuhansiin. Kokous on yleensä tavoitteellinen, ja toivottavaa on, että se 

saa aikaan muutoksen ihmisen ajatteluun ja toimintaan. Kokousten tarkoituksena on 

saavuttaa sille asetetut tavoitteet ja hyvä lopputulos erilaisten keinojen avulla. Yhdel-

lä kokouksella voi olla monta eri päämäärää. Samaan kokoukseen voidaan liittää 

useita toimintatapoja, esim. keskustelu, päättäminen, neuvottelu, koulutus, tiedot-

taminen, ideointi, mainostaminen, verkostoituminen sekä mahdollisuus ratkaista 

ongelma. Kokous voi olla joko kertaluontoinen tai esimerkiksi kerran vuodessa tapah-

tuva kokoontuminen. Kokousten asialistalla voi olla paljon erilaisia teemoja, jotka 

vaativat erilaisia järjestelyjä esim. tilojen suhteen. (Blinnikka & Kuha 2004, 12-13.) 

Huomisen kokous-paneelikeskustelussa virkistävimmiksi ja tehokkaimmiksi kokousti-

loiksi äänestettiin vapaamuotoista paikkaa esim. luonnossa tai kahviossa sekä inno-

vatiivista luovaa tilaa. Muita tärkeitä seikkoja kokoustilalle on riittävä valaistus, il-

manvaihto ja tilojen muunneltavuus kokouksen tavoitteille sopivaksi. Kokous voi olla 

fyysisesti samassa paikassa tapahtuvaa tai etäkokous virtuaalisesti. Tärkeät päätökset 

ja asiat on helpointa tehdä silloin kun ei olla stressaantuneita. Tähän perustuen on 

myös kokouksessa pyrittävä luomaan rento ja miellyttävä ilmapiiri saumattomalla 

toiminnalla. (Arina, T., Kymäläinen,T., Lipponen,J.,Sipilä,L.,Tuominen,S. Huomisen 

kokous 2012.) 
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Virtuaalikokouksilla ja face-to- face kokouksilla on hyvät ja huonot puolensa ja ne 

soveltuvat eri tilanteisiin. Kokoukset jossa ollaan fyysisesti läsnä eli face–to-face ko-

kouksissa saavutetaan tavoitteita informaation vaihtamisen lisäksi yhteistyön ja vuo-

rovaikutuksen kautta. On parempi tavata ihmiset henkilökohtaisesti, jolloin pystym-

me sanattomaan viestintään. Sanaton viestintä tehostaa oppimista ja uusien asioiden 

ymmärtämistä. Kokouksissa osallistujien kesken on mahdollisuus verkostoitua, pitää 

aivoriihiä ja ryhmätöitä. Oppimista tapahtuu usein myös kokoustilojen käytävillä, 

keskusteluissa kokoustilan ulkopuolella. Tutusta työympäristöstä poistuminen edis-

tää oppimista ja lisää viihtyvyyttä. Osallistujat pysyvät tyytyväisinä ja sitoutuneina 

kokouksen tavoitteisiin, jos ruokailusta ja muista oheispalveluista on hyvin huolehdit-

tu. Heikkoutena kokousten järjestymiseen on sen vaatima aika ja kustannukset. Vir-

tuaalikokousten vahvuutena voidaan pitää kokouksen järjestämisen heikkouksia, eli 

kustannukset jäävät vähäisemmiksi sekä aikaa ei mene matkustamiseen ja oheista-

pahtumiin. Virtuaalikokous keskittyy informaation vaihtoon. (Rogers 2008, 310-311.) 

Kokouksessa ympäristövaikutukset tulisi minimoida, koska hotelleissa järjestetään 

paljon kokouksia ja ne tekevät suuren hiilijalanjäljen. Euroopan Unioni laati vastuulli-

sen kokoustamisohjeen Suomen EU puheenjohtajakaudelle, missä huomioidaan ym-

päristövaikutukset, esteetön liikkuminen ja sukupuolisen tasa-arvon edistäminen. 

Vastuulliset kokousjärjestäjät saattavat huomioida, että kokoushotelliksi valitaan 

ympäristömerkitty kokoushotelli ja heillä on käytössään ympäristöjärjestelmä. Han-

kinnoissa tulisi noudattaa hankintoihin liittyvää lainsäädäntöä, missä voidaan huomi-

oida tuotteen ja palvelun energiankulutusta. (Rautiainen & Siiskonen 2013, 15-16.) 

Ympäristöasiat ja sosiaaliset näkökulmat ovat tärkeitä kokouksissa, jos yrityksen ar-

vona on kestävä kehitys. Sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät, eli asiakkaat, omistajat, 

työtekijät, tavarantoimittajat ja viranomaiset kiinnittävät huomiota yritysten toimin-

tatapoihin. He odottavat toiminnan läpinäkyvyyttä ja viestimistä yrityksen ympäristö-

toimista. Ympäristöasioiden huomioiminen vaikuttaa kustannustehokkaaseen ener-

gian käyttöön, jätehuoltoon sekä vastuullisiin hankintoihin. Lakeja ja säädöksiä koski-

en ympäristöasioita kiristetään jatkuvasti, jotka voivat asettaa vaatimuksia kokous-

prosessiin. (Rogers 2008, 314.) Yritysten sosiaalinen vastuu ja sen tärkeys kasvavat 
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tulevaisuudessa. Myös tässä asiassa yritysten tulisi viestittää sitoutumisensa sidos-

ryhmilleen, kuinka se yrityksessä hoidetaan. Yritys lisää positiivista mainettaan toi-

mimalla vastuullisesti ja viestimällä selkeästi sosiaalisesta vastuustaan. Sosiaalinen 

vastuu kokousten osalta voi pitää sisällään esteettömän pääsyn tiloihin sekä näkö- ja 

kuulovammaisten huomioinnin palvelujen käyttäjinä. (Mts. 320-323.) 

Kokoustekniikassa on tapahtunut viime vuosikymmenien aikana suurta kehitystä. 

Uusi tekniikka tuo lisää tehoa, mutta kaikki vanhempi tekniikka ei kuitenkaan ole hä-

vinnyt. Tekniikka kehittyy, mutta ihmiset eivät pysty oppimaan hetkessä uuden tek-

niikan hallintaa. Kokouksen varaamisessa apuna toimivat erilaiset tiedonhallintajär-

jestelmät, ja markkinointia voidaan hoitaa tehokkaasti internetissä. Kokoustilojen 

tekniikkaan kuuluu mikrofoni, videotykki, tulkkauslaitteet, langaton verkkoyhteys jne. 

(Rautiainen & Siiskonen 2013, 48-51.) 

Yritys ei pysty tyydyttämään kaikkien asiakasryhmien tarpeita yritykselle kannatta-

vasti, segmentoinnissa on kyse asiakaslähtöisyydestä. Kokousasiakkaiden segmen-

tointia on tehtävä, jotta osataan huomioida kyseisen ryhmän arvostukset, tarpeet ja 

erilaiset tavat toimia. Tavoitteena olisi pystyä tyydyttämään heidän tarpeensa kilpaili-

joita paremmin ja kohdistaa kokouspalvelut oikeille ryhmille. Viestintä ja asiakkuuden 

hoitaminen kohdistetaan tarkemmin, asiakasryhmille sopiviksi. Segmentointi lähtee 

asiakasryhmien tunnistamisesta ja ryhmien valinnasta. Kokousten osalta on osattava 

jakaa asiakkaat ryhmiin tarpeidensa mukaan; haluavatko he pelkän kokoustilan, ruo-

katarjoilun, oheisohjelman tai majoituksen. Kohderyhmistä valitaan yritykselle tär-

keimmät, koska ei ole resursseja tarjota kaikille kaikkea. Markkinointi pitäisi kohdis-

taa asiakasryhmälle, joka tuo yritykselle tuottoa. (Bergström & Leppänen 2009, 150-

151.) Ruokailuun liittyen tuli teemahaastatteluissa esille lounasruoan sopivuus erilai-

sille asiakassegmenteille esim. kun kokoustamassa on naisia, silloin olisi tarjolla kevy-

empiä vaihtoehtoja. 

Hotellinjohtaja Sammatti on kirjannut Rauhalahden liiketoimintasuunnitelmaan ko-

kousasiakkaiksi yritykset ja yhteisöt, jotka tulevat kauempaa ja tarvitsevat majoitusta 

sekä paikalliset yritykset. Rauhalahden kokousasiakkaan tarpeena ovat kokouksen 

toimivuus sekä elämykselliset oheispalvelut ja kokoustuotteet. He haluavat kokouk-
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sen yhteydessä aktiviteetteja, terveyttä, sosiaalisuutta ja oheisohjelmia. Kokoustuot-

teina ovat päiväkokous, majoittumista tarvitseva kokous ja elämykselliset paketit. 

(Sammatti 2012, 13-14.) Mielestämme majoittuvat kokousasiakkaat ovat tärkeä 

segmentti, koska kokouksen ja majoituksen lisäksi he käyttävät yrityksen muita pal-

veluja. Majoittuvat kokousasiakkaat on jo saatu yrityksen tiloihin, joten lisämyyntiin 

tulisi panostaa. 

Kokousasiakkaat voivat olla tietyn yrityksen joukko yksilöitä ja koko ryhmä on asiak-

kaana. Palvelulla on varaaja, mutta muut voivat olla loppukäyttäjiä. Jokainen yrityk-

sen kanssa vuorovaikutuksessa oleva asiakas on yhtä tärkeä, ei pelkästään tilaisuu-

den varaaja. (Grönroos 1998, 261- 262.) Kokousasiakkaat voidaan jakaa kolmeen roo-

liin; varaaja, osallistujat ja kokouksen isäntä/puheenjohtaja. Varaajan toiveena on 

saada kokoukselle laaditut tavoitteet täytettyä, eli ydinpalvelun on onnistuttava. Ko-

koukseen osallistuvien tavoitteena on usein viihtyä, joten heille on tärkeää inspiroi-

vat tilat ja tarjoilujen on oltava sopivat. Yhteisöllisyys ja yhteishenki sekä elämykset 

ovat kokoukseen osallistujille tärkeitä oheisohjelmien lisäksi myös itse kokouksessa. 

Kokouksen isäntä/puheenjohtaja pitää tärkeänä myös tilojen toimivuutta sekä koko-

ustekniikan laatua. Aikatauluissa pysyminen on tärkeää varsinkin silloin, jos on ulko-

puolisia luennoitsijoita, joilla on tarkat aikataulut. 

Todellisuudessa kokoukseen osallistujat kokevat palvelun laadun ja kertovat palau-

tetta varaajalle ja ympäristöön. Osallistujien ja varaajan tyytyväisyys kokouksessa on 

tärkeää. Menetetty asiakas käy yritykselle kalliiksi, jos joudutaan hankkimaan uusia 

asiakkaita markkinointikuluihin perustuen. (Grönroos 1998,263.) Kokoukseen osallis-

tujan jaksaminen on maksajan tavoite, ja tätä kokouspalvelun tulisi ensisijaisesti tu-

kea. Asiakas on valmis käyttämään myös omia rahoja omaan virkistäytymiseen ja 

muihin ostoksiin. Tämä tulisi huomioida Rauhalahden lisämyynnissä. 

4.3 Kokouksen palvelupaketti ja palvelutarjooma 

Kokouspalvelupaketti voidaan jakaa ydinpalveluun, lisä- ja tukipalveluihin Asiakkaalle 

ydinpalvelun avuksi tarvitaan lisäpalveluja kokouksiin liittyen. Nämä mahdollistavat 
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ydinpalvelun käytön. Lisä- ja tukipalvelut ovat välttämättömiä palvelupaketin onnis-

tumiseksi sekä keino erottautua kilpailijoista ja niillä vaikutetaan asiakkaan laatumie-

likuvaan. (Grönroos 2009, 222- 225.) Rauhalahdessa kokouspalvelut ovat yksi ydin-

palvelualue. Kokouksissa lisä- ja tukipalvelut voivat olla vastaanottopalvelut, myynti-

palvelut ja ravintolapalvelut. 

Kokouksen ydinpalvelu on hyvin samanlainen kilpailijoiden kesken, joten valintape-

rusteeksi nousee yrityksen maine, sekä asiakkaan saama palvelukokemuksen laatu. 

Yrityksen maine välittyy tekojen kautta, jolloin asiakaspalvelu on maineen rakentami-

sessa tärkeässä asemassa. (Aarnikoivu 2005,20.) Ydinpalvelu on itse kokous ja konk-

reettinen hyöty, jonka asiakas saa kokouksesta. Tapahtumaa suunniteltaessa on kiin-

nitettävä huomiota seuraaviin asioihin: 

- Kokousprosessin on oltava tehokas ja toimiva, tavoitteena onnistunut ko-

kous. 

- Tarvitaan saumatonta yhteistyötä eri osastojen välillä. 

- Välineet ja tilat on oltava kunnossa. Rauhalahdessa on juuri uusitut ajan-

mukaiset tilat ja tekniikka. 

- Tärkeää on asiakkaan kohtaaminen, käytännön asioista sopiminen, muu-

tokseen tehokkaasti reagoiminen ennen kokousta ja kokouksen aikana. 

Kohtaaminen luo asiakkaan ja kokousvastaavan välille luottamuksellisen 

vuorovaikutussuhteen. 

- Rauhalahdessa kokouksen aikana tarvittava apu voidaan pyytää kokousvas-

taavalta. 

Lisä- ja tukipalveluilla on yrityksen mahdollisuus erilaistua. Koettu kokonaislaatu syn-

tyy kaikista palvelupaketin osista. 

- Välttämätön liitännäispalvelu kokouksissa on ravitsemispalvelut.  

- Yön yli kestävissä kokouksissa on oltava majoituspalvelut. Rauhalahti on pa-

rantanut kilpailukykyä uusimalla kaikki hotellihuoneet. 

- Saatavuus ja sijainti ovat hyviä suurempienkin kokousten järjestämiseen. 

Paikallisliikenne tulee hotellin eteen ja on ilmainen, suuri parkkipaikka.  
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- Rauhalahdessa on lukuisia mahdollisuuksia oheisohjelmille, joilla saadaan 

kokouspäivään vaihtelevuutta ja mahdollisia elämyksiä. Tämä on suuri kil-

pailuetu Rauhalahdelle verrattuna esim. kaupunkihotelleihin. Myyntipalve-

lun ammattitaidolla on tärkeä rooli myydessään asiakkaalle sopivia oheis-

palveluja. Seuraavassa on esimerkkejä oheisohjelmista: 

o Hauskat hengen nostattajat: kurlaus, savolaiset olympialaiset, savo-

lainen kevytsuunnistus ja savolainen tietovisa 

o Liikunnan riemua: Sauvakävely, luontopolku, lumikenkäily, kun-

tosaliohjaus,jumpat, seinäkiipeily, vesijuoksu ja erilaiset vesijumpat 

o Oma ryhmän kesken karaoke tai musavisa 

o Rauhalahti bowling keilaus ja viihdekeskus 1 kilometrin päässä Rau-

halahdesta 

o SeikkailuKuopion järjestämät safarit ja muu ohjelma 

o Tanssilliset ohjelmat yhteistyössä Tanssi-Savo Ry:n kanssa 

o Rosvopaisti ja loimulohikurssit jätkänkämpällä 

o Ruokateatteria ryhmille, missä on sekoitus teatteria, tanssia ja stand 

up komiikkaa ruokailun yhteydessä 

o Ravintolateatteri ja kesäteatteri 

o Illanviettoa ja saunomista oheisohjelmineen jätkänkämpällä esim. 

haitarimusiikkia ja savolaista pitopöytää. 

- Tulkkaus ja turvallisuuspalvelut tarvittaessa 

- Tekninen tuki kokouksen aikana. (Aktiviteetit, Rauhalahden kotisivut 2014.) 

Teemahaastattelussa kävi ilmi, että Jätkänkämppä erottautuu rauhallisella luonto-

ympäristöllään. Sitä ei nähdä hyvänä paikkana kokoustaa tilan soveltuvuuden takia, 

vaan enemmänkin lisä- ja tukipalveluina kokouksiin. Tilassa on kovat penkit ja hanka-

la istuma-asento, jos kokouksessa täytyy seurata esittäjää ja tilan muunneltavuus on 

hankalaa. 

 

Palvelupaketissa kuvataan asiakkaiden tarpeiden täyttämistä, jonka lopputuloksena 

on hyvä tekninen laatu. Palvelutarjooma on asiakaslähtöisempi, koska siinä otetaan 

huomioon kaikki asiakkaan kokemat laatu-ulottuvuudet. Palvelupaketin lisäksi on 
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asiakkaille suunniteltava laajempi palvelutarjooma. Pelkkä palvelupaketti ei yksin 

riitä, koska tarvitaan vuorovaikutustilanteita, mitkä ovat olennainen osa palvelua. 

Laajennettuun palvelutarjoomaan kuuluu palveluntuotanto ja toimitusprosessit. Laa-

jennetun tarjooman avulla pystytään huomioimaan asiakkaan kokema palvelun laatu. 

(Grönroos 2009, 223-224.) 

 

Laajennettu palvelutarjooma pitää sisällään palvelupaketin lisäksi palvelun saavutet-

tavuuden, vuorovaikutuksen yrityksen kanssa sekä asiakkaan osallistumisen. Saavu-

tettavuus tarkoittaa esimerkiksi henkilökunnan määrää, aukioloaikoja, kokoustilan 

sijaintia ja sisustusta sekä kokoustekniikan. Näiden onnistumisen perusteella asiakas 

kokee palvelun helpoksi. Vuorovaikutus yrityksen kanssa käsittää viestinnän työnteki-

jöiden ja asiakkaiden välillä, sekä vuorovaikutukset teknisten järjestelmien välityksel-

lä. Asiakas osallistuu saamaansa palveluun ja arvon luomiseen. Hän voi itse joko hei-

kentää, tai parantaa palvelua omalla halukkuudellaan. (Grönroos 2009, 226-230.) 

4.4 Toimiva kokousprosessi 

Asiakkaalle on tärkeintä onnistunut kokous ja hyötyessään Rauhalahden palveluista, 

tuottaa se asiakkaalle arvoa. Asiakaslähtöisesti ajateltuna pitää ymmärtää, miten hän 

kokee arvon. Asiakas ja yritys toimivat vuorovaikutuksessa, mistä muodostuu yhtei-

nen prosessi. Hän osallistuu prosessiin ja arvioi saamaansa arvoa yrityksestä. Henki-

lökunnan pitää ymmärtää asiakkaan prosessi kokouksen aikana ja sen yhteys yrityk-

sen prosesseihin (ks. uudistettu kuvaus kokousprosessista, luku 7.6). Kokousprosessi 

alkaa asiakkaan prosessista ja yrityksen tehtävä on saada palvelunsa asiakkaan pro-

sessiin sopivaksi. Tärkeää on kuunnella asiakasta, löytää hänen ongelma ja tarjota 

siihen ratkaisua. (Arantola & Simonen 2009, 3-4.) 

Laamanen (2001, 19) määrittelee prosessin seuraavasti: ”Prosessi on joukko loogises-

ti toisiinsa liittyviä toimintoja ja niiden toteuttamiseen tarvittavat resurssit, joiden 

avulla saadaan aikaan toiminnan tulokset.” (Laamanen 2001, 19). Toimiva kokous-

prosessi on tärkeää, jotta asiakkaille tarjottava palvelu on laadukasta (Grönroos 
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2009, 221-222). Prosessi alkaa ja päättyy asiakkaaseen. Asiakkaat vaikuttavat sen 

etenemiseen ja siksi prosessin lopputulos voi olla epävarma. Kokousprosessi vaatiikin 

henkilökunnalta asiantuntemusta, tilannetajua ja luovaa toimintaa. Onnistuneella 

prosessin kuvauksella on seuraavia hyötyjä: 

- saavutetaan hyvin toimiva yhteistyö asiakkaan kanssa 

- henkilökunta ymmärtää kokonaisuuden ja oman roolinsa sekä  

- toiminnan kehittäminen pohjautuu asiakkaiden tarpeisiin sekä yrityksen ta-

voitteisiin. 

Kokousprosessin kuvaus auttaa henkilökuntaa ymmärtämään ja arvostamaan eri 

osastojen työtä, sekä kehittämään työskentelyä ja itseohjautuvuutta. Toiminnan ke-

hittäminen voidaan sisällyttää varsinaiseen työhön. (Laamanen 2001, 21-23.)  

Prosessit auttavat työntekijöitä ja osastoja ymmärtämään oman roolinsa suhteessa 

asiakaskokemukseen. Palveluyrityksen kilpailuetu saavutetaan osaavalla henkilöstöllä 

asiakkaan kanssa vuorovaikutuksessa, osastojen välisessä vuorovaikutuksessa sekä 

ymmärrettävillä prosesseilla. Asiakaspalvelussa täytyy toimia sisäisesti osaston rajo-

jen yli. (Fischer 2014, 102-103.) Kokousprosessia suunniteltaessa on mietittävä mitä 

tehtäviä palvelun tuottamiseen osallistuville kuuluu, jotta voidaan täyttää asiakkai-

den odotukset. On selvitettävä kaikki toimenpiteet, välineet, kustannuksiin ja laatuun 

vaikuttavat asiat sekä kriittiset pisteet. Prosessin vaiheet jotka eivät näy asiakkaille, 

tulee myös selvittää. (Kinnunen 2004, 36-37.) 

Osastoihin jako on tehokasta työskentelyä, koska työntekijät voivat keskittyä omaan 

osaamiseensa ja sen kehittämiseen. Osastojako asettaa haasteita asiakaslähtöisen 

toiminnan kehittämiselle. Tavoitteita ovat taloudelliset tunnusluvut, myynti, asiakas-

kontaktit ja tehokkuus. Taloudellisuus on yritystoiminnan elinehto, mutta pitkällä 

tähtäimellä tulevaisuutta ei turvata kustannuksia karsimalla. Osastot hallitsevat omat 

työtehtävänsä ja niiden välinen yhteistyö voi tuottaa vaikeuksia. Päätöksenteko osas-

ton sisällä saattaa olla hidasta, koska vastuussa on esimies, joka tekee päätökset. 

Henkilökunta odottaa toimeksiantoja ja osaston aika kuluu sisäiseen byrokratiaan, 

jolloin asiakas voi pitkästyä odotteluun. Työntekijät haluavat varmasti vaikuttaa ja 
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kehittää omaa työympäristöä, jolla on myös suora yhteys henkilökunnan motivaati-

oon ja sitoutumiseen. Toiminnan kehittämisen ratkaisuina esitettyihin haasteisiin 

Laamanen (2001, 18) esittää tiimejä, ulkoistamista ja prosesseja. (Laamanen 2001, 

15-18.) Rauhalahti on jaettu eri osastoihin; ravintola, keittiö, kylpylä, markkinointi, 

siivous ja toimisto. Päälliköillä on vastuu osastoiden työtehtävistä, tavoitteiden to-

teutumisesta ja valvonnasta. Olemme tässä työssä keskittyneet prosessin tunnista-

miseen ja kehittämiseen. 

Prosessijohtamisessa huomio kiinnittyy kokonaisvaltaiseen suoritukseen. Asiakasläh-

töinen toiminta on mahdollista, kun jokainen prosessi tuottaa asiakkaalle arvoa ja 

asiakkaan tarpeet ohjaavat toimintaa. Kokouspalvelun jakaminen prosesseihin auttaa 

siihen osallistuvaa henkilökuntaa huomaamaan oman osuutensa tärkeyden. (Aarni-

koivu 2005, 51-52.) Mielestämme prosessikeskeinen ajattelutapa on asiakaslähtöi-

sempi tapa johtaa kuin organisaatiokeskeinen. Laamanen (2001,49) on vertaillut näi-

tä ajattelutapoja toisiinsa (Liite 2). 

Elinkeinoelämän keskusliiton Palvelut 2020 loppuraportin (2006, 36) mukaan palve-

luprosessi tulee olemaan tärkein menestystekijä majoitus- ja ravitsemisalalla. Tärke-

äksi tekijäksi prosessissa nousee asiakkaan ja henkilökunnan välinen vuorovaikutus. 

Asiakaspalvelussa totuuden hetkien onnistuminen on tärkeä kilpailutekijä. Kehittyvää 

teknologiaa voidaan hyödyntää prosesseissa. (Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2006, 

36.) 

5 ASIAKASLÄHTÖISYYS KOKOUKSESSA 

5.1 Asiakaslähtöisyys ja asiakkuuksien hallinta 

Asiakaslähtöisyydessä aitous ja yksilöllisyys ovat asioita, jotka vaikuttavat onnistu-

neeseen palveluun. Suuri yritys voi saada asiakkaalle tunteen, että häntä ei huomioi-

da yksilöllisesti eikä aidosti olla kiinnostuneita hänen tarpeista. (Löytänä, Kortesuo 

2011, 66.) Asiakaslähtöisyys on Rauhalahden arvo ja heidän toiminnan ydin. Rauha-
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lahden hotellinjohtajan mielestä jokainen asiakas on ansaittava ja hankittava pa-

remmuudella. Se edellyttää joustavuutta, empatiakykyä sekä yhteistyötä eri osasto-

jen välillä. (Sammatti 2012, 3.) Tärkeää olisi arvostaa henkilökuntaa, joka toimii asia-

kasrajapinnassa, varsinkin hyvän asiakaspalvelun ollessa kilpailutekijä. Asiakaskeskei-

syyden tulee ulottua koko yrityksen toimintaan. Asiakas saadaan sitoutettua yrityk-

seen palveluelämyksillä. (Aarnikoivu 2005. 15, 28-29.) 

Asiakaskeskeisen toiminnan jalkauttaminen koko henkilökunnalle voi olla haasteellis-

ta. Ratkaisuina voi olla organisaatiorakenteen uudistaminen, tiedon tehokas jakami-

nen sekä henkilöstön osallistuminen kehitystyöhön, jolloin siihen sitoudutaan pa-

remmin. Asiakaskeskeisyyttä voidaan huomioida esimerkiksi tulospalkkauksessa. 

(Mts. 2005, 57.) 

Tulevaisuudessa asiakaskeskeinen ajattelu on kilpailussa selviytymisen elinehto. 

Asiakaslähtöisyyden tulee näkyä koko yrityksen toiminnassa. Tiedon jatkuva lisään-

tyminen luo vaativampia ja kriittisempiä asiakkaita. Asiakkaat tulevat haluamaan laa-

dukasta palvelua halvemmalla. Palvelutason lasku hinnan kustannuksella on yrityksil-

le haaste tulevaisuudessa. Asiakkaita koskeva tieto on perustana asiakaslähtöisyydel-

le. (Aarnikoivu 2005, 14-16.) 

Jokainen asiakas ansaitsee hyvää palvelua, mutta kannattavalle yritykselle kaikki asi-

akkaat eivät ole yhtä arvokkaita. Resurssit ovat rajalliset sekä tehokkuuden, saata-

vuuden ja laadun kannalta on yrityksen tärkeä tiedostaa asiakkaiden arvo. Uusien 

asiakkaiden hankinta on yritykselle kymmenen kertaa kalliimpaa, kuin vanhojen asia-

kassuhteiden säilyttäminen. Yleistettävästi voidaan sanoa, että 10 prosenttia asiak-

kaista tuo 90 prosenttia liikevaihdosta. Ratkaisevaa on priorisoida palvelu ja erilaistaa 

se eri asiakassegmenteille, jolloin saadaan laadukkaampaa asiakaspalvelua ja toimin-

taa ohjaa asiakaskannattavuus. Strategisesti joudutaan tekemään suunnitelmia eri 

asiakasryhmien arvon nostamiseen. Tämän seurauksena on mahdollista palvella asia-

kasta yksilöllisesti. Arvokkaimpien asiakasryhmien tyytyväisyyteen panostetaan 

enemmän. (Mts. 43-46.) 
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Rauhalahdessa teemahaastattelujen perusteella isompiin kokouksiin panostetaan 

enemmän kuin pieniin. Silloin katsotaan myös kokoustekniikka tarkemmin läpi. Hen-

kilömäärältään pienemmissä kokouksissa kokousvastaava jättää yhteystiedot fläppi-

taululle, jotta voivat soittaa jos tarvitsevat apua. 

Asiakaskohtaamisten tietojen tallentamisen haasteena on sen hankaluus. Tärkeää on 

myös keskittyä asiakkaaseen ja tiedot kannattaakin kirjata asiakaskohtaamisen jäl-

keen. Teknologian kehittyessä oleellinen työväline on järjestelmä, johon voidaan kir-

jata oleelliset asiakastiedot ja hyödyntää tietoja asiakkuuksien hallinnassa. Tiedon 

kerääminen ja hyödyntäminen on olennaista asiakassuhteen kehittymiselle. Asiak-

kaasta kerätty tieto mahdollistaa tehokkaan palvelun ja vuorovaikutussuhteen. (Aar-

nikoivu 2005. 39-40.) 

5.2 Asiakaskokemuksen syntyminen 

Asiakaskokemus muodostuu asiakkaan minäkuvan tukemisesta, yllättämisestä ja 

mieleenpainuvasta kokemuksesta. Tavoitteena on, että asiakkaat haluavat myös jat-

kossa käyttää yrityksen palveluja. Parasta, mitä asiakkaalle voi palvelutilanteessa ta-

pahtua, on hänen minuuden vahvistaminen. (Löytänä ym. 2011, 43-44.) Palveluko-

kemuksia suunniteltaessa on keskityttävä ydintarpeisiin ja toiveisiin, olennainen ei 

saa unohtua. Mahdollinen palvelun räätälöiminen asiakkaalle sopivaksi vaatii jousta-

via prosesseja. Työntekijöillä on oltava riittävä määrä joustonvaraa. (Mts. 2011, 68.) 

Kun palvelu on tunteisiin vetoavaa, voidaan luoda mieleenpainuvia kokemuksia. 

Asiakas muistaa paremmin kokemansa tunteet, kuin mitä sanottiin tai tehtiin. Suun-

nitelmallinen toiminta ja esimerkiksi asiakkaiden muistaminen tunteisiin vetoamalla 

sekä yllättävyys on hyvää asiakaskokemusta. (Mts.2011, 73.) Yllättävyys kokouspalve-

luissa voisi olla esimerkiksi ideoita onnistuneen kokoukseen, pientä tarjottavaa koko-

ustilassa, tunnelmaa tarinoilla ja elämyksillä. 

Hyvä asiakaskokemus saa asiakkaan käyttämään yrityksen palveluja sekä suosittele-

maan sitä muille. Tämä edellyttää hyvää palvelun laatua ja lupausten pitämistä. Pro-

sessien on oltava yksinkertaisia ja läpinäkyviä, jotta työntekijä ymmärtää vaikutuk-
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sensa asiakaskokemuksen syntyyn ja palveluketjun onnistumiseen. (Fischer ym.2014, 

10-11.) Asiakaskokemus syntyy asiakkaan ja henkilöstön välisissä vuorovaikutustilan-

teissa, missä jokaisella kohtaamisella on merkitystä. Alla olevat tekijät vaikuttavat 

asiakaskokemuksen syntyyn. (Mts. 111.) 

 

KUVIO 3. Asiakaskokemuksen syntyminen (Fischer & Vainio 2014, 111.) 

Kuviossa ilmenee, että kyseiset työyhteisökokemukset synnyttävät asiakaskokemuk-

sen. Fischerin tekemän väitöskirjatutkimuksen mukaan vuorovaikutustilanteet työn-

tekijän kohtaamisissa asiakkaan, esimiehen ja kollegoiden kanssa luovat positiivista 

ilmapiiriä, joka välittyy asiakkaan saamaan kokemukseen. (Mts. 110-111.) 

Työyhteisö huomioi helpommin oman osaston työntekijät ja osaston edut. Toisten 

työn arvostamiseen voi itse vaikuttaa kyselemällä ja ymmärtämällä. Tehtävänkierrol-

la ja palkitsemisjärjestelmillä voidaan myös saavuttaa hyviä laatuyhteyksiä, palkita 

voi vaikka toisen osaston auttamisesta. Rajapinnoissa, joissa vastuu työstä siirtyy, 

olisi tärkeä välillä käydä yhteisesti prosessit läpi kokonaisuuden hahmottamiseksi 

asiakasnäkökulmasta. (Mts. 68-69.) 

Menestyvissä yrityksissä sisäinen viestintä on osa yrityksen kulttuuria ja yhtä tärkeä 

kuin ulkoinen viestintä (Farrant 2003, 1). Sisäinen viestintä on tärkeää henkilöstön 

motivaatiolle ja tyytyväisyydelle. Henkilöstön tyytyväisyys johtaa asiakkaiden tyyty-

TYÖYHTEISÖKOKEMUS

* Työntekijää arvostava 
johtaminen

* Merkityksellinen työ

* Positiivinen ilmapiiri

* Osastojen välinen 
toimiva yhteistyö

* Työntekijän kokema 
ammatillinen identiteetti  

ja osaaminen

ASIAKASKOKEMUS

* Asiakas huomioidaan ja 
häneen pidetään yhteyttä

* Asiakasta kuunnellaan ja 
ymmärretään

* Korkea työn laatu ja 
lupausten pitäminen

* Asiakas  palaa takaisin

* Kertoo  kokemuksestaan 
muille
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väisyyteen ja saa aikaan positiivisuuden kehän. Sisäisellä viestinnällä lisätään työnte-

kijöiden välistä avoimuutta ja parannetaan ilmapiiriä. Henkilökunnan negatiivinen 

asenne vaikuttaa asiakastyytyväisyyteen niin, että yrityksen toiminta voi kärsiä. (Mts. 

7.) Sisäisen viestinnän keinoja ja käytänteitä ovat intranet, sähköposti sekä yrityksen 

kokoukset ja kohtaamiset face- to- face. Henkilöstölle on kerrottava tulevista tapah-

tumista ja yrityksen tärkeistä asioista jokapäiväiseen toimintaan liittyen. Asiallinen 

sisäinen tiedotus takaa sen, että työntekijä tietää yrityksensä asioista oikeita tietoja 

ja tuntee liikeidean ja tavoitteet. (Bergström ym. 2009. 174-175.) 

5.3 Kokousasiakkaan tyytyväisyyden mittaaminen 

Asiakastyytyväisyyskyselyt ja asiakaspalautteet ovat keino mitata asiakaslähtöistä 

toimintaa. Yrityksen tulisi panostaa asiakaspalautteen keräämiseen ja hyödyntämi-

seen. (Aarnikoivu 2005, 31.) Asiakaskysely mahdollistaa asiakasnäkökulman huomi-

oimisen, jonka pohjalta palveluja voidaan kehittää asiakaslähtöisesti. Asiakkaita kos-

kevaa tietoa voidaan hallita erilaisilla järjestelmillä. Palvelu voidaan siten tarkemmin 

kohdentaa asiakkaan tarpeisiin. Olennainen tieto tai palaute asiakkaalta on tärkeä 

tallentaa, jonka jälkeen se jaetaan. (Mts. 37-38.) Hyvänä lisänä olisi asiakaspalaut-

teen kerääminen asiakaskohtaamisissa. Kokouspalvelujen kehittäminen ei voi olla 

pelkästään asiakaskyselyjen varassa. 

Asiakkaiden määrä ja ostokerrat eivät ole suoraan verrattavissa asiakastyytyväisyy-

teen. Asiakkaiden suuri määrä voi johtua myös siitä, ettei parempaa palvelua ole asi-

akkaan tiedossa. Tärkeää olisi asiakkaan sitouttaminen yritykseen ja nopea reagoimi-

nen palautteeseen. (Bergström ym. 2009, 484-485.) Asiakastyytyväisyyttä on mitat-

tava, jotta pystytään kehittämään kokouspalveluja. Yksi keino mitata asiakastyytyväi-

syyttä on asiakaspalautteen kerääminen. Tällä hetkellä Rauhalahdessa palautetta on 

mahdollisuus antaa kotisivujen kautta sekä antaa spontaania palautetta. 

Asiakaspalaute voi olla kehitysehdotus, kiitos tai valitus. Kokonaiskuva palautteesta 

saadaan, kun se on kanavoitu toimivaksi ja helpoksi asiakkaan kannalta. Kanavien 

lisäksi tarvitaan oma prosessi palautteen käsittelyyn. Asiakaspalautteen perusteella 
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kehitetään palveluja yhdessä asiakkaan kanssa, jolloin niistä saadaan heidän tarpei-

taan vastaavia. Tavoitteena on, että asiakaspalautteen määrä kasvaisi, mutta tarkoi-

tus ei ole valitusten lisääntyminen. Virheiden korjaaminen tapahtuu asiakkaiden 

kanssa vuorovaikutuksessa ja samalla saadaan kerättyä asiakastietoa. (Arantola 

ym.2009, 31.) 

Asiakaspalvelussa todennäköisesti tulee valituksia jossain vaiheessa, sillä kaikkia vir-

heitä ei voida välttää. Yritys voi oppia vastaamaan tehokkaasti tapahtuneisiin epäon-

nistumisiin. Asiakkaat ymmärtävät, että virheitä tapahtuu. Ongelmia tulee jos yrityk-

sellä ei ole strategiaa virheiden oikaisuun helposti. (Hudson ym. 2013, 215). Petty-

neiden asiakkaiden takaisin saamiseen pitäisi olla suunnitelma, joka voi esimerkiksi 

edetä seuraavasti; anteeksipyyntö, ongelmaa aiheuttaneen tilanteen nopea korjaus, 

empaattisuus ja asiakasymmärrys, sovitus ja konkreettinen muutos. Jatkotoimenpi-

teenä on huolehtia, että ongelmaa sovitellaan ja mitataan kuinka siinä onnistuttiin. 

(Mts. 217- 219.) 

Asiakaspalvelussa virheitä ei tulisi pelätä, koska virheettömyyteen pyrkiminen estää 

luovuuden sekä innovatiivisuuden ja palveluelämysten tuottamisen. Ongelmatilan-

teet antavat yritykselle mahdollisuuden lisätä asiakkaan luottamusta, ottamalla vas-

tuun tapahtuneesta virheestä. (Aarnikoivu 2005, 87-88.) Asiakastietoa kerätessä ei 

riitä pelkkä tieto, vaan se on vietävä tekemisen tasolle. Asiakastietämyksen tavoit-

teena on ohittaa ongelmakohdat mahdollisimman nopeasti, jotta siitä on hyötyä käy-

tännössä. (Mattinen 2006, 166.) 

 

KUVIO 4. Asiakastietämyksen muodostuminen (Mattinen 2006, 168.) 

Tieto Tietämys Osaaminen Tekeminen
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Tavoitteena on, että tieto kyselyillä ja palautteilla jalostuu tietämyksen ja osaamisen 

kautta tekemisen tasolle. Asiakkailta eri menetelmiä käyttäen saatu tieto voi jäädä 

hyödyntämättä, jos sitä ei ensin muuteta ajattelumalliksi. Kilpailijoilla voi olla hallus-

saan samanlaista tietoa asiakkaista. Kilpailuetua saadaan silloin, kun yritys pystyy 

hyödyntämään asiakkailta kerättyä tietoa luovasti. (Mts. 166-168.) 

5.4 Trendit ja megatrendit kokouksissa 

Heikot signaalit voivat vahvistuessaan muuttua trendeiksi, jopa megatrendeiksi 

(Mannermaa 2004, 45). Heikot signaalit ovat aavistuksia tulevasta, eikä niillä ole vält-

tämättä merkittävää menneisyyttä. Megatrendi on kehityksen suuri linja, jolla on 

tunnistettava suunta tällä hetkellä sekä tulevaisuudessa. Yritykset kartoittavat mega-

trendejä ymmärtääkseen tulevaisuuden toimintaympäristöä. (Mts. 113, 73-74.) 

Toimintaympäristö on nopeasti muuttuva, joten yritysten on pysyttävä muutoksessa 

mukana. Parhaiten tulevaisuuden haasteista selviää, jos yritys itse pystyy viemään 

kehitystä eteenpäin. Kehittämistyötä tarvitaan kilpailussa pärjäämiseen arvioimalla 

mennyttä ja varautumalla tulevaisuuden näkymiin. Tietoa on tarjolla runsaasti ja 

olennaista on löytää juuri yritykselle sopiva ja tarpeita palveleva olennainen tieto. 

Tulevaisuuden muutoksissa pysymiseen vaaditaan reagointinopeutta ja joustavuutta. 

(Ojasalo ym. 2009, 13.) 

On olemassa globaaleja trendejä ja megatrendejä asiakkaiden käyttäytymisessä. 

Hudsonit (2013, 61) ovat luetelleet avaintrendejä jotka vaikuttavat majoitusalalla; 

elämykset, vastuullisuus, terveellisyys, räätälöinti/yksilöllistäminen, mukavuus ja te-

hokkuus sekä palveluun laatu. (Hudson ym. 2013, 61-63) ITB Berlin on kuvannut kes-

keisiä suuntauksia hotelleille vuonna 2020. Keskeisiä tulevaisuuden suuntauksia ja 

haasteita menestymiselle ovat asiakasymmärrys, tekniikan kehittyminen, uusien tu-

lovirtojen ja innovaatioiden luominen sekä yrityksen kyky selviytyä epävarmoissa 

olosuhteissa. (Destors, n.d.) Tekesin katsauksessa megatrendit ja me lueteltiin viisi-

toista merkittävää trendiä, joista osa liittyy kokouksiin (Ahola & Palkamo 2009,35). 

Seuraavassa olemme kuvanneet trendejä ja miten ne vaikuttavat kokouksiin. 



29 

 

 

TRENDI VAIKUTUS KOKOUKSIIN 

Elämys Tuotteista siirrytään yhä enemmän elämyksiin 

Ympäristövastuullisuus Paikallisuus, kestävä kulutus; vesijalanjälki, uusiu-
tuva energia 

Terveellisyys Ruokavalinnat ja liikunta kokouksissa   

Yksilölliset palvelut Asiakkaan tarpeiden mukainen räätälöinti 

Tehokkuus Yrityksen toimivat prosessit ja kokouksen suju-
vuus asiakkaalle.( ks. luku 4.4 toimiva kokouspro-
sessi) 

Palvelun laatu Oheispalveluiden merkitys, kilpailuedun saavut-
taminen, laadukasta palvelua halvemmalla. (ks. 
luku 4.1 Palvelun laatu ja totuuden hetket) 

Teknologian kehitys Langaton teknologia, verkkokokoukset, sosiaali-
nen media  

Verkostoituminen Sidosryhmät ja asiakkaat, globaalit verkostot. 

KUVIO 5. Trendit kokouksissa (Ahola & Palkamo 2009,35; Hudson & Hudson 2013, 

61-63.) 

Elämysten saavuttamiseksi on yrityksen osattava kehittää ja johtaa asiakaskokemuk-

sia järjestelmällisesti. Positiivinen yllättäminen on usein asiakkaalle elämys. Arkipäi-

väiset rutiinit ja palvelutapahtumat eivät voi aiheuttaa elämystä, vaan siihen tarvi-

taan jotakin enemmän. Segmentit ja asiakkaan tarpeet on tunnettava, jotta osataan 

yllättää positiivisesti, ja asiakaskokemusten on oltava suunnitelmallisesti johdettua. 

(Löytänä ym. 2011, 45-49.) Kokouspalveluja valitessaan asiakas kiinnittää omien ta-

voitteiden ja hyödyn lisäksi huomiota elämykselliseen hyötyyn. Palvelu lähtee ostoti-

lanteesta, joka on myös elämys ja osa palvelua. (Laamanen 2001, 11-12.) Palveluelä-

myksiä voidaan tuottaa palveluasenteella, asettumalla asiakkaan rooliin ja olemalla 
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rohkea sekä innovatiivinen. Jokainen kokee elämykset eri tavalla, eikä voida yleistää 

kaikille sopivaa ratkaisua. (Aarnikoivu 2005, 83, 85.) 

Tarinat asiakaspalvelussa ovat keino elämyksellisen palvelun tuottamiseen ja ne voi-

vat lisätä yrityksen mainetta. Tarinoilla palvelusta saadaan esille aitoutta ja ne koros-

tavat tuotteen, tilan tai palvelun vahvuuksia. Tilaa tai palvelua on helpompi myydä 

asiakkaalle tarinan avulla. (Tarinat matkailu- ja ravintola-alan palveluissa vähäistä 

2012, 16.) Kokoustiloista ainakin Jätkänkämppää olisi helppo myydä tarinan ja elä-

myksellisyyden avulla. Tarinoita voitaisiin kokouspalveluissa lisätä oheispalvelujen ja 

ruokatuotteiden myynnissä. 

Kokouksissa ja tapahtumissa ympäristövastuullisuus voidaan huomioida seuraavasti; 

energiakulutusta vähennetään käyttämällä liiketunnistimia, energiansäästölamppuja, 

julkista liikennettä, ilmastoinnin käyttöä tarvittaessa sekä lämmön talteenottojärjes-

telmää. Jätteiden määrään voidaan vaikuttaa vähentämällä paperin käyttöä ja suosi-

malla kierrätysmateriaaleja sekä lisäämällä sähköpostin käyttämistä. Kokouksissa 

raaka-aineiden valintaan voidaan vaikuttaa valitsemalla luomua ja lähiruokaa.( Vainio 

2012, 34-37.) 

Terveellisyyttä voidaan huomioida kokouksissa ravitsemuksellisesti oikeanlaisen 

ruoan sekä liikunnan lisäämisellä kokouksen aikana tai oheisohjelmana. Uusissa ravit-

semussuosituksissa pääpaino on terveyttä edistävän ruokavalion kokonaisuudessa. 

Rasvojen laadun merkitystä korostetaan ja hiilihydraatit tulisi saada pääosin kuitupi-

toisista ruoka-aineista. Kasvisten käyttäminen ja punaisen lihan vähentäminen on 

suotavaa myös ympäristösyistä. (Ravitsemussuositukset 2014, 11-12.) Kokoustarjoi-

lussa huomio tulisi kiinnittää edellä mainittuihin seikkoihin. Työikäiset kokousasiak-

kaat ovat valveutuneita ja haluavat ruokailla terveellisesti. Tämän avulla voidaan vai-

kuttaa myös hyvään kokousvireyteen. Oppimis- ja keskittymiskyky sekä reagoimisno-

peus lisääntyvät ja stressi laskee, kun syödään oikeanlaista ruokaa oikeaan aikaan. 

Nämä kaikki ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat kokouksen laatuun. ( Aivot hereillä 2014, 

53.) 
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Asiakaspalvelussa korostuu tulevaisuudessa yksilöllinen palveluosaaminen, asiakkai-

den tarpeiden tunnistaminen ja ennakoiminen. Henkilöstöltä odotetaan oman alan 

osaamisen lisäksi taitojen hankkimista toimialan ulkopuolelta. Yrityksen kilpailukyky 

syntyy asiakaspalvelun vuorovaikutussuhteissa. Henkilöstön johtamisessa painote-

taan innostamista, yhteisiä tavoitteita ja niiden sisäistämistä. Palveluketjun hallinta ja 

prosessien johtaminen ovat avainasioita. (Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2006, 39-

40.) 

Teknologian kehittyminen voi auttaa tulevaisuudessa kokousprosessia seuraavissa 

asioissa: 

- Myynti ja markkinointi tapahtuvat verkossa. Kokoustilojen visualisointi ja pal-

velujen esittely herättämällä asiakkaan mielenkiinto tapahtuu yrityksen ko-

tisivuilla. 

- Laskutus ja maksaminen kehittyvät sähköisesti. Esimerkiksi sirullisiin korttei-

hin liitetyt sovellukset mahdollistavat erilaisia asiakashallintamenetelmiä. 

- Uudet johtamiseen käytettävät työkalut lisääntyvät asiakashallinta-, varaus- ja 

raportointijärjestelmien muodossa. Kokousasiakkaiden yksilöllinen ja asiakas-

lähtöinen huomioiminen ja myynti tapahtuvat verkossa. Asiakkaan tietojen 

perusteella voidaan rakentaa palvelukokonaisuuksia. 

- Virtuaalikokoukset lisääntyvät 

- Yritysten on panostettava asiakastarpeisiin, jotka ovat muuttuvia. Asiakastie-

tojen rekisteröinti teknologian avulla tulee helpottumaan. (Elinkeinoelämän 

keskusliitto EK 2006, 36.) 

Teknologinen muutos, jonka suuntaan olemme menossa, on sosiaalisen median li-

sääntyminen. Tulevaisuudessa sähköpostin käyttö jää, ja tilalle tulee yrityksen oma 

sosiaalinen media. Sisäinen viestintä tulee muuttumaan, kun vanhat sukupolvet jää-

vät eläkkeelle ja nuoremmat työntekijät tulevat työelämään. (Åhlgren 2013, 30-31) 

Verkostoituminen yritysten välillä ja eri toimialojen välillä on ennustettu tiivistyvän. 

Liiketoimintaa voidaan kehittää yhteisesti rajapinnoissa joustamalla. Verkostoitumi-

nen on tavallista alueen yrittäjien kanssa. Verkostoitumisella haetaan asiakaslähtöi-
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syyttä, muodostetaan uusia palvelukokonaisuuksia asiakkaiden odotuksiin ja luodaan 

asiakkaille uusia tarpeita. Asiakkaat otetaan mukaan uusien palveluiden kehittämis-

työhön. (Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2006, 37.) Rauhalahti tekee yhteistyötä alu-

een yrittäjien kanssa esimerkiksi kokousten oheisohjelmien ja lisäpalvelujen suhteen. 

Yhteistyötä voi varmasti vielä lisätä ja miettiä uusia keinoja houkuttelevuuden paran-

tamiseen. 

Rauhalahden hotellinjohtaja Sammatti on listannut toimintaympäristön trendejä lii-

ketoimintasuunnitelmaan. Niistä on poimittu ne, jotka liittyvät kokousprosesseihin.  

- Asiakkaat ovat hintatietoisempia ja he vaativat rahoilleen entistä enemmän 

vastinetta.  

- Asiakkaalle on tultava tunne, että hän saa jotakin ylimääräistä esim. tuki- ja li-

säpalvelujen kautta. 

- Palveluita on yksilöllistettävä asiakkaille sopiviksi ja vedota asiakkaan tuntei-

siin. 

- Elämykset, hyvinvointi ja itsestä huolehtiminen lisääntyvät. 

- Laadun ja palvelun merkitys korostuvat. 

- Hotelli- ja ravintolayritykset tarjoavat kokonaisia elämysmaailmoja. 

- Verkostoitumisen avulla saadaan lisäarvoa asiakkaille. Voidaan lisätä tunteita 

ja kokemuksia. 

- Kokouspaikat joutuvat kilpailemaan erityyppisten tilojen ja palvelujen kanssa. 

- Uusien kokouspaikkojen tulo markkinoille on luonut ylitarjonnan kokouspal-

veluissa. 

- Taloudellinen epävarmuus aiheuttaa lyhyempiä varausaikoja järjestäjille. 

- Turvallisuuden takaaminen on yksi asiakkaan valintakriteereistä. 

- Työn ja yksityiselämän yhteen sovittamisessa useat haluavat ottaa mukaan 

kokouksiin perheen tai ystävän. 

- Kokousvieraat haluavat uusia kokemuksia. (Sammatti 2012, 4-6, 27.) 



33 

 

 

6 TUTKIMUSMENETELMIEN KÄYTTÖ JA TOTEUTUS 

Tutkimusongelmaa tarkasteltiin useiden eri menetelmien avulla. Tarkoituksena oli 

lisätä tulosten luotettavuutta ja saada ilmiöstä parempi ymmärrys menetelmien 

kautta. Valittiin tutkimusmenetelmiksi teemahaastattelu, asiakaskysely ja Benchmar-

king  

6.1 Triangulaatio 

Triangulaatiossa yhdistetään useampi tutkimusmenetelmä, jonka avulla lisätään 

ymmärrystä, tietoa ja luotettavuutta tarkastelemalla tutkimuksen ilmiötä eri näkö-

kulmista (Kananen 2013, 33-34).Tutkimuksessa käytetään teemahaastattelua, asia-

kaskyselyä ja benchmarkingia, joista muodostuu triangulaatio. Eri menetelmillä haet-

tiin varmuutta omille päätelmille lopputuloksista. Kokousprosessiin osallistuvat useat 

osastot, henkilökuntaa sekä asiakkaita, ja siihen liittyy erilaisia palveluja, joten yhden 

tutkimusmenetelmän käyttö ei olisi riittänyt. 

Riskinä eri menetelmien käytössä on virheiden lisääntyminen, joka voi aiheuttaa tut-

kimustulosten väärää tulkintaa. Kun aineistoa on kerätty paljon, sen tulkitseminen 

voi olla haasteellista ja oleelliset asiat voi jäädä huomioimatta. Eri menetelmien käyt-

täminen voi antaa erilaisia vastauksia vaikeuttaen päätelmien tekoa. (Mts. 35-36.) 

Triangulaatio jaetaan neljään eri lähestymistapaan; menetelmä-, teoria-, tutkija-, 

sekä aineistotriangulaatio. Menetelmätriangulaatiossa käytetään useita tutkimusme-

netelmiä. Tutkimusongelma voidaan ratkaista yhdistämällä laadullista ja määrällistä 

lähestymistapaa. Laadullinen tutkimus lisää ymmärrystä ilmiöstä ja luo pohjan kvanti-

tatiiviselle tutkimukselle. (Mts. 34-35.) Käytimme teoriaa ja teemahaastattelua asia-

kaskyselyn pohjana sekä yritykseltä saatuja dokumentteja. Benchmarking toimi tuke-

na työn eri vaiheissa, etsiessämme ratkaisuja asiakaslähtöisyyden kehittämiseen. 
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6.2 Teemahaastattelut 

Opinnäytetyö on tapaustutkimus, jossa on olennaista ihmisten toiminnan tutkiminen. 

Teemahaastattelussa kehitettävän ilmiön asiantuntijat eli kokousvastaavat ja myyn-

tineuvottelijat pystyvät itse selittämään ilmiötä. (Ojasalo ym. 2009, 55.) Opinnäyte-

työprosessin varhaisessa vaiheessa tehtiin teemahaastattelut Rauhalahden kahdelle 

kokousvastaavalle ja myyntineuvottelijalle, joilla saatiin kokonaiskäsitys tutkittavasta 

ilmiöstä. Rauhalahden työntekijät ovat viihtyneet työssään useita vuosia, jopa kym-

meniä vuosia. Heillä on paljon hiljaista tietoa, joka perustuu kokemukseen sekä työ-

yhteisön sisäisessä vuorovaikutuksessa muodostuneeseen tilannesidonnaiseen 

osaamiseen (mts. 28). Teemahaastatteluilla pyrittiin dokumentoimaan tätä hiljaista 

tietoa, joka kokousvastaavilla ja myyntineuvottelijoilla tehtävästään on.  

Teemalla tarkoitetaan laajempaa aihekokonaisuutta, jota kysymyksillä tarkennetaan. 

Teemoja käytetään keskustelun aiheina hakemalla vastauksia tutkittavaan ilmiöön. 

Haastattelun edetessä voi tulla ilmi uusia näkökulmia ja kysymyksiä, jotka suuntaavat 

haastattelua eteenpäin. Haastattelu alkaa yleisillä kysymyksillä ja päättyy yksityiskoh-

taisempiin kysymyksiin, jonka jälkeen teema-alue vaihtuu. Teemahaastattelut voi-

daan toteuttaa yksilö- tai ryhmähaastatteluina. Ryhmähaastatteluissa voi ryhmä vai-

kuttaa haastattelun tuloksiin ja haastattelussa on tärkeää huomioida kaikkien mielipi-

teet ja osallistuminen. Yksilöhaastattelut antavat tarkempaa ja luotettavampaa tie-

toa. Haastatteluun osallistuu henkilöt joihin tutkimus eniten liittyy. Kokousprosessin 

tärkeimpien henkilöiden määrä on pieni, joten heidät kaikki voidaan pyytää haastat-

teluun. (Kananen 2013, 93-96.) Tutkimuksessa käytettiin yksilöhaastattelua. Haastat-

teluun pyydettiin kaikki kolme kokousvastaavaa, joista kaksi pääsi osallistumaan. 

Myyntineuvottelijoista haastatteluun osallistui kaksi henkilöä. 

Aluksi oli tarkoitus haastatella kokousvastaavia, mutta työn etenemisen myötä huo-

masimme että myyntineuvottelijat ovat myös oleellinen osa kokouspalveluita. Tee-

mahaastattelun tavoitteena oli löytää kokouspalveluprosessin kriittiset pisteet pro-

sessien siirtyessä osastolta toiselle. Ensin selvitimme itse, miten kokousprosessi ete-

nee ja missä tapahtuu henkilökunnan ja asiakkaan väliset kontaktit eli totuuden het-
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ket. Seuraavaksi mietimme kokoukseen liittyvät teema-alueet, eli ennen kokousta, 

kokouksen aikana ja kokouksen jälkeen. Teimme teemoille apukysymykset, jotka 

ovat runkona haastattelussa (liite 3). 

Haastattelut on tallennettu nauhoittamalla My Voice Recorder -ohjelmalla käyttäen 

IPad:ia. Tallenteet litteroitiin teemoittain propositiotasolla kirjalliseen muotoon. Pro-

positiotaso menetelmällä tehty litterointi tarkoittaa ydinsisältöjen kirjaamista, ei sa-

natarkasti kirjoittamista (Kananen 2013,100). Litterointi tehtiin ensin taulukkomuo-

toon teema-alueittain. Yhdistettiin samansuuntaiset vastaukset ja esille nousseet 

kohdat kokousprosessin aikajärjestykseen. Verrattiin haastattelun myötä esille nous-

seita toimintatapoja kirjoitettuihin prosesseihin. Vertailussa nousi esiin kriittisiä koh-

teita, joihin kiinnitettiin huomiota uuden prosessin kuvauksessa. Haastattelut ovat 

luottamuksellisia, eikä nimiä opinnäytetyössä mainita. Teemahaastattelut toteutet-

tiin Rauhalahdessa 15- 16.1.2014. 

6.3 Asiakaskysely  

Asiakaskyselyt ovat tapa kerätä aineistoa. Kyselyyn osallistuvat muodostavat otoksen 

kokousasiakkaista. Aineistossa kerättiin tietoa standardoitusti, eli samoilla kysymyk-

sillä kaikille vastaajille. (Hirsjärvi,Remes&Sajavaara 2007, 188.) Kyselyn etuna on, että 

saadaan kerättyä tietoa usealta henkilöltä samoilla kysymyksillä tehokkaasti ja nope-

asti. Vastaukset on helppo käsitellä kirjalliseen muotoon ja analysoida esim. excel- 

ohjelman avulla. Heikkoutena voi olla vastausten pinnallisuus, vastaajien rehellisyys, 

kysymysten väärin ymmärtäminen, vastaajien perehtyneisyys asiaan, lomakkeen laa-

timinen vie aikaa ja vastausprosentti voi jäädä alhaiseksi. (Mts. 190.) 

Avoimet kysymykset antavat vastaajalle mahdollisuuden vastata omin sanoin, kun 

taas monivalintakysymyksissä vastaajalla on vaihtoehdot, joista hän valitsee sopi-

vimman vastauksen. Osa kysymyksistä oli yhdistettyjä avoin- ja monivalintakysymyk-

siä, joissa pyydettiin tarkennusta avoimella kysymyksellä. Asteikkoihin eli skaaloihin 

perustuvat kysymykset olivat 5-portaisia. (Mts. 193-195.) Kysymykset olivat avoimia, 

monivalintakysymyksiä sekä asteikkoihin perustuvia (liite 4). Kyselylomakkeen kysy-
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mykset pohjautuvat teemahaastattelujen kautta nousseisiin kriittisiin pisteisiin. Laa-

ditut kysymykset testattiin työpaikalla ja lähipiirissä. Kysely lähetettiin tarkastetta-

vaksi Rauhalahden ravintolapäällikölle. Testaamisten jälkeen tehtiin korjaukset sekä 

kirjoitettiin saatekirjelmä kyselyyn osallistuville. Saatekirjelmässä kerroimme kyselyn 

tarkoituksesta, sen tärkeydestä kokouspalvelujen kehittämiseen sekä kannustimme 

vastaamaan majoituslahjakortin avulla. 

Toteutimme kyselyn verkkokyselynä, sähköpostin välityksellä. Kyselyyn osallistui elo-

kuun 2013 ja helmikuun 2014 välillä Rauhalahdesta kokouksen varanneet. Kysely 

toteutettiin satunnaisesti valikoidulle joukolle, myyntipalvelun antamien osoitetieto-

jen perusteella. Lähetimme lomakkeen kokouksen varaajalle sähköpostiliitteenä ja 

sähköpostissa kerromme menettelytavoista, kuinka lomake palautetaan sekä ilmoi-

tettiin lahjakortin arvonnan päivämäärän, jolloin kaikki siihen mennessä palauttaneet 

osallistuivat arvontaan. Lahjakortin arvonnan tarkoitus oli lisätä vastaajien määrää ja 

ohjata heitä vastaamaan arvontapäivämäärään mennessä. Kyselyyn vastasi kolme-

toista henkilöä joten vastausprosentiksi muodostui 38 %. Arvoimme vastanneiden 

kesken lahjakortin voittajan, jolle ilmoitimme voitosta. Muille vastanneille lähetettiin 

viestin voittajasta sekä kiitimme vastauksesta. 

Vastauksien käsittelyssä käytimme monivalintakysymyksien ja asteikkoihin perustu-

vien kysymysten osalta Excel- taulukko ohjelmaa. Avoimien kysymysten vastaukset 

kokosimme Microsoft Word tiedoston avulla. Asiakaskyselyn vastauksia käsitellään 

luvussa seitsemän. 

6.4 Benchmarking 

Benchmarkingin avulla voidaan kehittää liiketoimintaa, prosesseja ja johtamista ver-

tailemalla ja mittaamalla. Parhaisiin käytäntöihin vertailu auttaa yritystä jatkuvaan 

kehittymiseen. Benchmarking on keino, jonka myötä yritys voi kehittyä ja parantaa 

kilpailukykyään. Se on myös prosessi, jossa etsitään parhaiten toimivia organisaatioi-

ta ja tarkastellaan niitä suhteessa omaan yritykseen. Benchmarking on ulkoista tar-

kastelua yrityksen sisäisiin toimintoihin, ja sitä voidaan käyttää johtamisen yhtenä 
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työkaluna. Benchmarkingin avulla saadut oivallukset tarjoavat yritykselle pohjan ra-

kentaa operatiivista toimintaa ylittämällä keskimääräinen palveluntaso. Tämän avulla 

voidaan selvittää, mitkä ovat yrityksen kehittymismahdollisuudet. (Wober 2002,1-2.) 

Benchmarkingia voidaan toteuttaa neljällä eri tavalla; sisäinen ja ulkoinen, kilpailijoi-

den ja muiden samalla alalla olevien benchmarking. Sisäinen on yrityksen sisällä ta-

pahtuvaa, esimerkiksi eri osastojen välistä tarkastelua tai saman ketjun parhaiden 

käytänteiden vertailua. Ulkoisella tarkoitetaan eri yrityksien parhaiden käytänteiden 

tarkastelua sijainnista riippumatta. Se voi olla samalla tai eri alalla olevien yritysten 

vertailua. Benchmarking on tehokkaimmillaan, kun sitä sovelletaan kehitettävään 

prosessiin ja kun se muuttaa merkittävästi yrityksen kilpailuasemaa. Päätös vertai-

luun valituista kohteista on ratkaisevaa ja se vaatii huolellista yritysten tutkimusta. 

(Mts.3.) Benchmarkingilla on laaja potentiaali laadun parantamiseen hotelli- ja ravin-

tola-alalla sekä valtavat mahdollisuudet palvelunlaadun parantamiseen. (Mts. 193.) 

Benchmarking menetelmällä tarkastelemme laajennetun palvelutarjooman eri osa-

alueita parhaisiin käytäntöihin sekä trendien osalta. Tällä tavoin voimme etsiä ratkai-

suja, uusia mahdollisuuksia ja innovaatioita. Mielestämme jokainen palvelutapahtu-

ma voi olla ainutlaatuinen ja se koetaan eri tavalla. Palvelua on vaikeaa mitata, koska 

se on aineetonta ja kokemuksiin perustuvaa (Grönroos 1998, 51). Keskitymme 

benchmarkingissa vertailemaan yritysten ulkoisia palveluja ja toimintatapoja. Tutus-

tumme yrityksiin kotisivujen, lehtiartikkelien ja sähköisten lähteiden kautta. 

Benchmarkingia toteutamme Rauhalahden arvoihin pohjautuen, jotta saavutettaisiin 

heille laadittu visio. Kokouksiin liittyen heidän visio on monipuolinen, omaleimainen, 

erottuva ja elämyksellinen kokouspalvelujen tuottaja Itä-Suomessa (Sammatti 

2012,12). Tarkasteltaviksi kohteiksi valitsimme Tampere-talon, joka on sitoutunut 

noudattamaan vastuullisesti ympäristöasioita. Toisena kohteenamme on Huomisen 

kokoustila Griini. Se on Tekesin tutkimushanke, jota koordinoi Haaga-Helia ammatti-

korkeakoulu. Griinissä on pitkälle kehitetyt kokoustilat ja huomioitu mahdollisuudet 

tehokkaille kokouksille. Huone on Ruoholahdessa sijaitseva tapahtumahotelli, joka 

on paketoinut tuotteensa asiakkaille helposti saatavaksi. Edellä mainittujen kohtei-
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den vertailtavat asiat liittyvät seuraaviin Rauhalahden arvoihin; asiakaslähtöisyys, 

vastuullisuus ja ympäristötietoisuus sekä jatkuva kehittyminen (mts. 2012, 3-4). 

7 TUTKIMUSTULOSTEN ANALYSOINTI JA KEHITYSEH-

DOTUKSET 

7.1 Teemahaastattelujen tulokset 

Tavoitteena oli saada näkemys siitä, kuinka kokousprosessin eteneminen Rauhalah-

dessa tällä hetkellä toteutuu. Teemahaastattelujen avulla pystytään ymmärtämään 

Rauhalahden nykyinen kokouspalveluprosessi ja havaitsemaan kriittisiä kohtia käy-

tännön toteutuksessa. Alla on kuvattu kokousvastaavan ja myyntineuvottelijan nykyi-

set kirjatut kokousprosessin kuvaukset ja haastattelujen myötä nousseita kriittisiä 

kohtia.  

Seuraavassa on kuvattu ennen kokousta tapahtuva prosessi ja kriittiset pisteet. 

KOKOUSVASTAAVAN TEHTÄVÄT MYYNTINEUVOTTELIJAN TEHTÄVÄT 

Ordereihin tutustuminen 

Tarvittaessa täytetään koontilomake 

Kokoustilojen ovien avaus ja valojen 
sytytys 

Varustelut kokoustiloihin (Kahvitarjoi-
lun kattaminen, kokouskyltit, kokous-
välineet , kokoustekniikan tarkastus) 

Fläppitaululle kirjoitetaan tervetulo-
toivotus, kokousvastaavan nimi ja 
puhelinnumero. 

Aina kun mahdollista, asiakkaan vas-
taanotto henkilökohtaisesti ja tilauk-

Asiakkaan yhteydenotto 
 
Asiakkaiden tarpeiden kartoitus ja 
tarjous 
 
Yhteydenotto asiakkaaseen tehdään 
viikon kuluttua tarjouksen lähettä-
misestä 
 
Varauksesta sopiminen 
 
Lisämyyntiä Rauhalahden ja ympä-
ristön palveluista ja tuotteista 
 
Vahvistus asiakkaille kirjallisena 
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sen läpi käyminen. Muutoksista ilmoi-
tetaan keittiöön. 

 

Tilauksen lopullinen tarkistus 
 
Orderien jako osastoille 

Viikkopalaveri myyntipalvelu+ ravintola+ 
keittiö. 

KRIITTISET KOHDAT KOKOUKSEN ALUSSA: 

- Myyntineuvottelijan olisi hyvä selvittää kokoukselle asetettu tavoite. 
- Lisä- ja tukipalvelujen myynti sekä vaihtoehtojen esittely. 
- Kokousvastaavan on oltava kokouksen isäntää vastassa. 
- Pienien kokousten oletetaan sujuvan ilman ongelmia.  
- Uusien kokousasiakkaiden vastaanotto ja tehokkaasti kokouksen alkuun 

ohjaaminen. 
- Vastuun siirtäminen myyntineuvottelijalta kokousvastaavalle. 

KUVIO 6. Kokousvastaavan ja Myyntineuvottelijan tehtävät ennen kokousta. (Rauha-

lahden kokouspalvelut, kokousvastaavan tehtävät. Päivitetty 10.10.2013.) 

Kokouksen sujuvuuden kannalta tulisi myyntineuvottelijan selvittää mahdollisimman 

tarkasti asiakkaan tarpeet kokoukseen liittyen, kuten kokouksen tavoite, lisä ja tuki-

palvelut. Kokouksen alussa vastuu siirtyy myyntineuvottelijalta kokousvastaavalle. 

Kokousvastaavan on tärkeää olla kokousisäntää vastassa viimeistään kokoustilassa, ja 

varmistaa kokouksen sujuvuus.  

Seuraavassa on kuvattu kokouksen aikana tapahtuva prosessi ja kriittiset pisteet. 

KOKOUSVASTAAVAN TEHTÄVÄT MYYNTINEUVOTTELIJAN TEHTÄVÄT 

- Varataan ryhmälle yhteiset ruokailupai-
kat 

- Lounastauolla siivotaan kokoustila ja 
vaihdetaan vedet tarvittaessa. 

- Henkilömäärän tarkastus kokous isän-
nältä laskutusta varten. 

Asiakkaan tapaaminen päivän aikana? 
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KRIITTISET KOHDAT KOKOUKSEN AIKANA: 

- Ennakoitaisiin jo etukäteen mahdolliset kokouksen aikana tapahtuvat 
muutokset varaamalla riittävästi kokousvälineitä, että niitä ei tarvitse ko-
kouksen aikana täydentää.  

- Kokoustekniikan hallinnassa voi tulla ongelmia jos kukaan kokousvastaa-
vista ei ole työvuorossa ja hänellä on sijainen.  

- Osastojen välinen joustavuus ja yhteistyö sekä koko prosessin ymmärrys 
asiakkaan kannalta. 

- Kokousvastaavan on oltava ohjaamassa kokousasiakkaita lounaalla, mutta 
samalla hänen pitäisi myös olla siivoamassa kokoustiloja. 

- Keittiön ja salin välinen viestintä kokouslounaalla. 

KUVIO 7. Kokousvastaavan ja myyntineuvottelijan tehtävät kokouksen aikana (mt.) 

Kokoukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi, tulisi kokouksen sujuvuus 

varmistaa. Kokousta hidastaa, jos tekniikassa on ongelmia tai kokousvälineet eivät 

ole riittävät kokouksen aikana. Asiakasta koskeva tieto tulisi siirtyä osastojen välillä 

tehokkaasti. Kokousvastaavalla voi tulla kiire, jos hänen on oltava useassa paikassa 

samaan aikaan. 

Seuraavassa on kerrottu kokousvastaavan ja myyntineuvottelijan tehtävät kokouksen 

lopussa sekä haastatteluissa esiin nousseet kriittiset kohdat. 

KOKOUSVASTAAVAN TEHTÄVÄT MYYNTINEUVOTTELIJAN TEHTÄVÄT 

- Varmistetaan että kokous on mennyt 
hyvin. 

- Palautteesta tiedottaminen henkilö-
kunnalle. 

- Siivotaan kokoustila, tarkistetaan liino-
jen siisteys ja suljetaan laitteet 

- Täydennetään muovimukit tarjottimelle 

- Aloitetaan seuraavan kokouksen järjes-

telyt, viedään kyltit kokoustilojen oviin ja 

Jälkimarkkinointi, yhteydenotto/ palaut-

teen kysyminen asiakkaalta. 
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hotellin aulaan. 

KRIITTISET KOHDAT KOKOUKSEN LOPUSSA: 

- Suullisen palautteen ylös kirjaaminen  
- Asiakkaalta saatu palaute jaettava joka osastolle.  
- Rauhalahden oman asiakaspalautteen kerääminen kokousten osalta ja jäl-

kimarkkinointi  
- Kaikkien pitäisi sitoutua sovittuihin prosesseihin. 
- Rauhalahdessa prosessinkuvaukset ovat omia joka osastolla ja yksi yhtei-

nen prosessi kokouksista puuttuu.  
- Asiakkaan huomaaminen poistuessa ja palautteen kysyminen 

KUVIO 8. Kokousvastaavan ja myyntineuvottelijan tehtävät kokouksen lopussa (mt.) 

Asiakkaan antama suullinen palaute on tärkeää kirjata ylös ja jakaa kokousprosessiin 

osallisille. Toiminnan kehittämisen edellytys on kerätä asiakaspalautetta kokouksiin 

liittyen. Yhteinen kokousprosessi asiakkaan kannalta, on ymmärrettävä joka osastol-

la. 

7.2 Asiakaskyselyn tulokset 

Asiakaskyselyt tehtiin kokousasiakkaille, myyntineuvottelijalta saaduille osoitetiedoil-

le. Kysely lähetettiin sähköpostilla 27 henkilölle, ja vastauksia saatiin aluksi kymme-

nen. Myyntipalvelusta saatiin lisää seitsemän osoitetietoa, ja kaikkiaan kysely lähti 34 

henkilölle. Vastaamatta jättäneille lähetettiin kahden viikon kuluttua muistutusviesti, 

jolloin saatiin vielä kolme vastausta. Yhteensä vastauksia tuli kolmetoista. 
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KUVIO 9. Asiakaskyselynjakauma 

Asiakaskyselyn vastausprosentiksi tuli 38 %. Se on reilu kolmannes lähetetyistä kyse-

lyistä. Valikoimattomalle joukolle lähetetyistä kyselystä saadaan parhaimmillaan 30 - 

40 % vastauksia. Lähetetyistä kyselyistä 44 % ei johtanut yhteydenottoon asiakkaan 

puolelta. Eräs syy voi olla, että asiakas ei koe tätä tutkimusta itselleen tärkeäksi ja 

kokous on voinut olla kertaluontoinen (Hirsjärvi ym. 2007, 191). Syynä on voinut olla, 

että asiakkaat kokivat vastaamisen hankalaksi ja aikaa vieväksi. Osa asiakkaista on 

saattanut unohtaa kokouksen tapahtumat, eikä heille ole jäänyt mitään merkittävää 

muistikuvaa tilaisuudesta. Mahdollisesti he ovat antaneet jo aiemmin suullista palau-

tetta Rauhalahdelle. Neljällä henkilöllä työtehtävät tai työpaikka olivat vaihtuneet, 

mistä tuli vastausviesti. Yksi sähköpostiosoitteista oli väärä, eikä sillä ollut vastaanot-

tajaa, ja yksi vastasi, ettei ollut koskaan osallistunut Rauhalahden kokouksiin. 

7.2.1 Taustatiedot kokouksesta  

Kysymyksellä haluttiin tietää, minkä kokoisia Rauhalahdessa järjestettävät kokoukset 

ovat ja mikä on tilan tarve. 

kyselyyn 
vastanneet

38 %

ei 
saavutettavissa

3 %

sähköpostiosoite 
väärin

3 %

työtehtävät 
muuttuneet

12 %

ei 
yhteydenottoa

44 %

Asiakaskyselyn vastausprosentti
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KUVIO 10. Kokousasiakkaiden ryhmäkoot 

Kokoukseen osallistuvien ryhmien koot olivat suurimmaksi osaksi 10 - 50 hengen ko-

kouksia. Yli viidenkymmenen hengen kokouksia oli kaksi ja alle kymmenen hengen 

kokouksia kolme. Osoitteiden perusteella kokouksen järjestäjät olivat pääosin Joen-

suun, Itä-Suomen, Kainuun ja Pohjois-Savon alueelta. Suuri osa kokouksiin osallistu-

jista oli jokin järjestö tai liitto. Osa vastaajista oli oppilaitoksista, seuroista ja muista 

organisaatioista. 

Aiemmin Rauhalahden kokouspalveluja oli käyttänyt kahdeksan kyselyyn vastannut-

ta, ja viisi ei ollut aiemmin kokoustanut Rauhalahdessa. Kävijöistä kolme oli käynyt 

alle 5 kertaa, kaksi oli käynyt 5 - 10 kertaa, kaksi oli käynyt 20 - 30 kertaa ja yksi il-

moitti tehneensä yhteistyötä Rauhalahden kanssa yli 15 vuotta. Päättelimme, että 

vastanneista viisi voidaan luokitella kanta-asiakkaiksi. Avoimella kysymyksellä selvi-

tettiin, miksi asiakkaat valitsivat kokouspaikaksi Rauhalahden. Suurimmalla osalla 

valintaperusteena olivat sijainti ja oheisohjelmat. Lisäksi valintaperusteena olivat 

hinta, tilat, tarjoilut ja hyvät parkkipaikat. Osa piti hyvänä Rauhalahden tunnetta-

vuutta, perinnettä ja tunnelmaa. 

Sopiva kaupunkikohde. Osallistujien helppo tulla esim. lentoasemalta. 

Kylpylän käyttö kansainvälisille osallistujille bonusta. Sopivan kokoinen 

alle 10
23 %

välillä 10-30
31 %

välillä 31-50
31 %

yli 50
15 %

Montako osallistujaa kokouksessa oli
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sali osallistujamäärään nähden. Majoitus ja ruokailupalvelut samassa 

paikassa. 

7.2.2 Kokouksen varaaminen 

Asiakkailta kysyttiin kotisivuista, koska se on näyteikkuna yrityksestä. Asiakas yleensä 

ensin tutustuu yritykseen kotisivujen kautta. 

 

KUVIO 11. Tietojen saatavuus  

Tietojen saatavuus kotisivuilta oli yhdeksän vastaajan mielestä erittäin hyvä tai hyvä. 

Kahden mielestä se oli tyydyttävä ja kahdella ei ollut kotisivuista kokemusta. Asiak-

kaat kokivat olevansa tyytyväisiä tietojen saatavuuteen kotisivuilta. 

Asiointi myyntipalvelun kanssa oli neljän asiakkaan mielestä erittäin hyvää ja yhdek-

sän vastasi asioinnin myyntipalvelun kanssa olevan hyvää. Myyntipalvelua kiiteltiin 

toiveiden kuuntelemisesta, ystävällisyydestä, nopeudesta ja asiallisuudesta. 

Sain toiveeni täytettyä. Toivoisin asiantuntijoilta lisää vinkkejä kokous-

päivien kulkuun esim. juuri iltaohjelman kulkuun. Ilman teatteriesitys-

tänne olisimme lähteneet kaupungille. 

Asiakkaan ensimmäinen kontakti on positiivinen ja asiakkaan odotusten lunastami-

nen siirtyy kokouspaikalla tapahtuviin kohtaamisiin ja palvelutilanteisiin. Eräs toivoi 

yksityiskohtaisempaa varausvahvistusta, ei pelkkää ok merkintää. 

erittäin hyvä
8 %

hyvä
62 %

tyydyttävä
15 %

ei 
kokemus

ta
15 %

Tietojen saatavuus kotisivuilta
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7.2.3 Saapuminen 

Kysymyksen avulla haluttiin selvittää, kuinka asiakkaat kokevat sen, ettei heitä vält-

tämättä olla vastassa hänen saapuessaan. 

 

KUVIO 12. Saapumisen huomioiminen 

Asiakkaan huomioiminen oli lähes jokaisen mielestä joko hyvä tai erittäin hyvä. Kaksi 

vastaajista koki vastaanoton olevan tyydyttävällä tasolla. Suurin osa kokoukseen osal-

listuneista kohtasi henkilökuntaa ensimmäisen kerran vastaanotossa. Kaksi tapasi 

kokoustilan ala-aulassa ja yksi ilmoitti, että ei välttämättä ollenkaan. Asiakas kohtaa 

ensimmäisenä vastaanoton henkilökuntaa. Tavoitteena on että kokousvastaava 

huomaisi asiakkaan saapumisen. Tärkeää on, että asiakas kohdataan viimeistään ko-

koustiloissa ja neuvotaan tarvittaessa 

Kokoustilojen löytymistä kysyttiin, koska ne sijaitsevat eri kerroksessa, kylpylän vie-

ressä. Opasteet kokoustiloihin ovat lähellä vastaanottoa. 

erittäin 
hyvä
23 %

hyvä
62 %

tyydyttävä
15 %

Saapumisen huomioiminen
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KUVIO 13. Asiakkaan huomioiminen ja kokoustilan löytäminen 

Kokoustilan löytäminen tuotti hankaluuksia kahdelle, mutta kymmenen koki ne hy-

väksi. Yhdellä vastanneista ei ollut asiasta mielipidettä. Useammalle vastanneista 

Rauhalahti on jo entuudestaan tuttu, joten he osasivat kokoustiloihin ilman opastei-

ta. 

Kokoustekniikan toimivuus oli hyvää tai erittäin hyvää. Muutama kokoukseen osallis-

tujista ei tarvinnut tekniikkaa ollenkaan. Avoimissa kyselyissä kävi ilmi, että tekniikan 

ohjeistus on tarpeen. ”Apu on hyvä olla saatavilla, koska laitteet toimivat aina eri 

paikoissa hieman eri tavalla.” Suurin osa sai henkilökunnalta apua ja kaksi pärjäsi 

ilman opastusta sekä kahta ei opastettu. 

Kokoustarjoilut ovat tärkeä lisäpalvelu kokouksen aikana asiakkaan jaksamisen, vir-

keyden ja viihtyvyyden kannalta. 

erittäin hyvä
38 %

hyvä
38 %

tyydyttävä
8 %

huono
8 %

ei 
mielipidettä

8 %

Kokoustilan löytäminen opasteiden avulla
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KUVIO 14. Mielipide kahvitarjoiluista 

Kahvitarjoilut olivat vastanneiden mielestä hyviä tai erittäin hyviä, yhden mielestä 

tyydyttäviä. Avoimissa palautteissa ongelmia havaittiin kahvin loppumisena, ylimää-

räisen kakun hankkiminen ei onnistunut, joten asiakas joutui sen hakemaan itse lei-

pomosta. muuten tarjottavat vastasivat tilattua. Eräs mielipide koski tiedon kulkua: 

”Tarjottavat maistuivat, nam. Viesti respasta keittiöön ei kulkenut puuttuvasta jäse-

nestä eikä keittiöstä tarjoilijalle.” 

7.2.4 Kokouksen aikana 

Rauhalahden kokoustilat on uudistettu kesällä 2013. Ravintolapäällikkö halusi asiak-

kaiden mielipiteen uusituista kokoustiloista. 

erittäin 
hyvä
46 %hyvä

46 %

tyydyttävä
8 %

Vastasiko kokouskahvitarjoilut tarpeitasi
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KUVIO 15. Mielipide kokoustiloista 

Kokoustilojen yleisilmeestä annetussa palautteessa oli hajontaa. Tilojen yleisilme oli 

viidessä palautteessa tyydyttävä, neljässä hyvä tai erittäin hyvä. Auditorion uusimi-

nen on parantanut mahdollisuuksia asiakkaan mielestä. Kehitettävää löytyi asiakkaan 

palautteen mukaan seuraavasti, ”Tilan valoisuus olisi voinut olla hiukan kirkkaampi. 

Myös pistokkeita voisi olla nykytarpeeseen enemmän, koska useilla osallistujilla on 

tarvetta ladata/käyttää mobiili- ja ATK-laitteita”. Kokoustilaan haluttiin ilmanvaih-

toon säätö mahdollisuutta sekä tuuletusmahdollisuutta. 

Kokouslounas oli kahdeksan vastaajan mielestä hyvä ja viiden mielestä erittäin hyvä. 

Avoimet palautteet olivat pääsääntöisesti positiivisia. Kehittävää oli lähinnä ravinto-

lan tilojen suhteen. ”Hieman nukkavieruthan tilat jo ovat ja lounaalle joudutaan jo-

nottamaan ja puikkelehtimaan toisten seassa, tila ei ole kaikkein toimivin”. Pikkujou-

lun aikaan oli ollut illallisella ruuhkaa ja odottelua, mutta henkilökunta on ollut palve-

lualtista. 

Oheisohjelmaa kokoukseen sisältyi kahdeksalla vastanneista ja viidellä ei ollut oheis-

ohjelmaa. Haluttiin kysyä tätä, koska oheisohjelmat ovat lisäpalvelu, joilla voidaan 

Rauhalahdessa erottua. Mahdollisesti niillä joilla ei ollut oheisohjelmaa, ovat osallis-

tuneet päiväkokoukseen. Iltateatteri jakoi mielipiteitä puolesta ja vastaan. Tämä voi 

erittäin hyvä
31 %

hyvä
31 %

tyydyttävä
38 %

Kokoustilan yleisilme
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johtua vaihtuvasta ohjelmasta ja asiakkaiden henkilökohtaisista mielipiteistä. Oheis-

ohjelmana usealla oli iltatilaisuus Jätkänkämpällä. Muita suosittuja ohjelmia olivat 

kylpylä ja tanssit. 

Henkilökunnan ystävällisyys ja palvelualttius olivat kahdeksan mielestä hyvä ja viiden 

mielestä erittäin hyvä. Ongelmia kyselyyn vastanneiden mielestä ei ole palvelun laa-

dussa. Palvelua kiiteltiin ystävälliseksi ja avuliaaksi sekä kokousemännät olivat iloisia 

ja joustavia. Joku koki palvelun hyväksi, mutta hieman rutiinimaiseksi. Kommentteja 

tuli suuren ryhmän majoittumisesta, joka tapahtui asiakkaan mielestä hitaasti, johtu-

en mahdollisesti vastaanoton henkilökunnan vähäisyydestä. Seuraavassa kommentti 

kokousasiakkaan illallisen aikana tapahtuvasta sekaannuksesta: 

Kalaruoan jakelussa illallisella oli pieni ongelma, kun ne jotka olivat ti-

lanneet kalaruoan jäivät ilman sitä. Kalaruokaa oli vain pari annosta ti-

lattuna. Ruokien jakaja ei kysynyt erikseen oliko tilattu kalaruoka vai 

normaali vaan kysyi liha vai kala. Tällöin siis ne jotka siinä päättivät ot-

taa kalan saivat sen ja kalaruuan tilanneet jäivät ilman. 

7.2.5 Kokouksen jälkeen 

Kysymys laskutuksen sujuvuudesta osoitti, ettei se ole välttämättä tasalaatuista. Yli 

puolet vastaajista, yhteensä kahdeksan, koki laskutuksen olevan sujuvaa. Tyydyttä-

väksi ja huonoksi laskutuksen koki kolme vastaajaa. Kahdella ei ollut asiasta koke-

musta. 
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KUVIO 16. Palautetta laskutuksen onnistumisesta 

Kehitettävää on laskutuksen sujuvuudessa, esimerkiksi laskuissa lukee väärä henkilö 

vaikka osoite on oikea. ”Myynnin ja sopimisen osalta kaikki meni hyvin. Laskutukses-

sa oli vähän ongelmia.” Toinen kommentti laskutuksesta oli: ”Kunhan nuo laskutuk-

set saadaan kohdalleen, niin kaikki menee hyvin.” On tärkeää pitää palvelun laatu 

hyvänä ja tasaisena prosessin loppuun asti. Kyselyssä selvisi, että palautetta ei pyy-

detty yhdeksältä kokousasiakkaalta ja vain neljältä sitä kysyttiin. 

Kaikki vastaajat saavuttivat kokoukselle asetetut tavoitteet, mikä kertoo ydinpalvelun 

onnistumisesta. Kymmenen vastanneista aikoo käyttää Rauhalahden kokouspalveluja 

uudelleen. Kyselyssä viisi ei ollut aikaisemmin käyttänyt Rauhalahtea kokouspaikka-

na, joten voidaan päätellä, että he olivat tyytyväisiä ja uusia asiakassuhteita on syn-

tynyt. Yksi asiakkaista oli menetetty asiakas, ja kaksi ei vastannut kysymykseen ollen-

kaan. 

Lopuksi pyydettiin palautetta kehittämisehdotuksista Rauhalahdelle. Kehitettävää 

löytyi tiloista, jotka ovat yleisilmeeltään hieman vanhanaikaiset eivätkä kovin houkut-

televia. Eräs asiakas koki, että kaikki toimi kokoustilan tunkkaisuutta lukuun ottamat-

erittäin hyvä
31 %

hyvä
31 %

tyydyttävä
15 %

huono
8 %

ei kokemusta
15 %

Laskutuksen sujuvuus
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ta. Asiakasryhmä valitti sisäilman laatua, pölyisyyttä ja hengittämisen vaikeutta. Pal-

velussa kaikki meni hyvin, mutta edellä mainitun sisäilman laadun vuoksi asiakkuus 

menetettiin. 

7.3 Benchmarkingin tulokset 

Tampere-talo on Tampereella sijaitseva Kongressitalo. TNS Gallup toteutti kongressi-

talotutkimuksen 2013, joka liittyi asiakastyytyväisyyteen, josta Tampere-talo sai par-

haat arviot asiakkailtaan (TNS Gallup 2013). Tampere-talo haluaa profiloitua kestävän 

kehityksen edelläkävijänä ympäristöasioissa. Tampere-talo rakensi ensimmäisenä 

kongressitalona maailmassa ympäristöohjelman ja ovat saaneet useita kansainvälisiä 

palkintoja. (Tampere-talo kotisivut 2014.) 

Tampere-talo on sitoutunut vastuulliseen toimintaan ja ekoteot ovat jokapäiväisiä, 

lisäksi he pyrkivät huomioimaan tuotteiden elinkaaren. Esimerkkejä vastuullisesta 

ympäristön huomioimisesta: 

- Käytetään ympäristömerkittyjä tuotteita. 

- Ravintolassa huomioidaan sesongit, luomu- ja lähiruoka.  Kokouslounailla on 

aina tarjolla kasvisvaihtoehto. 

-  Siivouspalvelut SOL on sitoutunut talon ympäristöohjelmiin. 

- Kierrättäminen on tehokasta, jopa 98,8 % kokonaisjätemäärästä saadaan hyö-

ty- ja kierrätyskäyttöön. Talossa erotellaan kaatopaikka- ja energiajäte, kerä-

yspaperi, valkoinen toimistopaperi, ruskea pahvi, biojäte, pienmetalli, keräys-

lasi, SER-romu, ongelmajäte ja kalusteet. Kierrätykseen kelpaamaton jäte pol-

tetaan Ekokemissä lämmöksi ja sähköksi. Jäteastiat on varustettu tunnistimil-

la, jotka kertovat milloin on tyhjennystarve, joten vähennetään jätekuljetuk-

seen liittyviä päästöjä. 

- Talon lämmitysenergiana on kaukolämpö ja käytetään vesivoimalla tuotettua 

sähköä. Käytetään kaukojäähdytystä 
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- Kuuluu Joutsenmerkki pilottihankkeeseen ja pääsee vaikuttamaan kongressi-

keskuksille asetettuihin kriteereihin. Tavoitteena on Joutsen-merkitty Tampe-

re-talo 

- Tavoitteena on arvioida tarkemmin toiminnan ympäristövaikutukset. Laske-

taan erikseen kiinteistö ja ravintolaliiketoiminnan sekä kävijäpainotteinen hii-

lijalanjälki. 

- Kannattaa Reilunkaupan periaatteita hankinnoissa (Tampere-talo kotisivut; 

vastuullisuusviestintä Tampere-talossa) 

 

VASTUULLISUUS TAMPERE-TALON TOIMINNASSA 

YMPÄRISTÖVASTUU  
- Parannamme jatkuvasti toimintamme ympäristötehokkuutta 
- Minimoimme toimintamme hiilijalanjäljen ja viestimme siitä tehokkaasti 

SOSIAALINEN VASTUU 
- Edistämme tasa-arvoa ja ihmisten kykyä toimia yhteiskunnassa 
- Pidämme huolta itsestämme ja toisistamme 
- Elämyksemme ovat kaikkien saavutettavissa 

TALOUDELLINEN VASTUU 
- Raportoimme taloudellisia tunnuslukuja omistajille ja henkilökunnalle 

KUVIO 17. Tampere-talon vastuullisuusviestintä (Ahokas 2013, 5.) 

Tampere-talo viestii vastuullisuudesta näkyvästi kotisivuillaan. Ympäristövastuun 

ohella kuviossa on kerrottu sosiaalisesta ja taloudellisesta vastuusta. 

Huomisen kokoushotelli- tutkimushankkeen tavoitteena on selvittää kokousten fyysi-

set, virtuaaliset ja sosiaaliset muutokset kokouskulttuurissa. Testitilana hankkeessa 

käytetään Best Western Hotel Haagaan rakennettua Griini- kokoustilaa, joka raken-

nettiin vuonna 2011. Griinissä tutkittiin, miten yritysten kokoustarpeisiin vastattiin, 

sekä miten tekniikan toimintaa ja osallistujien henkistä läsnäoloa parannettiin tila-

vaatimusten osalta. Hankkeessa oli mukana neljätoista kokouspalveluja tarjoavaa 

yritystä. (Koponen 2011, 40-41.) 
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Hankkeen tuloksena lanseerattiin kokousdesign- konsepti, jonka tarkoitus on tehos-

taa kokouksia ja lähtökohtana on kokouksen tavoite. Kokoustilojen tulee muuntua 

kokousten tavoitteiden mukaisesti, pelkkä tilojen uudistaminen ei riitä. Kokousdesig-

ner auttaa kokousten suunnittelussa yrityksiä. (Huomisen kokous kotisivut, konsepti.) 

Tiloissa on interaktiiviset SMART Board- esitystaulut, joka korvaa videotykin, fläppi-

taulun ja muut kirjoitusalustat. Kaikki SMART Boardilla näytetty saadaan muistiin ja 

ne voidaan lähettää kokoukseen osallistujille. Tiloissa on myös videoneuvottelulait-

teistot, joten kokoukseen voidaan osallistua eri paikkakunnalta tai jopa eri maasta. 

 

KUVIO 18. Griinin kokoustilat 

Kokousympäristössä otetaan huomioon laajasti kaikki aistit: 

- Liikuteltavat ja monenlaisiin tarpeisiin sopivat kalusteet. 

- Tyynyt, matot ja värimaailman luovat kodikkuutta ja tunnelmaa. 

- Valaistus on säädettävissä 

- Verhoissa on otettu huomioon tilan akustiikka sekä valontarve.  

- Seinän kirsikkapuu-tapetin oksia käytetään esim. muistitauluna. 

- Kokoustilassa on oma äänimaailma, johon osallistuja voi valita musiikin tai 

äänet. (Huomisen kokous kotisivut, tila ja tarjoilut.) 

Tapahtumahotelli Huone sijaitsee Ruoholahdessa Helsingissä. Huone on valittu 2014 

Suomen parhaaksi tapahtumapaikaksi, se sai myös kansainvälisen design palkinnon 
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Lontoossa. He haluavat luoda olohuonemaista tunnelmaa tarjoamalla kaiken valmii-

na yhdestä paikasta. 

 

 

KUVIO 19. Tapahtumahotelli Huoneen teemalliset kokoustilat. 

Kokoustilat on suunniteltu erilaisilla teemoilla, värimaailmalla ja tunnelmalla siten, 

että jokainen tila soveltuu erilaisiin kokoustarpeisiin. Tiloissa voi järjestää koulutukset 

ja kokoukset rennolla tavalla. Persoonalliset tilat sisältävät 65 – tuumaisen televi-

sio/valkokankaan, äänentoiston ja Playstation3. Heillä on tarjolla äänieristettyjä, eri-

kokoisia kokoustiloja, joissa on muunneltavat mahdollisuudet. Kotisivuilla on hyvin 

havainnollistettu tilojen muuntelumahdollisuuksia valokuvien avulla. Aterioissa yh-

distetään skandinaavista ja aasialaista ruokakulttuuria. (Huone kotisivut.) Kotisivujen 

perusteella paikka on raikas, nuorekas ja nykyaikainen, jossa on oivallettu erilaistu-

misen merkitys. Huoneen ruokatarjoilujen raaka-aineina käytetään tuoreita, sesonki-

en raaka-aineita. Yrityksellä on eri pituisiin kokouksiin suunniteltuja paketteja, josta 

asiakkaan on mahdollisuus valita sopivin (liite 5). 
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KUVIO 20. Tapahtumahotelli Huoneen tuotteiden paketointi 

7.4 Tutkimusmenetelmien tulkinta ja kehittämisehdotukset 

Aineistojen yhdistelmänä muodostuu tutkimuksesta synteesi, jota yritetään tulkita 

mahdollisimman hyvin ja pyritään löytämään ratkaisuja tutkimusongelmaan. Kaikista 

menetelmistä saadut tulkinnat kootaan pala palalta kokonaisuudeksi. Lopputuloksen 

hahmottamiseen käytetään apuna toisiaan tukevia aineistoja ja tietolähteitä, syy-

seuraussuhteita sekä asioita yhdistäviä tekijöitä. (Kananen 2013, 107–109.) Tutki-

muksen menetelmistä saadut tulokset kirjattiin työn kuudenteen lukuun. Tässä lu-

vussa analysoidaan tutkimustuloksia valittuun tietoperustaan yhdistäen. 

Varaamisen yhteydessä kokousasiakas ei välttämättä tiedä parhaasta mahdollisesta 

palvelusta omiin kokoustarpeisiinsa. Yksi mahdollisuus on selkeyttää kotisivujen sisäl-

töä, paketoida tarjontaa esimerkiksi teemojen perusteella sekä kotisivuille että kirjal-

liseen muotoon, missä näkyisi tiedot kokouksen ydin- lisä- ja tukipalveluista. Ko-

tisivuille voisi liittää elämyksellisen videon kokousympäristöstä. Vaihtoehdot olisi 

helposti löydettävissä ja asiakkaan ottaessa yhteyttä myyntipalveluun, on hän jo niis-

tä tietoinen. Myyntipalvelussa voitaisiin keskittyä tavoitteiden selvittämiseen sekä 

lisämyyntiin. 

Asiakaspalautteessa toivottiin lisävinkkejä illan ohjelmaan. Yrityksen kannalta asiak-

kaan jääminen Rauhalahden tiloihin olisi kannattavaa. Myyntineuvottelijan olisi hyvä 

selvittää kokoukselle asetettu tavoite, jotta tiedettäisiin esim. tarpeet ryhmätyösken-
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telylle. Myyntineuvottelijan on mahdollista porrastaa esim. lounaan aikataulut, jos 

samana päivänä on useampi kokous. Lounasaikaan helposti syntyy ruuhkahuippuja ja 

jonotus hermostuttaa asiakkaita. Tärkeää on selvittää mahdollisimman paljon koko-

uksesta jo etukäteen, jotta vältyttäisiin virheiltä kokouksen aikana. Totuuden hetkissä 

asiakas arvioi yrityksen toimintaa peilaten odotuksiinsa. Kriittiset pisteet pitäisi enna-

koida ja virheet minimoida jo prosessin varaamisvaiheessa. Myyntineuvottelija, joka 

on neuvotellut jo aiemmin asiakkaan kanssa mahdollisuuksien mukaan kohtaa asiak-

kaan hänen saapuessaan. Samalla hän kertoisi asiakkaalle vastuun siirtymisestä ko-

kousvastaavalle. Jokaisen osaston tulisi varmistaa asiakastyytyväisyys rajapinnoissa. 

Kokousprosessissa eniten osallistuvien olisi hyvä käyttää Hotell Linx- järjestelmää. 

Järjestelmässä näkyy kaikki Rauhalahden varaukset, jolloin ennakointi on helpompaa 

ja sama tieto näkyy kaikille ajoissa. Ennakoinnilla voisi välttää päällekkäisyydet esi-

merkiksi kokoustarjoiluissa sekä helpottaa oman työn organisointia. 

Aamupalavereissa keittiön ja ravintolan välillä katsotaan päivän tilaukset läpi ja sovi-

taan myös erityisruokavalioista. Tiedon kulun lisäämiseksi voisi palaverissa olla mu-

kana buffetvastaava, silloin kun on kokousasiakkaita ruokailemassa. Hänen työtehtä-

viin kuuluu huolehtia noutopöydän täydentämisestä ja hänen on oltava tietoinen 

muutoksista aikatauluissa sekä erityisruokavalioista. Buffeen hoitaja on linkki salilta 

keittiölle, joten tieto kokousasiakkaan saapumisesta on vietävä kokille, jotta keittiö 

pystyy reagoimaan ja ruokaa riittää kaikille. Ruoan loppuminen voi tuoda asiakkaalle 

negatiivisen vaikutuksen kokousprosessista. Kilpailu kokousasiakkaista on kovaa, jo-

ten tällaisiin virheisiin ei ole varaa. Tehokkaan kokouksen onnistumiseen vaikuttaa 

hidastavasti, jos asiakas joutuu odottamaan ruokaa. 

Asiakkaan saapuessa Rauhalahteen on vastaanoton vieressä kokousopasteet kokous-

tiloihin. Tässä tiedotteessa voisi olla kokousvastaavan nimi ja puhelinnumero, siltä 

varalta, jos asiakkaan tuloa ei huomioida ja hän itse haluaa yhteyden heti. Tavoittee-

na kuitenkin on, että vastaanotto huomioi asiakkaan ja ilmoittaa hänen saapumisen 

välittömästi kokousvastaavalle. Kokousasiakkaiden vastaanotto voisi olla selkeämpi ja 

järjestelmällisempi. Vastaanoton ja kokousvastaavan viestinnässä on parannettavaa. 

Selkeillä pelisäännöillä sovitaan toimenpiteet asiakkaan saapumiseen. Palvelun laatu 
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ei ole tasaista, jos kaikkia kokousasiakkaita ei oteta vastaan ja auteta heitä kokouk-

sen alkuun. Asiakkaalle tulisi luoda tärkeä ja tervetullut tunne. 

Kokousvastaava saattaa asiakkaan tarvittaessa kokoustiloihin, tarkistaa tilauksen ja 

mahdolliset muutokset sekä ilmoittaa muutoksista osastoille. Jokaisen kokouksen 

alussa on varmistettava, että asiakas osaa käyttää laitteita. Laitteet on uusittu viime 

kesänä, joten myös aikaisemmin kokoustaneille niiden käyttö on erilaista. On parem-

pi käydä varmistamassa, kuin olettaa, että asiakas osaa itse tekniikan käytön. Enna-

koitaisiin jo etukäteen mahdolliset kokouksen vaatimat tarvikkeet, varaamalla riittä-

västi tusseja, papereita, jatkojohtoja sekä fläppitaulu joka kokoustilaan, ettei niitä 

kesken kokouksen tarvitse täydentää. Voisi investoida jokaiseen kokoustilaan siistit ja 

siirreltävät hyllyt, jossa on runsas valikoima edellä mainittuja tarvikkeita ja lisäksi 

kokousesitteitä ja asiakaspalautekaavakkeita. Jokaisessa kokoustilassa oleva fläppi-

taulu helpottaisi kokousvastaavan työtä, ettei sitä tarvitse siirrellä tilasta toiseen. 

Pienien kokousten oletetaan sujuvan ilman ongelmia. Toimintatapana on, että jäte-

tään yhteystiedot kokoustilaan eikä välttämättä tavata asiakasta missään vaiheessa. 

Jokaisen asiakkaan huomioiminen antaa positiivisen vaikutelman yrityksestä, joten 

suositeltavaa olisi, että kokousvastaavalla olisi käytäntönä olla aina vastassa asiakas-

ta. Kokousvastaavan siirryttäessä kokoustiloihin, on hänen ilmoitettava siitä muille 

työntekijöille työn sujuvuuden vuoksi. 

Kokoustekniikan hallinnassa voi tulla ongelmia, jos kukaan kokousvastaavista ei ole 

työvuorossa ja hänellä on sijainen. Valittaisiin sijaiseksi siihen haluavat ja soveltuvat 

henkilöt, joille opetetaan laitteiden käyttö sekä kierrätetään heitä kokousvastaavan 

työtehtävissä säännöllisesti. Tällä tavoin heidän ammattitaito kehittyy ja tulee var-

muutta laitteiden käytössä. Teemahaastattelussa selvisi, että kokousvastaavan on 

oltava ohjaamassa kokousasiakkaita lounaalla, mutta samalla hänen pitäisi myös sii-

vota, tuulettaa ja vaihtaa vedet kokoustilassa. Ongelmia ajankäytössä tulee varsinkin 

silloin, kun kokouksia on useampi yhtä aikaa. Kokousvastaavan on tärkeämpää olla 

asiakaskontaktissa, joten tarvittaessa esim. sijainen siivoaa ja tarkistaa kokoustilat. 

Työvuorolistojen suunnittelussa huomioitaisiin sijaisen tarve. 
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Kokousvastaava selvittää lounaan menun ja vielä varmistaa erityisruokavalioiden 

tarpeet. Jos erityisruokavalioihin ei ole osattu varautua, koko kokousprosessin aika-

taulu venyy ja aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia ja negatiivisia muistikuvia. Esimer-

kiksi erityisruokavalioista tieto voi tulla kylpylän tai vastaanoton kautta. Sisäisen vies-

tinnän on toimittava näissä tilanteissa. 

Lounaan suunnittelussa kokouksen asiakasryhmä ja asiakkaiden jaksaminen kokouk-

sen aikana on otettava huomioon. Kokouslounaslistan luomisella voitaisiin toteuttaa 

kokousasiakkaiden tarpeita paremmin. Listan avulla myyntineuvottelija pystyisi an-

tamaan vaihtoehtoja jo varaustilanteessa, varsinkin isommille kokousryhmille. Keitti-

ön toimivuuden sujuvuuden kannalta kokousryhmän valitsemaa pääruokaa voivat 

syödä myös muut lounasasiakkaat. Listalla olevien lounasruokien vaihtaminen tapah-

tuisi tarpeen mukaan. Sesonkien huomioimisen avulla saadaan vaihtelevuutta lou-

naslistoihin. 

Nykyään kokoustuote on muuttumassa kokouspaketista kokonaisvaltaiseksi elämyk-

seksi. Rauhalahdessa toteutetaan tätä ajatusta Jätkänkämpän kohdalla, missä tun-

nelma on luonnonläheinen, maalaisromanttinen ja tunnelma on vastakohta kliinisille 

kokoustiloille. Lisäksi kämpällä tarjotaan savolaisia makuelämyksiä, savusaunan ja 

havumetsän tuoksua sekä rauhoittavaa järvimaisemaa. Jätkänkämppään on helppo 

liittää tarinoita sen historiasta, lisäten mielenkiintoa asiakkaille. Mielestämme tällä 

Rauhalahti voi erottautua muusta kokoustarjonnasta kokonaisvaltaisen elämyspake-

tin tarjoamisella. 

Vastuullisuus on tärkeä arvo Rauhalahdessa. Näkyvyyttä tulisi lisätä asiakkaille, millä 

keinoin se Rauhalahdessa huomioidaan konkreettisesti, kestävän kehityksen kaikki 

osa alueet huomioiden. Nämä asiat voisi olla näkyvillä kokouspalvelun osalta ko-

tisivuilla, joka voi lisätä kokousten myyntiä erityistarpeita vaativilla asiakkailla. 

Kylpylähotellin kokoustiloista Jönköping (max.10 henkilölle) olisi mahdollista muuttaa 

erilaiseksi innovatiiviseksi ja luovaksi kokoustilaksi. Tilassa värimaailma mukailisi 

luonnon värejä, olisi mahdollisuus rentouttavalle musiikille, kalusteet helposti siirrel-

täviä ja pehmustettuja sekä matoilla, verhoilla ja tyynyillä luotaisiin kodikkuutta. Tä-
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män tilan tarkoitus olisi herättää aistit uuden luomiselle ja sopisi hyvin ryhmätyöti-

laksi. Tilaa voitaisiin hyödyntää myös isompien kokouksien yhteydessä, jos asiakas 

tarvitsisi pienemmän tilan luovalle toiminnalle. Tämä tila olisi mahdollista sitoa Jät-

känkämpän tunnelmaan. Muita mahdollisuuksia tarjota asiakkaalle vaihtelua koko-

uspäivään on stressipallot, säkkituolit, magneettiseinä, johon voi laittaa ryhmän ide-

oita esille. Asiakkaiden jaksaminen voidaan ottaa huomioon tarjoamalla kokoustilois-

sa erikseen hinnoiteltuja energiapatukoilta, pähkinöitä, hedelmiä, terveellisiä juomia 

ja kivennäisvesiä. 

Rauhalahden arvoissa avoimuus tarkoittaa rakentavan palautteen vastaanottamis- ja 

antamiskykyä, sekä sujuvaa tiedon kulkua (Sammatti 2012, 3). Asiakkaalta saatu pa-

laute on jaettava joka osastolle, koska moni henkilö osallistuu prosessiin. Positiivinen 

palaute antaa myönteistä tunne -energiaa ja parantaa laatuyhteyksiä osastojen välil-

lä. Myyntipalveluun tullut palaute annetaan yleensä sähköpostilla tai suullisesti, jol-

loin palautteen antajan henkilöllisyys selviää. Palaute ei välttämättä ole rakentavaa, 

vaan annetaan mieluummin positiivista palautetta, koska ei haluta heikentää luotta-

muksellista suhdetta. Pitäisi löytää toinen kanava suoran palautteen antamiseen, 

jotta myös kehittävää palautetta annettaisiin. Rauhalahden oman asiakaspalautteen 

kerääminen pelkän kokouksen osalta on vähäistä. Asiakkaalla on oltava mahdollisuus 

antaa suoraa palautetta kokouksesta nimettömänä heti ja helposti, silloin negatiivi-

siin palautteisiin pystytään reagoimaan nopeasti. 

Kokousvastaavan olisi hyvä huomioida asiakkaan poistuminen, sillä hänellä voi olla 

suullista palautetta kokouksen järjestämisestä. Jos asiakasta ei hyvästellä pois lähti-

essä, niin mahdollisen palautteen kerääminen jää tekemättä. Asiakas vie negatiivi-

senkin tiedon mukanaan kotiin ja jakaa tietoa lähipiiriinsä. Suullisen palautteen kir-

jaaminen sovitulla tavalla on oltava systemaattista ja tieto on jaettava asianosaisille. 

Asiakaskyselyn perusteella laskutuksessa oli ilmennyt ongelmia. Henkilötiedot olivat 

virheelliset ja yhden asiakkaan mielestä kaikki muu toimi, kunhan laskutus saadaan 

kuntoon. Teemahaastatteluissa asia ei noussut esille. Tähän asiaa voisi etsiä parem-

pia toimintatapoja, jotta virheiltä vältyttäisiin. Teemahaastattelussa ja asiakas-
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kyselyissä selvisi ongelmia kokoustilojen ilmanvaihdossa. Tällä on suuri merkitys ko-

kouksessa jaksamiseen, joten ongelman paikallistaminen on tarpeen. 

Eräs mahdollisuus kerätä palautetta olisi sijoittaa kyselykaavakkeita kokoustiloihin ja 

postilaatikko, minne palautteen voi nimettömänä jättää. Asiakkaalle on annettava 

mahdollisuus jakaa kokemuksia sosiaalisen media kautta. Kannustetaan palautteen 

antamiseen mm. kotisivujen tai Facebookin välityksellä. Tulevaisuudessa tämä voi 

lisääntyä uusien sukupolvien myötä, jotka ovat tottuneet käyttämään multi-media 

tekniikkaa. 

Olemme esimerkkinä laatineet Rauhalahden kokouspalveluun asiakaspalautekysy-

myksiä. Tämän kyselyn voi toteuttaa kännykällä QR- koodilla, Facebookissa tai blogin 

kautta. QR- koodin voi lukea mobiililaitteella viivakoodi lukijalla joka avaa osoitteen 

suoraan www-selaimeen. Asiakas pääsee nopeasti kyselylomakkeelle, ja palautteen 

antaminen helpottuu. QR- koodi voidaan laittaa vaikka kokoustilojen seinille tai il-

moitustaululle. (Tietoa QR- koodista, 2014.) Asiakaspalautteen kysymysten määrä on 

mietittävä tarkkaan, se ei saa olla pitkä ja täyttämisen tulee olla helppoa ja nopeaa. 

Tämän takia rajasimme kysymysten määrän viiteen. Alla on lueteltuna kysymys esi-

merkkejä, jotka itse havaitsimme tärkeiksi kokouspalvelun kehittämisessä. Kysymyk-

set on laadittu niin, että niihin voi vastata kokousisäntä, varaaja ja osallistuja. 

ASIAKASPALAUTE KYSYMYKSET: 

Kuinka sinut vastaanotettiin? 

Mitä mieltä olit kokoustilasta ja sen tekniikasta? 

Mielipiteesi ruoasta ja kokouskahvituksista. 

Suosittelisitko Rauhalahtea kokouspaikkana muille? 

Palautetta ja kehitettävää. 

KUVIO 21. Esimerkki asiakaspalaute kysymyksistä. 
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Onnistuneen kokousprosessin loppuvaihe tulee myös huomioida ja muistaa jälki-

markkinoinnin merkitys. Jälkimarkkinoinnilla tarkoitetaan palautteen keräämistä sekä 

asiakassuhteen jatkumisen huolehtimista. Asiakaskyselyssä kysyttiin pyydettiinkö 

häneltä palautetta kokouksen järjestämisestä. Selvisi, että palautetta ei juurikaan 

kysytty mutta työntekijät ymmärtävät sen tärkeyden. 

Prosessikeskeinen ajattelutapa parantaa osastojen välistä yhteystyötä ja toiminta on 

asiakassuuntautunutta. Osastojen välinen joustavuus ja yhteistyö, sekä koko proses-

sin ymmärrys asiakkaan kannalta on tärkeää. Asiakkaan pyytäessä kokoukseen liitty-

vää palvelua vaikka kylpyläosastolta, osastot auttavat asiakasta. Jokaisella osastolla 

tärkein tavoite on asiakastyytyväisyys. Asiakasta ei kiinnosta kenen vastuulla on työ-

tehtävä, kunhan se tulee hoidettua. Työntekijän riittävä perehdyttäminen asiakkaan 

prosessin kulkuun kokouksen aikana, auttaa ymmärtämään toisten osastojen rooleja 

ja työtehtäviä. Kaikkien pitäisi sitoutua sovittuihin prosesseihin, jotta saavutettaisiin 

palvelun tasalaatuisuus. Rauhalahdessa prosessinkuvaukset ovat joka osastolla omat 

ja yksi yhteinen prosessi kokouksista puuttuu. Tämä voi aiheuttaa ongelmia osastojen 

yhteistyössä. 

Jos tulevaisuudessa kokousten määrä lisääntyy, olisi syytä harkita yhden ihmisen 

palkkaamista vastaamaan koko kokousprosessista aina kokouksen alusta loppuun 

tarjouksen tekemisestä jälkimarkkinointiin. Rauhalahden työntekijöiden ystävällisyys 

ja asiakaspalvelu ovat saaneet asiakkailta kiitosta palautteiden perusteella. Tämä on 

pitkän ammattitaidon ansiota. Työelämän hektisyys luo haasteita, mutta on positii-

vista huomata, ettei se näy suoraan asiakkaille. 

7.5 Uudistettu kuvaus kokousprosessista 

Olemme laatineet kokousprosessin blueprint-mallia mukaillen. Asiakaspalvelu on 

kokemus, johon yksi hyödyllinen työkalu on Blueprint-malli. Se kuvaa palvelutapah-

tuman kriittiset pisteet, jotta asiakkaan, työntekijän ja johtajan rooli nähdään palve-

luprosessissa. Majoitusyritykset voivat käyttää blueprintiä suunnitellessaan palvelu-

kokemusta ja varmistamaan, että koko palvelukokemus on ymmärretty, testattu ja 
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mitattu. Jokaisen kontaktipisteen huolellinen analyysi paljastaa ongelmakohdat, jotta 

ne voidaan ennakoida ja välttää. Blueprintin avulla voidaan tunnistaa, missä totuu-

den hetkissä epäonnistuminen todennäköisesti tapahtuu. (Hudson & Hudson 2013, 

49-51.) 

Blueprint kuvaa selkeästi palveluprosessin asiakkaan ja henkilökunnan kesken. Palve-

luprosessin kuvausta kutsutaan palvelumalliksi eli Service blueprintiksi. Kuvauksessa 

selviää asiakkaan kokema palvelu, sekä palveluntuottajan toiminta. Tämän avulla 

voidaan tehdä parannuksia prosesseihin tai luoda uutta. Kuvaus asiakkaan ketjusta 

todentaa koko arvoketjun, joka asiakkaille tuotetaan. Asiakaslähtöisyys on mahdollis-

ta, kun ensin kuvataan asiakkaan palveluketju ja vasta sen jälkeen palveluntuottajien 

toiminta. Blueprintin avulla selvitetään totuuden hetket kirjaamalla ne ylös. (Tuula-

niemi 2011, 210-213.) 

Prosessikaavioon kuvataan siihen osallistuvien ihmisten roolit vasempaan reunaan. 

Tärkeä rooli on asiakkaalla ja se sijoitetaan ylimmäksi. Työtehtävien kuvaukset ete-

nevät vasemmalta oikealle. Prosessikaavioon ei kannata kirjata liikaa toimintoja, kor-

keintaan 15 – 20 toimintoa on riittävä selkeyden kannalta. (Laamanen 2001, 80-81.) 

Prosessikaaviossa kuvataan asiakkaan eli kokouksen isännän, myyntineuvottelijan, 

vastaanottovirkailijan ja kokousvastaavan prosessit. Asiakkaan prosessissa kuvaam-

me vain kokouksen isännän osallistumista, koska hän on eniten tekemisissä henkilö-

kunnan kanssa. kokousisännän kanssa sujuva prosessi takaa tehokkaan kokouksen 

kaikki osallistujille. Ensimmäinen prosessikaavio (liite 7) on kokouksen tilaamisen ja 

asiakkaan saapumisen vaihe ja toinen prosessikaavio (liite 8 ) kuvaa kokouksen aika-

na tapahtuvaa toimintaa ja asiakkaan poistumista Rauhalahdesta. Kuvaamme kehit-

tämämme kokousprosessin huomioiden kriittiset pisteet sekä yhdistäen eri osastojen 

prosessikuvaukset. Samalla päivitämme niitä haastattelusta ja asiakaskyselystä saatu-

jen tulosten perusteella. 

Olemme kuvanneet kokousprosessia mukaillen blueprint-mallia. Kuvaukseen emme 

ole kirjanneet hinnan arviointia tai kustannuslaskentaa. Koska asiakas osallistuu itse 

palvelutapahtumaan, ei prosessi välttämättä etene kuin se on kirjattu. Kokousproses-
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si kuvaa päiväkokoukseen osallistuvan asiakkaan palvelupolkua. Kuvauksen tehtävä-

nä on tunnistaa ja kuvata Rauhalahden kokoustoiminnan prosessi. 

Kokousprosessi on toimintojen sarja, jonka avulla saavutetaan asiakastyytyväisyys ja 

yrityksen tulos. Prosessikuvauksella yritetään ymmärtää sen kriittisiä kohtia, joihin 

kehittämistoimenpiteet voidaan keskittää. Prosessin ymmärtämisen lisäksi tarvitaan 

työkaluja, tekniikkaa ja menetelmiä käytännön tärkeisiin tehtäviin. Liian tarkkoihin 

käytännön kuvauksiin ei prosessin kuvaamisessa kannata mennä, koska ammattitai-

toisella henkilökunnalla on osaamista. (Laamanen 2001,36–37.) 

Kokousprosessin kuvaus toimii punaisen lankana, jonka ympärille voidaan sijoittaa 

toimintaa koskevat vaatimukset ja toimenpiteet. Kuvauksen avulla kehittäminen voi-

daan kohdistaa kriittisiin kohtiin, jolloin prosessi vahvistuu. Hyvin kuvattuun proses-

siin voidaan myöhemmin tuoda uusia vaatimuksia tarvittaessa. (Mts. 39.) 

7.6 Tutkimuksen luotettavuus 

Case-tutkimuksella ei ole omaa luotettavuus kriteeristöä. Tutkimus on enemmän 

laadullinen case-työ, joten luotettavuuskriteerit otettiin laadullisesta tutkimuksesta. 

Suunnitelmavaiheessa esitetään lähtökohdat tutkimukselle ja työkalut sen toteutta-

miseen sekä aineistonkeruu. Toteutusvaiheeseen kuuluu tutkimusmenetelmien käyt-

tö, josta seuraa tulokset ja johtopäätökset. Suunnitelmavaiheessa luotettavuuden 

tarkastelussa voidaan puhua validiteetista ja toteutusvaiheessa reliabiliteetista. Tut-

kimuksen luotettavuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki työn vaiheet on tehty oikealla 

tavalla. Kun näin on toimittu, voidaan saada luotettava ja uskottava tutkimustieto. 

(Kananen 2013, 114-115.) Luotettavuuden on kuljettava mukana läpi koko työn, kos-

ka loppuvaiheessa luotettavuutta ei voida enää parantaa (Mts. 118). Aiheen selvittyä 

tutustuttiin tutkimusmenetelmiin, jotta ymmärrettiin niiden soveltuvuus ongelman 

tutkimiseen. Benchmarkingin avulla pyrittiin löytämään alan parhaita käytäntöjä tun-

netuista ja palkituista yrityksistä. Luotettavuuden parantamiseksi yhdistettiin kirjalli-

nen materiaali, tulevaisuuden trendit ja megatrendit benchmarkingiin. 
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Luotettavuusarvioinnilla voidaan todistaa työn laatu. Tutkimusta pidetään reliaabeli-

na, eli luotettavuus on hyvä, kun tulokset ovat toistuvasti samoja. Validiuksella osoi-

tetaan tutkimusmenetelmän kykyä mitata oikeita asioita. Luotettavuutta lisätään 

kuvaamalla tutkimusten toteutuksia mahdollisimman tarkasti. On tiedettävä, mihin 

tutkija päätelmänsä perustaa. Triangulaatio, jossa tutkitaan ilmiötä usealla eri tutki-

musmenetelmällä, parantaa tutkimuksen reliaabeliutta ja validiutta. Teemahaastat-

telu ja asiakaskysely noudattivat keskenään samoja teemoja, joten lopputulosta voi-

daan kuvata reliaabeleiksi mittatulosten toistettavuuden takia. (Hirsjärvi ym. 2007, 

226-228.) Asiakaskyselyn avulla saatiin samansuuntaisia tuloksia, kun teemahaastat-

telussa, mutta myös eriäviä mielipiteitä tuli. Tuloksien analysoinnissa otettiin mo-

lemmat tulokset huomioon. Työmme perustana oli asiakaslähtöisyys, joten painopis-

teemme oli asiakkaiden antamassa palautteessa. 

Tulosten luotettavuuden lisääminen tapahtuu käyttämällä useita lähteitä. Luotetta-

vuutta lisätään kun voidaan perustella ja todistaa sekä näyttää toteen työn luotetta-

vuus. (Kananen 2013, 122.) Teemahaastattelujen luotettavuuteen voi vaikuttaa haas-

tattelijan ja haastateltavan välinen suhde. Haastattelija voi omalla johdattelullaan 

vaikuttaa vastauksiin ja haastateltava voi antaa itsestään erilaisen kuvan kuin todelli-

suudessa. (Hirsjärvi ym. 2007, 227.) Tulosten luotettavuuteen vaikutti se, että tutki-

joita oli kaksi, jolloin voitiin tarkastella haastattelun tuloksia kahdesta eri näkökul-

masta. Samasta aiheesta saadaan erilaisia tulkintoja vaihtamalla näkökantaa. Kahden 

tutkijan sama lopputulos lisää luotettavuutta. 

Saturaatiolla eli kyllääntymispisteellä tarkoitetaan tutkimuksen jatkamista niin kauan 

kun saadaan tarvittava tieto, ja vastaukset alkavat toistua. Silloin haastateltavien 

määrä ja haastattelun kesto voi vaihdella. (Kananen 2013, 120) Teemahaastattelussa 

saavutettiin mielestämme saturaatio, koska haastattelun tulokset alkoivat jo toistua. 

Asiakaskyselyjen vastauksia olisimme toivoneet enemmän luotettavuuden kannalta. 

Avoimilla kysymyksillä saimme kuitenkin hyvin asiakkaiden omia mielipiteitä ja kehit-

tämisideoita. Asteikkoon perustuvilla (0-5) kysymyksillä saimme yleisesti hyviä arvo-

sanoja kyselyyn osallistuneilta, mutta avoimissa vastauksissa saatettiin mainita epä-

kohdista. 
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8 POHDINTA 

Opinnäytetyön tavoitteena oli parantaa kokousprosessia asiakaslähtöiseen suuntaan 

asiakasymmärryksen kautta ja lisätä Rauhalahden kilpailukykyä kokouspalvelujen 

tuottajana. Rauhalahden ravintolapäällikön toiveena oli kokousprosessin toimivuu-

den parantaminen operatiivisella tasolla ja prosessin kirjaaminen. Ravintolapäällikön 

mielestä onnistuimme antamaan kehittämisehdotusten lisäksi ratkaisuja tutkimus-

ongelmiin operatiivisella tasolla. Teimme uudistetun prosessinkuvauksen blueprint-

mallia mukaillen. Kokoustilojen uudistamisen myötä, ravintolapäällikkö halusi asiak-

kaiden mielipiteen tilojen toimivuudesta. Olisimme toivoneet enemmän palautetta 

asiakkailta. Lisäksi ravintolapäällikön toiveena oli saada tietoa tulevaisuuden kokouk-

sista ja trendeistä. 

Opinnäytetyössä saatiin vastauksia tutkimuskysymykseen; miten kokousprosessin 

kriittisiä pisteitä kehittämällä saadaan siitä asiakaslähtöisempi nyt ja tulevaisuudessa. 

Tutkimusongelmaa ja siitä johdettuja kysymyksiä tutkittiin kirjallisista materiaaleista, 

etsittiin tietoa sähköisistä lähteistä, seurattiin kokouspalvelujen nykytilaa, haastatel-

tiin henkilökuntaa, tehtiin asiakaskysely sekä verrattiin kolmea eri kohdetta trendien 

osalta, etsien parhaita käytäntöjä. Tutkimusongelman tulevaisuus näkökulmaan ha-

ettiin tietoa trendeistä ja megatrendeistä sekä benchmarkingista. Asiakkaiden mieli-

pide selvitettiin kyselyllä ja työntekijöiden näkemys haastatteluilla. Dokumentteja 

Rauhalahden nykyisistä kokousprosesseista verrattiin teemahaastattelun tuloksiin ja 

tehtiin uusi yhdistetty prosessikuvaus kokouspalveluista. 

Mielestämme onnistuimme havaitsemaan kriittisen kohdat ja löysimme niihin paran-

nusehdotuksia. Kokousprosessin toimivuutta pystytään vielä parantamaan kaikkien 

sitoutumisella asiakasnäkökulmaan, varmistamalla tasalaatuinen palvelu. Tarkempia 

kehittämisehdotuksia olemme kertoneet luvussa 7. 5 sekä uudistetussa prosessinku-

vauksessa luvussa 7.6. Opinnäytetyömme tarkoitus ei ole viedä näitä käytäntöön, 

vaan annamme parannusehdotukset, jotka Rauhalahdessa voivat halutessaan jal-

kauttaa toimintaansa. 
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Suoraan kokouspalveluihin liittyvää ajankohtaista substanssikirjallisuutta oli aika vä-

hän. Kokouksen järjestäjälle aiheeseen liittyvää aineistoa oli runsaammin tarjolla. 

Rajasimme työn sisältöä teorian osalta useasti ja otsikointi muuttui työn edetessä. 

Keskityimme asiakasymmärryksen kannalta oleellisiin seikkoihin. Opinnäytetyön ul-

kopuolelle teorian osalta jäi markkinointi, vastaanoton ja ravintolan toiminnan ku-

vaaminen, johtaminen ja sisäinen viestintä. Tavoitteena oli kertoa syvällisemmin kuin 

laajasti ja pinnallisesti. 

Teemahaastelun toteutuksen alkuperäinen idea oli järjestää ryhmähaastattelu kaikil-

le kokousvastaaville. Lähetimme heille sähköpostilla haastattelupyynnön, ja saimme 

vastaukset kahdelta. Luotettavuuden lisäämiseksi pyysimme haastatteluun vielä kaksi 

myyntineuvottelijaa. Haastattelut toteutimme Rauhalahdessa tammikuussa 2014 

kahden päivän aikana. Haastattelimme jokaista erikseen, koska se oli helpompi jär-

jestää haastateltavien työvuorojen takia. Haastattelut kestivät tunnista kahteen tun-

tiin. Luotettavuutta olisi voinut lisätä haastattelemalla vastaanottovirkailijaa, kokous-

vastaavien sijaisia ja mahdollisesti kylpylän vastaanottoa. 

Tarkoitus oli tehdä kysely elokuusta 2013 alkaen noin 70:lle Rauhalahdessa kokouk-

sen varanneelle. Tämä osoittautui oletettua työläämmäksi, joten saimme osoitetieto-

ja noin puolet vähemmän. Kyselyyn vastanneiden kesken päätettiin arpoa majoitus-

lahjakortti, jotta saataisiin parempi vastausprosentti. Viikon sisällä saimme vastauksia 

vähän, joten pyysimme myyntipalvelusta lisää osoitetietoja. Kaikkiaan kyselyjä lähe-

tettiin 34 ja kaikki vastaajat pääsivät osallistumaan arvontaan. Arvonta suoritettiin 

31.3.2014 arpomalla suljetuilla nimilapuilla. Vastausprosentti saattoi jäädä alhaiseksi 

myös, koska se oli aika laaja. Työmme asiakaskysely avasi paremmin asiakkaiden nä-

kemyksen kokouspalvelujen osalta. 

Kokouspalvelut kuuluvat usealle osastolle ja he ottavat vastuun omista työtehtävis-

tään, jolloin kuiluja voi muodostua osastojen rajapinnoissa. Ehdotamme kokous-

emännän palkkaamista, joka ottaa vastuun kokoprosessista, varsinkin jos kokoukset 

lisääntyvät Rauhalahdessa. Työtehtävien uudelleen jakaminen niin että yksi kokous-

vastaavista ottaa päävastuun ja hänen muut työtehtävät siirrettäisiin toiselle työnte-
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kijälle. Tästä voisi jatkaa vaikka opinnäytetyöksi jos nähdään tarpeelliseksi keskittää 

työtehtävät kokousemännälle. 

Muita opinnäytetyön aihe-ehdotuksia on asiakaspalautteiden käytänteiden kehittä-

minen. Tapa erottua kokousprosessissa on, miten vastataan asiakkaan lähettämiin 

tarjouspyyntöihin. Asiakkaat lähettävät tarjouspyyntöjä useammalle yritykselle ja 

saavat yleensä samantyyliset vastaukset, tässä voisi olla erottautumisen paikka.  

Rauhalahdessa ei ole aikaisemmin tehty opinnäytetyötä kokouspalveluista. Toimek-

siantaja saa työstämme uutta tietoa kootusti, samassa paketissa. Toivomme, että 

ravintolapäällikkö saa tutkimuksesta uusia näkökulmia ja innostusta jatkaa kokous-

palvelujen kehittämistä Rauhalahdessa. 

Työmme avarsi prosessiin pilkkomisen avulla näkemyksiämme siitä, mistä muodos-

tuu onnistunut kokous asiakkaalle. Case-työn lisäksi kokouspalvelut koostuvat useas-

ta palasesta, joiden oikeanlainen sijoittaminen ja ymmärtäminen auttavat lopputu-

loksen näkemiseen. Opinnäytetyössä tietoperustalle löytyi käytännön esimerkkejä ja 

silta teoriasta käytäntöön rakentui. Olemme tyytyväisiä työhömme ja oppimisemme 

tavoitteet on saavutettu. Voimme tarvita tutkimuksessa opittuja tietoja tulevaisuu-

dessa kokouksen tilaajana tai järjestäjänä. Todennäköisesti olemme jatkossa työkaut-

ta osallisena kokousprosessiin. 
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LIITTEET 

LIITE 1. Rauhalahden tilat ja tekniikka 

Alla tiloista pohjapiirustus: 

• Auditorio max. 200 henkilölle 
• Minneapolis, max. 30 henkilölle 
• Jönköping, max. 10 henkilölle 
• Pihkova, max. 40 henkilölle 

 
Kokoustekniikka, joka on saatavilla näihin tiloihin veloituksetta: 

• piirtoheitin, 
• valkokangas 
• fläppitaulu, 
• DVD/VHS, PC, datatykki 
• ja nopeat internetyhteydet. 
• Auditoriossa lisäksi mikrofoni. 
• Kokoustilojen vieressä aulatilaa, joka soveltuu näyttelyihin ja kahvituksiin. 
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LIITE 2. Organisaatiokeskeisen ja prosessikeskeisen ajattelutavan erot (Laamanen 

2001, 49.) 

ORGANISAATIOKESKEINEN AJATTELU-

TAPA 

PROSESSIKESKEINEN AJATTELUTAPA 

• Ongelma on asenteissa 
• Ongelma on prosesseissa 

• Työntekijä 
• Ihminen 

• Teen oman työni 
• Autetaan, että työt saadaan teh-

tyä 

• Ymmärrän oman työni 
• Tiedetään, miten työ liittyy koko 

prosessiin 

• Mitataan vain yksilön suoritusta 
• Mitataan prosessin suorituskykyä 

• Voi aina löytää paremman vetä-

jän 

• Prosessia voi aina parantaa 

• Motivoidaan ihmisiä 
• Poistetaan esteet 

• Valvotaan työntekijöitä 
• Kehitetään ihmisten osaamista 

• Älä luota keneenkään 
• Olemme samassa veneessä 

• Kuka teki virheen? 
• Mikä teki virheen mahdolliseksi? 

• Korjataan virheitä 
• Vähennetään hajontaa 

• Kate ratkaisee 
• Asiakassuuntautunut, hyvä kate 

on seuraus 
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LIITE 3. Teemahaastattelun runko ja apukysymykset 

Haastattelujen sopiminen: Sähköpostilla henkilökohtaisesti. 

Haastattelupaikka ja aika:  Kylpylähotelli Rauhalahti, n.1,5h/ henkilö 

Haastateltavat: Kaksi kokousvastaavaa, kaksi myyntineuvottelijaa. 

Haastattelun teemat: Ennen kokousta, kokouksen aikana, lopussa ja jälkeen 

 

Apukysymyksiä:  

• Kuinka kauan olet työskennellyt Rauhalahdessa? 
• Kuinka kauan olet ollut mukana kokousprosesseissa? 
• Mitkä ovat työtehtäväsi? 
• Kokous käytänteet eri kokoisissa kokouksissa? 
• Pyytävätkö kokousasiakkaat usein apua kokouksen aikana, jos niin mistä? 
• Onko ordereissa ongelmia? 
• Kuinka kokousasiakkaat otetaan vastaan? 
• Miten toimii mielestäsi sisäinen viestintä ja yhteistyö? 
• Kuinka asiakkaat mielestäsi löytävät kokoustiloihin? 
• Onko tarvetta tilojen muokkaamiselle kokouksen aikana? 
• Kuinka asiakas huomioidaan hänen poislähdön yhteydessä? 
• Millaista palautetta olette saaneet? 
• Millainen on mielestäsi onnistunut kokous? 
• Onko mielestäsi tarvetta tehdä muutoksia prosesseissa? 
• Jätkänkämpän käyttäminen kokouksissa? 
• Ruokailujen ja kahvitusten sujuvuus? 
• Laskutuksen onnistuminen 
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LIITE 4. Asiakaskysely ja saate 

Hei! 
  
Tämä kysely on osa opinnäytetyötämme Jyväskylän ammattikorkeakoulussa, jossa 
opiskelemme restonomiksi, palvelujen tuottamisen- ja johtamisen koulutusohjelmas-
sa. Työn tavoite on asiakaslähtöisten kokouspalvelujen kehittäminen. Kyselyyn on 
valittu syksyn ja talven aikana Rauhalahdessa kokouksia järjestäneet. Tutkimuksesta 
saatuja tietoja hyödynnetään kokouspalvelujen kehittämisessä. 
  
Toivomme että sinulla olisi hetki aikaa vastata kyselyymme, sillä kaikkien vastannei-
den kesken arvomme majoituslahjakortin kylpylähotelli Rauhalahteen kahdelle 
henkilölle. Arvonta suoritetaan maanantaina 31.3.2014.  
Kysely on luottamuksellinen ja yhteystietonne jäävät vain tutkimuksen tekijöiden 
tietoon. 
  
Ystävällisin terveisin, 
Annamaaria Eskelinen ja 
Saara Tarvainen 

ASIAKASKYSELY RAUHALAHDEN KOKOUSPALVELUISTA 

Montako osallistujaa kokouksessa oli? 

(  )   alle 10 

(  )   10 – 30 

(  )   31 – 50 

(  )   yli 50 

Oletteko aiemmin käyttäneet Rauhalahden kokouspalveluja? 

(  )   Kyllä  kertaa 

(  )   Ei 

Miksi valitsit Rauhalahden kokouspaikaksi? 
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ARVIOIKAA SEURAAVAT KYSYMYKSET ASTEIKOLLA 0 – 5.  

5. Erittäin  
hyvä 

4. Hyvä 3 Tyydyttävä 2 Huono 1 Erittäin  
huono 

0 Ei mielipi-
dettä tai 
kokemusta 

VARAAMINEN 

1. Tietojen saatavuus kotisivuilta 
5 (  )     4 (  )      3 (  )      2 (  )     1 (  )      0 (  ) 

2. Asiointi myyntipalvelun kanssa 
5 (  )     4 (  )      3 (  )      2 (  )     1 (  )      0 (  ) 

Miten myyntipalvelu onnistui ja missä voisi parantaa? 

 

 

SAAPUMINEN 

3. Saapumisenne huomioiminen 
5 (  )     4 (  )      3 (  )      2 (  )     1 (  )      0 (  ) 

Missä kohtasit kokouspäivänä ensimmäisen kerran henkilökuntaa?  

 

 

4. Kokoustilan löytäminen opasteiden avulla 

5 (  )     4 (  )      3 (  )      2 (  )     1 (  )      0 (  ) 

 

5. Kokoustekniikan toimivuus  

5 (  )     4 (  )      3 (  )      2 (  )     1 (  )      0 (  ) 

Opastettiinko sinua kokoustekniikan käytössä ja koetko opastuksen 

tarpeelliseksi?  

 

 

6. Vastasiko kokouskahvitarjoilut tarpeitasi 

5 (  )     4 (  )      3 (  )      2 (  )     1 (  )      0 (  ) 

 

Perustele, missä onnistuttiin ja missä on parannettavaa 
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KOKOUKSEN AIKANA  

7. Kokoustilan yleisilme 

5 (  )     4 (  )      3 (  )      2 (  )     1 (  )      0 (  ) 

 

8. Vastasiko kokouslounastarjoilut tarpeitasi 

5 (  )     4 (  )      3 (  )      2 (  )     1 (  )      0 (  ) 

Perustele, missä onnistuttiin ja missä parannettavaa 

 

 

9. Sisältyikö kokoukseenne oheisohjelmaa? 

(  )  Kyllä 

(  )  Ei 

Mitä ohjelmaa? 

 

 

10.Henkilökunnan ystävällisyys ja palvelualttius 

5 (  )     4 (  )      3 (  )      2 (  )     1 (  )      0 (  ) 

Palautetta palvelusta 

 

KOKOUKSEN JÄLKEEN 

11. Laskutuksen sujuvuus 
5 (  )     4 (  )      3 (  )      2 (  )     1 (  )      0 (  ) 

12.Pyydettiinkö palautetta kokouksen järjestelyistä? 

(  )  Kyllä 

(  )  Ei 

13.Onnistuitteko saavuttamaan kokoukselle asetetut tavoitteet Rauha-

lahdessa? 

(  )  Kyllä 

(  )  Ei 

14.Aiotteko käyttää Rauhalahden kokouspalveluja jatkossa? 

(  )  Kyllä 

(  )  Ei 

Palautetta ja kehittämisehdotuksia Rauhalahdelle 

 

Kiitos ajastasi ja palautteestasi 



78 

 

 

LIITE 5. Tapahtumahotelli Huoneen kokouspaketit 
 

PUOLIPÄIVÄPAKETIT:  (max. 4h) Kokoustila, kahvi, tee, vesi koko tilaisuuden 

ajan,  

- QUICK & EASY. Aamiainen (Aamiaisbuffet) 

- QUICK & EASY  Lounas  (Keittiömestarin lounas tarjoiltuna) 

- QUICK & EASY  Kahvileipä (Makea ja suolainen leivonnainen tarjoiltuna 

päivään, vaihdettavissa hedelmälautaseen) 

KOKOUSPAKETTI : (max.8h) Kokoustila, Vastaanotto ja tarjoilu koko tilaisuuden 

ajan avustamassa, ilmainen Wifi yhteys, tuoretta Nespresso kahvia, teetä ja jää-

vettä koko ajan, keittiömestarin lounas buffet ja tuore salaatti 

- STANDARD (Sisältää yllä mainitut) 

- DELUXE (Raikas hedelmälautanen iltapäivälle, valikoima virvokkeita koko-

ustilassa) 

- KOKOUS + ILLALLINEN (Menu illallinen tarjoiltuna) 

- KOKOUS+ SAUNA (Sauna lämpimänä kokouksen jälkeen, sis. kaikki muka-

vuudet)   

PAKETOITUJA OHEISOHJELMIA: 

- VIIHTEELLINEN ( Kokouspäivä + cocktailkoulu) 

- AKTIIVINEN (Kokouspäivä + paintball + saunailta) 

- KULTTUURINEN (Kokouspäivä + museokäynti) 
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LIITE 6. Uudistettu kokousprosessikuvaus kokouksen tilaamisesta ja asiakkaan saa-
pumisesta 
 
 
Asiakas, 
(kokouksen 
isäntä) 

Asiakkaalla on 
tarve järjestää 
kokous. Hän 
selvittää 
kokouspaikko-
ja ja heidän 
tarjontaa 
yritysten 
kotisivujen 
kautta. 
 

Valitsee koko-
uspaikaksi 
Rauhalahden. 
Hän ottaa yhte-
yttä myyntipal-
veluun ja pyytää 
tarjouspyynnön 
kokoukseen.  

Hyväksyy tarjous-
pyynnön. Hän sopii 
yksityiskohdista 
myyntipalvelun kans-
sa. 

Saapuu Rauha-
lahden aulaan ja 
ilmoittautuu 
vastaanottoon. 

Hänet ohjataan 
kokoustilaan ja 
hän tarkistaa 
tilat ja laitteet. 
Nauttii tulokah-
vin sekä tarjot-
tavat. 

 ↕ ↕ ↕ 
VUOROVAIKUTUS 

 ↕ ↕ 

 
Myynti- 
neuvot- 
telija 
 
 
 
 
 
 

 
 

Myyntineuvot-
telija vastaa 
lähetettyyn 
tarjouspyyn-
töön huomioi-
den asiakkaiden 
kokouksen 
tavoitteet ja 
toiveet. Lisä-
myynti mm. 
oheispalveluis-
ta.  

On yhteydessä asiak-
kaaseen ja sopii yksi-
tyiskohdista esim. tila, 
ruokailuajat, erityis-
ruokavaliot, kokous-
välineet, tarjottavat.  
Muutokset sekä 
tilausvahvistus tarkas-
ti huomioiden koko-
uksen sujuvuus. En-
nen asiakkaan saa-
pumista kiinnittää 
kokousopasteet. 
 

Jos mahdollista, 
hän kohtaa asiak-
kaan vastanotos-
sa ja kertoo koko-
usvastaavan 
huolehtivan hei-
dän tyytyväisyy-
destään kokouk-
sen aikana. 
 
 
 

 

Vastaan-
ottovirkaili-
ja 

   Huomaa asiak-
kaan saapumisen 
ja toivottaa terve-
tulleeksi sekä 
tiedottaa hänen 
saapumisesta 
kokousvastaaval-
le. 

 

 ↕ ↕ ↕ 
VUOROVAIKUTUS 

↕ ↕ 

Kokous- 
vastaava 
 

  Saa tiedon tulevasta 
kokouksesta tilaus-
vahvistuksen kautta. 
 
Ennen kokousta 
kokousvastaava jär-
jestelee kokoustilat, 
varmistaa kokousväli-
neiden riittävyyden, 
kattaa tervetulokahvi-
tuksen sekä juuri 
ennen kokousta vie 
tarjottavat sekä jää-
vedet kokoustiloihin.  
 

Saapuu aulaan ja 
toivottaa asiak-
kaat tervetulleek-
si. Hän ohjaa 
asiakkaat kokous-
tilaan. 

Hän ohjaa 
asiakkaat koko-
ustilaan sekä 
tarkistaa tilojen 
toimivuuden ja 
neuvoo kokous-
tekniikan käy-
tön. Selvittää 
erityisruokava-
lioiden tarpeen. 
Hän tarkistaa 
päivän aikatau-
lun, asiakkaiden 
toiveet sekä 
mahdolliset 
muutokset. Hän 
opastaa tulo-
kahville. 
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LIITE 7. Uudistettu kokousprosessikuvaus kokouksen aikana ja kokouksen lopussa 

 
Asiakas, 
(kokous- 
isäntä) 

Aloittaa koko-
uksen. Hän 
käyttää laitteita 
ja jos on kysy-
myksiä soittaa 
kokousvastaa-
valle. 

Siirtyy ravintolan 
saliin, tapaa 
kokousvastaavan, 
ruokailee lounaan 
ravintolassa .  

Siirtyy takaisin koko-
ustilaan ja jatkaa 
kokousta, saavuttaa 
kokoukselle asetetut 
tavoitteet. 

Nauttii lähtökahvit, 
tarkistaa laskutuk-
sen vastaanotosta ja 
poistuu Rauhalah-
desta. 

Häneen otetaan 
yhteyttä palautteen 
ja jälkimarkkinoin-
nin osalta viikon 
kuluessa. 

 ↕ ↕ ↕ 
VUOROVAIKUTUS 

 ↕ ↕ 

 
Myynti- 
neuvot- 
telija 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Hyvästelee asiak-
kaan jos mahdollis-
ta. 
 
 
 

Asiakkaaseen ote-
taan yhteyttä jälki-
markkinoinnin 
puitteissa viikon 
kuluessa kokoukses-
ta.  Hänelle kerro-
taan mahdollisuu-
desta antaa palau-
tetta nimettömänä 
kotisivujen kautta. 
 
 

Vastaan-
ottovirkailija 

 
 

  Selvittää laskutuk-
sen yksityiskohdat 
asiakkaan kanssa. 
Hyvästelee asiak-
kaan.  

 

 ↕ ↕ ↕ 
VUOROVAIKUTUS 

↕ ↕ 

Kokous- 
vastaava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kokousapuri 
tekee tarvit-
taessa 

On saavutetta-
vissa, jos asia-
kas tarvitsee 
apua. Ilmoittaa 
poistumises-
taan ja siirtyy 
välittömästi 
asiakkaan luo. 
 
 
 
 
 
 
 
On tietoinen 
kokousvastaa-
van poistumi-
sesta ja tarvit-
taessa jatkaa 
kokousvastaa-
van kesken 
jäänyttä työteh-
tävää ravintola-
salissa. 

Ilmoittaa Buffeen 
hoitajalle ryhmän 
saapumisesta. 
Ohjaa ravintolaan 
heille varatuille 
paikoille. Selvittää 
erityisruokavaliot 
ja henkilömäärän 
laskutusta varten.  
Sopii loppupäivän 
kulusta. On läsnä 
tarjoilun aikana. 
 
 
 
Siivoaa lounaan 
aikaan kokousti-
lan, kahvipöydän, 
täydentää kahvi-
kupit iltapäiväksi, 
vaihtaa vedet ja 
vie roskat sekä 
tuulettaa tilan. 

On saavutettavissa, 
jos asiakas tarvitsee 
apua. 
Kattaa sovittuun 
aikaan  ja paikkaan 
iltapäiväkahvit. 
Ilmoittaa asiakkaan 
käyttämät ravintola-
palvelut vastaanot-
toon laskutusta var-
ten.  
 
 
 

Hyvästelee asiak-
kaat  ja  pyytää 
suullista palautetta  
kokouksen onnis-
tumisesta ja kirjaa 
palautteen  ylös. 
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