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TIIVISTELMÄ 

 

Tämä opinnäytetyö käsittelee vastuullisuuden vaikutusta asiakkaan 

hotellivalintaan. Toimeksiantajana tutkimuksellani on Scandic Lahti.  Tavoitteena 

oli selvittää onko hotellin ympäristöystävällisyydellä vaikutusta asiakkaiden 

ostovalintoihin. Samalla tutkin ovatko miehet vai naiset enemmän kiinnostuneita 

hotellin ympäristövastuullisuudesta.  Käytin Joutsenmerkkiä konkreettisena 

keinona tutkia aihetta. 

Opinnäytetyösssäni käytetiin kvantitatiivista eli määrällistä tutkimusmenetelmää. 

Tutkimuksen aineisto kerättiin kyselylomakkeella Scandic Vierumäen, Lahden 

sekä Scandic Patrian vastaanotoissa. Kysely toteutettiin kokonaisotantana kolmen 

viikon aikana. Vastaajia tutkimukseen sain 82 kappaletta. 

Opinnäytetyöni tietoperustassa käsittelen vastuullista liiketoimintaa sekä sen 

luomia etuja yrityksille. Avaan lukijalle myös vastuullista hotellitoimintaa sekä 

Joutsenmerkin asettamia kriteeräjä majoitustoiminnalle. Toisena pääkäsitteenä 

käsittelin ostokäyttäytymistä ja hotelli valintoihin vaikuttavia ominaisuuksia.  

Tutkimustuloksissa selvisi, että Joutsenmerkki ja hotellin vastuullisuus on tärkeä 

asia kuluttajille. Sijainti nousi tärkeimmäksi kriteeriksi hotellia valitessa kun 

ympäristömerkki jäi vain neljänneksi tärkeimmäksi. Tulokset osoittivat, että 

miehet pitävät hotellin vastuullisuutta tärkeämpänä kuin naiset.  
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ABSTRACT 

 

This thesis deals with the impact of environmental responsibility on the 

customer's choice of hotel. The client of this thesis was Scandic Lahti. My aim 

was to clarify the customer’s interest in a hotel's environmental friendliness. At 

the same time I examine whether men or women are more interested in the 

environmental friendliness of the hotel. I used Nordic Swan as a concrete way to 

research my subject.  

The study used quantitative research methods. I used a questionnaire for 

collecting data. The survey was conducted in Scandic Vierumäki, Lahti and 

Scandic Patria. In total, I got 82 responses in three weeks. 

The theoretical framework of the study dealt with responsible business practices 

and its benefits for businesses. One of the key concepts is responsible hotel 

business and the criteria set by Nordic Swan. The second main concept is 

customer behavior and properties that influence the choice of the hotel. 

Research results show that Nordic Swan and a hotel's responsible business 

practices are important to customers when choosing services. Location was the 

most important criteria when choosing a hotel while the eco-label was only the 

fourth most important feature. Results showed that men find a hotel's 

responsibility more important than women do. 

 

Key words: responsible business, accommodation, customer behaviour, Nordic 

Swan 
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyöni aiheena on joutsenmerkin vaikutus hotellin valintaan. 

Oppinnäytetyöni toimeksiantaja oli minulle selkeä heti alusta alkaen. Halusin 

tehdä opinnäytetyöni omalle työpaikalleni Scandic Lahteen. Aihe 

opinnäytetyölleni tuli esimieheltäni Tomi Saarelaiselta, joka toivoi, että tutkisin 

Scandicin asiakkaiden kiinnostusta Joutsenmerkkiä kohtaan. Scandicilla on 120 

Joutsenmerkittyä hotellia. Ensimmäinen Joutsenmerkki on ansaittu jo vuonna 

1999 Norjassa. Kaiken kaikiaan 4/5 ketjun hotelleista toimii joutsenmerkin 

vaatimusten mukaisesti. (Scandic Hotels 2014a.)  

Opinnäytetyöni tavoite on tutkia, onko joutsenmerkillä ja hotellin 

vastuullisuudella vaikutusta asiakkaiden ostokäyttäytymiseen. Haluan 

opinnäytetyössäni selvittää, ovatko miehet vai naiset enemmän kiinnostuneita 

ympäristöystävällisyydestä. Käytin Joutsenmerkkiä keinona selvittää asiakkaiden 

mielipiteet hotellin ympäristöystävällisyydestä, koska se on vastuullisuuden 

näkyvin osa hotellissa.  Joutsenmerkkin kriteerien uudistuessa kesäkuussa 2015 

Saarelainen koki tarpeelliseksi selvittää asiakkaiden kannan sekä kiinnostuksen 

hotellin vastuullisuutta kohtaan. Joutsenmerkin Scandic Lahteen hakivat Anu 

Nurmi sekä kollegani Sini Vilkko opinnäytetyöprojektina vuonna 2013.  

Tutkimustavaksi valitsin kvantitatiivisen eli määrällisen tutkimuksen. Tutkimus 

toteutettiin strukturoidulla kyselylomakkeella, jota jaettiin vastaanotosta vain 

kotimaisille hotelliasiakkaille. Vaikka joutsenmerkki on käytössä kaikissa 

pohjoismaissa, rajasimme osallistujat pelkkiin kotimaisiin liike- ja vapaa-ajan 

matkustajiin. Kyselylomakkeessa selvitimme joutsenmerkin tärkeyttä asiakkaan 

valitessa hotellia sekä ympäristöystävällisten toimintojen tärkeyttä majoituksen 

aikana. Tutkimus toteutettiin Scandic Lahden lisäksi Scandic Vierumäellä sekä 

Scandic Patriassa. Kaikki kolme hotellia ovat Saarelaisen johtamia, jolloin 

tutkimus oli helppo toteuttaa yhteistyössä muiden vastaanottojen kanssa. Otin 

Scandic Vierumäen sekä Scandic Patrian mukaan tutkimukseen, jotta saisin 

tutkimuksen toteutettua nopeammin sekä otannasta kattavamman.   

Opinnäytetyöni koostuu teoriasta sekä tutkimuksen tuloksista. Opinnäytetyössä 

etenen teorian osalta suppilomaisesti suurista käsitteistä kohti pienempiä ja 
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yksityiskohtaisempia käsitteitä. Opinnäytetyön viitekehys sisältää tietoa 

vastuullisesta liiketoiminnasta sekä ostokäyttäytymiseen vaikuttavista tekijöistä, 

eritoten hotellia valitessa. Kestävän kehityksen sekä kestävän matkailun 

määritelmän rajasin kokonaan pois opinnäytetyöstäni, vaikka ympäristöasioiden 

parissa työskentelin. Ostokäyttäytymistä käsittelevässä osuudessa rajasin pois 

Maslowin tarvehierarkian sekä selvitin vain lyhyesti, minkälaiset asiat vaikuttavat 

kuluttajan ostopäätöksiin ja matkustamisen motiiveihin. Ostokäyttäytymisen 

pääpainon laitoin hotellin valintaan vaikuttaviin tekijöihin. Työssäni keskityn 

eniten siihen, miten vastuullinen hotelli toimii ja millaisia asioita yrityksen tulee 

huomioida jokapäiväisissä toiminnoissa niin kierrätyksen kuin energian- ja 

vedenkulutuksen osalta. Olen selvittänyt työssäni myös, mitä vastuullinen 

yritystoiminta on ja minkälaisia hyötyjä siitä voisi liiketoiminnalle olla. Myös 

yhteiskuntavastuun alakäsitteitä sosiaalista, taloudellista ja ympäristövastuuta on 

avattu hiukan, jotta lukija ymmärtää, mitä ne tarkoittavat liiketoiminnan kannalta.  
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2 VASTUULLINEN LIIKETOIMINTA 

Seuraavissa kappaleissa tarkastellaan, mitä vastuullinen liiketoiminta tarkoittaa 

käytännöstä ja minkälaisia hyötyjä sillä voi liiketoiminnalle olla. Tässä 

kappaleessa tutustutaan myös ympäristöystävällisen hotellin toimintoihin sekä 

arvostetuimpaan pohjoismaiseen ympäristömerkkiin, Joutsenmerkkiin, ja sen 

asettamiin kriteereihin vastuulliselle hotellitoiminnalle.  

Yrityksen yhteiskuntavastuulla tarkoitetaan kestävän kehityksen toteuttamista 

yrityksessä sen toimintaympäristön sekä toimintojen pohjalta. (Viitala & Jylhä 

2013, 293). Yritysvastuun määritelmät ovat vaihtelevia. Euroopan komission 

määritelmä on, että yritykset ottavat vastuuta toimintansa yhteiskunnallisista 

vaikutuksista, kun taas Business in the Communityn mukaan yritysvastuullinen 

toiminta on bisnestä, josta hyöytyy yrityksen lisäksi myös yhteiskunta. (FIBS 

Yritysvastuuverkosto 2013.) Vastuullisesti toimiva yritys kiinnittää huomionsa 

taloudellisten asioiden lisäksi sosiaaliseen vastuuseen sekä ympäristövastuuseen.  

Vastuullista liiketoimintaa sekä kuluttujien oikeutta on ajettu 1900- luvun alusta 

lähtien. 1960- ja 1970-luvulla ympäristökysymykset varsinkin kulutuksen 

ympäristövaikutuksista nousivat yleiseksi trendiksi. Ympäristövastuullisuus kipusi 

vähitellen yhteiskuntapoliittiseksi oletusarvoksi. 1990-luvun taitteessa 

vastuullinen kuluttaminen laajeni eettiseen kulutukseen. Kierrätyksen ja jätteiden 

käsittelyn lisäksi alettiin kiinnittää enemmän huomiota sosiaalisiin ja inhimillisiin 

tekijöihin. Kehitysmaiden työntekijöiden työoloja ja etuja alettiin valvoa, sekä 

sosiaalisesti kestävien tuotteiden, kuten Reilun kaupan tuotteiden käyttö lisääntyi. 

(Joutsenvirta, Halme, Jalas & Mäkinen 2011, 189–192.) 

2.1 Vastuullisen liiketoiminnan hyödyt 

Vastuullista toimintaa tukemaan on kehitettu sertifiointijärjestelmiä. Tällä tavalla 

sosiaalisten sekä ympäristöön liittyvien vastuutekojen näkyvyyttä voidaan 

parantaa yrityksissä. (Viitala & Jylhä 2013, 292–295.) Yhteiskunnan hyödyt ovat 

yritysvastuun perimmäisin tarkoitus. Usein yritykset voisivat parantaa 

vastuullisuuttaan, mutta pelko taloudellisista haitoista, kuten kustannusten 

kasvusta, estävät parannukset. Talousteorian mukaan yritykset itse rajoittavat 
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itseään ja siten aiheuttavat vastuullisella liiketoiminnallaan lisäkustannuksia ja 

vähentävät myyntiä. Sitemmin talousteorian tilalle on tullut Porter-hypoteesi. 

Porter-hypoteesin mukaan vastuullisuuden hyödyt ovat suuremmat kuin 

kustannukset. (Joutsenvirta ym. 2011, 31–32.) Ympäristönsuojelun tuomia 

positiivisia etuja voidaan tarkastella nelikentän avulla, jossa ympäristönsuojelun 

tason parantamista tarkastellaan kahden ulottuvuuden avulla: pitkän ja lyhyen 

aikavälin sekä välittömien ja välillisten osapuolten mukaan (TAULUKKO 1) 

Ympäristöongelmien vähentyessä myös yritys hyötyy muun muassa kysynnän 

lisääntymisellä sekä tulojen kasvulla. Monilla ympäristöystävällisillä tuotteilla, 

kuten luomuelintarvikkeilla, kysyntä kasvaa jatkuvasti. Ympäristöasioiden 

ottaminen osaksi yritystoimintaa parantaa liiketoiminnan imagoa, joka Taas 

kasvattaa kuluttajien kiinnostusta markkinoilla. (Loivio & Kuisma 2004, 27–29.)  

Liiketoiminnan kasvu asettaa paljon uusia vaatimuksia yritysten vastuullisuudelle. 

Ulkoisten vaatimusten lisäksi yritykset ovat yhä halukkaampia muuttumaan ja 

löytämään uusia tapoja toimia vastuullisesti. Monien liiketoiminnan kouluttajien 

mielestä paras tapa lisätä vastuullista liiketoimintaa on tehdä siitä kilpailuetu. 

(Joutsenvirta ym. 2011, 10.) Yhteiskuntavastuu strategiana on hyödyllinen 

riskienhallinnan, kustannussäästöjen, asiakassuhteiden sekä henkilöstöjohtamisen 

kannalta. Sitoutuminen sisäisiin ja ulkoisiin sidosryhmiin auttaa yritystä 

reagoimaan nopeammin yhteikunnallisiin odotuksiin ja siten edistää markkinoiden 

kehittämistä. (Euroopan Komissio 2011.) Yksilöiden päätökset vastuullisuudesta 

ja vastuun ottamisesta ovat melko selkeitä. Yksilö miettii toimiensa oikeellisuutta 

sekä ettisyyttä ja toimii niiden pohjalta omien arvojensa mukaisesti. Yritykset 

joutuvat sekoittamaan yhteen useiden henkilöiden mielipiteet, arvot ja näkemykset 

sekä päättämään käytännön toimista ja asioista joista haluavat kantaa vastuunsa. 

Organisaatiossa ei ole kuitenkaan ikinä kyse yksilöiden mielipiteistä tai 

uskomuksista vaan siitä, miten asiat saadaan kytkeytymään koko organisaatioon ja 

yrityksen toiminnan merkitykseen. Tärkeintä on tarkastella. mihin yritys kykenee 

ja millaista toimintaa se päättää ja on kykenevä organisoidusti tekemään. 

(Joutsenvirta ym. 2011, 154.) 
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TAULUKKO 1. Paremman ympäristösuojelun positiiviset vaikutukset yrityksille 

(Loivio & Kuisma 2004, 27) 

 Välittömät tekijät: 

pienenevät kustannukset, 

suuremmat kasvumahdol- 

lisuudet 

 

Välilliset tekijät: 

lisääntynyt kysyntä,  

parantunut imago, henkilöstön 

motivaatio 

 

Lyhyt 

aikaväli 

- Energia- ja materiaalivirran 

peinentäminen uusin 

toimintatavoin, teknologioin tai 

tuottein 

- Ympäristönsuojelun- 

kustannusten ja –

maksujen/verojen alentaminen 

uusin toimintatavoin, 

teknologioin tai tuottein 

- Ympäristöonnettomuuksien 

välttäminen 

 

- Asiakkaiden lisäkysyntä 

ympäristömyötäisille tuotteille 

- Lisäksi ympäristösuojelutuotteiden 

erityismarkkinat 

- Sijoittejien kiinnostus hyviin 

sijoituskohteisiin ja rahoituslaitosten 

halu välttää riskialttiiden 

liiketoimintojen rahoittamista 

 

Pitkä 

aikaväli 

- Tulevien kiristyvien määräysten 

ennakointi (ei huonoja 

investointeja) 

-Kasvumahdollisuuksien 

varmistaminen (raaka-aineiden ja 

energian riittävyys, tulevien 

päästörajojen alittaminen 

 

- Yrityksen maineen säilyttäminen ja 

kehittäminen asiakkaiden ja sijoittajien 

tulevia päätöksiä ajatellen 

-  Nykyisen ja tulevan henkilöstön 

motivointi ja rekrytointi 

- Vapaaehtoinen toiminta uusiin 

viranomaispäätöksiin vaikuttamiseksi 

 

2.2 Ympäristövastuu 

Kolmen kappaleen verran esittelen lyhyesti vastuullisen liiketoiminnan 

alakäsitteitä, eli sosiaalista ja taloudellista vastuullisuutta sekä 

ympäristövastuullisuutta. Esittelen sosiaalisen ja taloudellisen vastuun lyhyesti, 

koska haluan teoriaosuudessa painottaa vastuunottoa ympäristöasioissa. 

Sosiaalinen ja taloudellinen vastuu on tärkeä huomioida osana 

yritysvastuullisuutta, siksi olen ne lyhyesti nostanut esille työssäni. 

Ympäristövastuullisuuden peruselementtejä ovat vesien, ilman ja maaperän 

suojelu, ilmastonmuutoksen torjuminen, kestävä luonnonvarojen käyttö sekä 

luonnon monimuotoisuuden suojaaminen (Viitala & Jylhä 2013, 297–298). 
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Yritys voi helposti toimia ympäristövastuullisesti ottamalla ympäristöasiat 

jatkuvasti huomioon toiminnassaan. Yritysten tulee myös miettiä tuotteiden 

ympäristöystävällisyyttä, tuotantoprosesseja ja otettava huomioon palveluiden 

sekä tuotteiden elinkaaren ympäristövaikutukset. Yrityksen on tärkeä miettiä 

tavarantoimittajiaan sekä punnita alihankkijoilta tilaamiensa tuotteiden ja 

palveluiden ympäristöystävällisyyttä. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2009.) 

Tuotannon aikana tapahtuvat päästöt on otettava huomioon; tuotteiden 

kuljettaminen useiden kymmenten kilometrien päästä ei ole järkevää, vaikka itse 

tuotteen valmistukeen kulunut energia ja raaka-aineet olisivat vähäisiä (Viitala & 

Jylhä 2013, 297–298). 

Yrityksen tulee kannustaa yhteistyökumppaneitaan, henkilöstöään sekä 

asiakkaitaan vastuulliseen toimintaan. Suurimpia muutoksia, joita yritys voi tehdä, 

on vähentää turhien materiaalien käyttöä, tehostaa energian ja vedenkulutusta sekä 

kierrättää jätteet. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2009.)  

2.3 Sosiaalinen vastuu 

Sosiaaliseen vastuullisuuteen kuuluu työtekijöiden hyvinvoinnista huolehtiminen 

sekä hyvinvointia tukevien palveluiden tarjoaminen. Vastuullisesti toimiva yritys 

ottaa vastuuta oman henkilökunnan lisäksi myös tavarantoimittajista, 

alihankkijoista sekä yhteistyökumppaneista. Henkilökunnan hyvinvoinnista 

huolehtiminen ei riitä on myös huolehdittava työturvallisuudesta, henkilökunnan 

kouluttamisesta ja kehittämisestä, tasa-arvosta henkilöstön välillä sekä 

palkitsemisesta.  (Viitala & Jylhä 2013, 296.) 

Sosiaaliseen vastuuseen kuuluu myös esteettömien palveluiden tarjoaminen 

asiakkailleen, palveluiden suuntaaminen erikoisryhmille sekä paikallisen 

kulttuurin tukeminen (Monni 2012). Vapaaehtoiset kampanjat sekä 

hyväntekeväisyys on myös merkittävä osa yrityksen vastuullisuutta (MARA 

2015a). Avoin vuorovaikutus erilaisten ryhmien kanssa, hyvien toimintapojen 

edistäminen sekä oikeudellinen vastuu yrityksen toiminnasta kuuluvat osana 

sosiaalisesti vastuulliseen yritystoimintaan (Monni 2012). Maanhanmuuttajien 

työllistäminen ja monikansallisuuden vaaliminen on hyvä esimerkki erilaisten 

ryhmien kanssa toimimisesta sekä hyvien tapojen käyttämisestä. Yllä mainittujen 



7 

asioiden lisäksi sosiaalisen vastuun elementteihin kuuluu kuluttajasuojasta ja 

tuoteturvallisuudesta huolehtiminen. (Viitala & Jylhä 2013, 296.)  

Yrityksen tulee vähentää riskejä työpaikalla sekä ennaltaehkäistä mahdollisia 

vaaratilanteita. Pelastussuunnitelman tekeminen on yrityksen velvollisuus 

asiakasturvallisuuden takaamiseksi. Omavalvonta on tärkeä osa riskien 

ennaltaehkäisyssä. (MARA 2015a.) 

2.4 Taloudellinen vastuu 

 Ytiyksen kannattavuudesta huolehtiminen, kilpailukyvyn sekä hyvän tuloksen 

saavuttaminen ovat taloudellisen vastuun kulmakiviä (Viitala & Jylhä 2013, 295). 

Taloudellinen vastuu ei kuitenkaan ole vain oman yrityksen kassan pitämistä 

mahdollisimman maksukykyisenä vaan myös paikallisten ihmisten työllistämistä, 

niin tavarantoimittajina kuin yhteistyökumppaneina. Taloudellinen vastuu on 

ennen kaikkea ”yhteiskunnan pyörien pitämistä pyörimässä”, eli verojen, 

sosiaaliturvamaksujen sekä muiden tarvittavien maksujen maksamista. (Monni 

2012.) Matkailu- ja ravintola-ala tuo Suomelle 5,2 miljardia euroa verotuloja 

vuodessa (MARA 2015b). 

Vastuullisen yrityksen on huolehdittava, ettei sen toimista ole haittaa 

yhteiskunnalle. Yhteiskunnan haitat eivät saa olla suuremmat kuin toiminnasta 

saadut hyödyt. (Viitala & Jylhä 2013, 296.) Harmaata taloutta ilmenee 

matkailualalla, noin 10 % alan liikevaihdosta kuuluu harmaan talouden piiriin. 

Yleisimmin harmaa talous ilmenee matkailu- ja ravintola-alalla pimeästi 

maksettuina palkkoina, veronkiertona sekä ohimyynteinä eli ostotapahtumia ei 

lyödä kassaan, jolloin ALV jää tuotteesta tai palvelusta maksamatta. (MARA 

2015b.) Vastuullisesti toimiva yritys ei tee voittoaan henkilöstön, ympäristön tai 

muiden sidosryhmien kustannuksella tai sen vahingoksi. Taloudellista voittoa 

tavoitellaan eettisillä arvoilla, sekä ihmisten, yhteisöiden ja ympäristön huomioon 

ottamisella. (Viitala & Jylhä 2013, 296.) 
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2.5 Vastuullinen hotellitoiminta 

The Green hotel associaton (2008) tiivistää käsitteen vihreästä hotellista 

seuraavasti; Vihreällä hotellilla on ympäristöystävällisiä ominaisuuksia ja niiden 

johtajat haluavat innokkaasti säästää vettä ja energiaa sekä vähentää jätteen 

määrää. Säästämällä samalla rahaa sekä suojelemalla meidän yhtä ja ainutta 

maapalloamme (Lee, Hsu, Han & Kim 2010). Tämä määritelmä tiivistää 

ytimekkäästi mistä vastuullisessa hotellitoiminnassa on kyse.  

Kestävä kehitys hotellitoiminnassa on pitkäkestoista kehittämistyötä, jossa arvot 

ja toiminta suunnataan ympäristön hyväksi. Vuosittainen ympäristökatselmus 

auttaa yritystä selvittämään käytetyt materiaalivirrat, energian ja veden 

kulutuksen, puhtaanapitoon ja jätehuoltoon liittyvät kustannukset. 

Ympäristökatselmuksen tärkein ominaisuus on selvittää hotellin toiminnasta 

koituvat ympäristöriskit sekä vahvuudet, mahdollisuudet ja uhkatekijät. Lisäksi 

ympäristökatselmus auttaa selvittämään, ovatko tarvittavat lainsäädännöt 

voimassa sekä onko tiukennuksia ympäristömääräyksiin tulossa seuraavan vuoden 

aikana. Katselmus edesauttaa henkilöstön mukaan ottamista ympäristötavoitteiden 

täyttämiseksi. Henkilöstön kiinnostus ja motivaatio ympäristöosaamista kohtaan 

on tärkeää yritystoiminnan kannalta. (Travelcon 2015.)  

Hotellin ympäristöystävällisyyden näkyvin osa on sisustus ja rakenteet. 

Rakentaessa hotellia tai peruskorjausten yhteydessä tulee suosia 

ympäristöystävällisiä materiaaleja ja vähentää ympäristöhaittoja esimerkiksi 

käyttämällä paikallisten tuottajien palveluita ja materiaaleja. Ekologisin 

vaihtoehto rakentamisessa sekä sisustuksessa on suomalainen puu. Puu on kestävä 

ja uusiutuva luonnonmateriaali. Huolellisen suojauksen sekä turvajärjestelmien 

avulla puuta voi huoletta käyttää myös julkisissa tiloissa. Brännaren (2005) 

mukaan ekologisuuden lisäksi luonnonmateriaalinen käyttö hotellissa lisää myös 

sen vetovoimaisuutta markkinoilla. (Brännare, Kairamo, Kulusjärvi & Matero 

2005, 268–269.)  
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2.5.1 Energiankulutus 

Hotelli kuluttaa suuren määrän energiaa valaistukseen, ruoanvalmistukseen, 

lämmitykseen sekä tekniikan ylläpitämiseen. Tilastokeskuksen mukaan 

lämmitykseen käytetään 22 prosenttia Suomen energiankulutuksesta (Asikainen 

2006, 37). Hotelli voi tehdä merkittäviä investointeja uuteen ja 

energiakulutukseltaan pienempiin laitteisiin. Suurimmat säästöt tulevat niiden 

laitteiden energiatehostamisesta, jotka kuluttavat eniten energiaa kuten valaistus ja 

ilmanvaihtolaitteisto. (Brännare ym. 2005, 270.) Ilmastointijärjestelmissä 

kannattaa panostaa lämmön takaisinottoolaitteistoon, tällöin energiahukkaa 

saadaan pienennettyä jopa 80 prosenttia. Jos ilmanvaihtolaitteisto ei ole säädetty 

oikein, on tehostaminen turhaa. Ilmanvaihdon säätäminen oikealle asteelle säästää 

parhaimmillaan 20 prosenttia kaikista lämmityskustannuksista. Jokainen aste 

huonelämmössä alaspäin säästää energiakulutusta viidellä prosentilla. Liiallinen 

lämmitys on turhaa, jos hotellin ikkunat eivät ole tiiviit. Tiivistämättömät tai 

muutoin vanhat ja energiatehottomat ikkunat lisäävät vedontunnetta huoneissa, 

jota usein kompensoidaan liiallisella lämmityksellä, joka taas nostaa 

energiakulutusta nopeasti varsinkin kylminä kuukausina. (Asikainen 2006, 33–

35.) Talven hiljaisina päivinä on järkevintä majoittaa ihmiset mahdollisimman 

lähekkäin toisiaan, jolloin tyhjien kerrosten lämpötilaa voidaan laskea 

alhaisemmaksi. Pienillä toimenpiteillä voidaan päästä suuriin energiasäästöihin. 

(Brännare ym. 2005, 271.) 

Energiatehokkaasta valaistuksesta huolehtiminen on tärkeää hotellissa. Pelkän 

toimiston valaisu päivittäin voi syödä yli 50 % koko sähkönkulutuksesta. Hyvän 

suunnittelun pohjalta luonnonvalon hyödyntäminen on kaikkein ekologisin ja 

miellyttävin tapa valaista hotellin yleisiätiloja ja toimistotiloja. Liiketunnistimella 

toimivat valaisimet ovat parhaita sellaisiin paikkoihin, joita ei tarvitse jatkuvasti 

valaista, kuten hotellien käytäviä ja ulkotiloja. (Asikainen 2006, 37.) 

2.5.2 Vedenkulutus 

Veden lämmittämiseen kuluu noin kolmannes hotellien lämmönkulutuksesta eli 

noin 5 % kokonaiskulutuksesta. Kylpyammeet kuluttavat viisi kertaa enemmän 

kuin tavallinen suihku. Ympäristöystävällisintä on asentaa säätösuihkut 
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hotellihuoneisiin, niiden avulla voidaan vähentää lämpimän veden kulutusta. 

(Brännare ym. 2005, 271.) Vedenkulutusta tarkkaillessa on tärkeä huomioida wc-

kalusteiden säännöllinen huolto. Tiputtavat hanat tai vuotavat wc-pöntöt voivat 

lisätä vedenkulutusta huomattavia määriä. Vuotava hana kuluttaa vettä kymmenen 

kuution verran vuodessa. Vuotava wc-pönttö voi lisätä vesilaskua 7500 €. Tästä 

syystä vedenkulutuksen seuraaminen on äärimmäisen tärkeää. Kaikki huoneet 

eivät ole täynnä jatkuvasti, jolloin viat voivat jäädä huomioimatta pitkäksikin 

aikaa. (Asikainen 2006, 44.) 

Ekologisesti paras vaihtoehto hotellin liinavatteiden pesuun on pestä ne itse 

hotellilla, jolloin hotelli ei kuormita ympäristö kuljetuskustannuksilla. Voimavarat 

sekä tilat harvemmin antavat myöden pyykin pesua eritoteen suurissa hotelleissa. 

Laitospesuloiden käyttö on nykypäivää monissa hotelleissa. Laitospesulan käyttöä 

voidaan pitää tarvittavan ekologisena vaihtoehtona vastuullisesti toimivalle 

hotellille. Laitospesuloissa on mahdollisuus pestä paljon pyykkiä kerrallaan, 

jolloin vajaita koneellisia ei pääse syntymään ja vedenkulutus pysyy järkevänä. 

Uuden teknologian myötä myös harmaata vettä, eli puhdistamatonta pintavettä, 

voidaan hyödyntää pyykkien pesussa, jolloin juomavedeksi tarkoitettua vettä ei 

tuhlata turhaan. (Brännare ym. 2005, 270–271.)  

2.5.3 Kierrätys 

Kierrätyksellä tarkoitetaan materiaalien uusiokäyttöä jätteeksi joutumisen sijasta. 

Kierrätyksellä säästetään energiaa ja luonnonvaroja. Se on ekosysteemin 

ydintoimintaa. Asikaisen (2006) mukaan kierrätysmateriaalien osuus kaikesta 

jätteestä on vain 6 prosenttia, koska kaikelle jätteelle ei ole löytynyt kannattavaa 

hyötykäyttötarkoitusta. (Asikainen 2006, 16.) 

Yhteiskuntajätteen määrä kaikesta Suomen jätteestä on noin 4 prosentin verran. 

Puolet neljästä prosentista koostuu asuin- ja liikekiinteistöjen jätteistä ja toinen 

puolisko jäteveden puhdistuksesta syntyvästä lietteestä. Jätteen osuus 

kokonaisjätteen määrästä on pieni, mutta kierrätyksen merkitystä se ei vähennä. 

Hotellissa syntyvä yhteiskuntajäte toimitetaan useimmiten kaatopaikoille. 

Kuljettaminen kaatopaikalle kuluttaa energiaa ja lisää päästöjen määrää 

ilmakehässä. Mädäntyessä jäte vapauttaa metaanikaasua, joka on yksi 
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haitallisimpia kasvihuonepäästöjä ja ilmastonmuutoksen kiihdyttäjiä. 

Huolimattomasti lajitelun jätteen mukana voi kaatopaikoille päätyä 

ongelmajätettä, joiden sisältämät myrkyt voivat pahimmassa tapauksessa 

kulkeutua sateen mukana pinta- ja pohjavesiin. (Asikainen 2006, 95.) 

Kierrättämällä mahdollisimman monipuolisesti voidaan ehkäistä jätteiden määriä. 

Jätteen syntyä voidaan ehkäistä käyttämällä valmistajia, jotka käyttävät 

tuotteissaan mahdollisimman paljon kierrätyskelpoista materiaalia. Jätteen määrän 

vähentäminen alentaa ympäristöhaittoja sekä jätehuollosta tulevia kustannuksia. 

Ympäristöhaittojen vähentämisen lisäksi lajittelu on myös liiketoiminnan kannalta 

erittäin kannattavaa, sillä sekajätteen jätemaksut ovat kallimpia kuin lajitelun 

jätteen maksut. Sekajätteen määrää voidaan vähentää 90 prosenttia tarpeeksi 

monipuolisella jätteiden lajittelulla sekä tuotteiden säästeliäällä käytöllä. 

(Asikainen 2006, 94–95.) Lajitteluohjeiden riittävällä näkyvyydellä voidaan 

helpottaa henkilökunnan ympäristöosaamista. Myös oikeanlaisten jäteastioiden 

saatavuus työskentelytiloissa on erityisen tärkeää. (Asikainen 2006, 100.) 

2.6 Joutsenmerkki – Pohjoismainen ympäristömerkki  

Joutsenmerkki on pohjoismaiden virallinen ympäristömerkki. Joutsenmerkki on 

perustettu vuonna 1989 pohjoismaisen ministerineuvoston kuluttajasektorin 

toimesta. Sitemmin vastuu merkistä on siirtynyt ympäristösektorille. (Motiva 

Services Oy 2015a.) Joutsenmerkittyjä tuoteryhmiä on yli 60 (Motiva Services Oy 

2015b). 

Joutsenmerkin tavoitteena on vähentää kulutuksesta aiheutuvaa 

ympäristökuormitusta. Tuotteissa ja palveluissa otetaan huomioon 

ympäristövaikutukset koko elinkaaren ajalta.  Tuotteilla ja palveluille asetetaan 

myös toiminnallisia ja laadullisia vaatimuksia. Laatuvaatimukset asettavat 

yritykselle oivan tavan kilpailla markkinoilla uskottavasti. (Norden 2015.) Jotta 

merkkiä voisi käyttää kilpailuetuna, tulee se hankkia ensin. Tuoteen ja palvelun on 

täytettävä kaikki tiukat ympäristövaatimukset sekä raja-arvot ennen kuin merkki 

voidaan myöntää. Merkki ei ole lopullinen, vaan käyttöoikeus on määräaikainen. 

Ympäristövaatimuksia tiukennetaan kolmesta viiteen vuoden välein, jolloin 

joutsenmerkkiä on anottava uudelleen. Joutsenmerkkikriteerit uudistuvat 
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seuraavan kerran kesäkuussa 2015. (Motiva Services Oy 2015a.) Joutsenmerkin 

anominen on vapaaehtoista ja maksullista. Yritysten maksamilla 

Joutsenmerkkimaksulla kustannetaan markkinointikuluja sekä kriteerien 

kehittämisestä koituvia kuluja.  Yritys joutuu maksamaan myös kaikki 

laboratoriokulut jotka hotellin arvioinnin aikana otetaan. (Asikainen 2006, 66.) 

Minimi maksu joutsenmerkistä on 1500 € ja korkeimmillaan se voi olla 6000 €. 

Vuosimaksut määrittyvät kokonaisliikevaihdon mukaan. (Motiva Services Oy 

2015b.) 

2.7 Joutsenmerkityn hotellin kriteerit  

Joutsenmerkittyjen hotellien keskeisin tehtävä on ottaa ympäristö 

kokonaisvaltaisesti huomioon yritystoiminnassa. Joutsenmerkitylle hotellille 

asetataan monia kriteerejä ja raja-arvoja, jotka sen tulee täyttää päivittäisessä 

toiminnassa. (Motiva Services Oy 2015c.)  

 Hotellin on täytettävä tietyt raja-arvot. Toimintaa ohjataan selkeästi asetetuilla 

ohjeilla. Energiankulutus on ympäristöä eniten kuormittava toiminto hotelli- ja 

ravintola-alalla. Energian kulutuksen vähentäminen on suurin täytettävä raja-arvo. 

Joutsenmerkityllä hotellilla energiankulutus saa olla 1,7kertainen laskettuun 

tavoitearvoon verrattuna. Yrityksen on aina täytettävä energiankulutuksen raja-

arvo. Vedenkulutusta tai jätemäärää koskevista raja-arvoista vain toisen tulee 

täyttyä. Toivottavaa on kuitenkin, että vettä käytetään säästeliäästi sekä jätteitä 

lajitellaan mahdollisimman monipuolisesti. Ei riitä, että raja-arvot täytetään 

merkkiä hankittaessa, henkilökunnan on myös aktiivisesti vähennettävä jätteiden 

ja veden kulutusta jokapäiväisessä toiminnassa. (Motiva Services Oy 2015c.) 

Joutsenmerkityn hotellin tulee käyttää ravintoloissaan sekä aamiaisella 

ympäristöystävällisiä tuotteita, luomuruokaa sekä suosia reilun kaupan tuotteita. 

Ravintoloissa ei myöskään tule käyttää kertakäyttöastioita, jotta jätemäärä pysyy 

kohtalaisena. Joutsenmerkki asettaa erittäin tarkat määräykset sille, minkälaiset 

pesuaineet hotellissa ovat sallittuja. Esimerkiksi kloriitin käyttö huoneiden tai 

asiakastilojen siivoamisessa on kokonaan kielletty. (Bohdanowicz, Simanic & 

Martinac 2004.) Hotellihuoneiden siivouksessa on käytettävä mahdollisimman 
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vähän ympäristöä kuormittavia kemikaaleja. Ympäristömerkitty tuote on aina 

parempi vaihtoehto ekologisuuden edistämiseksi. (Motiva Services Oy 2015c.)  
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3 OSTOKÄYTTÄYTYMINEN 

Tässä luvussa tarkastellaan ostokäyttäytymistä. Ensin esittelen yleisellä tasolla 

minkälaiset asiat vaikuttavat asiakkaiden ostopäätöksiin sekä myöhemmin 

esittelen tarkemmin minkälaisia asioita asiakkaat huomioivat majoitusta valitessa. 

Käyn lyhyesti läpi asiakkaiden halukkuutta maksaa ympäristöystävällisistä 

tuotteista enemmän kuin vastaavasta tuotteesta.  

Ostokäyttäytymistä tarkastellaan usein tuotemerkkien valintatapahtumana, 

ostopaikan valintana sekä itse ostotapahtumana. Ostokäyttäytyminen jaetaan 

sisäisiin ja ulkoisiin tekijöihin. Sisäisiä ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä ovat 

ikä, elämänvaihe, sukupuoli, elämäntyyli ja rotu. Ostopäätöksiin vaikuttaa usein 

tunteet, joita kuluttaja ei tietoisesti tunnista. Kuluttaja saattaa valita tuotteensa tai 

palvelun uskomusten ja asenteen perusteella, jos hän ei ole entuudestaan tuttu 

tuotteen kanssa. Ulkoisia ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä ovat taas brändi, 

tuotteen ominaisuudet, hinta ja markkinointi. Hinnan vaikutus ostopäätökseen on 

suuri, mutta ei aina se tärkein. Hinta luo tuotteelle arvon, eli tiedon siitä, onko 

kuluttaja valmis maksamaan tuotteen luomasta arvon tunteesta. Brändi ja 

brändiuskollisuus määrittävät kuluttajille tuotteen mielikuvan joko positiivisena 

tai negatiivisena. (Hyve 2009.) Toiselle brändi on tärkein ostopäätöstä tehdessä, 

toiselle tuoteen valmistusmaa voi olla ratkaiseva tekijä (Gabbot 2008). 

Kulutuspäätöksiin vaikuttavat henkilökohtaiset, moraaliset periaatteet sekä 

huolenaiheet. Nämä tekijät ovat yleensä osa suurempaa maailmankuvaa, 

elämäntapaa sekä arvomaailmaa. (Joutsenvirta ym. 2011, 194.) Toisille ostaminen 

tapahtuu helposti ilman suurempaa päänvaivaa, kun taas toiset miettivät 

ostospäätöstä tarkasti (Gabbot 2008). 

Palveluiden ja tuotteiden ostamisen pääpaino on tarpeessa, jota motiivit ohjaavat. 

Ostoprosessi käynnistyy ihmisen huomatessa ongelman tai tarpeen joka täytyy 

ratkaista. Yleisin ongelma on jonkin tuotteen tai tavaran rikkoutuminen tai 

loppuminen. Kyseessä voi olla myös tavara, jolla ihminen parantaa omaa 

elämänlaatuaan. (Bergström & Leppänen 2009, 140.) Tällöin kyseessä voi olla 

tarve, jolla saavutetaan nautintoa, mielihyvää tai uutuuden viehätystä. Tarpeen ei 

aina tarvitse olla akuutti tuoteen rikkoitumisen takia tehty päätös, vaan ostoa 

voivat ohjata tunteet, kuten yksinäisyys, jännitys tai mielikuvitus. Aistit voivat 
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ohjata ostopäätöstä monella tapaa. Tuotteen haju, pehmeys, kaupassa soiva 

musiikki tai luova mainos sekä liiketilan värit voivat laukaista asiakkaassa 

muistoja tai kuvitelman tuotteesta, jolloin hän ostaa palvelun tai tuotteen 

herkemmin. (Gabbot 2008; Solomon, Bamossy, Askegaard & Hogg 2006, 39–40.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 1. Supistettu kuluttajakäyttäytymisen malli (Lampikoski & Lampikoski 

2000, 29.) 

Supistettua kuluttajakäyttäytymisen mallia (KUVIO 1) voidaan hyödyntää, kun 

tutkitaan kuluttajakäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä. Mallia voidaan hyödyntää 

kysymyksiin, kuten miten ostopäätökset tapahtuvat, miten ja mistä kuluttajat 

ostavat, millaiset tarpeet milloinkin heräävät ja minä ajankohtana sekä miten 

käyttö ja kulutus tapahtuvat? Mallin avulla voidaan vastata kysymyksiin ja saada 
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voidaan ohjata tiedon keruuta ja ymmärtää, että kuluttajien välillä on yksilöllisiä 

eroja ja taustoja, jotka vaikuttavat kulutuskäyttäytymiseen. (Lampikoski & 

Lampikoski 2000, 29.) Tuotteen ja palvelun markkinointia on tarkasteltava 

tarkasti. Kuluttajien ostokäyttäytyminen ei aina ole järkevää vaan kuten 

aikaisemmin mainitsin voi ostokäyttäytymistä ohjata kuluttajan tunteet ja muistot 

(Solomon ym. 2006, 259). 

3.1 Matkustamisen motiivit 

Hotellivalintaan vaikuttavat tekijät vaihtelevat usein sen mukaan, miksi asiakas 

majoittuu hotellissa tai ylipäätään matkustaa kohteeseen. Matkustuspäätöksiin 

vaikuttavia tekijöitä kutsutaan matkustusmotiiveiksi. Asiakkaan tarpeet 

vaikuttavat päätökseen, minne matkustetaan ja minkälaisia odotuksia tuotteelle 

kohdistuu. Motivaatio on kaiken toiminnan perusta. (Dolnicar, Lazarevski & 

Yanamandram 2012, 10–11.) Valinta tapahtuu asiakkaan tarpeiden sekä yrityksen 

tarjomien palveluiden perusteella. Brändin rakentaminen ja tietynlaisen 

mielikuvan antaminen asiakkaille, on tärkeää saadakseen asiakaan ostamaan 

palvelu tai tuote. Ennen kaikkea asiakas on saatava tietoiseksi hotellin olemassa 

olosta ja annettava tuotteista ja palveluista positiivinen kuva kuluttajalle. 

Positiivisen kuvan on säilyttävä myös asiakkaan saapuessa hotelliin sekä koko 

palvelutoiminnan ajan, oleskelusta uloskirjautumiseen saakka. (Brännare ym. 

2005, 75–78.) 

Dannin (1977) julkaisema teos matkailijoiden matkustusmotiiveista on tunnetuin 

käytössä oleva teoria. Matkustusmotiivit jaetaan veto- ja työntötekijöihin (Push 

and pull factors). Työntötekijöihin kuuluuvat sosiopsykologiset tekijät, jotka 

altistavat kuluttajan matkustamaan. Tällöin matkustamisen syyt ovat henkilön 

sisäisäisten tarpeiden tyydyttämistä, kuten rentoutumista, perheen kanssa ajan 

viettoa, sosiaalisten tarpeiden tyydyttämistä tai seikkailun ja irtioton tarve. 

Vetotekijöitä ovat ulkoiset tekijät, jotka houkuttelevat kuluttajaa matkustamaan 

kohteeseen tai majoittumaan hotellissa. Ulkoisia tekijöitä ovat esimerkiksi 

ostosmahdollisuudet, hotellin tarjoamat palvelut, luonto, kohteen nähtävyydet tai 

viihde. (Dolnicar ym. 2012, 10–11.) Useita kuluttajia ei ohjaa vain yksi motiivi 

vaan matkan syy voi olla monien tarpeiden yhtälö. Matkan syy voi olla osa 
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uskonnollisia syitä, työmatkaa, vapauden tunteen kaipuuta tai halua oppia uutta. 

(Tourism theories 2014.) 

Tulevaisuuden matkailijat vuonna 2020 ovat entistä varakkaampia ja 

halukkaampia maksamaan muuttuvista tarpeistaan. Hotellien tulee toimia nopeasti 

vastatakseen asiakkaiden tarpeisiin. Vapaa-ajan matkailun ja työmatkailun 

uskotaan häviävän vuoteen 2020 mennessä. Työ ja vapaa-aika sekoittuvat 

entisestään, Amadeus Travel Insightsin (2013) tekemän tutkimuksen mukaan 32 

% työkseen matkustavista pidentää oleiluaan kohteessa vapaa-ajan puitteissa 

(World Travel Market London 2013).  

3.2 Hotellin valintaan vaikuttavat tekijät 

Vapaa-ajanmatkustajalla, työmatkailijalla, kokous- ja kongressijärjestäjällä sekä 

lapsiperheellä intressit poikeavat toisistaan huomattavasti. Vapaa-ajanmatkustajan 

valintaperusteisiin kuuluvat usein hinta, vapaa-ajanvietto mahdollisuudet sekä 

lasten huomioon ottaminen. Myös lasten kanssa matkaavien valintakriteereihin 

kuuluu tärkeimpänä osana lasten huomioiminen sekä lasten viihtyvyys. Lasten 

mielipiteillä on suuri merkitys vanhempien hotellivalinnassa. Työmatkustajan 

valintaan vaikuttavat aamiainen, saunomis- sekä pysäköintimahdollisuus, 

minibaari sekä varauksen tekemisen helppous. Kokousjärjestäjien 

valintaperusteissa korostuu eniten se olennainen eli kokoustilat. Asiakaspalvelu, 

hotellin ja yrityksen väliset sopimukset sekä turvallisuus ovat tärkeitä 

valintakriteerejä kokousta järjestäessä. Kansainvälisissä kongresseissa 

turvajärjästelyt ovat tärkein valintaperuste. (Brännare ym. 2005, 77–78.)  

Amadeus Travel Insinghtsin (2013) mukaan 62 % matkustajista pitäävät hotellin 

sijaintia tärkeimpänä ominaisuutena (World Travel Market London 2013). Myös 

Market Metrixin (2012) teettämä tutkimus osoitti sijainnin olevan tärkein 

ominaisuus hotellia valitessa amerikkaisten, eurooppalaisten sekä aasialaisten 

matkailijoiden keskuudessa. Hotellin ympäristöystävällisyys sijoittui vähiten 

tärkeimmäksi ominaisuudeksi. (Market Metrix 2013.) Myös yrityksille hotellin 

sijainti on tärkein ominaisuus asiakkaita tai työntekijöitä majoittaessa. Sijainnin 

tärkeyttä painotetaan myös ympäristösyistä. Hotellin sijainnin ollessa lähellä 

yrityksen toimipistettä, vältetään liikenteestä koituvilta lisäkustannuksilta sekä 
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huomioidaan ympäristö osana valintaa. Aspisen (2012) tutkimuksessa käy ilmi, 

että hotellien yhteiskuntavastuullisuus on tärkeä valintakriteeri useille 

yritysasiakkaille. Hotellin ympäristöohjelmat sekä sertifikaatit kuten 

Joutsenmerkki vahvistavat yrityksen vastuullisuutta.  

Hotellin hintataso on tärkeä kriteeri yksittäisille matkaajille (Kong 2009a). 

National Travel Monitorin vuonna 2009 tekemän tutkimuksen mukaan maan 

taloudellisella tilanteella on vahva vaikutus hotellivalintoihin (National Travel 

Monitor 2009, Kong 2009b mukaan). Laman aikana hinnan merkitys ja vastineen 

saaminen rahalleen on kuluttajille äärimmäisen tärkeää. Hinnan merkitys 

hotellivalintaan nousi 82 prosentista 88 prosenttiin 2008 tehdystä tutkimuksesta. 

(Kong 2009b.) Palvelun laadulla sekä omilla ja muiden kokemuksilla on vaikutus 

hotellin valintaan (Kong 2009a). Vaikka Brännare (2005) nimenomaan painottaa 

hotellin brändäyksen ja mielikuvien antamisen tärkeyttä kuluttajille. National 

Travel Monitorin vuonna 2009 tekemässä tutkimuksessa hotelli ketjulla ja 

brändillä on hyvin vähäinen merkitys kuluttajien valintoihin (Kong 2009b).  

Valintaperusteet vaihtelevat myös kansalaisuuksittain. Vaikka intressit voivat 

poiketa toisistaan nousee esiin useita yhteisiä kriteerejä joita kaikki kansalaisuudet 

arvostavat, kuten hotellihuoneen siisteys sekä asiakaspalvelu. 

Keskieurooppalaisten valintakriteereihin kuuluu parivuoteen lisäksi hotellin 

ympäristöystävällisyys. Aasialaiset matkailijat haluavat hotellihuoneeseensa 

kylpyammeen sekä vedenkeittimen, kun taas saksalaiset matkailijat arvostavat 

mökkimajoitusta, kunnollista sänkyä ja viinilasien saatavuutta. (Brännare ym. 

2005, 77.) Eritoten eurooppalaiset kuluttajat ovat valmiita kierrättämään ja 

lajittelemaan talousjätteensä muita enemmän. (Lampikoski & Lampikoski 2000, 

166.)  

3.3 Vastuullinen kuluttaja 

Kuluttajien valistuneisuus on lisääntynyt huimasti ja kulutusyhteiskunta on 

laajentunut vauhdilla. Kuluttamisesta on tullut osa kaikkia elämän osa-alueita. 

Tekniikan kehitys, tulotason nousu, kulutuksen ja markkinoinnin tehostuminen 

sekä tuotteiden paljous on lisännyt ympäristöhaittoja globaalisti.  (Joutsenvirta 

ym. 2011, 191–192.)   
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Lonely Planetin tutkimuksen mukaan 88 % matkailijoista pitää kestävää ja 

vastuullista matkailua tärkeänä (Kang, Stein, Heo & Lee 2011.) Kuluttajat ovat 

yhä enemmän huolissaan ympäristön hyvinvoinnista, ilmaston lämpenemisestä 

sekä luontaisten kasvuympäristöjen hävittämisestä (Lee ym. 2010). 

Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuksessa selvisi, että monet kuluttajat ovat 

valmiita maksamaan ympäristöystävällisistä ja kierrätyskelpoisista tuotteista ja 

pakkauksista enemmän kuin vastaavasta ympäristöä enemmän kuormittavasta 

tuotteesta. (Lampikoski & Lampikoski 2000, 166.) Kuluttajat, jotka ovat 

enemmän huolissaan ympäristön hyvinvoinnista, ostavat todennäköisimmin 

palvelunsa yritykseltä joka toimii ympäristön hyväksi (Kang ym. 2011). 

Tutkimusten mukaan osa kuluttajista on halukas maksamaan jopa 5-10 % 

enemmän ympäristöystävällisistä tuotteista kuin toisesta vastaavasta tuotteesta 

(Lee ym. 2010). Kangin ym. (2011) tekemän tutkimuksen mukaan miehet ovat 

haluukkampia maksamaan ympäristöystävällisistä palveluista enemmän kuin 

naiset. Tutkimuksen tulokset olivat päinvastaiset Dietzin (2002) tekemään 

tutkimukseen verrattuna. (Dietz 2002, Kang ym. 2011 mukaan.)  

Kuluttajien kiinnostus ympäristöongelmiin ei kuitenkaan aina suoranaisesti 

tarkoita sitä, että he olisivat valmiita maksaan ekologisesta tuotteesta enemmän. 

Kuluttajan on koettava, että yrityksen vastuullisella toiminnalla on merkittävä 

vaikutus tuotteen tai palvelun laatuun, jotta he kuluttaisivat siihen enemmän 

rahaa. Monet ovat kuitenkin sitä mieltä, että hotellien kuuluu ottaa itse vastuu 

ympäristöä koskevien aloitteiden kustannuksista. (Kang ym. 2011.)  

Suomalaisten asiantuntijoiden mukaan tiedostavat nuoret asiakkaat nousevat 

suureksi asiakasryhmäksi majoitusalalalla. Ekologisuuden uskotaan nousevan 

isoksi trendiksi vuoteen 2020 mennessä. Ekologisuus ja teknologia yhdistyvät ja 

hotellien toimia aletaan tarkkailla yhtä suurella suurennuslasilla kuin lentoalaa. 

Hotellin tekemien ympäristöratkaisuiden uskotaan olevan yhä 

ympäristöäkunnioittavampia kuin nyt. (Puhakka 2015.) 
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4 TUTKIMUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 

Tässä luvussa esittelen opinnäytetyöhöni valitsemani 

aineistonhankintamenetelmän sekä kuinka keräsin tutkimusaineistoni. Esittelen 

tässä luvussa myös toimeksiantajani sekä heidän saavutuksensa 

ympäristövastuullisuuden saralla. 

Opinnäytetyöni tavoite on tutkia, onko joutsenmerkillä ja hotellin 

ympäristöystävällisyydellä vaikutusta asiakkaiden ostokäyttäytymiseen. Haluan 

opinnäytetyössäni saada selville, ovatko miehet vai naiset enemmän 

kiinnostuneita ympäristöystävällisyydestä. Tavoiteenani on kerätä yli 100 

vastausta. 

Opinnäytetyöhöni olen valinnut määrällisen eli kvantitatiivisen 

aineistonhankintamenetelmän. Tällöin tarkoituksena on kerätä yleistettävissä 

olevaa tilastollis-matemattista tietoa. Tavallisesti aineistoa kerätään siten, että 

siihen saadaan ominaispiirteitä kuvaavia muuttujia kuten henkilöiden ikä, 

sukupuoli, koulutustaso tai taloudellinen tila. Aineiston tarkastelun tavoite on 

antaa mahdollisimman hyvä kokonaiskuva kerätystä aineistosta, jossa saadaan 

esiin siinä esiintyvät piirteet ja poikkeamat. (Virtuaali ammattikorkeakoulu 

2015a.) Tutkimuksen tulokset keräsin laatimallani kyselylomakkeella. Lomake 

(LIITE 1) sisältää strukturoituja kysymyksiä sekä yhden avoimen kysymyksen. 

Avoimesta kysymyksestä etsin samanlaisia ilmauksia, sanoja ja mainintoja. 

Samantyyppisten ilmausten laskemista aineistosta kutsutaan kvantifioinniksi 

(Virtuaali ammattikorkeakoulu 2015d). Laskemieni samantyyppisten mainintojen 

perusteella teen ehdotuksia Joutsenmerkin näkyvyyden parantamisesta 

toimeksiantajalleni. 

Tutkimuksen perusjoukoksi valitsin kaikki yli 18 vuotta täyttäneet kotimaiset 

hotelliasukkaat. Perusjoukon olennaisimman rajauksen tein kansalaisuuden 

kohdalla. Koska lomaketta ei jaettu henkilökohtaisesti, olisin mahdollisesti saanut 

vastauksia muiltakin kansallisuuksilta ja olisin joutunut karsimaan saatuja 

vastauksia. Myös lomakkeen kohdentaminen olisi ollut työlästä, koska jokaisen 

sisäänkirjautujan kansallisuus olisi tullut kartoittaa ennen tutkimuksesta 

kertomista. 
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4.1 Scandic – Ympäristöasioden edellä kävijä 

Toimeksiantajani on Scandic Lahti. Scandic on pohjoismaiden johtava 

hotelliketju. Scandicilla on 223 hotellia, jotka toimivat Suomen lisäksi Ruotsissa, 

Tanskassa, Norjassa, Saksassa, Hollannissa, Belgiassa sekä Puolassa. (Scandic 

Hotels 2014b.) Halusin tehdä opinnäytetyöni työnantajalleni ja Scandic sopi 

mainiosti ympäristöaiheisen tutkimuksen tekemiseen sen ympäristöpanostusten 

vuoksi. 

Scandic ei ole vain pohjoismaiden johtava hotelliketju, se on myös vihrein. 

Scandic panostaa ympäristöönsä, sosiaaliseen vastuuseen ja esteettömyyteen. 

Scandic on aloittanut kestävän kehityksen parissa työskentelyn vuonna 1994 

tavoitteenaan vaikuttaa sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kehitykseen 

yhteiskunnassa. Kaikki kestävää kehitystä koskevat asiat huomiodaan 

päivittäisessä toiminnassa. (Scandic Hotels 2014b.) Aamiaisella tarjotaan luomu 

tuotteita, ravintoloiden kala-annoksissa noudatetaan WWF:n suosituksia ja sähkön 

tuottajina käytetään tuulta tai vettä. (Scandic Hotels 2014c.)  

Vuonna 1996 Scandic alkoi rekisteröidä tietoa sähkön- ja vedenkulutuksesta sekä 

jätteiden ja pyykin määrästä. Tälläisen tiedon kerääminen auttaa konkretisoimaan 

päivittäisten töiden vaikutuksen pitkällä tähtäimellä ja auttaa paneutumaan niihin 

toimintoihin, joissa on korjattavaa. 2007 Scandic alkoi laskea fossiilisia 

hiilidioksidipäästöjä vierasta ja yötä kohden. (Scandic Hotels, 2014a.) Fossiiliset 

hiilidioksidipäästöt olivat vuonna 2012 2,4 kiloa majoittuvaa vierasta kohden 

(Scandic Hotels 2013). Vuoteen 2025 Scandic aikoo tavoittaa nollaluvut 

hiilidioksidipäästöjen osalta (Scandic Hotels 2014d).  

Scandic haluaa löytää tasapainon ihmisen fyysisten, henkisten ja hengellisten 

tarpeiden välillä. (Scandic Hotels 2014b.) Scandicille kestävä kehitys ei ole vain 

luonnosta huolehtimista vaan myös asiakkaista ja hotellin työntekijöistä. Yritys 

kannustaa kaikkia elämään terveellisemmin tarjoamalla ilmaiset kuntosalipalvelut 

niin asiakkaille kuin työntekijöilleen. Sauna ja uima-allas ovat tarjolla 

suurimmassa osassa hotelleista ja aamiaisella on aina tarjolla luomutuotteita. 

Suurin osa Scandicin hotelleista on kokonaan savuttomia, muutamista hotelleista 

löytyy tupakoiville tarkoitettuja huoneita tai parvekkeet, jolloin kaikille on tarjolla 
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savuton ja terveellinen ympäristö oleilla. (Scandic Hotels 2015e.) 

Scandic on voittanut useita palkintoja kestävän kehityksen parissa työskentelystä. 

Vuonna 2009 Scandicille myönnettiin kunnianosoitus vastuullisesta 

liiketoiminnasta Best of Helsinki Awards juhlassa. Scandic on saanut useita 

erinäisiä kunnianosoituksia ympäristötyöstään ympäri maailman. Vuonna 2011 

Pohjoimaiden neuvoston luonto- ja ympäristöpalkinto osoitettiin Scandicille. 

Palkinto annetaan kestävästä kehityksestä huolehtimisesta sekä luonnon 

kunnioituksesta. Palkinto myönnetään vuosittain yritykselle, joka ottaa luonnon ja 

ympäristön huomioon toiminnassaan tai on muutoin vaikuttanut merkittävästi 

ympäristöasioihin toimillaan. (Scandic Hotels 2015f.) 

4.2 Kyselylomakeen laatiminen 

Opinnäytetyön aineisto kerättiin kyselytutkimusmenetelmällä. Kyselytutkimus 

tarkoittaa, että aineisto on standardoitu. Vastaajat muodostavat otoksen. 

Standardoidusti kerätty aineisto tarkoittaa sitä, että asiat esitetään täsmälleen 

samalla tavalla jokaiselle vastaajalle. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 188.) 

Kyselytutkimuksen suurin etu on se, että siten saadaan kerättyä laaja 

tutkimusaineisto. Kyselylomake on tehokkain tapa tutkia ongelmaa tai aihetta, 

sillä säästää aikaa ja vaivannäköä. Kyselylomakkeessa on mahdollisuus kysyä 

useampia asioita kuin lyhyessä haastattelussa. Kyselylomakkessa on myös 

heikkoutensa. Tutkittavasta aiheesta ei saa kovinkaan syvällistä aineistoa 

kyselylomakkeen takia. Vastaajien suhtautumista vakavasti lomakkeen 

kysymyksiin ei pystytä varmistumaan sekä väärinymmärrykset ovat myös 

mahdollisia. (Hirsjärvi ym. 2007, 190.)  

Kyselylomake (LIITE 1) on tehty yhteistyössä Tomi Saarelaisen kanssa. Käytin 

lomakkeessa Sini Kaukon ”Suomalaisten asiakkaiden suhtautuminen 

ekologisuuteen kaupunkihotellien palveluissa” opinnäytetyön kyselylomakkeen 

kysymyksia muokaten niistä omaan aiheeseeni paremmin sopivia. Valitsin 

työhöni testattuja kysymyksiä, jotta saisin toimeksiantajalleni mahdollisimman 

kattavat vastaukset. Kyselylomake on strukturoitu yhtä avointa kysymystä lukuun 

ottamatta. Kaksisivuisessa lomakkeessa hyödynnettiin monivalintakysymyksiä, 



23 

jossa vastaaja rastittaa mieleisensä vastauksen sekä asteikkoihin perustuvia 

kysymyksiä. Käytin kyselylomakkeessa neliportaista Likertin asteikkoa. Valitsin 

neliportaisen asteikon, jotta välttäisin helpon en osaa sanoa - valintavaihtoehdon. 

Valmiin kyselylomakkeen tarkastivat opinnäytetyöohjaajani sekä esimieheni 

Tomi Saarelainen. Tarkastuksen pohjalta tein muutokset kyselylomakkeeseen ja 

testasin sen ulkopuolisilla henkilöillä.  

Vastauksia kerättiin 16.1.–8.2.2015. Lomake oli esillä Scandic Vierumäen, 

Scandic Lahden sekä Scandic Patrian vastaanottotiskillä. Asiakkailla annettiin 

mahdollisuus täyttää lomake odottaessa sisäänkirjautumista tai myöhemmin 

majoittumisen aikana. Vastaanottojen tehtävänä oli informoida asiakasta 

tutkimuksesta sekä mainita mahdollisuus osallistua majoituslahjakortin arvontaan. 

Lahjakorttiarvontaa käytin houkuttimena asiakkaiden vastausmäärän 

lisäämikseksi.  

4.3 Aineisto ja käsittely 

Kyselylomakkeessa kartoitin asiakkaiden kiinnostusta hotellin 

ympäristöystävällisyyteen sekä Joutsenmerkin tärkeyttä tuotteita ja palveluita 

valittaessa. Selvitin lomakkeen avulla, ovatko asiakkaat valmiita maksamaan 

ympäristöystävällisestä palvelusta enemmän tai olivatko he tietoisia hotellin 

ympäristösertifikaatista. 

Tutkimuksen tulosten analysoinnin aloitin heti kun sain hotelleilta täytetyt 

kyselylomakkeet. Purin lomakkeiden vastaukset valmistelemaani Excel- 

taulukkoon siten, että erittelin miehet ja naiset omiin taulukoihin. Osan 

kysymyksistä käsittelin erikseen sukupuolen mukaan ja osan tuloksista erittelin 

vapaa-ajan matkustajiin sekä työmatkalaisiin. En eritellyt tuloksia Excel -

taulukkoon hotelleittain, koska en kokenut sitä tarpeelliseksi. Käsittelin kuitenkin 

hotellien lähettämät kyselylomakkeet erikseen ja etsin mahdollisia poikkeamia, 

kuten selviä eroja naisten ja miesten vastausmäärissä tai vapaa-ajan matkustajissa 

ja työmatkustajissa. Hotellikohtaisia eroja ei löytynyt. Jokaisessa hotellissa oli 

tasaisesti naisia ja miehiä sekä työ- ja vapaa-ajan matkustajia. Lahdessa 

vastaajapiikki vapaa-ajan matkustajissa tuli kissanäyttelyviikonloppuna. Muiden 

hotellien varaustilanteita ja suuria yleisötapahtumia en pystynyt kartoittamaan. En 
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pysty sanomaan onko Scandic Patriassa tai Scandic Vierumäellä tullut selkeästi 

jonakin tiettynä ajankohtana paljon vastauksia. 
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5 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

Seuraavaksi esittelen tutkimukseni tulokset. Esitän tulokset kuvioin sekä lukuina, 

jotta tulokset olisivat mahdollisimman helppo sisäistää. Tekemässäni 

tutkimuksessa halusin selvittää, onko joutsenmerkillä ja hotellin vastuullisuudella 

vaikutusta asiakkaan valitessa hotellia? ja ovatko asiakkaat ylipäätään 

kiinnostuneita hotellien ja tuotteiden ekologisuudesta. Samalla selvitin, ovatko 

miehet vai naiset enemmän kiinnostuneita hotellin ekologisuudesta. 

Sain yhteensä 82 vastauslomaketta (LIITE 1). Tavoiteena oli kerätä 100 lomaketta 

tai enemmän. Scandic Vierumäeltä sain vastauksia 31 kuten myös Scandic 

Lahdesta. Scandic Patriasta vastauksia tuli 20.  

5.1 Vastaajien taustatiedot 

Enemmistö kyselylomakkeen täyttäneistä oli naisia. Vastanneista naisia oli 54 kpl 

(67 %) ja miehiä 27 kpl (33 %). 

TAULUKKO 2. Vastaajien ikä jakauma (N=82) 

 N Vastaajat 

18-25 5 6 % 

26-35 24 29 % 

36-45 23 28 % 

46-55 18 22 % 

55+ 12 15 % 

 

Kolmannes vastaajista ilmoitti olevansa 26–35 vuotiaita (29 %, 24kpl) ja toinen 

kolmannes 36–45 vuotiaita (28 %, 23kpl) (TAULUKKO 2).  

Enemmistö kertoi matkustamisen motiivikseen vapaa-ajan matkan.  Vapaa-ajan 

matkalla vastaajista oli 46 kpl (56 %) ja työmatkalla 36 kpl (44 %). 



26 

Työmatkustajista enemmistö oli miehiä. Työmatkalaisista 24 kpl (67 %) oli 

miehiä ja naisia vain kolmannes (33 %, 12kpl).  Vapaa-ajan matkustajissa naisten 

osuus korostui huomattavasti enemmän.   

Vastaajista enemmistö työskentelee työntekijänä jossakin yrityksessä (LIITE 3). 

Työntekijöitä vastaajista (N=82) oli yli puolet (54 %, 44kpl). Esimiehiä 18 kpl (22 

%) ja yrittäjiä 10 kpl (12 %). Vähiten vastauksia sain opiskelijoilta, eläkeläisiltä ja 

työttömiltä.  

 

KUVIO 2. Hotelliyöpymiset vuoden aikana (N=82) 

Enemmistö vastaajista yöpyy hotellissa vuoden aikana yhdestä kymmeneen 

vuorokautta (KUVIO 2). Yli 30 vuorokautta hotellissa yöpyvistä henkilöistä 

kaikki olivat työmatkalla.  

5.2 Vastaajien kiinnostus hotellin ympäristöystävällisyyteen 

Tässä osassa esittelen vastaajilta saadut mielipiteet tutkimiini asioihin, kuten 

joutsenmerkin tärkeys tuotteita valittaessa ja hotellin ympäristöystävällisyyden 

tärkeys. Kartoitin myös, kuinka tärkeinä vastaajat pitivät hotellin 

ympäristöystävällisiä toimia, kuten lajittelun mahdollisuutta huoneessa ja 

lähiruoan tarjoamista aamiaisella.   

63,00 % 
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18,00 % 
15 kpl 

10,00 % 
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9,00 % 
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1-10 vrk 

11-20 vrk 

21-30 vrk 

30+  vrk 
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KUVIO 3. Kuinka tärkeänä vastaajat pitävät Joutsenmerkkiä valitessa 

tuotteita/palveluita (N=82) 

Tulokset osoittavat, että joutsenmerkkiä pidetään melko ja hyvin tärkeinä 

palveluita tai tuotteita valittaessa (KUVIO 3). Puolet (50 %) vastaajista pitää 

Joutsenmerkkiä melko tai hyvin tärkeänä ostoksia tehdessä. Miehet pitivät 

Joutsenmerkkiä enemmän melko tärkeänä tai hyvin tärkeänä. Miehistä yli puolet 

(55 %, 15 kpl) piti Joutsenmerkkiä melko tai hyvin tärkeänä, naisista vain 25 kpl 

(47 %) piti Joutsenmerkkiä melko tai hyvin tärkeänä. 

 

KUVIO 4. Kuinka tärkeänä vastaajat pitävät ympäristöystävällisyyttä hotellia 

valitessa (N=81) 

16,00 % 
13 kpl 

34,00 % 
28 kpl 

30,50 % 
25 kpl 

 

19,50 % 
16 kpl 

0,00 % 

5,00 % 

10,00 % 

15,00 % 

20,00 % 

25,00 % 

30,00 % 

35,00 % 

40,00 % 

Vähän tärkeä Jokseenkin tärkeä Melko tärkeä Hyvin tärkeä 

7,00 % 
6 kpl 

25,00 % 
20 kpl 

48,00 % 
39 kpl 

20,00 % 
16 kpl 

0,00 % 

10,00 % 

20,00 % 

30,00 % 

40,00 % 

50,00 % 

60,00 % 

Vähän tärkeä Jokseenkin tärkeä Melko tärkeä Hyvin tärkeä 



28 

Vastaajat pitävät hotellien ympäristöystävällisyyttä melko tai hyvin tärkeänä 

kriteerinä (KUVIO 4). Tärkeänä ympäristöystävällisyyttä hotellia valitessa pitivät 

68 % kaikista vastaajista. 

Melko tai hyvin tärkeänä ympäristöystävällisyyttä pitivät miehet. Miesten 

kokonaismäärästä 19 kpl (70 %) piti ympäristöystävällisyyttä hotellia valitessa 

melko tai hyvin tärkeänä. Naisista 25 kpl (47 %) kuului samaan ryhmään. 

 

KUVIO 5. Kuinka tietoisia vastaajat ovat joutsenmerkin asettamista 

ympäristökriteereistä hotellille (N=82) 

Vastaajista neljännes ei tiennyt hotellilla olevan Joutsenmerkkiä. Miehet olivat 

naisia enemmän tietosia hotellin ympäristösertifikaatista hotellia varatessa. 

Enemmistö eli 61 % vastaajista kertoi, ettei tiennyt lainkaan tai tiesi vain jonkin 

verran joutsenmerkin kriteeristöstä (KUVIO 5). Tämän kysymyksen tuloksissa 

naiset olivat keskimääräisesti enemmän tietoisia ympäristökriteereistä kuin 

miehet. Naisista 36 kpl (67 %) oli melko tai hyvin tietoinen Joutsenmerkin 

kriteereistä. Miehistä vain 9 kpl (33 %) oli melko tai hyvin tietoinen kriteereistä. 

Kokonaisvastaajamäärästä 9 kpl (11 %) kertoi olevansa tietoinen, minkälaisista 

ympäristöteoista hotellin on suoriuduttava ennen Joutsenmerkin saamista. Tämä 

ryhmä koostui 3 miehestä ja 6 naisesta. 
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KUVIO 6. Joutsenmerkin muut asiat (N=81) 

Eniten vastaajat pitivät liinavaatteiden vaihtoa sekä lähiruoan tarjoilua aamiaisella 

hyvin tärkeänä. Hyvin tärkeänä liinavaatteiden vaihtoa pitivät puolet vastaajista 

(50 %, 40 kpl) ja lähiruoan tarjoilua aamiaisella 43 vastaajaa (54 %).  

Vastaajilla ei ollut yhtä selkeää mielipidettä sähköä säästävistä avainkorteista. 

Valoja säätelevien avainkorttien tärkeys jakautui tasaisesti jokseenkin tärkeän ja 

hyvin tärkeän välille. Myös lajittelussa mielipide jakautui tasaisesti jokseenkin ja 

melko tärkeän välille. Melko tärkeänä lajittelun mahdollisuutta huonessa piti 

kolmannes (33 %, 26 kpl).  

Pyysin majoittujia merkitsemään seuraavat asiat tärkeysjärjestykseen hotellia 

valitessa: hinta, sijainti, oheispalvelut, ketjuun kuuluminen, ympäristömerkki tai 

jonkin muu. Vastauksia kysymykseen sain 72 kpl. Yhteensä 10 kyselylomaketta 

jouduin hylkäämään vastausten osalta. Joko vastausta ei ollut annettu, kysymys oli 

ymmärretty väärin tai vain kolme tärkeintä ominaisuutta oli merkitty. Päätin 

selvyyden nimissä hylätä kaikki paperit, jossa vastausta ei ollut annettu ohjeiden 

mukaisesti. Lomakkeet, joissa oli merkitty vain kolme tärkeintä ominaisuutta, 

eivät olisi muuttanut saatuja tuloksia lainkaan. 
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TAULUKKO 3. Hotellin ominaisuudet tärkeysjärjestyksessä (N=72) 

 Vastauksia per ominaisuus 

1. Sijainti 34 kpl 

2. Hinta 26 kpl 

3. Oheispalvelut 24 kpl 

4. Ympäristömerkki 25 kpl 

5. Ketjuun kuuluminen 31 kpl 

 

Tutkimuksessani sijainti nousi tärkeimmäksi ominaisuudeksi hotellia valitessa 

(TAULUKKO 3). Hinnan ja sijainnin tärkeys korostui tasaisesti majoittujien 

keskuudessa joko tärkeimpänä tai toiseksi tärkeimpänä ominaisuutena. 

Ympäristömerkintä tuli neljänneksi tärkeimmäksi ominaisuudeksi hotellissa. 

Muita huomioon otettavia ominaisuuksia ovat pysäköintimahdollisuus hotellissa, 

eläinystävällisyys, hotellin sisustus ja siisteys, uima-allas ja hiihtämisen 

mahdollisuus hotellin läheisyydessä sekä paikkakunnan muut palvelut.  

Yli puolet (41 kpl) vastaajista haluaisi hotelliin enemmän tietoa Joutsenmerkistä 

sekä Scandicin ympäristötyöstä (LIITE 3). Vastauksissa erottuu selkeästi 

samanlaiset mielipiteet joutsenmerkin näkyvyydelle hotellissa. Monet vastaajista 

painotti joutsenmerkistä ja Scandicin ympäristötyöstä kertovien esitteiden 

lisäämistä hotellihuoneisiin sekä vastaanottoihin. Tarrojen lisäämistä ulko-oviin 

sekä hisseihin ehdotettiin muutaman kerran. Scandic Lahdessa ulko-ovista löytyy 

Joutsenmerkki-tarrat. Eräs vastaaja mainitsi, ettei ulko-ovissa olevaan tarraan 

ensimmäisenä kiinnitä huomiota hotelliin saavuttaessa vaan huomio keskittyy 

vastaanottotiloihin. Kaikki asiakkaat eivät myöskään käytä hissiä, jolloin logo jää 

usealta huomioimatta.  Vastaajat toivoivat myös tietojen ja logon lisäämistä 

Internet-sivuille.  
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5.3 Tulosten analysointi 

Vastauksia kyselytutkimukseeni sain odotettua vähemmän. Tavoitteenani oli 

kerätä sata lomaketta tai enemmän kolmen viikon aikana. Lomakkeita saatiin 

yhteensä 82 kpl. Pidemmällä aikavälillä olisin todennäköisesti päässyt 

tavoitteeseen. Vastaanotot keräsivät ansiokkaasti kyselylomakkeita, mutta oma 

läsnäoloni sekä lomakkeen täytön pyytäminen kasvatti asiakkaiden herkkyyttä 

vastata tutkimukseeni. Tutkimukseni tulokset ovat vain suuntaa antavia pienen 

otannan vuoksi. 

Kaikkiaan tutkimukseni tulokset osoittavat asiakkaiden olevan kiinnostuneita 

ympäristöasioista sekä hotellin vastuullisuudesta. Joutsenmerkintää sekä hotellin 

ympäristöystävällisyyttä pidettiin melko tai hyvin tärkeänä. Ympäristöasioilla on 

merkitystä asiakkaiden ostopäätöksiin. 

Vastaajista puolet piti melko tai hyvin tärkeänä Joutsenmerkintää valitessaan 

tuotteita, kun taas hotellia valitessa ympäristöystävällisyyden tärkeys nousi 68 

%:iin. Vastaajat selkeästi pitävät hotellin ympäristöystävällisyyttä tärkeämpänä 

kuin pelkkiä tuotteita ostettaessa. Miehistä 70 % kertoi hotellin 

ympäristöystävällisyyden olevan melko tai hyvin tärkeää. Naisista vajaa puolet oli 

samaa mieltä. Miehet olivat myös naisia tietoisempia hotellin 

ympäristömerkinnöistä. Miehistä kolmannes (30 %) tiesi hotellin 

ympäristösertifikaatista valitessaan hotellia. Yli puolet myönteisesti vastanneista 

miehistä oli työmatkustajia.  On mahdollista, että kyseiset miehet ovat 

yrityssopimuksella matkustavia työmatkalaisia, jotka majoittuvat jossakin 

tutkimukseen osallistuneista hotelleista useita kertoja kuukaudessa, jolloin 

tutkimus tietenkin osoittaa, että miehet ovat naisia enemmän tietoisia hotellin 

ympäristömerkinnästä. Mielenkiintoista oli muutenkin miesten suurempi 

kiinnostus vastuullisuudesta sekä ympäristöasioista. Henkilökohtaisesti olisin 

olettanut tuloksen olevan päinvastainen. 

Aikaisemmassa kuluttajatutkimuskeskuksen tekemässä tutkimuksessa selvisi, että 

useat kuluttajat ovat valmiita maksamaan ympäristöystävällisistä tuotteista 

enemmän. Leen ym.  (2010) tutkimus väittää, että kuluttajat ovat valmiita 

maksamaan ekologisesta tuotteesta ja palvelusta jopa 5-10 % enemmän. 
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Tutkimukseni tulokset kuitenkin osoittavat, että yli puolet vastaajista ei ole 

valmiita maksamaan yhtään enempää hotellin ympäristöystävällisyydestä. Kangin 

ym.  (2011) tutkimksen mukaan miehet ovat naisia halukkaampia maksamaan 

ympäristöystävällisistä tuotteista enemmän. Dietzin (2002) tekemä tutkimus taas 

kertoi päinvastaista (Dietz 2002, Kang ym. 2011 mukaan). Omat tulokseni tukevat 

Dietzin vanhempaa tutkimusta: naiset olivat tutkimuksessani halukkaampia 

maksamaan enemmän ympäristöystävällisistä tuotteiteista ja palveluista (LIITE 

3). Vastuullisesti toimiva yritys tekee voittonsa ympäristön huomioon ottamisella 

ja eettisillä periaatteilla (Viitala & Jylhä 2013, 296). Nykyaikaisella liukuvalla 

hinnoittelulla, joka perustuu puhtaasti kysyntään, ei ole mahdollisuutta rahastaa 

Joutsenmerkinnällä. Scandicillakin hotellihuoneiden hintoja seuraavat 

talouspuolen henkilöt, jotka päättävät päivittäiset hinnat oman 

hinnoittelustrategian mukaan.  Tällöin asiakkaille olisi hyvin vaikea saada 

näkyväksi, että he maksavat Joutsenmerkinnän takia huoneesta enemmän kuin 

kilpailijalla. 

Hotellin ympäristöystävällisistä toiminnoista lähiruoan tarjoaminen aamiaiselle 

sekä liinavaatteiden vaihto harvemmin korostui tärkeimpinä. Muissa toiminnoissa 

mielipiteet jakautuivat tasaisesti kaikkien neljän vaihtoehdon välille. 

Liinavaatteiden vaihto vain asiakkaan halutessa korostuu varmasti sellaisten 

työmatkailijoiden keskuudessa, jotka majoittuvat hotellissa pidempiä ajanjaksoja. 

Tällöin asiakas saa itse valita kuinka usein lakanansa haluaa vaihtaa. Monelle on 

varmasti luonnollista nukkua useampi yö samoissa lakanoissa, aivan niin kuin 

kotonakin, jolloin lakanat vaihdetaan pääsääntöisesti kerran viikossa. Pyyhkeet 

vaihdetaan aina niin pyydettäessä. Lattialle jätetty pyyhe on merkki siivoojalle 

pyyhkeiden vaihdosta. 

Lähiruoan tärkeyttä painotti moni vastaajista. Joutsenmerkityn hotellin tulee 

käyttää ravintoloissaan sekä aamiaisella ympäristöystävällisiä tuotteita, 

luomuruokaa sekä suosia reilun kaupan tuotteita (Motiva Services Oy 2015c). 

Luomuruoan tarjoaminen aamiaisella kuuluu Scandin omaan standardistoon osana 

ympäristöajattelua. Vastaajista lähes puolet piti lähiruokaa hyvin tärkeänä osana 

hotellin palveluita. Tämän tiedon puitteissa toimeksiantaja voisi lisätä useampia 

luomu- ja lähiruokia aamiaiselle. Tavarantoimittajien ympäristöystävällisyys ja 

tilattujen tuotteiden ympäristöystävällisyys on merkittävässä roolissa yrityksen 
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vastuullisuudessa. Paikallisten toimijoiden käyttäminen kertoisi asiakkaille 

yrityksen taloudellisesta vastuusta työllistämällä lähialueiden yrittäjiä.  

Tutkiessani hotellin valintaan vaikuttavia ominaisuuksia. Sijainti nousi selkeästi 

tärkeimmäksi ominaisuudeksi. Tutkimukseni tulos vastaa Amadeus Travel 

Insightsin (2013) sekä Market Metrixin (2013) tutkimusotoksia matkustajien 

tärkempänä pitämästä ominaisuudesta hotellia valitessa. Sijainti oli selkeästi 

tärkein ominaisuus hotellia valitessa. Tutkimuksessani ympäristömerkintä ylsi 

neljänneksi tärkeimmäksi ominaisuudeksi hotellia valitessa. Market Metrixin 

(2013) tutkimuksessa hotellin ympäristöystävällisyys oli vähiten tärkein asia 

hotellia valitessa. Market Metrixin kyselyssä vastausvaihtoehtoja oli 13 kun 

omassani oli vain kuusi. Tällöin ympäristömerkinnän tärkeys korostui työssäni 

enemmän kuin Market Metrixin vastaavassa tutkimuksessa. National Travel 

Monitorin (2009) tutkimuksessa selvisi, että hotelliketjulla ei ole suurempaa 

vaikutusta hotellivalintaan. Myös omassa tutkimuksessani ketjun merkitys oli 

hyvin vähäinen ja sijoittui vähiten tärkeimmäksi ominaisuudeksi. 

Tutkimustulokseni osoittavat selkeästi, että hotellin vastuullisuudella on 

vaikutusta hotellivalintaan. Jolloin toimeksiantajani kannattaa ehdottomasti hakea 

Joutsenmerkintää uudestaan kaikkiin kolmeen toimipisteeseen ja tehdä tarvittavat 

muutokset kriteeriuudistuksen myötä.  

5.4 Reliabiliteetti ja validiteetti 

Realibiliteettä käytetään pääsääntöisesi määrällisessä tutkimuksessa. 

Realiabiliteetti-käsitteellä tarkoitetaan mittarin tai menetelmän luotettavuutta. 

Tutkimuksen luotettavuudella tarkoitetaan, että tutkimuksen tulokset ovat 

toistettavissa eivätkä sattumanvaraisia. (Virtuaali ammattikorkeakoulu 2015b.)  

Validiteetillä tarkoitetaan tutkimuksen pätevyyttä. Tutkimuksen pätevyys ja 

luotettavuus tarkoittaa tutkimusmenetelmän kykyä selvittää sitä, mitä tutkimuksen 

on tarkoitus selvittää ja tutkia. Jos tutkimuksesta saadut tulokset vastaavat vallalla 

olevaa teoriaa tai pystyvät parantamaan tai tarkentamaan sitä, on tulos validi. 

Validiteettia arvioidessa on mietittävä, kuinka tarkasti tutkimusote ja -menetelmät 
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vastaavat tutkittavaa ilmiötä tai ongelmaa. Menetelmien tulee olla sen mukaisia, 

millaista tietoa halutaan kerätä. (Virtuaali ammattikorkeakoulu, 2015c.)  

Kuten Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (2007) esimerkissään mainitsivat, etteivät 

tutkijan todellisuus useinkaan vastaa asiaa jota hän luulee tutkivansa. Vastaajat 

saattavat käsittää kyselylomakkeen kysymykset eri tavalla kuin tutkija. Jos tutkija 

ei muuta ajattelutapaansa tutkimukseensa ennen tulosten analysointia, ei tuloksista 

tule valideja. (Hirsjärvi ym. 2007, 216–217.) Minun käsitykseni ennen tulosten 

analysointia poikkesi huomattavasti todellisuudesta. Asiakkaat olivat esimerkin 

mukaan ymmärtäneet muutamat kysymykset eritavalla kuin minä, mutta otin sen 

huomioon heti kun sen tuloksia purkaessa huomasin. Täten yritin saada tuloksista 

mahdollisimman valideja muuttamalla omaa ajattelumalliani aiheesta.  

Valitettavasti vastauksista huomaa, etteivät asiakkaat ole täyttäneet 

kyselylomaketta huolellisesti ja ajatuksen kanssa. Huolimattomuus vaikuttaa 

hiukan otokseni luotettavuuteen. Pitäisin tutkimukseni tuloksia pääsääntöisesti 

luotettavina sekä pätevinä. Luotettavuus kärsii hiukan kysymyksessä jossa 

vastaajat asettavat antamani tekijät tärkeysjärjestykseen hotellia valittaessa. 

Sijannin ja hinnan välillä oli vain muutaman vastaajan ero. Suuremmalla otannalla 

vastauksista olisi saatu luotettavammat. Toistettaessa kysely uskon, että 

vastausten välille saataisi selvempi ero. Huomasin jälkeenpäin virheen 

kysymyksen kirjoitusasussa, jolloin kohta ”muu” ei sijoittunut 

tärkeysjärjestyksessä mihinkään. Tutkimus on kuitenkin validi ja vastaa 

tutkimaani aiheeseen ja vastaa suurimmilta osin vallalla olevaa teoriaa 

asiakkaiden kiinnostuksesta ympäristöystävällisyyteen hotellia valitessa.  
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6 YHTEENVETO  

Tässä luvussa käyn läpi opinnäytetyön yhteenvedon muodossa. Yhteenvedossa 

käyn läpi, kuinka onnistuin tutkimustavoitteissani sekä keskeisimpiä tutkimuksen 

tuloksia. 

Opinnäytetyössäni tutkin hotelliasiakkaiden kiinnostusta hotellin vastuullisuuteen 

sekä ympäristöystävällisyyteen. Tutkimuksessani käytin Joutsenmerkkiä keinona 

selvittää, kuinka tärkeitä ympäristöasiat ovat asiakkaille. Tutkimuksen toteutin 

kyselylomakkeen avulla Scandic Lahden, Scandic Vierumäen sekä Scandic 

Patrian vastaanotoissa. Asiakkailla oli mahdollisuus ottaa kyselylomake mukaan 

huoneeseen tai täyttää sitä sisäänkirjautumista odottaessa. Vastaajien kesken 

arvoin Scandicin majoituslahjakortin. Tarkoituksenani oli saada 100 vastausta 

tekemääni ympäristöystävällisyystutkimukseen. Vastauksia tutkimukseeni sain 

kuitenkin vain 82. Kuten aikaisemmin totesin, voidaan tuloksia pitää suuntaa 

antavina.  

Saavutin työlleni asettaman tavoitteen, ja tutkimus vastasi tutkimuskysymykseen. 

Hotellin vastuullisuuden kiinnostuksen lisäksi, tutkin ovatko miehet vai naiset 

enemmän kiinnostuneita ympäristöasioista ja vastuullisuudesta hotellia valitessa. 

Tutkimukseni osoitti, että Joutsenmerkki on vastaajille tärkeä ominaisuus 

palveluita ja tuotteita valitessa. Hotellin ympäristäystävällisyys oli erityisen 

tärkeää suurimmalle osalle vastaajista. Ympäristöystävällisyys oli tärkeää lähes 70 

%lle vastaajista. Hotellivalinnassa ympäristöasiat olivat tärkeämpiä kuin muita 

tuotteita valitessa. Joutsenmerkin asettamat vastuullisuuden vaatimukset 

hotelleille olivat vain jonkin verran vastaajien tiedossa tai ei lainkaan.  Miehet 

olivat enemmän kiinnostuneita Joutsenmerkistä sekä hotellin 

ympäristöystävällisyydestä kuin naiset. 70 % miehistä piti hotellin 

ympäristöystävällisyyttä tärkeänä asiana hotellia valitessa. Naisista vain 30 % piti 

hotellin ympäristöystävällisyyttä tärkeänä. Miehistä enemmistö tiesi 

valitsemallaan hotellilla olevan Joutsenmerkki. Naiset olivat taas enemmän 

tietoisia Joutsenmerkin asettamista kriteereistä ja olisivat valmiita maksamaan 

enemmän ympäristöystävällisistä palveluista ja tuotteista.  Tulosten perusteella 

voimme todeta, että vastuullisuudella on merkittävä vaikutus hotellivalintaan. 
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6.1 Kehitysehdotuksia toimeksiantajalle 

Kaiken kaikkiaan uskon, että tuloksista on hyötyä toimeksiantajalle. 

Toimeksiantajan toiveesta kysyin tulisiko tietoa olla hotelleissa enemmän ja 

kuinka sen tulisi näkyä. Tutkimustulokset antoivat paljon hyviä kehittämisideoita 

Joutsenmerkin näkyvyydelle hotellissa. Hotellien tulee ehdottomasti hakea 

Joutsenmerkintää uudelleen. Vastuullisuudella on selkeästi vaikutusta asiakkaiden 

hotellivalintoihin. 

Joutsenmerkin näkyvyyden lisäämiseksi ehdottaisin seuraavia asioita lomakkeen 

avoimen kysymyksen perusteella.  

Vastaajat painottivat tietojen lisäämistä Internet-sivuille. Scandicin sivuilla on 

erittäin kattavasti tietoa heidän ympäristötyöstä, palkinnoista ja muista 

ympäristöön liittyvistä panostuksista. Joutsenmerkkiä sekä Scandicin 

ympäristötyötä koskevat tiedot tulisi siirtää Internet-sivuilla sellaiseen paikkaan, 

josta ne olisi helpommin asiakkaiden löydettävissä. Tämänhetkinen sijainti on 

selkeästi liian vaikeasti löydettävissä. Ympäristöasioiden painotus sivustolla voisi 

olla selkeämmässä roolissa, koska se on kuitenkin merkittävä osa Scandicin 

päivittäistoimia. Hotellikohtaisilla sivuilla on myös merkintä hotellin 

ympäristömerkinnästä. Logojen lisääminen ympäristömerkittyjen hotellien 

sivuille, olisi oiva tapa lisätä asiakkaiden tietoisuutta hotellien vastuullisuudesta 

sekä saada asiakkaat ottamaan enemmän selvää Scandicin 

ympäristöpanostuksista.  

Kuluttajia tulisi lisää tiedottaa Joutsenmerkin asettamista kriteereistä, jotta he 

saavat tietoonsa kuinka paljon työtä yritykset tekevät ympäristön hyväksi. 

Uskoisin, että paras paikka tuoda ilmi hotellin ympäristömerkki on hotellin 

vastaanottotiski. Vastaanotossa oleva pieni Joutsenmerkki-lippu sekä tarra ulko-

ovessa jäävät usealta varmasti huomiotta sisäänkirjautumisen yhteydessä. 

Tarpeeksi iso logo vastaanottotiskissä tai takaseinällä ei varmasti jäisi keneltäkään 

huomiotta.  

Kaikissa hotellihuoneissa on olemassa esite Joutsenmerkistä ja minkälaisia toimia 

hotellin tulee suorittaa, ennen kuin se on oikeutettu toimimaan kyseisen 

ympäristösertifikaatin alla. Esitteiden sijoittelua voisi miettiä uudestaan, koska 
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avoin kysymys selkeästi osoittaa, etteivät asiakkaat ole sitä huomanneet. Esitteet 

voisi sijoittaa esitetelineen sijasta pöydälle, jolloin on todennäköisempää, että 

majoittuja ne huomioisi. Myös Scandicin ympäristötyöstä voisi lisätä huoneisiin 

esitteen.  

Toimenpiteet Joutsenmerkin näkyvyyden edistämiseksi: 

1. Esitteiden uudelleen sijoitus esimerkiksi hotellihuoneen kirjoituspöydälle. 

2. Logojen uudelleen sijoitus vastaanottoon. 

3. Ympäristötyön parempi näkyvyys Internet-sivuilla sekä Joutsenmerkki 

logon lisääminen hotellikohtaisille sivuille. 

6.2 Arviointi  

Opinnäytetyö oli prosessina kohtuullisen helppo vaikkakin hyvin aikaa vievä. 

Onnistuin pitämään asettamani aikataulun suunnitellun mukaisena. Teorian 

onnistuin pitämään rajattuna, eikä se rönsyilemään pelkäämälläni tavalla. Etenin 

teoriassa suppilomaisesti suuremmista käsitteistä kohti pienempiä. Tiedon haku 

onnistui odotettua paremmin, vaikka teknisiä ongelmia ilmenikin matkan varrella. 

Kyselylomakkeen tekemiseen olisi kannattanut perehtyä vielä paremmin, jotta 

kysymysten asettelusta olisi saatu enemmän hyötyä. Muutamia kysymyksiä olisin 

muuttanut kokonaan ja pistänyt paremmin merkille kysymysten muotoilun.  

Kyselylomakkeesta olisi voinut jättää pois myös suurimman osan 

taustakysymyksiä, koska niistä ei loppujen lopuksi ollut hyötyä tuloksia 

analysoidessa.  

Tulosten analysointi osoittautui haasteellisimmaksi osuudeksi opinnäytetyössä. 

Teoriaosuuteen verrattuna tulosten analysointi ja purku vei enemmän aikaa ja 

vaati huomattavasti enemmän hienosäätöä.    

6.3 Ehdotuksia jatkotutkimuksille 

Oma työni on jatkotutkimus Sini Vilkon ja Anu Nurmen laadulliselle 

opinnäytetyölle. Ympäristöasiat ovat jatkuvasti ajankohtainen aihe. Brännaren 

ym.  (2005) mukaan keskieurooppalaisten hotellivalintakriteereihin kuuluu 
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ympäristöasioiden huomioiminen. Olisi kiinnostavaa tehdä uusi tutkimus siitä, 

pitävätkö keskieurooppailet hotellin vastuullisuutta ja ympäristöystävällisyyttä 

tärkeänä hotellivarausta tehdessä. 

Tekemäni tutkimus voitaisiin totteuttaa myös muissa Scandicin hotelleissa tai 

kokonaan eri ketjun hotelleissa. Kiinnostavaa olisi tutkia esimerkiksi 

pääkaupunkiseudun hotellien tilannetta saman aiheen tiimoilta. 
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LIITE 1. Kyselylomake 

KYSELYLOMAKE YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYDESTÄ 

Sukupuoli: 

 Nainen  

 Mies 

Ikä: 

 18-25 

 26-35 

 36-45 

 46-55 

 55 + 

Matkustamisen syy: 

 Vapaa-aika 

 Työmatka 

Asema työmarkkinoilla: 

 Opiskelija 

 Työntekijä 

 Esimies 

 Yrittäjä 

 Eläkeläinen 

 Työtön 

Yöpymisvuorokaudet hotellissa vuoden aikana: 

 1-10 

 11-20 

 21-30 

 30 + 

 

 



 

 

Kuinka tärkeänä pidätte joutsenmerkkiä valitessanne tuotteita/palveluita? 

Vähän tärkeänä        1  2 3 4    Hyvin tärkeänä 

Kuinka tärkeänä pidätte ympäristöystävällisyyttä hotellia valitessanne? 

Vähän tärkeänä         1 2  3 4     Hyvin tärkeänä 

Kuinka tietoisia olette joutsenmerkin asettamista ympäristökriteereistä hotellille? 

En lainkaan      1 2 3 4    Hyvin tietoinen  

Olitteko tietoinen joutsenmerkistä valitessanne tämän hotellin? 

 Kyllä 

 En 

Merkitkää seuraavat asiat tärkeysjärjestykseen valitessanne hotellia (1=tärkein, 5=vähiten tärkein) 

 Hinta 

 Sijainti 

 Ympäristömerkki/ympäristöystävällisyys 

 Ketjuun kuuluminen 

 Oheispalvelut (kuten ravintola, sauna, kuntosali yms.) 

 Muu, Mikä?: 

Kuinka tärkeänä pidätte seuraavia asioita majoittuessanne hotellissa (1=Vähän tärkeää, 4=Hyvin 

tärkeää) 

Lajittelu huoneessa        1 2  3  4 

Valoja säätelevä avainkortti        1 2 3  4 

Lähiruoka aamiaisella        1 2 3  4 

Pyyhkeiden ja lakanoiden vaihto vain pyydettäessä 1 2                    3  4 

Liiketunnistimella toimivat valot käytävissä       1 2  3  4 

 

  



 

 

Oletteko valmis maksamaan enemmän majoittumisesta joutsenmerkityssä hotellissa?  

 En ole 

 5-10 € 

 10-20€ 

 20€+ 

 

Tulisiko hotellissa olla enemmän tietoa joutsenmerkistä sekä Scandicin ympäristötyöstä? 

 Kyllä, tietoa voisi olla lisää 

 Ei, tietoa on riittävästi 

 En tiennyt, että hotellilla on joutsenmerkki 

Miten joutsenmerkin tulisi näkyä hotellissa? 

 

 

 Haluan osallistua Scandicin yöpymislahjakortin arvontaan 

Sähköpostiosoitteeni on;      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LIITE 2. Avoimen kysymyksen vastaukset 

Miten joutsenmerkin tulisi näkyä hotellissa? 

- Vaikkapa tarroilla 

- Tärkein tieto hotellin esittelysivulla netissä ja esitteissä 

- Logo, nettivu ja mainonta 

- Jokin esite/ juliste sopivalla paikalla 

- Tarpeellinen tieto oli jo saatavilla 

- Korostaa enemmän.. 

- Merkittynä selkeästi, sekä fyysisesti hotellissa että verkkosivuilla 

- Jos nyt ylipäätään näkyisi 

- Aulassa, pääovissa sekä huoneissa 

- Tietoa näkyvissä, esim. roskis; ei tietoa miten lajitellaan huoneessa 

- Toisissa Scandiceissa wc:ssä on jokin tarra (vai oliko se ruotsissa ja 

norjassa?) 

- Huoneessa 

- Nettisivuilla, aulassa ja huoneissa 

- Irtolehtisiä, julisteita jne. 

- Huomasin vasta nyt, että se on etuovessa, vaikka se on näkyvä paikka sitä 

ei huomaa, koska sisään tullessa on keskittynyt muihin asioihin. eli merkki 

voisi olla näkyvissä esim. respassa tai hississä. 

- Riittävän isoin merkein receptionissa, huoneissa. 

- Huoneissa voisi olla mainos tyyliin ”meillä on joutsenmerkki” 

- Vastaanotossa, huoneissa esim. esitteinä 

- Voisihan siitä olla tietoutta esim. huoneissa esitteen muodossa 

- Logo/Banderolli + miten vaikuttaa/tarkoittaa meidän hotellissa. 

Esimerkiksi kampanjointi, nyt en sitä tietoisesti ole missään nähnyt (Tämä 

kysely herätti hyvin). Ulkomailla monesti hotelleissa mainostetaan tämän 

tyyppisiä asioita. 

- Respassa voisi olla mainosplakaati joka ilmaisee asian 

- Info riittää 

- Nettisivuilla 

- Mitä se on? 



 

 

- Voisi esim saada tietoa sisäänkirjautuessa ja huoneen pöydällä voisi olla 

tieoa. Samalla tieto miten joutsenmerkki käytännössä tarkoittavat 

hotellissanne. 

- Huoneessa jotenkin 

- Luomuruoka, saippua+shampoo luonnonkosmetiikkaa, luonnonmukaisia 

tekstiilejä/materiaaleja, kierrätysmahdollisuus, energiansäästö 

(mm.ledvalaistus), sähköisesti tehtävä sisäänkirjautuminen. 

- Tekojoutsen sisäänkäynnin yhteydessä 

- Huoneissa voisi olla esillä esim. infolehtinen, jossa kerrotaan kriteereistä 

ja miten ko.hotellissa niitä sovelletaan. 

- Logo vastaanotossa tai hotellin ovessa riittää www sivujen lisäksi. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LIITE 3. Kuviot kyselylomakkeen tuloksista 

 

KUVIO 7. Ovatko vastaajat valmiita maksamaan enemmän majoittumisesta 

joutsenmetkityssä hotellissa (N=82) 

 

KUVIO 8. Tulisiko vastaajien mielestä joutsenmerkistä sekä Scandicin 

ympäristötyöstä olla enemmän tietoa (N=80) 
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KUVIO 9. Vastaajien asema työmarkkinoilla (N=82) 
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