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Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää, miten Helsingin Saunasaaren kansainvä-
lisiä jakelukanavia voisi kehittää ja millaiset yhteistyökumppanit jakelukanavien ke-
hittämiseen olisivat sopivia. Opinnäytetyön tilaajana oli Helsingin Saunasaari Oy.  
 
Opinnäytetyön teoriaosuus sisältää tärkeimpiä osuuksia kansainvälisen yhteistyön ra-
kentamisen kannalta. Teoriaosuudessa esiteltiin lyhyesti Helsingin Saunasaari ja sen 
toiminta, sekä myytävät palvelut. Jakelukanavien kohdalla keskityttiin, mistä ne muo-
dostuvat ja mikä vaikuttaa jakelukanavien valintaan. Jakelukanavien lisäksi analysoin 
B2B-ostokäyttäytymistä sekä segmentoinnin tärkeyttä.  
 
Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisella tutkimusmenetelmällä teemahaastattelua käyt-
täen. Haastatteluja oli neljä, joista kaikki olivat matkailualan ammattilaisia. Opinnäy-
tetyö on myös toiminnallinen, koska se tuottaa toiminnallisen oppaan tietylle yrityk-
selle, eli Helsingin Saunasaarelle.  
 
Opinnäytetyön lisäksi tehtiin opas, jonka avulla Helsingin Saunasaari pystyy kehittä-
mään kansainvälisiä jakelukanaviaan. Teemahaastatteluista saatujen aineistojen poh-
jalta opas rakentui. Oppaan tarve nousi työnantajan toiveesta kasvattaa kansainvälisten 
asiakasryhmien määrää, koska tällä hetkellä suurin osa Saunasaaren asiakkaista on 
suomalaisia yritysryhmiä.  
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The topic of this thesis was to find out how Saunasaari in Helsinki can develop their 
international distribution channels and which kind of cooperation partner would be the 
best kind. This thesis was commissioned by Helsinki Saunasaari Oy  
 
Thesis theory includes the most important parts of creating collaboration with national 
partners. In theory part is introduced Helsinki Saunasaari shortly and its activity, and 
what it’s selling. In distribution channels is focused on where they are forming and 
what effects to the choice when choosing distribution channels. Also in this thesis is 
analysed B2B-buying behavior and importance of segmentation.  
 
This thesis was accomplished with qualitative research method and interviewing pro-
fessionals with theme interview. This thesis is also functional because it’s develops 
practical guide to the company who has ordered this thesis.  
 
In addition to the report, was also made a practical guide. With that Saunasaari can 
develop their international distribution channels. The answers that was got from the 
theme interview, was the ground to the guide book. The need for this guide was given 
from the owner of Saunasaari, and they want to increase international guests. For now, 
their customers are mainly Finnish company groups.  
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1. JOHDANTO 

Opinnäytetyön aiheena oli tehdä Helsingin Saunasaarelle tutkimus, joka edesauttaisi 

heidän kansainvälisten jakelukanavien kehittämistä. Tutkimus on yritykselle ajankoh-

tainen, koska he haluavat kasvattaa kansainvälisten matkailuryhmien saapumista Sau-

nasaareen. Saunasaarella on kannattava asiakasryhmä, eli suomalaiset yritysryhmät, 

mutta Saunasaaren uniikin miljöön takia sitä halutaan myös myydä kansainvälisille 

matkailijoille muun muassa hyvinvointiohjelmapalvelupaketin osaksi.  

 

Tutkimusmenetelmänä oli laadullinen eli kvalitatiivinen sekä toiminnallinen. Opin-

näytetyössä käytettiin teemahaastattelua, joista saatujen aineistojen pohjalta tehtiin 

opas. Tutkimuksen aiheen teoreettista pohjaa rajattiin jakelukanaviin, johon on keski-

tytty työn teoriaosuudessa. Lisäksi teoriaosuus käsittelee kansainvälistä segmentointia 

sekä business-to-business ostokäyttäytymistä, jotka vaikuttavat laaja-alaisesti jakelu-

kanavien kehittämiseen.  

 

Opinnäytetyöhön kerättiin teoreettista perustietoa jakelukanavien kehittämisestä, niin 

kansainvälisesti kuin yleiselläkin tasolla. Teemahaastattelujen avulla alan ammattilai-

set kertoivat heidän näkökulmiaan mikroyrityksen toiminnan kehittämiseen. Haastat-

telukysymykset pohjautuivat kansainvälisen yhteistyön kehittämiseen ja niiden tarkoi-

tuksena oli saada henkilökohtaisempaa ja syvempää näkemystä aiheeseen teorian li-

säksi. Saatujen tietojen ja haastattelujen perusteella tein yhteenvetoa ja analyysiä, 

joista tein johtopäätöksiä peilaten näitä myös kokonaisuudessaan kansainväliseen nä-

kökulmaan.  

 

Tietojen ja havaintojen pohjalta tavoitteena oli lopulta tuottaa Helsingin Saunasaari 

Oy:lle hyödyllistä ja kannattavaa tietoa tulevaisuuden kannalta siitä, miten he voisivat 

jatkossa kehittää kansainvälisiä jakelukanaviaan ja näin edistää tunnettavuuttaan ja tie-

tenkin myyntiään, joka nostaa heidän asemaansa ohjelmapalveluiden tuottajana.  
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2. TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Tutkimuksen tausta, tavoite ja tehtävä 

Tässä kappaleessa on selvennetty tutkimusaiheesta ja työn merkitystä toimeksiantajan 

organisaatiolle. Tutkimuksen kohteena on Helsingin Saunasaari ja sen tarkoituksena 

on kehittää Saunasaaren jakelukanavia kansainvälisille markkinoille, jonka lopputu-

loksena on toimeksiantajalle tuotettu opas.   

 

Alkuperäisenä tarkoituksena oli kehittää organisaation myyntiä markkinoinnin yhtey-

dessä, mutta aihetta päätettiin rajata jakelukanavien kehittämiseen jo tutkimuksen 

suunnitteluvaiheessa, jottei työstä tule liian laaja-alaista. Tutkimuksen hyödynnettä-

vyyden kannalta on tärkeää löytää oikeat jakelukanavat, jotka helpottavat kansainvä-

listen asiakkaiden hankkimista. Tämä on opinnäytetyön tutkimustehtävä. Toimeksian-

tajan toiveesta työssä keskitytään oikeastaan vain kansainvälisiin asiakkaisiin, jotta 

heille tapahtuva myynti lähtisi kasvuun kehiteltyjen jakelukanavien avulla, mikä on 

myös opinnäytetyön tavoite.  

 

Opinnäytetyön opas antaa tietoa organisaatiolle kehitettävistä kansainvälisistä jakelu-

kanavista, jotka mahdollistavat tutkimusraportin lisäksi oppaan teon. Työn toiminnal-

lisessa osuudessa suunnitellaan varsinainen opas, jonka avulla toimeksiantajan on hel-

pompi lähteä rakentamaan jakelukanavien kehittämistä toiminnassa. Opinnäytetyön 

tavoite on kehittää Helsingin Saunasaaren kansainvälisiä jakelukanavia niin, että uusia 

kansainvälisiä asiakkaita on mahdollista tavoittaa. Oppaan tarkoituksena on selvittää, 

miten Saunasaaren kansainvälisiä jakelukanavia voi kehittää.  

 

Oppaan tutkimustehtävänä on selvittää, miten Saunasaaren kansainvälisiä jakeluka-

navia voi kehittää. Käytännössä tutkimustehtävä sisältää tarkentavia tutkimuskysy-

myksiä, kuten millaisia ovat sopivat jakelukanavat organisaatiolle, miten kansainvä-

listä yhteistyötä lähdetään rakentamaan sekä mitä oppia pienen organisaation kannat-

taisi ottaa suuremmilta toimijoilta, kuten erilaiset matkatoimistot Suomessa.  Opinnäy-

tetyöstä tuotettava opas vastaa kysymyksiin, miten organisaation jakelukanavia voi 
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kehittää kansainvälisille markkinoille sopiviksi sekä kuinka kansainvälisiin yhteistyö-

kumppaneihin saa parhaiten yhteyttä. 

 

Teemahaastatteluiden avulla toivotaan myös vastauksia siihen, millaisia jakelukanavia 

ja keinoja organisaation kannattaa käyttää. Saunasaarella on jo maineikas ja suhteelli-

sen pitkä ura takana kansallisena kokous- ja virkistystoimijana, joten on tärkeää saada 

tuotettua hyödyllistä tietoa kansainvälisen toiminnan kehittämiseen. Tutkimuksen ta-

voitteena onkin mahdollisuus tuoda tutkimuksen myötä ilmi aivan uusia havaintoja tai 

näkökulmia toiminnan kehitykseen.  

 

2.2 Tutkimusmenetelmät 

2.2.1  Laadullinen eli kvalitatiivinen ja toiminnallinen tutkimus 

Vilkan ja Airaksisen (2000, 41) mukaan toiminnallisen opinnäytetyön tulisi olla työ-

elämälähtöinen, käytännönläheinen sekä alan tietojen ja taitojen hallintaa osoittava. 

Toiminnallisen opinnäytetyön yhtenä tavoitteena onkin osoittaa opiskelijan kykyä yh-

distää teoriatieto ja käytännön osaaminen sekä pohtia näitä asioita kriittisesti. Sen 

avulla opiskelija kehittää itseään ammatillisesti oman alansa ammattikulttuurin avulla. 

(Vilkka & Airaksinen 2004, 41-42).  

 

Opinnäytetyöni tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena eli laadullisena menetelmänä 

sekä toiminnallisena tutkimuksena, eli tutkimus tavoittelee toimeksiantajan organisaa-

tiolle käytännön toiminnan kehittämistä. Toiminnallinen opinnäytetyö sopii menetel-

mänä yhdistämään teorian ja käytännön. Toiminnallisessa tutkimuksessa teorian ja sen 

analysoinnin avulla pyritään synnyttämään toiminnan tulos, eli Saunasaarelle suunni-

tellut kansainväliset jakelukanavat (Vilkka & Airaksinen 2003, 7-8). Toiminnallisen 

menetelmän avulla tuotettu opinnäytetyön tärkeänä osana on luoda tutkimuksesta ko-

konaisilme, josta työn tavoitteet tulevat ilmi (Vilkka & Airaksinen 2003, 51).  

 

Toiminnallinen menetelmä sopii tutkimuksen aiheelle, koska sen tarkoituksena on 

tuottaa yritykselle toiminnallisen oppaan. Laadullisen ja toiminnallisen opinnäytetyön 
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yhdistelmä mahdollistaa kohderyhmän eli kansainvälisten asiakkaiden näkemyksiin 

perustuvat ideat, eli kannattavat jakelukanavat (Vilkka & Airaksinen 2003, 63).  

 

Tutkimuksessa käytettiin myös laadullista tutkimusmenetelmää, jonka avulla pysty-

tään ymmärtämään ilmiötä kokonaisvaltaisesti. Laadullinen tutkimusmenetelmä sopii 

opinnäytetyöhöni toiminnallisen menetelmän ohella, koska tavoitteena on pyrkiä ke-

hittämään organisaation toimintaa. Tutkimuksen aiheesta ei ole aikaisemmin tehty 

vastaavia tutkimuksia, joten ensimmäiseksi on selvitettävä, mistä tutkimuksessa on 

kyse, eli selvittää tutkittavaa ilmiötä (Kananen 2014, 17.) Teemahaastattelun avulla 

saadaan hyvin kerättyä aineistoa tutkimukseen, koska siinä selvitetään ammattilaisen 

mielipiteitä tiettyyn teemaan, eli kansainvälisiin jakelukanaviin. (Vilkka & Airaksinen 

2003, 63.)  

2.2.2 Teemahaastattelu  

Haastattelumalleja on monia erilaisia, mutta karkeasti jaettuna niitä on kolmenlaisia. 

Kaikki haastattelut alkavat haastattelijan määrittämällä aiheenvalinnalla, mutta esi-

merkiksi täysin avoimissa haastatteluissa se mukautuu haastateltavan vastuksiin ja niin 

ollen siirtyy aiheesta toiseen sujuvasti. Toisena ääripäänä on lomakehaastattelut, jotka 

ovat hyvin strukturoituja, ja vastausvaihtoehdotkin ovat usein valmiiksi annettuja. Lo-

makehaastattelu rinnastetaan usein kyselyyn. Yllä mainittujen haastattelumallien väli-

muoto on puolistrukturoitu haastattelu, jossa haastattelun runko on valmiina ja rungon 

mukaan syntyneet kysymykset ohjaavat haastattelun kulkua. Teemahaastattelu on puo-

listrukturoitu haastattelumenetelmä. Kyseisessä menetelmässä teemat ovat samat kai-

kille haastateltaville, mutta kysymykset voivat erota toisistaan. (Hirsjärvi & Hurme 

2000, 66-67.)  

 

Teemahaastattelu rakentuu suunnitteluvaiheessa, jonka jälkeen tulee itse haastattelu-

vaihe ja joka etenee analyysivaiheeseen asti. Suunnitteluvaihe pohjautuu tutkimuksen 

tutkimusongelman ja siihen liittyvien ilmiöiden tunnistamisella. Tutkimuksesta nou-

sevien ilmiöiden perusteella voidaan rakentaa haastattelun teemoja ja mitä niiden 

avulla halutaan selvittää. Teemahaastatteluun ei laadita valmiiksi kysymyksiä, joskin 

niitä on hyvä pohtia ennen haastattelua keskustelun ohjaamiseksi. Kysymykset siis 
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syntyvät teemojen pohjalta ja osa niistä voi syntyä haastateltavan aloitteesta. Haastat-

telun jälkeen se on hyvä purkaa, jonka jälkeen tulokset analysoidaan. (Hirsjärvi & 

Hurme 2000, 66-67.)  

 

Teemahaastattelu valikoitui tutkimusmenetelmäksi opinnäytetyössä täydentämään 

teoriaa. Haastateltavina oli neljä kansainvälisen matkailualan ammattilaista eri orga-

nisaatioista Helsingin seudulta. Haastattelut toteutettiin teemojen pohjalta, muutaman 

tukikysymyksen ohjaamana. Haastattelujen teemat olivat jakelukanavien valinnat, 

käyttö ja tärkeys toiminnan kehittämisessä, B2B-ostokäyttäytyminen jakelukanavan 

valinnassa sekä kehittämisideoita.  

2.2.3 Aineistonanalysointimetodi  

Toteutan kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Tutkin, 

kuinka Saunasaaren kansainvälisiä jakelukanavia voi kehittää myynnin kasvatta-

miseksi. Kvalitatiivisen tutkimuksen aineisto koostuu teemahaastatteluista saaduista 

vastauksista. Sisällönanalyysia voidaan käyttää kaikissa laadullisissa tutkimuksissa. 

Sisällönanalyysi tarkoittaakin kirjoitetun, kuullun tai nähdyn sisällön analyysia 

(Tuomi & Sarajärvi 2003, 93).  

 

Sisällönanalyysi mahdollistaa dokumenttien systemaattisen ja objektiivisen analysoin-

nin. Dokumentiksi luetaan kirjalliseen muotoon laitettu materiaali, esimerkiksi teema-

haastattelusta saadut vastaukset. Sisällönanalyysi on menetelmä, jolla pyritään saa-

maan tutkittava ilmiö tiiviiseen ja yleiseen muotoon. Tämän tarkoituksena on saada 

aineisto järjestetyksi johtopäätösten tekoa varten. (Tuomi & Sarajärvi 2003, 105.)  

 

Tutkimusaineiston analyysi etenee vaiheittain. Aineistolähtöinen sisällönanalyysime-

netelmä voidaan jakaa kolmeen osaan: aineiston pelkistäminen (redusointi), ryhmitte-

lyyn (klusterointi) ja teoreettisten käsitteiden luomiseen (abstraktointi) (Tuomi & Sa-

rajärvi 2003, 110-111).  

 

Aineistolähtöinen sisällönanalyysi tarkoittaa pelkistetysti teorian rakentamista alhaalta 

ylös empiirisestä osiosta lähtien. Aineiston eli korpuksen rajaaminen onkin näin ollen 
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tärkeää, jotta analysointi on mielekästä. Ongelmana laadullisessa tutkimuksessa on, 

että aineisto ei lopu koskaan. Aineistolähtöinen analyysin tarpeellisuus korostuu, kun 

tarvitaan perustietoa jonkin ilmiön olemuksesta. (Eskola & Suoranta 2000, 19.)  

2.2.4 Teoreettinen viitekehys  

Teoreettisella viitekehyksellä pyritään selvittämään laaja-alainen ymmärrys tutkitta-

vasta ilmiöstä eli kansainvälisistä jakelukanavista, ja teemahaastattelun sekä teorian 

avulla pyritään analysoimaan sisältöä. Tutkimuksessa on myös hyödynnetty olemassa 

olevia tilastotietoja ja vastaavia taloustietoja, esimerkkinä on Suomessa yöpyvien mat-

kailijoiden määrä vuonna 2017. Hankittuja teoriatietoja on pyritty analysoimaan ja tul-

kitsemaan tekemällä niistä sekä yhteenvetoja että johtopäätöksiä aihepiireittäin – ja 

lopulta kokonaisuutenakin.  

 

Tutkimuksen teoriaosuuteen käytettiin alan kirjallisuutta sekä luotettavia internet-läh-

teitä, kuten Visit Finland:n ja Saunasaaren www-sivut. Teoriaosuuden avulla pyritään 

rakentamaan mahdollisimman kattava käsitys jakelukanavista ja niiden kehittämisestä. 

Tarkoituksena on myös haastatella alan ammattilaisia, jotka työskentelevät tai ovat 

työskennelleet kansainvälisten jakelukanavien parissa. Haastatteluilla pyritään saa-

maan erilaista näkökulmaa jakelukanavien toiminnasta, kehityksestä, vertailusta sekä 

alan muutoksesta.  

 

Teoriaosuuden määrä tulee monista eri lähteistä, joten osuuden tavoitteena on rakentaa 

teoriasta yhteenveto, jonka avulla voidaan analysoida sekä tehdä johtopäätöksiä. 

Laaja-alaisia lähteitä käyttämällä ilmiötä voi tarkastella monesta eri näkökulmasta. 

Tutkimuksessa pyritään keskittymään jakelukanavien strategisen kehittämisen kan-

nalta oleellisen kokonaisuuden hahmottamiseen, erityisesti kansainvälisestä näkökul-

masta. Aineisto pyritään esittämään toiminnan kuvauksena, jonka tarkoituksena on 

osoittaa työ prosessina, joka tähtää organisaation toiminnan kehittämiseen. Prosessin 

tarkoituksena on osoittaa, oliko työ kannattava ja onnistuiko jakelukanavien kehittely 

suunnitelmien mukaan.  
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Teoriaosuus sisältää keskeisiä käsitteitä jakelukanavista keskittyen markkinointi- ja 

myyntikanaviin, jonka lisäksi työ sisältää tietoa Business to-Business-ostokäyttäyty-

misestä ja segmentoinnista. Lisäksi työssä on yritystietoa itse Saunasaaresta ja sen toi-

minnasta. Tutkimuksen teoriaosuuteen on ollut tarjolla tietoa monista eri aiheista. 

Tästä syystä työssä on keskitytty saamaan kaikista niistä yleinen ja selkeä yhteenveto, 

jonka pohjalta aihetta analysoidaan ja tehdään johtopäätökset oppaaseen.  

 

3. SAUNASAARI  

 

Saunasaari sijaitsee Helsingissä, Suomenlinnan edustalla Vasikkasaaressa. Saunasaa-

ren liikeideana on tarjota kaikille asiakkailleen paikka rauhoittumiseen, niin fyysisesti 

kuin henkisesti ainutlaatuisessa miljöössä. Yritys toimii ohjelmapalvelu- ja kokous-

palveluiden tarjoajana. Saunasaaren liikeidean avainsanat ovat sen savusaunat, miljöö 

sekä suomalainen kansanperinne, joka tarjoaa uniikkeja elämyksiä niin suomalaisille 

kuin kansainvälisillekin asiakkaille. Asiakas pääsee kokemaan Saunasaaressa aitoa 

suomalaista tunnelmaa muun muassa maiseman ja ruokailun merkeissä. Saunasaaren 

tärkeimmät asiakkaat ovat tällä hetkellä pääkaupunkiseudun yritysasiakasryhmät, 

jotka vierailevat saarella kokouksissa, virkistäytymässä sekä esimerkiksi pikkujou-

luissa (Saunasaaren www-sivut 2017.) Vuonna 2017 Saunasaareen oli mahdollista 

päästä myös vain saunomaan, koska siellä järjestettiin suosittuja avoimia retkiä, joita 

pystyi varaamaan esimerkiksi suoraan Saunasaaren nettisivuilta. Pääsääntöisesti Sau-

nasaari on suunnattu kuitenkin ryhmille.  

 

Yritys on mikroyritys, koska sen työntekijöinä on vähemmän kuin 10 työntekijää. Sau-

nasaarella vaihtelee työntekijöiden määrä vuodenaikojen mukaan, eli esimerkiksi ke-

säisin heillä on enemmän työntekijöitä, lähemmäs kymmenen.  

 

Saunasaaressa on kolme savusaunaa, jotka ovat nimeltään Maisemasavu, Haapasavu 

ja Perinnesavu. Maisemasavu on maailman ainoa savusauna, josta on näkyvyys koko 
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pääkaupungin keskustaan. Sen henkilömäärä on 5-15, mutta sitä suositellaan kymme-

nelle hengelle. Se on uudenaikainen ”savusauna”, joka ihastuttaa saunojansa kerta toi-

sensa jälkeen. Saunan yhteydessä on myös viiden hengen kuumavesiallas. Maisemas-

avun yhteydessä on myös pesutilat sekä pukuhuone.  

 

Toisena on Haapasavu, joka tarjoaa lempeät löylyt 15 - 40 hengelle. Haapasavulla on 

myös oma kuumavesiallas kymmenelle hengelle sekä oma pesu- ja pukuhuoneraken-

nus. Kolmantena on Perinnesavu-tila, joka on aito ja perinteinen savusauna, jossa pys-

tyy saunomaan samanaikaisesti jopa 60 henkeä. Perinnesavun yhteydessä on myös 

takkatupa, pesu- ja pukuhuonerakennus sekä oma kuumavesiallas viidelle henkilölle. 

(Saunasaaren www-sivut 2017.)  

 

Saunasaaren toiminta perustuu kokous- ja virkityspalveluiden tuottamiseen sekä 

myyntiin. Jokaisella saunarakennuksella on siis omat pukuhuone- ja pesutilat, sekä 

kuumavesiallas, jotta Saunasaaressa voi olla jopa kolme eri ryhmää samanaikaisesti 

saunomassa ja virkistymässä. Palveluihin kuuluu kuljetukset Helsingin keskustasta 

saareen veneellä, ruokailut sekä saunominen. Saunasaari on ainutlaatuinen kohde, jolla 

on hyvä imago markkinoilla. Tilauspaikkana kohde on hintavahko, mutta sen palvelut 

tarjoavat asiakkaalle suuren elämyksen niin suomalaiselle, mutta erityisesti ulkomaa-

laisille asiakkaille.  

 

Saunasaari on vuoden 2018 tammikuusta lähtien avoinna ympärivuotisesti. Aikaisem-

min toiminta on ollut sesonkiluontoista, eli huhtikuusta lokakuuhun sekä säiden sal-

liessa. Nyt organisaatio on aloittanut yhteistyön paikallisen kuljetusliikkeen kanssa, 

joka pystyy kuljettamaan asiakkaita, vaikka meri olisi jäässä. (Saunasaaren www-sivut 

2018.)  

4. B2B- OSTOKÄYTTÄYTYMINEN  
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B2B on lyhenne termistä Business to Business. Tällä tarkoitetaan organisaatioiden vä-

listä kaupankäyntiä, jossa organisaatio A myy organisaatio B:lle tuotetta tai palvelu-

aan. Tuttuun kuluttajamyyntiin eli B2C eroavaisuutena on, ettei asiakas olekaan yksi-

tyinen kuluttaja tai henkilö, vaan organisaatio. B2B- ja B2C-kuluttajan erona pidetään 

myös tuotteen käytön eroavaisuutta sekä käyttäjän tavoitteita. Useimmiten tuote voi 

olla melko sama B2B- sekä B2C-kuluttajille, mutta tuotteen markkinointi eroaa kulut-

tajien välillä. (Hutt & Speh 2013, 8-9.)   

 

Yksi B2B-myynnin erityispiirteistä on ostoprosessin monimutkaisuus. Prosessi on 

yleensä pitkä ja koostuu monista eri osatekijöistä, vaiheista ja muuttujista. Ostopro-

sessissa yritysasiakkaat käyttävät hyödykseen eri asiantuntijoita, sillä myytävät palve-

lut tai tuotteet voivat olla hyvinkin monimutkaisia ja kalliita investointeja. B2B-myyn-

nissä keskitytään kokonaisvaltaisten ratkaisujen myymiseen. Ostoprosessissa voi olla 

mukana monia päätöksentekoon vaikuttavia henkilöitä, ja myyjän on tiedostettava näi-

den henkilöiden roolit. Vaikka B2B-myynnissä asiakkaana onkin organisaatio, tunteet 

ovat näissäkin kaupoissa vahvasti läsnä. Ostopäätökset eivät vain ole yhtä impulsiivi-

sia kuin B2C-myynnissä. Molempien B2C- ja B2B-myynnissä ihmiset ovat aina läh-

tökohtaisesti vuorovaikutuksessa myyjän kanssa. (Advance B2B, 2014.)  

 

Bergströmin ja Leppäsen (2009, 128) mukaan usein ajatellaan, että organisaatiot ovat 

rationaalisempia ostopäätöksissään kuin normaalit yksittäiset asiakkaat. On kuitenkin 

muistettava, että jokaisen ostopäätöksen taustalla on joukko ihmisiä, joiden tarpeet 

voivat erota hyvinkin paljon toisistaan. B2B-ostoista asiakasyrityksessä on vastuussa 

myyjä, joka pyrkii tuomaan itse organisaatiolle mahdollisimman paljon etuja B2B-

myynnin avulla. Bergström ja Leppänen (2009, 128) listaavat asiakkaiden ostopäätök-

seen vaikuttaviksi tekijöiksi muun muassa organisaation tavoitteet, strategian ja kult-

tuurin sekä organisaation koon, toimipaikan ja henkilöstön määrän. Wikströmin (2013, 

63) mukaan on otettava myös huomioon erilaiset mielikuvatekijät, havaitseminen ja 

oppiminen, ostoon sitoutuminen sekä sosiaalinen ympäristö: muut ostoprosessiin osal-

listuvat ja niin sanotut mielipidejohtajat.  

 

B2B-markkinoilla ostajan tavoitteena on saavuttaa sopivin hyötykokonaisuus suh-

teessa kustannuksiin. Organisaation tehtävänä on luoda kannattava tarjoama, joka 

mahdollistaa ylivoimaisen arvonluonnin asiakkaille. Tämä edellyttää, että asiakkaat 
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ymmärtävät täysin, mikä organisaation tarjonnassa on erilaista ja arvoa tuottavampaa 

muihin verrattuna. Myyjien onkin ymmärrettävä, kuinka yritysasiakkaat tällä hetkellä 

ajattelevat, ja kuinka he tekevät valintoja tuotteiden ja palveluiden välillä. (Kotler & 

Keller 2012, 215-216.)  

 

Hutt & Speh:n (2013) mukaan B2B-kuluttajilla on kahdenlainen tapa lähestyä osta-

mista: rutiininen tai tarkoitusperäinen osto. Osto, jonka taustalla on syy, pitää sisällään 

analysointia ja tuotteen tärkeys on suuri. Kun taas rutiini-ostot ovat yritykselle satun-

naisia ja eivät sisällä laaja-alaista analysointia. (Hutt & Speh 2013, 40.)  

 

Perusteellista ostoprosessia toteutetaan, kun tehdään taloudellisesti ja toiminnallisesti 

merkittävä hankinta. Keskeisenä tavoitteena on, että ostopäätös on oikea, tai siinä yri-

tetään välttää virheellinen päätös tilanteesta, jossa on suuret ostoriskit. Ostoriskit syn-

tyvät virheellisistä hankinnoista. Ne voidaan jakaa toimintariskeihin (esimerkiksi ai-

kataulu- ja laaturiskit), kehitysriskeihin (esimerkiksi jälkeenjääneen tekniikan osto), 

tulosriskeihin (muutoksen tuloksesta ei ole täyttä varmuutta ennen kuin osto on tehty 

ja hanke toteutettu) sekä taloudellisiin riskeihin, jotka liittyvät käyttökustannuksiin ja 

tavaran kestävyyteen. (Rope 1998, 50-54.)  

 

B2B-ostopäätökseen vaikuttaa monet eri seikat yhteisöllisistä ja yksilöllisistä teki-

jöistä. Glow:n ja Baack:n (2010, 95) mukaan ostoihin vaikuttavat tekijät tulevat aina 

organisaation sisältä, eli niitä ovat organisaatiot tavoitteet, säännöt, budjetit sekä muut 

sen toimintaan vaikuttavat päätökset.  Glow ja Baack (2010, 97) lisäävät myös, että 

yksilölliset tekijät vaikuttavat järjestöllisiä voimakkaammin ostopäätökseen. Yksilöl-

liset tekijöiksi luetellaan ensimmäisenä persoonallisuus, jossa ostajan luonne on suu-

rimpana vaikuttajana. Esimerkiksi ulospäin suuntautunut henkilö haluaa usein olla 

mukana ostoprosessissa kuin ujompi ostaja. Toisena ovat roolit, jotka pitävät sisällään 

muun muassa iän ja sukupuolen. Roolit ovat historiassa olleet suuremmassa merkityk-

sessä, mutta tänä päivänä jokaisen pitäisi saada samanlaista palvelua. Kolmantena on 

motivaatio, joka voi vaikuttaa työntekijän työpanokseen ja siitä organisaation saamaan 

etuun. Neljäntenä on vaikutusvaltaisuus, jolloin ostajan on tärkeää tietää oma paik-

kansa. Viidentenä ovat riskit, jotka vaikuttavat kokonaisvaltaisesti ostoprosessiin. Os-

tajat pysyvät useimmiten aina samoilla myyjillä, koska eivät uskalla ottaa riskiä uusien 
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myyjien kohdalla.  Vaikka riskienotto on uskaliasta, voi se kuitenkin lisätä organisaa-

tion arvoa tuotteisiin, joita uudet myyjät myyvät. (Glow & Baack 2010, 97.) 

 

Kuudentena on kognitiivisten tasojen osuus, joka vaikuttaa niin ostajaan kuin myy-

jään. Eli ihminen, jolla on korkea kognitiivinen kapasiteetti, haluaa usein tietää enem-

män myytävästä tuotteesta, jolloin tuotetta tai palvelua myös analysoidaan laaja-alai-

sesti. Seitsemäntenä on jokaisen ostajan persoonallinen päämäärä, jotka on sidottu mo-

tiiveihin, persoonallisuuteen ja riskien havaitsemiseen. Esimerkkinä on myyjä, joka on 

organisaation esimiehen ystävä. On huomattu, että usein valitaan ystävän tuotteet, 

vaikka muilla olisi tarjolla arvoltaan parempaa tuotetta. Ostokäyttäytymiseen vaikut-

taa siis monia eri suhteita, ja jokaiseen ostajaan ja myyjään ne vaikuttavat eri tavalla. 

Organisaation on tärkeää suunnitella, kuka tekee ostopäätöksen, miten päätös tehdään 

sekä mitkä asiat saattavat vaikuttaa ostopäätöksen tekoon. Kun organisaatio analysoi 

yksilöllisiä ja järjestöllisiä vaikuttajia, on mahdollista suunnitella ohjelma, jonka 

avulla saavutetaan oikeat ihmiset oikeaan aikaan. (Glow & Baack 2010, 97-98.)  

 

Nykypäivänä maailma kehittyy nopeaa vauhtia, mistä on hyvänä esimerkkinä muun 

muassa teknologian kehitys, jonka seurauksena asiakkaiden ostokäyttäytyminen on 

myös muuttunut suuresti. Sen seurauksena organisaatioiden on jatkuvasti kehitettävä 

omaa markkinointia sekä myyntiään. Nykypäivän asiakkaat ovat yhä kiireisimpiä, 

jonka seurauksena kaiken on oltava internetissä, jossa vietetään nykypäivänä yhä 

enemmän aikaa. Myös asiakkaiden tiedonhankinta on kehittynyt teknologian kehityk-

sen myötä. Sen mukana asiakkaiden tiedonhalu on kasvanut ja he ovat yhä ankarampia 

vertailemaan harkitsemaansa palvelua muiden organisaatioiden palveluihin. (Wik-

ström 2013, 66-67.)  

 

Vaikka B2C- ja B2B-myynti eroavat toisistaan, molempien myynnissä on ensi arvoi-

sen tärkeää panostaa tuotteen, palvelun sekä organisaation imagoon. B2B-myynnin 

haasteena pidetään usein organisaatioiden välisiä suhteita, jolloin on tärkeää, että or-

ganisaatioiden väliset arvomaailmat osuvat toisiinsa. (Wikström 2013, 62.)  

 

Asiakkaiden ostokäyttäytyminen ja ostaminen voidaan jakaa neljään tasoon, joihin vii-

tataan alla olevassa kuviossa (ks. Kuvio 2). Kuvion ensimmäisellä tasolla asiakas ostaa 

vain tietyn tuotteen tai palvelun, seuraavalla tasolla asiakas ostaa sekä tuotteen että 
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palvelun. Kolmannella tasolla puhutaan ratkaisumyynnistä, jolloin asiakas ostaa ko-

konaisratkaisun johonkin laajempaan haasteeseen – ei pelkästään tuotetta tai palvelua. 

Ostamisen ja ostokäyttäytymisen neljännellä tasolla on kyse arvon ja liiketoiminta-

hyödyn myymisestä asiakkaalle, niin kutsutusta arvomyynnistä. Tällöin tulee argu-

mentoida, millaista liiketoimintahyötyä voidaan aikaansaada asiakkaalle. Nämä eri os-

tamisen tasot edellyttävät myyjäorganisaatiolta eriasteista asiakasymmärrystä ja niillä 

on vaikutusta myös asiakassuhteen syvyyteen ja laajuuteen. Luonnollisesti myös asi-

akkaan odotukset ja tarpeet vaihtelevat eri tasoilla. (Laine 2016, 123-125; Kaario, Pen-

nanen, Storbacka & Mäkinen 2004, 27-37.)  

 
Kuvio 1. Ostamisen tasot (Laine, 2015. 124.)  

 

5. SEGMENTOINTI  

 

Asiakkaiden tarpeiden täyttäminen kannattavasti on yksi markkinoinnin perimmäisistä 

tarkoituksista. On harvinaista, että löydämme koskaan asiakkaita, joilla olisi yhtäläiset 

tarpeet toisiinsa verrattuna. Asiakkaiden tarpeiden ja asiakkaiden välisten erojen tun-

nistaminen ja oikeanlaisen lähestymistavan löytäminen jokaisen asiakkaan tai asiakas-

ryhmän tarpeisiin, on organisaation kannalta erittäin tärkeää. (Kotler, Bowen & Ma-

kens 2014, 221.)  
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Segmentointi on markkinoiden eli potentiaalisten asiakkaiden lohkomista keskenään 

erilaisiin segmentteihin jollakin segmentointikriteerillä. Segmentoinnilla tavoitellaan 

myynti- ja kannattavuustavoitteiden saavuttamista ja sillä päästään eroon massamark-

kinoinnista. Segmentointi on viisivaiheinen prosessi, jossa ensin selvitetään organisaa-

tion tavoitteet ja potentiaaliset asiakkaat. Tämän jälkeen valitaan segmentointiperuste, 

eli millä kriteerillä markkinat lohkotaan ja tehdään asiakasryhmät. Tämän jälkeen or-

ganisaatio valitsee segmenteistä itselleen houkuttelevimmat (osto- ja tuloksentekopo-

tentiaali huomioiden) markkinointinsa kohderyhmäksi. Kun kohderyhmät on valittu, 

rakennetaan kohderyhmäkohtainen markkinointistrategia. Lopuksi toteutetaan mark-

kinointi, sekä analysoidaan sen tuloksia. (Kotler ym. 2014, 221.)  

 

B2B-markkinoiden lohkomisessa voidaan käyttää useimmiten samanlaisia lohkomis-

perusteita kuin kulutustavaramarkkinoilla. B2B-markkinoita segmentoitaessa on kui-

tenkin otettava huomioon, että B2B-asiakkaat eroavat huomattavasti kuluttaja-asiak-

kaista. Tärkeimpiä eroja ovat B2B-asiakkaiden ostopäätökset, joka on monimutkai-

sempaa ja harkitumpaa kuin kuluttaja-asiakkaiden, ja B2B-asiakkaat ovat rationaali-

sempia kuin kuluttaja-asiakkaat ja erilaiseen käyttäytymiseen tai tarpeisiin perustuvia 

segmenttejä on vähemmän kuin kuluttajamarkkinoilla. Eroina on myös B2B-tuotteet, 

jotka ovat monimutkaisempia ja räätälöidympiä, B2B-markkinoiden kohderyhmä on 

huomattavasti pienempi kuin kuluttajaryhmällä sekä B2B-markkinoilla henkilösuhtei-

den merkitys on suuri ja pitkäkestoisia asiakassuhteita arvostetaan.  (Glow & Baack 

2010, 82-83 & 96-97.)  

 

Glown ja Baackin (2010, 134) mukaan onnistuneen B2B-segmentoinnin lähtökohtana 

on hyvä asiakastietokanta ja kyky hyödyntää asiakastietoa oikein. Kotlerin, Bowenin 

ja Makensin (2014, 221) mukaan B2B-markkinoiden segmentointi voidaan tehdä 

muun muassa jollain seuraavista kriteereistä. maantieteelliset kriteerit, demograafiset, 

tai psykograafiset käyttäytymiskriteerit. B2B-kuluttajat ovat yrityksen ostajia, eli toi-

nen yritys ostaa toiselta tuotteen tai palvelun.  

 

Segmentointi maantieteellisin kriteerein tai organisaation ominaisuuksien perusteella 

on yksinkertaisin tapa segmentoida ja se vaatii vähiten asiakastiedon tulkintakykyä. 

Siirtyminen segmentointiin asiakkaiden ostokäyttäytymisen ja asiakastarpeiden perus-



 

 

18 

teella on huomattavasti vaativampaa. Useimmat organisaatiot etenevätkin segmentoin-

nissaan aloittamalla esimerkiksi sijaintiin perustuvasta segmentoinnista ja siirtyvät sen 

jälkeen vähitellen kohti tarveperusteista segmentointia. (Kotler ym. 2014, 221-223.)  

 

Demograafiset kriteerit pitävät sisällään muun muassa asiakkaiden iän, sukupuolen, 

tulotason, ammatin, koulutuksen, uskonnon sekä kansallisuuden. Segmentointi demo-

graafisten kriteerien perusteella on yleisin tapa segmentoida asiakaskuntaa, koska sen 

avulla organisaatio saa parhaiten tietää, mitä asiakas tahtoo tuotteelta tai palvelulta. 

Toinen syy demograafisten tietojen hyödyntämiseen on niiden helppo hankinta ja 

käyttö. Kyseisillä tiedoilla organisaatio pystyy määrittämään markkina-alueen ja käyt-

tämään sitä tehokkaasti. (Kotler ym. 2014, 223-224.)  

 

Psykograafisiin kriteereihin kuuluu asiakkaiden elämäntyyli tai persoonalliset tunnus-

merkit. Vaikka demograafiset ja psykograafiset kriteerit tuntuvat olevan lähellä toisi-

aan, on kuitenkin tärkeää huomioida, että asiakkaat, jotka ovat samassa demograafi-

sessa segmentissä, voivat olla täysin erilaisia psykograafisesti. Esimerkiksi ulkomaiset 

hotellit voivat tarjota autonvuokrauspalveluita asiakkailleen pitämättä itseään kuiten-

kaan autonvuokraus-organisaationa. Vuokrauksen avulla he pystyvät tarjoamaan asi-

akkailleen kokonaisvaltaisemman elämyksen ja auttamaan asiakkaita urbaanisessa elä-

mäntyylissä. (Kotler ym. 2014, 226.)  

 

Asiakkaat voidaan jakaa myös eri segmentteihin heidän henkilökohtaisen käytöksensä 

mukaan: asiakkaiden kokemat kokemukset, asenne ja käyttö tai reaktio tuotteeseen tai 

palveluun. Mitä enemmän organisaatiot tietävät asiakkaiden aidoista kokemuksista ja 

käytöistä heidän tuotteesta tai palvelusta, sitä helpompi on heidän rakentaa toimivaa 

pohjaa tuotteelle ja sen kehittämiselle. (Kotler ym. 2014, 227.)   

 

On kuitenkin huomioitava, että käyttäytymiseen ja tarpeisiin perustuva segmentointi 

B2B-markkinoilla on usein samanlaista eri toimialoilla. Tarveperusteiset segmentit 

voivat olla muun muassa hintaan keskittyviä, jotka etsivät markkinoilta edullisinta tuo-

tetta täyttämään tarpeensa, eikä odota tuotteen räätälöintiä. Organisaatiot tässä seg-

mentissä ovat usein pieniä, myyntimarginaalit ovat pienet ja asiakkaiden strateginen 

merkitys organisaatiolle pieni. Sekä laatu- ja tuotemerkki-keskittynyt segmentti, joka 

haluaa parhaan mahdollisen tuotteen ja on valmis maksamaan siitä. Tässä segmentissä 
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katteet ovat usein korkeat, organisaatiot keskikokoisia tai suuria ja asiakkaat ovat stra-

tegisesti tärkeitä. Tarvesegmentteihin kuuluu myös palvelukeskeinen segmentti, jolla 

on korkeat vaatimukset tuotteen laadun ja tuotevalikoiman kannalta, mutta myös 

myynnin jälkeisen asiakaspalvelun kannalta. Nämä organisaatiot toimivat yleensä ai-

kakriittisessä teollisuudessa ja voivat olla hyvin vaativia. Ostomäärät ovat suhteellisen 

suuria tässä segmentissä. Sekä kumppanuus-keskistynyt segmentti, joka koostuu 

yleensä organisaation avainasiakkaista, pyrkii luottamukseen ja luotettavuuteen ja pi-

tää toimittajaa strategisena kumppanina. Kyseiset organisaatiot ovat yleensä suuria, 

toimivat suhteellisen korkeilla katteilla ja pitävät tuotetta tai palvelua strategisesti tär-

keänä.  

 

Tarpeisiin ja käyttäytymiseen perustuva segmentointi vaatii asiakastiedolta paljon, jol-

loin asiakkaiden tarpeet on todella tiedettävä. Toisaalta tarvepohjainen segmentointi 

tarjoaa mahdollisuuden erottua kilpailijoista, sillä sitä on vaikea kopioida sen tavalla 

parantaa asiakaspalvelua ja siten myös asiakkaiden tyytyväisyyttä. (B2B International 

www-sivut, 2018.)  

6. KANSAINVÄLISEN MATKAILUN JAKELUKANAVAT   

6.1 Jakelukanavien toiminta ja merkitys 

Nykypäivänä lähes jokaisessa myyntiorganisaatiossa toiminta perustuu tietokoneoh-

jelmiin ja asiakkuuksien hallintajärjestelmiin teknologian kehittymisen myötä. Sauna-

saaren kaltaisen organisaation myynti ei toimisi enää esimerkiksi faxilla. Liiketoimin-

nan lähtökohtana ovat toimivat tietokonejärjestelmät, joiden avulla myyntiä voidaan 

halutessa ohjata pois organisaation omilta jakelukanavilta ulkoisiin jakelukanaviin.   

 

UNWTO eli maailman matkailujärjestön mukaan jakeluteillä tarkoitetaan yhdistelmää 

erilaisista välittäjistä, jotka tekevät yhteistyötä palveluiden myynnissä. Monilla orga-

nisaatioilla jakelutie muodostuu useimmiten useammasta jakelukanavasta, jotka myy-

vät samoja palveluita, samalla kilpaillen muiden jakelukanavien kanssa. (Verhelä 

2016, 115.)  
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Jakelu- ja saatavuuspäätökset kuuluvat perinteisiin markkinoinnin kilpailukeinoihin: 

organisaation täytyy päättää, minkä jakelukanavien kautta se jakelee ja myy tuottei-

taan. Jakelukanavien tavoitteena on taata organisaation tuotteiden ja palveluiden oi-

kea-aikainen sekä –laatuinen saatavuus asiakkaille. Olennaista on myös se, millaisen 

kanavan kautta asiakkaat haluavat tehdä ostoksensa ja tällöin painottuukin ostamisen 

helppous valitun kanavan kautta. (Dent 2008, 25).  

 

Jakelukanavalla siis tarkoitetaan reittiä, jota pitkin tuote tai palvelu markkinoidaan ja 

myydään asiakkaille. Tuotteen tai palvelun tuottaminen ja sen saaminen ostajien saa-

taville vaatii suhteiden rakentamista niin asiakkaisiin kuin välittäjiin ja jälleenmyytiin, 

mikä muodostaa organisaation jakeluketjun. (Dent 2008, 25-34). Middletonin, Fyallin 

ja Morganin (2009, 280) mukaan jakelukanavien tavoitteena on myös laajentaa orga-

nisaation markkinoita sekä luoda uusia asiakassuhteita.  

 

Hyvin hallittu jakelusysteemi voi tehdä ratkaisevan eron organisaation menestymisen 

kannalta. Jakelukanavien avulla organisaatio voi kehittää tuotteitaan sekä palveluitaan 

vastaamaan kuluttajien toiveita ja tarpeita sekä löytämään uusia ostajia. Matkailualan 

kiristyneessä kilpailutilanteessa ei voi luottaa vain omaan varausjärjestelmään ja 

myyntiosaamiseen. Kilpailu, globaali markkinapaikka, sähköiset jakelukanavat ja ka-

toavaiset tuotteet tai palvelut ovat lisänneet jakelukanavien tärkeyttä. Matkailualalla 

toimivat organisaatiot kaipaavat innovatiivisia tapoja lähestyä uusia ja jo olemassa ole-

via markkinoita. (Kotler, Bowen & Makens 2014, 328-330.)  

 

Middletonin ym. (2009, 281) mielestä organisaation imago on tärkeässä asemassa asi-

akkaan ostopäätöksenteossa, vaikka jakelukanavan saatavuus olisi oikea. Jakeluka-

nava voi olla hyvin saatavilla, mutta jos tuotetta myyvän matkanjärjestäjän tai itse or-

ganisaation imago on huono, asiakas ei osta helposti sen tuotteita. Organisaation ima-

gon on oltava kunnossa ja jakelukanavien myös edustettava sitä imagoa, koska asiakas 

on se, joka tekee päätöksen, haluaako hän ostaa ja lähteä esimerkiksi myytävälle val-

mismatkalle. 
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Jakelukanavien toiminta voidaan selventää monista eri näkökulmista (kuvio 2. Alla) 

Kuvion tarkoituksena on selventää loppukäyttäjän käymää kaupankäyntiä eri matkan-

tarjoajien kanssa. Asiakas voi ostaa matkansa joko matkatoimisto, matkanjärjestäjältä 

tai itse suoraan. Matkanjärjestäjä kokoaa matkapaketin, josta asiakas saa lennot, ma-

joituksen ja kuljetuksen kohteeseen tai vain osan palveluista. Kansainvälinen asiakas 

ryhmä voi myös ostaa matkapakettinsa paikalliselta Incoming-matkajärjestäjältä, joka 

tarjoaa majoituksen ja kohteessa tapahtuvan kuljetuksen. Kuvion tarkoituksena on sel-

ventää, että asiakas voi olla yhteydessä moniin eri palveluntarjoajiin, joiden tarjottavat 

palvelut eroavat toisistaan.  

 
 

Kuvio 2. (Middleton ym, 2009, 281.)  

6.2 Jakelukanavien tarkoitus matkailualalla 

Palveluita ja tuotteita voidaan tuoda asiakkaan tietoisuuteen joko suorasti tai epäsuo-

rasti. Suorajakelussa asiakas ostaa tuotteen tai palvelun tuottajalta joko puhelimitse, 

oman varausjärjestelmän kautta tai paikan päällä organisaatiossa. Suorajakelu on lyhyt 

ja käsittää vain kaksi toimijaa, matkailupalvelun tuottajan ja kuluttajan. Tällöin palve-

luntuottajat ovat suorassa kontaktissa asiakkaaseen kolmella mahdollisella tavalla: 

Asiakas ostaa haluamansa palvelun suoraan tuottajan omasta tuotannosta, tai asiakas 
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ostaa palvelun jonkin suoramyynnin keinon kuten Internetin tai puhelimen avulla suo-

raan tuottajalta. Kolmantena vaihtoehtona tuottaja voi myös myydä itse tuottamiaan 

palveluja omistamiensa myyntitoimistojen kautta ja toimii siten itse myös vähittäis-

kauppiaana, kuten useat valmismatkojen tuottajat toimivat. (Kotler ym, 2014, 331.)  

 

Renforsin (2008, 14-15) mukaan epäsuorassa jakelussa taas palveluntuottaja myy pal-

veluitaan yksittäisille matkanjärjestäjille, jotka myyvät palvelua räätälöitynä matkapa-

kettina eli silloin tuottajan ja asiakkaan välillä on välikäsiä. Kotlerin ym. (2014, 331) 

mukaan epäsuora jakelu on suorajakelua yleisempää matkailualalla, koska niiden 

etuna voidaan pitää niiden edullisuutta, jolloin pystytään palvelemaan myös sellaisia 

asiakkaita, jotka ostavat palveluita vain pieniä määriä tai harvakseltaan.  

 

Epäsuorat jakelukanavat ovat kuitenkin suoria kanavia monimutkaisempia, koska nii-

den toiminnassa on monia eri tahoja. Ongelmana voidaan pitää myös sitä, ettei orga-

nisaatio saa täyttä kontrollia siihen, mitä valitsemansa jakelukanava tarjoaa asiakkail-

leen: organisaation tuotteiden lisäksi jakelukanavan tarjontaan saattaa kuulua myös 

kilpailevan organisaation palveluita tai tuotteita. Esimerkkinä epäsuorasta jakelukana-

vasta on matkatoimistot, jotka myyvät palveluntuottajien tai matkanjärjestäjien mui-

den tuottamia palveluita. Matkanjärjestäjän ja välittävän matkatoimiston erona on, että 

matkanjärjestäjä ottaa taloudellisen riskin tuottaessaan matkapakettia, kun välittävä 

matkatoimisto välittää korvausta vastaan matkailupalveluja. Matkanjärjestäjä siis os-

taa yksittäisiä palveluita niiden tuottajilta ja kokoaa niistä matkapaketin, jota myy asi-

akkaille. Matkanjärjestäjän kootessa omaa valmismatkaansa, toimii matkanjärjestäjä 

samalla yksittäisten palveluiden tukkukauppiaana. Huomioitavaa on, että joissakin ta-

pauksissa parhaan kattavuuden tavoiteltuun kohdemarkkinaan antaa suoran ja epäsuo-

ran jakelukanavien yhdistelmä. (Kotler ym. 2014, 331; Renfors 2008, 14-16.)  

 

Jakelukanavien kehitys on mahdollistanut sen, että kaupankäynti on siirtynyt yhä vah-

vemmin internettiin. Perinteiset matkatoimistot ovat siirtyneet kuluttajien keskuudessa 

niin kutsuttuihin Online Agency:ihin eli verkkovälitykseen, jotka toimivat pääsääntöi-

sesti ainoastaan internetissä. Verkkovälityksellä tarkoitetaan kolmansien osapuolien 

tarjoamaa palvelua, jossa asiakas voi ostaa haluamansa palvelun ”välikäden” kautta, 

kuten esimerkiksi Booking.com tai Johku.fi. (Renfors 2008, 24-25.)  
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Renforsin (2008, 16) mukaan jakelutie voidaan vielä jakaa markkinointi- ja myyntika-

naviin. Markkinointikanavassa liikkuu informaatio kuten organisaation oma markki-

nointiviestintä, erilaiset messut sekä tietoverkot. Asiakkaat voivat myös saada konsul-

taatiota organisaation palveluista jakelukanavaa pitkin ja samalla organisaation henki-

lökunta saa tietoa asiakkaiden tarpeista sekä kokemuksista. Myyntikanava taas kehit-

tää jakelukanavan kaupan hoitamista sekä maksuliikennettä, johon vaikuttaa muun 

muassa matkanjärjestäjät, alueelliset myyntiorganisaatiot sekä erilaiset myyntipisteet 

(Renfors 2008, 16).  

 

Jokainen kuluttaja käyttää erilaisia jakelukanavia eri tavalla. Nykypäivänä tätä osto-

käyttäytymistä varten on monia erilaisia jakelukanavia, ja jokaisen organisaation on 

oltava niissä, jotta asiakkaat ostavat heidän tarjoamiaan palveluita. Erilaisilla jakelu-

kanavilla voi tavoittaa erikokoisia kohderyhmiä organisaation omilla tavoitteilla ja asi-

akkaiden ostokäyttäytymisellä. (Renfors 2008, 18.) Hyvin toimivat organisaatiot, jotka 

toimivat riittävillä resursseilla, luottavat omaan palveluunsa, ja mahdollisesti pyrkivät 

myymään palveluaan melko suorajakeluna välttääkseen ylimääräiset välikädet.  

 

Erilaisten jakelukanavien tarkoituksena on tuoda organisaation tuotteet ja palvelut asi-

akkaiden tietoisuuteen ja sen jälkeen ostettavaksi. Kuten aikaisemmin kävi ilmi, eri 

jakelukanavia käytetään yhteistyössä sekä markkinoinnin, että myynnin apuvälineenä. 

Vaikka asiakkaille on saatavilla tietoa monesta eri lähteestä, voi tieto olla hajanaista 

sekä vaikeasti saavutettavaa monien jakelukanavien takia. Tästä syystä organisaatioi-

den on valittava oikeat ja tehokkaat jakelukanavat tarkasti, jotta säästetään sekä ostajan 

että myyjän aikaa ja vaivaa.  

6.3 Jakelukanavien valintaan vaikuttavat tekijät   

Markkinointi- ja jakelukanavien avulla pyritään luomaan asiakkaan ja organisaation 

välinen ostotapahtuma mahdollisimman vaivattomaksi. Tämän vuoksi erilaisia kana-

via käytetään tuotteiden ja palveluiden esille tuomiseksi ja ostoprosessien helpotta-

miseksi.  
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Kotlerin, Bowenin ja Makensin (2014, 330) mielestä oikeat jakelukanavat tulisi poh-

jautua aina organisaation tuotteisiin ja valittuun kohderyhmään. Hyvin suunniteltu ja-

kelukanavien käyttö lisää resursseja tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Organi-

saatio voi halutessaan käyttää samanaikaisesti niin monta eri jakelukanavaa kuin se 

vain pystyy, tai käyttää vain yhtä kanavaa kerralla. Halutut jakelukanavat voidaan va-

lita tarkkaan kohderyhmän mukaan. Organisaatiolle ongelmia tuottaa oikeiden jakelu-

kanavien löytäminen monien kanavamahdollisuuksien joukosta. Jakelutien laiminlyö-

minen johtaa turhaan työhön ja tuottamattomuuteen. Jakeluteiden oikeanlaisella käy-

töllä ja hyvien yhteistyökumppaneiden avulla pystytään kuitenkin parantamaan palve-

luiden heikkoja käyttöasteita. (Renfors 2008, 18.)  

 

Oikein valitulla jakelukanavalla tavoitetaan ne asiakkaat, joille organisaation tuotteet 

sopivat parhaiten. Tavoitellaan jakelukanavilla sitten suurta tai pientä asiakasryhmää, 

tulee kannattavuuden ja kustannuslaskelmien olla selvillä. Organisaation kannalta on 

tärkeää selvittää jälleenmyyjän luotettavuus ja valvoa jakelukanavan kautta lähetettä-

vän viestin antamaa mielikuvaa verrattuna organisaation imagoon. Jakelukanavaa va-

littaessa on myös mietittävä, kuinka hyvin se mukautuu muutoksiin. Asiakaskuntaa 

tutkimalla voidaan lisätä jakelukanavan vaikutusta ja tehokkuutta. (Kotler ym. 2014, 

371.)  

 

Organisaation on tärkeää kiinnittää huomiota jakelukanavia valitessa ainakin niiden 

valikoivuuteen, pituuteen, jälleenmyyjiin sekä kannattavuuteen. Jakelukanavat voi-

daan valikoivuuden perusteella jakaa joko intensiiviseen tai selektiiviseen jakeluun 

sekä yksinmyyntiin. Intensiivisessä jakelussa organisaation tuotteita ja palveluita myy-

vät satunnaiset jälleenmyyjät, kun taas selektiivisessä jakelussa jälleenmyyjät on va-

littu tarkoin. Tilannetta, jossa organisaation tuotteita ja palveluita myy vain yksi jäl-

leenmyyjä, kutsutaan yksinmyynniksi. (Kotler ym, 2014, 368.)  

 

Se, kuinka paljon väliportaita kussakin jakelukanavassa on, ilmaisee jakelukanavan 

pituuden. Kotimaanmatkailussa välikäsiä on totuttu käyttämään vähän verrattuna kan-

sainväliseenmatkailuun. Varsinkin niissä maissa, joissa vierailee erittäin paljon mat-

kailijoita, käytetään huomattavasti enemmän välikäsiä. Jakelukanavan valinnassa on 

otettava huomioon siitä syntyvät kiinteät ja muuttuvat kustannukset. Kiinteitä kustan-

nuksia syntyy muun muassa varausjärjestelmien ja jälleenmyyjien käytöstä. Muuttuvia 
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kustannuksia ovat taas esimerkiksi myyntiprovisiot sekä tietoliikennekulut. (Kotler 

ym, 2014, 354-356.)  

6.4 Matkailun tilastollinen kehitys 

Matkailu on ilmiönä koko ajan kasvava, jonka seurauksena matkailijamäärät kasvavat. 

Kansainvälisten matkailijoiden määrä on ollut suuressa kasvussa Suomessa. Vuoden 

2016 ja 2017 välisenä aikana kansainvälisten matkailijoiden yöpymiset Suomessa kas-

voi 14,9 % viime vuodesta. Tilastokeskuksen mukaan Suomeen matkusti vuonna 2017 

eniten venäläisiä, ruotsalaisia sekä saksalaisia. Suurin kasvuprosentti tapahtui kii-

nalaisten matkailijoiden yöpymisistä, joka kasvoi 45,6 % vuodesta 2016. (Tilastokes-

kuksen www-sivut 2018.)  

 

Matkailun kasvu sekä kilpailu eri palveluntarjoajien kanssa on laskenut matkojen hin-

tatasoa. Tietoliikenteen kehityksen mukana tulleet mahdollisuudet ovat muodostaneet 

esimerkiksi uusia liiketoiminta- ja oppimisympäristöjä. Koska matkailu on kasvava 

trendi, on siitä liikkuvan tiedon hallintaan, erittelyyn, segmentointiin, kohdentamiseen 

sekä täsmentämiseen kehitetty strategisia sähköisiä työkaluja, kuten asiakastiedon 

hankkiminen teknologian avulla. (Puustinen & Rouhiainen 2007, 271-272.)  

6.5 Palveluiden markkinointimix & saatavuus 

Matkailuorganisaation näkökulmasta on tärkeintä, että potentiaaliset asiakkaat löytä-

vät markkinoilta organisaation tuotteet sekä palvelut, ja että niiden saatavuus on asi-

akkaille helppoa. Jotta asiakkaat löytävät organisaation palvelut mahdollisimman hel-

posti, on organisaation osattava markkinoida palveluitaan oikeilla kanavilla ja oikeille 

asiakkaille. (Bergström & Leppänen 2009, 20-21).  

 

Bergströmin ja Leppäsen (2009) mukaan kysynnän selvittäminen, luominen, tyydyt-

täminen sekä säätely ovat asiakasmarkkinoinnin kulmakiviä. Jokaisen organisaation 

on suunniteltava markkinoinnin kilpailukeinot, eli miten organisaatio lähestyy asiak-

kaitaan. Organisaatio rakentaa myös kilpailukeinoista yhdistelmän, joka pitää sisällään 
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markkinointiviestinnän, tuotteet, hinnan sekä saatavuuden. Yhdessä ne muodostavat 

markkinointimixin. (Bergrstöm & Leppänen 2009, 166).  

 

Jain (2009, 78) haluaa painottaa, että organisaation päättäessä sopivaa markkinointi-

mixiä, ei päätös ole lopullinen. Vaan se on luonteeltaan dynaaminen ja sitä voidaan 

muuttaa niin sisäisiin kuin ulkoisiin muutoksiin, joita organisaatio kohtaa toimintansa 

aikana. Tästä johtuen organisaatioilla on eroavaisuuksia markkinointimix:ssä ja niiden 

osa-alueiden painotuksissa. Näitä eroavaisuuksia löytyy esimerkiksi hinnoittelu- tai 

saatavuuden johdosta. (Jain 2009, 78.)  

 

Sopivaa markkinointimixiä valitessa on hyvä ottaa huomioon myös se, että niihin kuu-

luu vain osa-alueet, joita organisaatio voi itse hallita. Markkinointia mietittäessä tulee 

kuitenkin huomioida myös asiat, joihin organisaatio ei voi itse vaikuttaa, mutta jolla 

on kuitenkin vaikutus organisaation markkinointiin ja siten myös markkinointimix: 

iin. Näitä ulkoisia voimia ovat muun muassa kuluttajien ja kilpailijoiden käyttäytymi-

nen, mutta myös jakelijoiden ja valtioiden hallitusten käyttäytyminen on otettava huo-

mioon. Mitään näistä osa-alueista organisaatio ei voi itse suoraan muuttaa, joten mark-

kinointimix:in on muututtava näiden osa-alueiden mukaan. Esimerkiksi jos kuluttajien 

tulotasossa on muutosta, joutuu organisaatio miettimään uudelleen hinnoittelua, mutta 

yhden osa-alueen muuttaminen markkinointimix:ssä tulee ottaa huomioon myös sen 

muissa osa-alueissa, jotta se pysyy tasapainossa. (Jain 2009, 83-84.)  

 

Markkinointimix:ssä on monia eri sisältöjä, joista jokainen voi valita mieleisensä. 

Yleisin nykypäivänä on 7P. Se koostuu seitsemästä variaabelista, joihin organisaatiolla 

on mahdollisuus vaikuttaa omilla toimillaan. Nämä seitsemän P:tä ovat product 

(tuote), price (hinta), place (paikka, saatavuus), promotion (viestintä), people (ihmi-

set), process (prosessi) sekä physical enviroment (fyysinen ympäristö). Kyseinen malli 

on luotu organisaation näkökulmasta ja sen on helppo vaikuttaa kaikkiin osa-alueisiin.  

 

Place eli paikka tai saatavuus on Saunasaaren kansainvälisten jakelukanavien kehittä-

misen kannalta tärkein osa markkinointimix: iä. Bergströmin ja Leppäsen (2009) mu-

kaan saatavuus on sitä, miten organisaatio saa tuotteen asiakkaalleen ja sen nähdään 

usein tarkoittavan myös konkreettista myyntipaikkaa, vaikka nykypäivänä ajatellaan 
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pitkälti osiota logistisesta ketjusta, eli jakelukanavista. Saatavuuden tärkeimpänä teh-

tävänä on tehdä ostamisesta helppoa asiakkaalle, samalla tuottaen arvoa ja hyötyä niin, 

että organisaation liiketoiminnalle ja markkinoille asetetut tavoitteet täyttyvät. (Berg-

ström & Leppänen 2009, 166 & 287.) Puustisen ja Rouhiaisen (2007, 264-266) mu-

kaan saatavuus tarkoittaa terminä monia asioita, mutta liiketoiminnan kannalta se viit-

taa toimintoihin, joilla varmistetaan, että asiakkaat saavat ostettua haluamansa palvelut 

tai tuotteet helposti.  

 

Mikäli organisaation saatavuus on onnistunut, saavat mahdolliset asiakkaat tuotteen 

oikeaan aikaan, oikeassa paikassa, helposti ja toimivasti. Saatavuuden toimintaan liit-

tyy merkittävästi markkinointikanava, fyysinen jakelu sekä ulkoinen ja sisäinen saata-

vuus, joiden yhteistyöllä organisaation saatavuus paranee. (Bergström & Leppänen 

2009, 287.)  

 

Organisaation markkinointikanava eli jakelukanava tarkoittaa organisaation valitse-

maa ja muodostamaa ketjua yhdessä muiden organisaatioiden kanssa. Esimerkkinä 

voidaan pitää matkatoimistoja, joiden kautta tuote tai palvelu myydään markkinoille. 

Esimerkiksi Saunasaaren markkinointikanavien päätös vaikuttaa suuresti siihen, miten 

itse tuote saadaan tuotettua ja myytyä asiakkaille. Myös ulkoinen ja sisäinen saatavuus 

vaikuttaa organisaation jakelukanaviin. Ulkoinen saatavuus pitää sisällään organisaa-

tion sijainnin helppouden asiakkaiden näkökulmasta, ja sisäinen saatavuus taas sen, 

miten tuotteet ovat saatavilla. (Bergström & Leppänen 2009, 288.)  

 

Juslenin (2011, 130) mukaan organisaation saatavuus ei nykyään enää tarkoita pelkäs-

tään fyysistä toimipaikkaa, vaan kannattavan toiminnan lähtökohtana on myös olla in-

ternetissä, jossa valtaosa asiakkaistakin on. Teknologian kehityksen myötä myös asi-

akkaiden ostopäätöksenteko on muuttunut, jonka seurauksena he pystyvät etsimään 

laajemmin tietoa haluamasta asiasta ennen päätöksentekoa (Juslen 2011, 130).  

 

Jakelukanavien kehittyminen on ollut kovassa vauhdissa viimeiset kymmenen vuotta, 

mutta edelleen niiden lähtökohtana on tuotteiden ja palveluiden jakaminen sekä tie-

dottaminen suoraan tai epäsuorasti. Tiedonjakamisen kehittyminen erityisesti sähköi-

sesti on kasvattanut kansainvälistä matkailuliiketoimintaa. Jokaisen ihmisen on mah-

dollista nykypäivänä ostaa eripuolilta maailmaa matkapalveluita, koska internetistä 
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löytää monia miljoonia matkanjärjestäjiä ja matkatoimistoja, jotka myyvät valmismat-

koja, majoituksia tai ohjelmapalveluita muun muassa yksin matkustaville tai liikemat-

kailijoille. (Puustinen & Rouhiainen 2007, 274-276.)  

 

Vaikka teknologian kehityksen myötä organisaation saatavuus on suurimmillaan in-

ternetissä, on tarjolla kuitenkin vielä perinteisiä toimistoja. Middletonin ym. (2009, 

301) mukaan perinteisten matkatoimistojen toiminta on muuttunut paljon, ja heidän 

pitää vastata nykypäivän asiakkaiden toiveisiin. Matkailuala on kokonaisuudessaan 

muuttunut paljon teknologian mukana. Palveluiden ja tuotteiden helppo saatavuus 

mahdollistaa asiakkaiden impulsiivisen käytöksen, koska he voivat varata mitä vain ja 

milloin vain internetin välityksellä.   

7. AINEISTON ANALYSOINTI 

7.1 Haastateltavat 

Tämä luku käsittelee haastatteluista saatua aineistoa. Koska haastattelut olivat opin-

näytetyöni osana tehtävän oppaan tärkeimmät lähteet, kerron niistä tässä luvussa. Op-

paan työstäminen alkoi ja lähestyin haastateltavia sähköpostitse kevättalven 2018 ai-

kana sopimalla haastatteluaikoja eri matkailualan ammattilaisten kanssa. Suurin osa 

haastattelu-kyselystä lähti matkatoimistoissa työskenteleville henkilöille, sekä niille, 

joilla oli vankka kokemus Aasian markkinoista ja yhteistyöstä Suomen matkailun 

kanssa.  

 

Haastattelin ensin Helsingin Olympia matkatoimiston kehitysjohtajaa, Ari Huuskosta. 

Arilla on laaja-alainen kokemus matkailualan eri tehtävistä. Hänen työtehtäviinsä kuu-

luu Olympia matkatoimistossa muun muassa liiketoiminnan arviointia sekä henkilös-

tön ja sen toiminnan kehittäminen. (Huuskonen 2018)  

 

Toisena haastattelin Marju Niskasta, Tumlare Corporationin, jolla on myös erittäin 

laaja-alainen kokemus matkailualasta ja incoming-toiminnasta Suomessa. Marju toi-
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mii tällä hetkellä Tumlaren Suomen toimiston toimitusjohtajana. Yhtenä haastatelta-

vana oli AuroraXplorer:n toimitusjohtaja Kirsi Mantua-Kommonen. Hän on aikaisem-

min työskennellyt markkinoinnin ja myynnin puolella, ja vuonna 2014 perusti Auro-

raXplorer:in, jonka kanssa he tuovat kiinalaisia matkailijoita Suomeen. (Huuskonen & 

Lassila 2018 & 2018.)  

 

Neljäntenä haastateltavana oli Leena Lassila, Helsinki Marketing:lta, joka toimii yri-

tyksen myyntijohtajana kansainvälisessä myynnissä. Leena on työuransa aikana mark-

kinoinut Helsinkiä eri näkökulmista, joten hän omaa laaja-alaisen kokemuksen ja tie-

totason Helsingin matkailusta. (Mantua-Kommonen 2018.)  

 

Kokonaisuudessaan kaikki haastateltavat ovat työskennelleet erilaisissa tehtävissä 

matkailualalla. Jokainen toi omanlaisensa näkemyksen haastattelun teemoihin, ja oli 

miellyttävää huomata, että moni heistä omasi samanlaisia ajatuksia ja ideoita keskus-

teltavista teemoista.  

7.2 Kansainvälisten jakelukanavien valinta  

Ensimmäisenä teemana haastattelussa oli kansainvälisten jakelukanavien valinta Sau-

nasaarelle. Lähes kaikki haastateltavista yhtyivät siihen, että Saunasaaren olisi kannat-

tavaa liittyä Helsinki Marketing:n #helsingintekijät-verkostoon. Ari Huuskosen mu-

kaan yhteistyö Helsinki Marketing:n My Helsinki-yhteistyö olisi ensiarvoisen tärkeä 

yhteistyökumppani Saunasaaren kaltaiselle pienelle yritykselle. (Huuskonen 

5.3.2018.)  

 

Helsinki Marketing ja #helsingintekijät-verkosto tekevät yhteistyötä 140 muun, pie-

nemmän yrityksen kanssa. Helsinki Marketing ja #helsingintekijät-verkosto on kau-

punkimarkkinoinnin verkosto, joka vastaa operatiivisesta kaupunkimarkkinoinnista 

sekä yhteistyöstä. Helsinki Marketing:n www-sivuilla (2018) sanotaan, että sen toi-

mialaan kuuluu matkailu-, kongressi-, tapahtuma- ja elinkeinomarkkinointi, suurta-

pahtumien ja kongressien hakutoimenpiteet, eräät kaupungin tapahtumatuotannot sekä 

matkailuneuvonta. (My Helsinki www-sivut 2018.)  
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Leena Lassila, joka työskentelee Helsinki Marketing:ssa mainitsi, että heidän avullaan 

yrityksen markkinointia voi helposti kasvattaa, kun on Helsingin verkostot-yhteistyö-

hössä mukana. Hän myös mainitsi, että pienelle yritykselle, kuten Saunasaarelle, on 

tärkeää olla mukana yhteistyössä incoming-toimijoiden ja muiden matkatoimistojen 

kanssa, koska suurin osa asiakkaista varaa matkan aikana koettavia ohjelmapalveluita 

jonkun välikäden kautta. Leena kommentoi myös, että digitaalisuus on jatkuvasti ke-

hittymässä ja sen myötä tulee uusia myyntikanavia. Hyviä esimerkkejä ovat muun mu-

assa Johku.fi ja Bokun.io, jotka ovat molemmat digitaalisia myyntikanavia yrityksille. 

(Mantua-Kommonen 2018.)  

 

Bokun.io tehostaa matkailuelinkeinon digitaliaatiota ja kehittää jakelukanavia. Muun 

muassa Finnair on ilmoittanut tekevänsä yhteistyötä Bokun.io kanssa. Heidän yhteis-

työnsä tavoitteena on vauhdittaa matkailutarjonnan digitalisointia ja tuoda matkai-

luelämykset helpommin ostettaviksi kansainväliselle asiakaskunnalle. (Bokun.In 

www-sivut 2018.)  

 

Aktiviteetti- ja ohjemapalvelutarjonta on nyt voimakkaimmin kasvava matkailun osa-

alue, jonka huomaa erityisesti Lapissa (Huuskonen 5.3.2018). Mielestäni Lappia ja sen 

palveluita voi verrata Saunasaaren kaltaisen yrityksen palveluiden myymiseen. Mo-

lemmat paikat omaavat uniikin miljöön, joka kiinnostaa sekä suomalaisia, että kan-

sainvälisiä asiakkaita.  

 

On tärkeää, että niin Lapin kuin Etelä-Suomen tarjoamat ohjelmapalvelut hyödynne-

tään mahdollisimman hyvin, jotta myynti ja profiili olisivat mahdollisimman suurta. 

Muun muassa Bokun tarjoaa mikroyrityksille kunnolliset työkalut, jonka avulla yri-

tykset saavat alueellisen tarjonnan laajamittaiseksi niin verkkoon kuin mobiiliin. (Bo-

kun:in www-sivut 2018.) Saunasaaren tavoitteiden kannalta Bokun:in myyntikanava 

toimisi ideaalisena jakelukanavana sen kansainvälisyyden ja helppouden takia.  

 

Bokun.io tarjoaa niin yritykselle, että matkailijalle oivan kanavan varata omalle mat-

kalleen sopivia palveluita, jotka voi varata helpoti yhden kanavan kautta. Yritykselle 

Bokun.io tarjoaa mahdollisuuden verkostoitua muiden palveluiden tarjoajien kanssa. 

Bokun rakentaa liiketoimintaansa yhteistyösopimuksista yrityksien kanssa, eli se ei 

pyri ottamaan komissiota myytyjen palveluiden välistä. Se toimii integroidusti monien 
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muiden kanavien kanssa, kuten Viator, Expedia Local Expert, GTA ja Tour-Ra-

dar.com, joten se mahdollistaa laaja-alaisen myynnin asiakkaille. (Bokun:in www-si-

vut 2018.)  

 

Johku:n www-sivujen (2018) mukaan se tarjoaa yritykselle laaja-alaista tietoa asiak-

kaiden päätöksenteosta ja palveluiden ostamisesta digitaalisissa kanavissa. Sen lisäksi 

he myyvät Johkua nopeana myynti- ja ostokanavana, jonka avulla asiakkaat sekä myy-

jät löytävät helposti etsimänsä. (Johku:n www-sivut 2018.)  

 

Bokun.io ja Johku.fi tarjoavat yhdessä pienille yrityksille oivan kanavan myydä pal-

veluitaan uusille, yksittäisille asiakkaille. Saunasaaren tämän hetkinen asiakaskunta 

perustuu lähinnä yritysryhmistä, joten mikäli kyseisten myyntikanavien todellinen 

hyöty halutaan saada, on Saunasaaren palveluita kehitettävä myös yksittäisten asiak-

kaiden tarpeisiin sopivaksi. Koska Saunasaaren kohderyhmä on tällä hetkellä pääsään-

töisesti vain ryhmät, toisi yhteistyö Helsinki Marketing:n kanssa mahdollisuuden 

saada yksittäisiä asiakkaita saunomaan, kuitenkin niin, että he saapuisivat Saunasaa-

reen ryhmänä.  

 

Bokun:nia voi myös käyttää yhdessä muun muassa Johku.fi:n kanssa. Kyseiset järjes-

telmät toimivatkin yhteistyössä, joten asiakkaan varatessa Bokunin kautta, siitä välit-

tyy suoraan tieto myös Johkuun, eikä näin niin sanottuja tupla-varauksia pääse synty-

mään. Johkun avulla matkailuyrittämisestä on haluttu tehdä helppoa. Sen avulla niin 

kuluttajat kuin yrittäjätkin löytävät toisensa helposti. (Johku:n www-sivut 2018.)  

 

Helsinki Marketing:n ja Visit Finland:in kanssa yhteistyö myös laajentaisi yrityksen 

markkinointia (Lassila 2018). Saunasaaren palveluntarjoamisen tarkoituksena on tar-

jota asiakkailleen virkistymistä upeissa maisemissa. Visit Finland:in yhtenä tavoit-

teena on markkinoida Suomea ja sen matkailupalveluita hyvinvointi-teeman kautta. 

Saunasaaren liittyminen kyseiseen hankkeeseen tarjoaisi laaja-alaisen kasvun niin 

markkinoinnin kuin tunnettavuudenkin kannalta niin suomalaisille kuin kansainväli-

sillekin matkailijoille. Mielestäni Saunasaari tarjoaa erinomaisen miljöön Visit Fin-

land:in hankkeelle sen meren läheisyyden ja aitouden takia.  
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Kannattavana vaihtoehtona jakelukanavien valintaan nousi myös pienten Start-Up-yri-

tysten kanssa rakennettava yhteistyö (Huuskonen 2018). Esimerkiksi Helsinki Con-

cierge Finland Oy ja One Day in Helsinki ovat hyviä yhteistyökumppanivaihtoehtoja 

Saunasaarelle, koska heillä on myynnissä muun muassa sauna-experience -tuotteita. 

On tärkeää, että Saunasaari pyrkii rakentamaan yhteistyötä yrityksien kanssa, jotka 

haluavat lisätä suomalaisen saunan tunnettavuutta maailmalla. Lisäksi yhteistyö ky-

seisten start-up -yrityksen kanssa mahdollistaa suuremman näkyvyyden. He eivät voi 

yksinään tarjota asiakkaille kuin tiettyjä palveluita, mutta yhdessä yhteistyökumppa-

nien kanssa, Saunasaaren palveluita voi yhdistää muiden yrityksien palveluihin. Eri-

tyisesti kansainvälisille asiakkaille on tärkeää rakentaa kattava matkapaketti, jotta he 

saavat laaja-alaisen kuvan Suomesta ja sen attraktioista, eli matkailullisista nähtävyyk-

sistä.   

 

Yhtenä haastateltavana oli Kiinan markkinoiden asiantuntija, eli AuroraXplorer:in toi-

mitusjohtaja Kirsi Mantua-Kommonen. Kiinalaiset ovat kasvava matkailuryhmä Suo-

messa, mutta heille palveluiden myyminen on hieman hankalampaa. Kiinalaiset sen-

suroivat länsimaisia internet-lähteitä, eli mikäli yritys haluaa päästä kiinalaisten mat-

kailijoiden tietoisuuteen, on kaupan oltava Kiinan sisäpuolella tai alustalla, jonka he 

kokevat luotettavaksi, kuten esimerkiksi Cetrip, joka on kiinalainen matkaverkko-

kauppa. Kirsi mainitsi, että mikäli haluaa saada kiinalaisia asiakkaita, kannattavinta on 

rakentaa yhteistyötä sellaisten yrityksien kanssa, jotka tekevät jo verkkokauppatoimin-

taa kiinalaisten kanssa. (Mantua-Kommonen 2018.) Tässä tilanteessa Saunasaaren 

olisi kannattavinta tehdä yhteistyötä AuroraXplorer:in tyyppisten incoming-toimijoi-

den kanssa, joilla on jo tarvittava tieto ja suhteet Kiinaan.  

 

Haastatteluiden perusteella Saunasaaren olisi kannattavinta lähteä rakentamaan yhteis-

työtä incoming-toimistojen kanssa, joilla on jo valmiiksi ammattitaitoa kyseisen asia-

kasryhmästä ja heidän tavoistaan toimia. Leena Lassila kannusti myös rakentamaan 

yhteistyötä erilaisten verkkokauppojen kanssa, kuten Bokun.io sekä Johku.fi. On tär-

keää, että paikalliset incoming-myyjät tietävät paikan olemassa olon, jotta he voivat 

myydä sitä oikeille ryhmille (Lassila & Mantua-Kommonen 2018 & 2018). 
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Yhteistyö sekä incoming-toimijoiden, että kansainvälisten verkkokauppojen kanssa 

mahdollistaa laaja-alaisen näkyvyyden ja maksimoi myynnin mahdollisuudet. Erityi-

sesti incoming-toimijoiden kanssa toimintaa saisi pidemmäksi, koska kaikki matkatoi-

mistot elävät aina seuraavassa kaudessa. Tämä mahdollistaa Saunasaaren kannattavan 

toiminnan taloudellisesti pitkällä aikavälillä.  

7.3 Kansainvälinen yhteistyö  

Mikäli yritys haluaa laajentaa liiketoimintaansa kansainvälisille markkinoille, on sen 

tehtävä laaja-alaisia tutkimuksia sen kannattavuudesta. Esimerkiksi maksuliikenteen 

huomioiminen kansainvälisten asiakkaiden kanssa on haastateltavien mukaan ”iso on-

gelma markkinoilla”. Kirsi Mantua-Kommonen erityisesti alleviivasi, että kansainvä-

lisiltä asiakkailta maksu on saatava ennen tilaisuutta, koska jälkikäteen sitä ei helposti 

pystytä perimään ja seurauksena on monien kuukausien maksuehdot. (Mantua-Kom-

monen 2018)  

 

Mikäli Saunasaari päättää liittyä verkkokauppa-tyylisiin myyntikanaviin, kuten Bo-

kun.io ja Johku.fi, tarjoaa ne pienelle yritykselle sopivan kanavan päästä markkinoille. 

Yhteistyö verkkokaupan kanssa tai paikallisen incoming-toimijan kanssa tarjoaa Sau-

nasaarelle helpon yhteistyökumppanin ja mahdollisuuden kasvattaa toimintaansa. 

Tällä hetkellä Saunasaaren toiminta perustuu yritysasiakkaisiin, jotka tulevat joko 

viettämään virkistyspäivää tai tuovat asiakkaitaan Saunasaareen. Osa yritysasiakkaista 

tuovat myös kansainvälisiä esimiehiään tai asiakkaita Saunasaareen, joten pientä ko-

kemusta kansainvälisten asiakkaiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä löytyy jo.  

 

On myös tärkeää huomioida, että rakentaa aikaisemmin mainitsemiini verkkokauppoi-

hin selkeän kuvan, että Saunasaaren asiakasryhmä koostuu ryhmistä. Sivuihin pereh-

tymisen jälkeen sanoisin niiden myynnin koostuvan yksittäisten asiakkaiden myyn-

nistä. Esimerkiksi Johku.fi on kuitenkin rakentanut mahdollisuuden myydä ryhmille 

esimerkiksi spa-palveluita Hotelli Nuuksion kanssa. Johku.fi tekee yhteistyötä myös 

muun muassa Gofinland:in kanssa, jolloin he myyvät esimerkiksi erilaisia majoituksia 

Lapissa. Tämä tarjoaa hyvän myyntikanavan juuri yksityisille asiakkaille, mutta pal-
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veleeko se Saunasaaren kannalta kannattavinta asiakasryhmää eli yli 10 hengen ryh-

miä? Mikäli yritys päätyy liittymään Johku.fi:n, on tärkeää, että myynti tapahtuu vain 

yli 10 hengen ryhmille. Teknologia on jatkuvasti suuressa kehityksessä, joten oletet-

tavasti myös verkkokaupat kehittyvät, kun suuremmat asiakasryhmät oppivat osta-

maan muun muassa ohjelmapalveluita verkosta matkojensa yhteyteen ilman välikäsiä. 

Kansainvälisten yhteistyökumppaneiden, kuten Bokun.io kanssa myynnin ja markki-

noinnin kasvattaminen on mahdollista kansainvälisille ryhmille.  

 

Kansainvälisen yhteistyön rakentaminen ja pohja eivät synny hetkessä, vaan se vaatii 

pitkäjänteisyyttä sekä perehtymistä asiakkaiden yritykseen ja toimintatapoihin. Kirsi 

Mantua-Kommonen sanoi, että tärkeintä on esitellä yrityksen toimintaa ja lähettää eri-

laisia kuvauksia englanniksi myytävistä tuotteista. Kirsin mukaan yrityksen on myös 

tärkeää näyttää olevansa aidosti kiinnostunut mukauttamaan palveluitaan sen kohde-

ryhmän tarpeiden mukaisiksi. Itse incoming-toimija pyrkii tavoittamaan kohderyhmän 

matkanjärjestäjiä, jolloin on tärkeää osallistua paikallisten matkamessuille tai esimer-

kiksi Helsingin matkamessuille, jossa käy koko ajan suurempia määriä kansainvälisiä 

matkanjärjestäjiä. (Lassila 2018). Vaikka kyseinen markkinointi myös maksaa, uskon 

sen tuovan enemmän kasvumahdollisuuksia sekä siten myös tuottoa.  

 

Kokonaisuudessaan kansainvälisen yhteistyön rakentaminen on kannattava vaihtoehto 

yritykselle, joka haluaa kasvattaa ja laajentaa toimintaansa. Yhteistyö vaatii perehty-

mistä ja siitä seuraa kuluja, mutta kokonaiskuvassa se antaa yritykselle enemmän kuin 

ottaa. Esimerkiksi aasialaisille asiakkaille on tarjottava erilaisia oppaita, kuten sau-

naopas, jotta he tietävät ja osaavat käyttäytyä suomalaisessa saunassa ja luonnossa, 

joka on heille entuudestaan vieras käsite sekä paikka.  

7.4 Tehokkaat jakelukanavat  

Hollowayn (2016, 650) mukaan matkanjärjestäjät toimivat jälleenmyyjinä niin yksi-

tyisille kuin yritysmatkailijoille. He myyvät yksittäisiä lentoja, mutta myös matkapa-

ketteja, joiden sisältönä on majoitus, kuljetus ja jokin ohjelmapalvelu-tuote. Matkan-

järjestäjät voivat myös räätälöidä matkapaketteja yksittäisille ryhmille. Nykypäivänä 

kyseinen tapa on yleistynyt elämysten kokemisen tärkeyden kasvaessa. Tänä päivänä 
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perinteisten jakelukanavien rinnalle on tullut verkossa olevat jakelukanavat, jotka ta-

voittavat asiakkaat aina, kun he sitä haluavat.  

 

Yrityksien on tärkeää valita heille sopivat jakelukanavat, jotta niihin laitetut resurssit 

eivät ole menneet hukkaan, vaan tuottavat myös voittoa. Jokainen yritys valitsee yri-

tykselle sopivat jakelukanavat, jotka ovat nykypäivänä yhä useammin verkossa. Ver-

kossa voi olla myyntikanavia, kuten aiemmin mainittu Johku- ja Bokun-myyntika-

nava, tai ne voivat olla suuremmalle yleisölle tutumpia kanavia, kuten Expedia, joka 

taas myy palveluitaan useimmiten yksityisille asiakkaille.  

 

 On myös huomioitava, että jakelukanavien valinta eroaa siinä, toimiiko yritys koti-

maassa vai myös kansainvälisesti. Kotimaassa jakelukanavien valinta on usein hel-

pompaa, koska yrityksen on helpompi tehdä yhteistyötä paikallisen yrityksen kanssa, 

joka omistaa jakelukanavan. Tumlaren Marju Niskanen mainitsi, että mikäli yritys ha-

luaa kansainvälisiä asiakkaita, helpoin tapa saada kyseisiä asiakkaita on tehdä yhteis-

työtä paikallisen incoming-toimijan kanssa. Incoming-toimijoilla on jo kokemusta ul-

komaisten asiakkaiden kanssa toimimisesta, jolloin he myös tuntevat paikallisia mark-

kinoita. Sen myötä pienen yrityksen, kuten Saunasaari, ei tarvitsisi tehdä niin suurta 

pohjatyötä myynnin eteen. (Niskanen 2018.)  

 

Kirsi Mantua-Kommonen mainitsi myös, että Saunasaaren on tärkeää olla siellä, missä 

muutkin saunoja myyvät yritykset ovat. Muita sauna-kokemuksia myyviä yrityksiä on 

muun muassa Löyly, joka on myös mukana #helsingintekijät-verkostossa mukana. Sitä 

kautta kuluttajan on helpompi oppia tuntemaan kaikki mahdollisuudet sauna-koke-

muksen saamiseksi. Kirsi myös mainitsi, että suomalaisten yrityksien on ymmärrettävä 

yhteistyön voima, joka usein antaa enemmän, kuin uskookaan. Monet voivatkin uskoa, 

että yhteistyön avulla ei lisätä omaa myyntiä, vaan kilpailevat yritykset vievät heidän 

asiakkaat. Usein kuitenkin yhteistyö kantaa enemmän hedelmää, koska mitä enemmän 

asiakkaat ovat tietoisia palveluista, niin sitä enemmän he niitä ostavat. (Lassila 2018.)  

 

Toimeksiantajan toiveena on kuitenkin pitää Saunasaari ainutlaatuisena kohteena, 

jonne eivät yksityiset asiakkaat pääse ilman ennakkotilausta. Ari Huuskosen (2018) 

mukaan jakelukanavat, jotka myyvät matkoja yksityisille asiakkaille eivät ole Sauna-
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saaren kannalta tehokkaita jakelukanavia (Huuskonen 5.3.2018). Saunasaaren on kan-

nattavaa keskittyä jakelukanaviin, jotka tuovat tunnettavuutta ryhmämatkailijoille tai 

yritysryhmille. Kanavia, jotka lisäävät tunnettavuutta yrityspiireissä voisivat olla esi-

merkiksi Suomen yrittäjät.   

 

Kuten aikaisemmin on käynyt ilmi, Saunasaaren kannalta tehokkaita jakelukanavia 

ovat nykypäivänä pinnalla olevat kanavat, eli ne jotka ovat verkossa. Verkossa olevat 

jakelukanavat tarjoavat niin yritykselle kuin ostajalle helpoimman kanavan toimia yh-

teistyössä. Johkun- ja Bokun:in kanssa on helppo neuvotella yksityiskohdista, jolloin 

on sovittava, että Saunasaareen myydään ryhmille-sopivia paketteja. Mikäli kyseisten 

kanavien kautta myydään palveluita yksityisille asiakkaille, ei se vastaa Saunasaaren 

segmenttiä. Verkossa olevat jakelukanavat antavat yrityksille mahdollisuuden olla 

siellä, missä asiakkaatkin ovat. Verkossa oleviin jakelukanaviin on kuitenkin pereh-

dyttävä, jotta niiden käytössä ei ilmene yllätyksiä. Tehottomia jakelukanavia olisivat 

kanavat, joiden kautta tavoittaa suuren määrän yksityisiä asiakkaita. Se ei vastaa Sau-

nasaaren tavoitteita, kun tarkoituksena on saada isompia asiakasryhmiä asiakkaiksi. 

Esimerkiksi Expedia on hyvä esimerkki tehottomasta jakelukanavasta Saunasaaren 

kannalta.  

 

Saunasaari tekee tällä hetkellä yhteistyötä muun muassa Sauna Osuuskunnan kanssa, 

jonka tarkoituksena on saada paikan päälle ryhmä, joka koostuu yksityisistä asiak-

kaista. Tämän avulla myös yksityiset ihmiset pääsevät saunomaan ja kokemaan savu-

saunan upeuden. Kyseinen toimintamalli vaatii kuitenkin paljon työtä, jotta kaikki ha-

lukkaat ja kiinnostuneet löytävät kyseisen mahdollisuuden ja siten yhteistyö olisi myös 

kannattava.  

 

Perinteiset jakelukanavat, eli yhteistyö incoming-toimijoiden kanssa taas vaatii oman-

laisen panostuksen. Yhteistyön rakentaminen lähtee neuvotteluista, joiden aikana käy-

dään läpi molempien tavoitteet ja ehdotukset. Useimmiten incoming-toimijoilla on 

myös kehitys-ideoita, joiden avulla yrityksen on helpompi ottaa vastaan kansainvälisiä 

asiakkaita.  
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Toimintaa on hyvä pitää laaja-alaisena, eikä laittaa kaikkia resursseja vain yhteen ja-

kelukanavaan. Usein monien yhdistelmä tuo parhaimman mahdollisen tuloksen. Sau-

nasaaren kannalta olisi siis kannattavinta olla yhteistyössä niin paikallisten incoming-

toimijoiden kuin verkossa olevien jakelukanavien kanssa eli Johku.fi ja Bokun.io. Ver-

kossa olevien jakelukanavien avulla yritys mainostaa itseään asiakkaille, jotka varaa-

vat oman mieltymyksensä mukaan. Sen mukana Saunasaaren täytyy varata päiviä, jol-

loin sitä kautta varanneet asiakkaat tulevat saunomaan. Kun taas incoming-toimijat 

tuovat selkeitä ryhmiä mainitseminaan päivinä.  

 

Yhteistyö tuoreiden start-up –yrityksien kanssa on myös mahdollinen vaihtoehto Sau-

nasaarelle, josta jo aikaisemmin mainitsikin. Se tarjoaa yhteistyötä yrityksien kanssa, 

jotka eivät ole olleet vielä kauan markkinoilla. He kuitenkin voivat tarjota erilaisia 

asiakaskuntia, kuin incoming-toimijat, pienen kokonsa vuoksi, mikä on myös Sauna-

saaren yksi kulmakivistä. Huuskonen painotti, että Saunasaaren on vaikeaa lähteä yk-

sin rakentamaan suurempaa profiilia, joten kyseisten yrityksien kanssa se olisi hel-

pompaa ja miellyttävämpää. (Huuskonen 2018.)  

 

Kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että yhteistyö paikallisten incoming-toimijoi-

den kanssa on tehokkain tapa Saunasaarelle myydä omia palveluita kansainvälisille 

asiakkaille. Sen avulla itse yrityksen ei tarvitse kuin myydä palvelunsa toimijoille, 

jotta he kiinnostuvat myymään sitä kansainvälisille toimijoille ja he loppuasiakkaille. 

Yhteistyö helsingintekijät-verkoston kanssa oli myös haastateltavien mielestä kannat-

tava kanava Saunasaarelle. Uskon, että verkossa olevien kanavien ja haastateltavien 

mielestä kannattavilla jakelukanavilla Saunasaari saisi kasvatettua tunnettavuuttaan 

sekä myyntiään enenemissä määrin verkkomyynnin yhä kasvaessa.  

7.5 B2B-ostokäyttäytymisen huomiointi jakelukanavan valinnassa  

Kuten aikaisemmin kävi ilmi, niin Saunasaareen asiakaskunta rakentuu pääsääntöisesti 

suomalaisista yritysasiakkaista, jotka tulevat viettämään virkistyspäivää tai kokousta-

maan ja saunomaan. Vaikka toiminta on tällä hetkellä kannattavaa, on tavoitteena 

myös saada enemmän kansainvälisiä asiakasryhmiä. On tärkeää, että myös kansainvä-
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listen asiakkaiden kanssa segmentti pysyisi ryhmissä, mutta silloin ne useimmiten oli-

sivat matkailuryhmiä. Matkanjärjestäjät pitävät myös segmentointia tärkeänä, ja he 

ovatkin dedikoituneet eri segmenteille, jotka rakentuvat pääsääntöiseesti maittain 

(Mantua-Kommonen 2018).  

 

Useimmiten B2B-asiakkaat asioivat arkisin, jolloin suosituimmat päivät Saunasaa-

ressa ovat keskiviikko-perjantai. Heidän kanssa asioimisessa on tärkeää huomioida, 

että ne tulevat olemaan kiireisiä päiviä ja kysyntää on paljon. Kansainvälisen yhteis-

työn tavoitteena on laajentaa toimintaa myös muille viikonpäiville, kuten lauantaille.  

 

Saunasaaren on myös tärkeää huomioida, että mikäli he lähtevät rakentamaan kansain-

välistä toimintaansa incoming-toimijoiden kanssa, myyvät he aina ensi kauden palve-

luita. Tällöin vahvistus asiakkaan saapumisesta tapahtuu ajoissa, jolloin liiketoiminta 

perustuu tasaiseen myyntiin. Mikäli Saunasaari tekisi yhteistyötä pelkästään verkko-

kauppojen kanssa, tarjoaa se vahvistuksen vain muutamaa päivää ennen itse asiakkaan 

saapumista, jolloin myynti on paljon arvaamattomampaa. Myyntisyklit ovat siis erilai-

sia eri myyntikanavien ja segmenttien kanssa, joten yrityksen on tärkeää analysoida, 

mikä on heidän toimintansa kannalta järkevin tapa toimia. Mielestäni kannattavinta on 

yhdistellä molempia, jotta toiminta takaa mahdollisimman laaja-alaisen myynnin.  

 

B2B-markkinoilla on myös tärkeää muistaa levittää tietoisuutta itse yrityksestä ja sen 

toiminnasta. Leena Lassila mainitsi, että on tärkeää olla yhteistyössä alueen muiden 

toimijoiden kanssa, jotta tietoisuuden levittäminen on helpompaa ja myös edullisem-

paa (Lassila 2018). Monet haastateltavat mainitsivat, että on ensi arvoisen tärkeää kut-

sua mahdollisia yhteistyökumppaneita, ja esitellä heille toimintaansa. Sen seurauksena 

he voivat kiinnostua ottamaan Saunasaaren ja sen palvelut myyntilistalleen. Leena 

myös mainitsi, että Helsingin myyntiesittelijät mainostavat kaikkia kohteita myynti-

kiertueillaan ympäri maailmaa. Tämän avulla mainostus ja tunnettavuus kasvavat kan-

sainvälisesti.  

 

On myös tärkeää muistaa, että B2B-toiminta on matkajärjestäjä puolella pitkäjäntei-

sempää kuin yksityisten asiakkaiden kanssa. B2B-asiakkaiden kanssa myydään tätä 

kesää, kun taas matkailuryhmien kanssa ensi kesää.  
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Tällä hetkellä Saunasaaren myynti ulottuu 2018 loppusyksyyn ja alkutalveen. Myyn-

nin pidentäminen aina ensi kauteen on mahdollista, mutta se vaatii toiminnan kehittä-

mistä. Toiminnan kehittämisellä tarkoitetaan, että muokatut palvelut ja tuotteet ovat 

ensi kauden mukaisia ja hieman muokattuja aikaisempaan kauteen verrattuna. Silloin 

tämä myös vaatii, että kehitys on jatkuvaa niin itse toiminnan kuin palveluiden kesken.  
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8. OPPAAN KOKOAMINEN JA ARVIOINTI  

 

Opinnäytetyön väliseminaari esitys oli syyskuussa 2018, jonka jälkeen aloitin oppaan 

muokkaamisen lopulliseen versioon ja samalla kirjoitin omaa pohdintaa opinnäytetyön 

tekemisestä. Pohdin ja suunnittelin, miten saan aineiston pohjalta koottua sellaisen op-

paan, joka palvelee toimeksiantajan yritystä ja siten myös tavoitteita mahdollisimman 

hyvin.  

 

Kansainvälisten matkailijoiden määrä on kasvanut Suomessa viime vuosina, jonka ta-

kia myös paikalliset yritykset ovat yhä valveutuneempia palvelemaan heitä. Haastat-

teluissa kävi ilmi, että mikroyrityksille on tärkeää kohdistaa resurssit oikeisiin paik-

koihin, joka mahdollistaa parhaimman mahdollisen kassavirran. Tällä hetkellä mark-

kinoilla on kaksi selkeää eri myyntikanavaa: perinteinen myynti incoming-toimijoiden 

ja matkatoimistojen kanssa sekä verkkomyynti eri kanavian hyödyntäen. Työn tilaajan 

toiveena oli hankkia lisätietoa ja mahdollisuuksia verkkokaupoista, joiden avulla suo-

ramyynti ryhmille on mahdollista. Oppaan on tärkeää olla sopivan mittainen, eli ei 

liian pitkä. Yhdessä keskustellen päädyimme sellaiseen ratkaisuun, missä ensin kerro-

taan jakelukanavista lyhyesti ja sen jälkeen tulee polkukaaviot ja lopuksi kaavioissa 

olevien laatikoiden selitykset. (Mönttinen 2018.)  

 

Oppaan poluissa olevien laatikoiden sisällöt on kerätty haastatteluista saaduista aineis-

tosta. Haastatteluiden avulla löysin tärkeät asiat kannattavien jakelukanavien rakenta-

misen kannalta, mitkä ovat tehokkaita kanavia mikroyrityksen kannalta, jotta yritys 

saisi mahdollisimman kannattavan jakelukanavan. Polkujen laatikoiden sisältö on ar-

vioitu ja niiden järjestys on mietitty hyvin tarkkaan. Selitysosissa olevat puhuttelu-

muodot on pohdittu ja muokattu yhteneväksi.  

 

Lähetin oppaan raakaversion sähköpostitse työn tilaajalle syyskuussa 2018. Arvioin-

nin työn tilaajalta sain helposti ollessani hänen yrityksessä myös työsuhteessa. Hänen 

mielestään opas vastasi hyvin suuntaa, johon Saunasaaren tavoitteet on suunnattu 

(Mönttinen 2018).  
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Mielestäni oppaan kokoaminen oli hieman hankalaa, vaikka olin jo kirjoittanut teo-

riapohjan aiheesta. Kirjoitin monta raakaversiota oppaasta, mutta lopputuloksena oli 

melko yksinkertainen ja mielestäni selkeä opas. Se tarjoaa helpot ratkaisut Saunasaa-

relle, joiden avulla yrityksen on helppo ottaa oppaan tulokset itse käytäntöön. Oppaan 

yksinkertaisuus ja lyhyisyys olivat myös työn tilaajan toiveena. Mielestäni se oli 

helppo toteuttaa, koska olen kesän työskennellyt Helsingin Saunasaaressa. Oppaaseen 

oli turha laittaa ylimääräistä tietoa, koska muutamalla sivulla sai tarpeelliset tulokset.  

 

Oppaassa oleva jakelukanavapolku on minun luomani. Opas on luotettava aineistol-

taan, koska sen sisältö on kerätty asiantuntijoiden haastatteluiden pohjalta ja sisältö on 

tarkistettu ja arvioitu useaan otteeseen työn tilaajan taholta. Oppaan lopullinen koko 

on A5, ja teksti tulee paperille kaksipuoleisesti. Opas painetaan vihkomaiseen muo-

toon. Tekniikan osaaminen minulla ei ole ollut vahvaa, joten oppaan tekeminen vaatii 

paljon aikaa ja kärsivällisyyttä.  

 

Opasta tehtäessä on tarpeellista selvittää se, ketkä suunnittelevat ja valmistavat oppaan 

ulkoasun loppuun saakka. (Vikkka & Airaksinen 2003, 27). Tekemäni opas lähti arvi-

oitavaksi Helsingin Saunasaaren toimitusjohtajalle elokuussa 2018 viimeisten muok-

kausten jälkeen. Kansilehdellä oleva kuva on saatu työn tilaajalta ja kuvan käyttämi-

seen tarvittava lupa on kunnossa. Helsingin Saunasaari ottaa kuvan käytöstä täyden 

vastuun. Oppaan toimivuutta on tarkoitus testata käytännössä tulevien vuosien aikana.  

 

Oppaan tilaajan mielestä opas on koottu asiakasnäkökulma huomioiden. Oppaasta löy-

tyy asiakasnäkökulma yksiosaisesti eli opas on tuotettu huomioiden Saunasaaren nä-

kökulmasta. Oppaasta on mahdollista tarkistaa aina, kun jakelukanavia kehitetään uu-

delleen.  

 

Opinnäytetyön väliseminaari oli 13.9.18. Muokkasin saamani työtäni palautteiden mu-

kaan ja luovutin valmiin opinnäytetyön 25.9.2018.  
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9. YHTEENVETO  

 

Tässä työssä selvisi, miten Helsingin Saunasaaren jakelukanavia voi kehittää. Palve-

luntarjonnallaan Helsingin Saunasaari on monipuolinen kohde, jota on mahdollista ke-

hittää vuodenaikojen mukaan, ja siinä voi ottaa erityisesti huomioon tietyt asiakasryh-

mät.  

 

Helsingin Saunasaaren jakelukanavilla on kehitysmahdollisuuksia, joiden avulla yri-

tyksen myyntiä pystytään kehittämään. Yleisesti ottaen kannattavinta on kehittää yri-

tyksen omat www-sivut niin, että kansainvälisten asiakasryhmien on mahdollista sitä 

kautta tutustua yrityksen palveluihin sekä esimerkiksi lähettää tarjouspyyntö. Www-

sivujen muokkaaminen on iso prosessi, jonka kanssa on suositeltavaa hyödyntää alan 

ammattilaisia. Tässä vaihtoehdossa on hyvä hyödyntää toista yhteistyö mahdollisuutta, 

eli yhteistyötä paikallisten incoming-toimijoiden kanssa.  

 

Incoming-toimijoiden kanssa www-sivuja on mahdollista muokata juuri kyseiselle 

asiakasryhmälle sopivaksi. Tällöin muun yhteistyön rakentaminen menee myös suju-

vasti, jolloin incoming-toimija on tutustunut yrityksen palveluihin ja tuotteeseen. Tä-

mäkin yhteistyö vaatii aikaa ja rahaa, ja voi olla kannattava yhteistyö vasta vuosien 

päästä. Kolmantena vaihtoehtona on nykyaikaisempi jakelukanavat, eli verkkokauppa, 

josta asiakasryhmät voivat suoraan ostaa Saunasaaren palveluita.  

 

Saunasaaren kannalta kaikki jakelukana-kehitysehdotukset ovat kannattavia, mutta 

kaikki niistä ovat aikaa vieviä ja taloudellisesti suuria prosesseja. Suurimmat erot ke-

hitysehdotuksien välillä on yhteistyön rakentaminen joko suoraan yksittäisen yrityk-

sen kanssa tai kansainvälisen yrityksen kanssa, joka toimii pääasiassa verkossa. Ver-

tailuna voidaan sanoa, että yhteistyön rakentaminen esimerkiksi paikallisen incoming-

toimijan tai verkkokaupan välillä on suuri. Incoming-toimijat sijaitsevat samassa 

maassa, usein jopa samassa kaupungissa. Heitä on helppo kutsua paikan päälle tutus-

tumaan kohteeseen, ja siten myös kuunnella heidän kehitysehdotuksiaan. Kun taas 

verkkokaupan kanssa tehtävä yhteistyö tapahtuu verkossa, ja vaatii itse yritykseltä pal-

jon perehtymistä niin verkkokauppaan, kuin verkossa tapahtuvaan myyntiin. Helsingin 
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Saunasaari pystyy tarjoamaan asiakkailleen ainutlaatuisia kokemuksia, mutta asiak-

kaiden tietoisuuteen pääseminen eli markkinointi ja siten myös myynti vaatii yrityk-

seltä paljon työtä.  

10. POHDINTA  

10.1 Oman toiminnan pohdinta  

Toiminnallisen opinnäytetyön tuotoksena valmistui selkeäkielinen opas Saunasaaren 

kansainvälisten jakelukanavien kehittämiseksi (LIITE1). Oppaassa on kaksi jakeluka-

napolkua, jotka on kuvattu kaavioina ja lisäksi kaavioiden eri kohdat on avattu selkeä-

kielisesti. Oppaan tarkoituksena on helpottaa yrityksen jakelukanavien kehittämistä 

nykyaikaisiin myynti- ja markkinointikanaviin. Opas vastaa työelämän ammattilaisten 

näkökulmia sekä vastaa tämän hetkisten markkinoiden tarpeita. Se on hyödyllinen 

Saunasaarelle, mutta myös muille mikroyrityksille. Opas on tällä hetkellä ajankohtai-

nen, mutta sitä täytyy tarvittaessa päivittää.  

 

Opinnäytetyöprosessin alkuvaihe oli melko vaivaton, sillä sain todella hyvin kirjoitet-

tua työtäni koulun ohella. En ollut aikaisemmin tehnyt opasta, joka vaati myös hieman 

perehtymistä itse kirjoitusvaiheen aikana. Kirjoitusvaihe työharjoittelun aikana oli ko-

vin paikka. Harjoittelun aikana päivät venyivät ja tietokoneen näyttöä tuli katsottua 

enemmän kuin tarpeeksi. Jouduin siis taistelemaan itseni kanssa, jotta sain opinnäyte-

työtäni kirjoitettua viikonloppuisin. Myös haastattelut olivat uusi ulottuvuus, samoin 

litterointi. Mielestäni voitin kuitenkin haasteet ja onnistuin haastatteluissa, sekä op-

paan tekemisessä. Pääsin tavoitteeseeni.  

 

Haastattelujen tekeminen toi opinnäytetyötä mielenkiintoisemmaksi. Haastattelut aut-

toivat syventämään tietoa aiheesta, koska suuria määriä tietoa ei löytynyt kirjaläh-

teistä. Sain mielestäni hyvin haastatteluja opinnäytetyöhöni. Erityisen tyytyväinen 

olen siihen, että suurin osa haastatteluista antoi minulle paljon materiaalia. Oppaan 

tekeminen auttoi myös ymmärtämään jakelukanavien merkityksen yritykselle.  
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Työn aikataulu on ollut pitkä osittain omasta toiveestani ja osittain aikataulu on veny-

nyt, koska olen koko ajan ollut joko täyspäiväisesti koulussa tai työharjoittelussa. Ajan 

myötä olen päässyt paremmin miettimään työtä kuitenkin eri näkökulmista ja esimer-

kiksi oman työharjoitteluni aikana sain merkittäviä näkökulmia opinnäytetyöhöni. 

Oman oppimisen kannalta pidempi aikaväli on siis ollut suotavampaa kuin lyhyt kii-

reellinen rupeama. Aloin tehdä työtä erittäin korkeilla tavoitteilla, enkä en ole täysin 

tyytyväinen työn lopputulokseen. Omaan kirjoitusprosessiini vaikutti suuresti työhar-

joittelun aikana ollut jatkuva kiire, jonka seurauksena myös oma kirjoitusmotivaationi 

laski. En voi kuitenkaan sanoa olevani täysin pettynytkään lopputulokseen, sillä kaik-

kiin olosuhteisiin ja tutkimusmateriaaleihin nähden koen kokonaisuudessa olevan kui-

tenkin aineksia tarpeelliseen lisätietoon sekä ajateltavaa tulevaisuuden toiminnan ke-

hittämiselle.  

 

Tämä oli ensimmäinen tekemäni opas yhteistyössä työelämän kanssa, joten ammatil-

lisen kasvun kannalta tämä oli antoisa kokemus. Yhteistyömme työelämän kanssa su-

jui hyvin ja työn tekoa auttoi se, että olin harjoittelussa samassa yrityksessä. Työnku-

vani vaihtui hieman, mutta sen avulla sain lisää näkökulmia itse opinnäytetyöhön.  

 

Opinnäytetyötä tehdessä mieleeni nousi monia ideoita toiminnan kehittämiseen niin 

yrityksessä kuin yhteistyökumppanien kanssa. Mielestäni on kannattaa tehdä opinnäy-

tetyö samaan paikkaan, missä on työharjoittelussa, koska se kehittää omaa ammatti-

taitoa. 

10.2 Luotettavuuden pohdinta  

Pidin opinnäytetyössä tehdyissä haastatteluissa kiinni eettisyydestä ja luotettavuu-

desta. Mietin tarkkaan, mikä on oleellista kirjoittaa oppaaseen eettisyyden kannalta, ja 

niin ettei haastatteluista saadut tiedot muutu ja vääristy. Eettisyys tulee näkymään koko 

opinnäytetyön prosessin ajan. Haastatteluihin osallistuminen oli vapaaehtoista ja haas-

tatteluihin oli pyydetty luvat. Luvat pyydettiin aina haastateltavilta, jolloin myös var-

mistin, että saako haastateltavan nimeä ja yritystä käyttää opinnäytetyössä. Otin myös 

huomioon lähteiden oikeellisuuden, eli onko tiedot luotettavia ja soveltua oppaaseen 
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ja raporttiin sekä millaisia motiiveja ja tunteita haastateltavilla on käsiteltävästä asi-

asta.  

 

Oppaan ja raportin teossa, tulosten tallentamisessa ja arvioinnissa olen noudattanut 

hyviä tieteellisiä menettelytapoja, joita ovat rehellisyys, huolellisuus ja tarkkuus. Olen 

soveltanut eettisesti kestäviä menetelmiä tiedonhankinnassa ja olen avoimesti kertonut 

haastattelujen tulokset oppaassa ja raportissa. Lähteiden käytössä olen kunnioittanut 

tutkijoita ja heidän töitään, sekä haastateltaviani. Olen suunnittelut opinnäytetyöni yk-

sityiskohtaisesti ja toteuttaneet sekä raportoineet sen tekemisen tieteellisen tiedon vaa-

timusten sekä Satakunnan ammattikorkeakoulun ohjeiden mukaisesti. (Kuula 2006, 

34-35).  

 

Tässä opinnäytetyössä olen lojaali oppaan tilaajalle Helsingin Saunasaari Oy:lle. Sieltä 

saadun ohjauksen mukaisesti työstin opasta. En ole muuttanut mitään omin luvin, vaan 

olen aina varmistanut muutokset työn tilaajalta, jotka ovat nousseet opasta tehtäessä. 

Oppaan työstämiseen tarvittavat tiedot sain luotettavilta ja ammattitaitoisilta tahoilta, 

jotka ovat vahvisti matkailualan kanssa tekemisissä. Opas on hyväksytty yhteistyöta-

hojen kanssa, jotta oppaan antama informaatio olisi luotettavaa ja ajantasaista. Yhteis-

työssä olemme päättäneet ja suunnitelleet, mitä opas tulisi sisältämään.  

 

Opinnäytetyössä on käytetty ajankohtaisia lähteitä. Jotkut lähteistä ovat vanhempia, 

mutta niissä oleva tieto on edelleen ajantasaista. Lähteinä olen käyttänyt ulkomaalaisia 

ja kotimaista kirjallisuutta, sekä internet-sivustoja. Lähteet olen aina merkinnyt teks-

tiin ja lähdeluetteloon Satakunnan ammattikorkeakoulun kirjallisten ohjeiden mukai-

sesti. Lähteiden oikea ja asiallinen merkintä auttaa lukijaa tarkastamaan käyttämämme 

väitteet ja löytämään tarvittaessa alkuperäinen teos tai internet-sivusto.  

 

10.3 Johtopäätökset  

Helsingin Saunasaari on ollut tutkimuksen kohteena ja toimeksiantajana sekä kiehtova 

että haastava: se on samalla sekä hyvän aseman saavuttanut ohjelmapalveluiden tar-

joaja, että asiakkaiden keskuudessa ilmiöksi vakiintunut paikka saunoa. Tutkimuksen 
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teoriaosuus oli hyvin laaja-alaisesta aiheesta rajattu matkan varrella lähinnä jakeluka-

navien näkökulmaan ja sen perusteisiin unohtamatta tätä kansainvälisessä konteks-

tissa. Samalla haasteellisena ajatuksena on ollut taustalla, että kuinka tuottaa tämän 

tutkimuksen puitteissa riittävää lisäarvoa ja hyötyä itse Helsingin Saunasaarelle yri-

tyksenä?  

 

Kuten opinnäytetyötä tehdessä ja aiheeseen perehtyessä sainkin huomata, on kansain-

välisten jakelukanavien kehittämiseen tarjolla hyviä ja konkreettisia keinoja – silti sa-

maan aikaan menestys voi olla arvaamatonta nykymaailmassa ja voi olla monen osan 

summa tai seuraus jostain ainutkertaisen nerokkaasta tai luovasta ideasta. Itse opin-

näytetyöprosessi on ollut pitkä ja suunnitelmia on pitänyt muuttaa matkan varrella. 

Työn haasteellisin osio oli koota itse opas, vaikka valmista teoriaa ja pohdintaa olikin 

opinnäytetyössä. Myös suoraa teoriaa ei ollut saatavilla, vaan tietoa piti hankkia pie-

nissä osissa ja yhdistää myös haastatteluiden kanssa.  

 

Mitä tulee Helsingin Saunasaareen kokonaisena ohjelmapalveluiden tarjoajana, lupai-

lee tulevaisuus tähänastisen vakaan menestyksen lisäksi lukemattomia muita tilaisuuk-

sia ja kansainvälisestikin merkittäviä vetovoimaa lisääviä tekijöitä. Tästä esimerkkinä 

on muun muassa jatkuva asiakkaiden kiinnostus, jonka myös huomasi haastatteluiden 

aikana.  

 

Tutkimuksessa käytettyihin haastatteluista saatujen tietojen perusteella koen, että 

niistä oli konkreettista hyötyä. Haastattelukysymysten vastauksiin sain syvällisiä vas-

tauksia, jolloin analysointi ja tulokset oli melko helppo toteuttaa. Saunasaari on melko 

tuntematon yksittäisten asiakkaiden keskuudessa, joten oppaasta saatujen vastausten 

avulla myös yrityksen tunnettavuus kasvaa.  

 

Jos pohditaan jakelukanavien kannattavuutta, näyttää omien www-sivujen, verkko-

kaupan ja incoming-toimijoiden yhdistelmä tarjoaa menestyneimmän jakelukanavayh-

distelmän. Lisäksi se tarjoaa asiakaslähtöisen markkinointi- ja myyntikanavat sekä so-

siaalisen median käytön lisääminen parantaa yrityksen markkinointia. Toki jokainen 

jakelukanava on omalla tavallaan toimiva, mutta näiden yhdistelmä tarjoaa element-

tejä, joilla Saunasaari pystyy aidosti kasvattamaan profiiliaan sekä myyntiään matkai-

lualan palveluntarjoajana. 
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LIITE 1: 
Opas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opas Saunasaaren kansainvä-
listen jakelukanavien kehittämi-

seen 
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Johdanto 
 

Tämän oppaan tarkoituksena on esitellä Helsingin Saunasaari 

Oy:lle kannattavia jakelukanavia, joiden avulla yritys pystyy nos-

tamaan profiiliaan matkailualan ohjelmapalveluyrityksenä sekä li-

sätä kannattavuuttaan. Helsingin Saunasaari on Suomenlinnan 

edustalla oleva saari, joka myy ohjelmapalveluita yritys- sekä 

matkailuryhmille. Tärkeimpänä tuotteena on savusaunat, jotka 

ovat lämmittäneet tuhansia asiakkaita vuosien varrella.  

 

Jakelukanavien avulla yritys pystyy lisäämään sekä markkinointi- 

että myyntikanaviaan. Jakelukanavat mahdollistavat yrityksen 

kannattavan myynnin eri kanavien kautta, joka mahdollistaa 

laaja-alaisen myynnin ja siten myös tuoton. Tarjolla on monia eri-

laisia jakelukanavia, joista yrityksen on valittava itselleen sopivat 

kanavat.  

 

Oppaan tarkoituksena on lisätä tietoa kannattavista jakelukana-

vista ja niiden hyödyntämisestä niin kotimaassa kuin kansainväli-

sillä markkinoilla.  

 

Jakelukanavia on nykypäivänä tarjolla monia erilaisia, joista yri-

tykset voivat valita heidän tuotteille ja palveluille sopivat vaihto-

ehdot. Tarjolla on perinteisiä jakelukanavia, joita matkailualalla 

ovat matkatoimistot ja incoming-matkatoimistot. Toinen jakeluka-

nava vaihtoehtona on hyödyntää verkossa olevia jakelukanavia, 

kuten Bokun.io ja Johku.fi, jotka myyvät yrityksen palveluita ver-

kossa ryhmille sekä yksittäisille asiakkaille.  

 

Jokaisen yrityksen on rakennettava itse yhteistyökumppanuudet 

toisten yritysten kanssa. Jakelukanava-yritykset, kuten verkossa 
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toimivat verkkokaupat ja perinteiset matkatoimistot voivat esittää 

omia mielipiteitään, miten toimintaa kannattaa kehittää tietyn 

asiakasryhmän tarpeisiin sopivammaksi. Myös itse palveluita tar-

joavan yrityksen on oltava aktiivinen, jotta se pystyy kiinnittämään 

mahdollisten yhteistyökumppanien huomion.  

 

Opas on työväline Helsingin Saunasaaren esimiehille, jotka voivat 

kehittää yhteistyötä eri jakelukanavia tarjoavien yritysten kanssa. 

Opas on siis tarkoitettu Helsingin Saunasaaren esimiehille sekä 

muulle henkilökunnalle.  

 

Opasta voivat hyödyntää siis kaikki henkilöt, jotka työskentelevät 

Helsingin Saunasaaressa, sekä muissa pienissä mikro-yrityksissä.  
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Jakelukanava polku Helsingin Sauna-

saarelle  
 

 
 

 

 

  

Saunasaarelle	sopivat	
jakelukanavat

Saunasaaren	omat	www-sivut	&	
myyntipalvelu		

Incoming-matkatoimistot

Verkkokaupat,	kuten	
Bokun.io &
Johku.fi

Asiakas	varaa	ohjelmapalvelun	
Helsingin	Saunasaarelta	
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Jakelukanavat  
 

Jakelukanavien tavoitteena on, että Helsingin Saunasaaren hen-

kilöstö pystyy kehittämään toimintaansa niin, että yhä useampi 

asiakasryhmä pystyy ostamaan palveluita yhä helpommin.  

 

Saunasaarelle kannattavia kansainvälisiä jakelukanavia olisivat 

incoming-toimijat, erilaiset verkkokaupat sekä Saunasaaren omat 

www-sivut.  

 

 

 

 

 

 

Saunasaaren omat www-sivut:  

• Saunasaaren omat www-sivut tarjoavat paikallisille yritys-
asiakkaille mahdollisuuden tutustua ja ostaa Saunasaaren 
palveluita 

• Www-sivut tarjoavat helpon ja yksinkertaisen tavan markki-
noida ja myydä yrityksen palveluita  

• Hyvien www-sivujen avulla yritys pystyy helposti jakamaan 
tietoa myös muihin jakelukanaviin  

• Www-sivujen on oltava kunnolliset ja selkeät asiakkaille, 
jotta sieltä löytää tarvittavat tiedot, kuten tarjottavat pal-
velut 

• Sivut on tarjottava suurimpien asiakasryhmien kielillä 
• Saunasaaren sivut olisivat hyvä olla suomen lisäksi englan-

niksi, saksaksi sekä japaniksi  
• Www-sivujen kääntämiseen voi hyödyntää yhteistyötä esi-

merkiksi incoming-matkatoimistojen kanssa, jotka ovat teh-
neet yhteistyötä kyseisten asiakasryhmien kanssa ja omaa-
vat vankan ammattitaidon, mitä sivuilla on oltava asiakkai-
den kannalta  
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Incoming-toimijat 
 

• Tuntevat asiakasryhmän tarpeet, jolloin he pystyvät kehit-
tämään yrityksen toimintaa vinkeillään 

• Tuntevat kansainväliset markkinat ja asiakasryhmät  
• Yrityksen on oltava aktiivinen, jotta saa rakennettua yhteis-

työtä incoming-toimijoiden kanssa 
• Yrityksen on pidettävä niin sanottuja ”asiakasiltoja”, joilla in-

coming-toimijat voivat tutustua yrityksen palveluihin 
• Saattavat esittää omia mielipiteitään, miten itse yrityksen 

palveluita voi kehittää asiakasryhmän tarpeisiin vastaa-
vaksi 

• Incoming-toimijoiden kanssa yhteistyö tarkoittaa sitä, että 
myydään ensi kauden palveluita. Yrityksen on oltava val-
miita antamaan niille yhteistyökumppaneille myös ensi kau-
den hinnat ja muut yksityiskohdat on oltava kunnossa 
 

 

 

• Incoming-matkatoimistojen kanssa tehtävä yhteistyö lisää 
yrityksen asiakaskantaa sen jo olemassa olevan asiakasryh-
män avulla  

• Incoming-matkatoimistot ovat yhteistyössä monien eri yri-
tyksien kanssa, jolloin myös Saunasaaren tunnettavuus kas-
vaa  

 

 

Yhteistyö vaatii:  

• Toivotun asiakasryhmän tarpeisiin tutustumista 
• Asiakasiltojen pitämistä incoming-matkatoimistoille 
• Kehitysehdotusten vastaan ottaminen  
• Palveluiden kehittämistä 
• Hyvien yhteistyökumppaneiden kanssa toimimista  
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Verkkokaupat 
• On tärkeää, että perehtyy verkkokauppoihin huolella, 

että valitsee yritykselle kannattavan verkkokaupan 
• Sen on tärkeää myydä palveluita oikealle asiakasryh-

mälle 
• Verkkokauppa jakelukanavien kanssa yrityksen ei itse tar-

vitse myydä vaan riittää, että verkossa oleva tieto on 
ajankohtaista ja riittävää 

• Verkkokaupoissa saattaa olla esillä varauskalenteri, jol-
loin niin sanottuja tupla-varauksia ei pääse syntymään 

• Verkkokauppojen kanssa pystyy parantamaan kansain-
välistä markkinointia ja myyntiä helposti, koska kaikki mat-
kailijat tutkivat nykyään matkakohteita verkossa 

• Yrityksen on panostettava omiin nettisivuihin sekä verkko-
kaupan esityksiin, jotta ne kiinnostavat asiakkaita myös 
kuvien ja videoiden avulla  

 

 

• Verkkokauppa mahdollistaa markkinoinnin ja myynnin 
laaja-alaisesti 

 

 

 

 

 

Yhteistyö vaatii:  

• Perehtymistä verkossa oleviin jakelukanaviin  
• Kehittää omaa toimintaa verkossa oleviin jakelukanaviin 

sopivaksi  
• Valinta pitää osua itse yrityksen palveluihin sopiviin jake-

lukanaviin 
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Miksi kyseiset jakelukanavat ovat Sau-

nasaarelle kannattavia?  
 

• Oppaan sisältämien jakelukanavien kanssa Saunasaari 
saa markkinoitua ja myytyä palveluitaan haluamilleen 
asiakasryhmille  

• On tärkeää, että Saunasaari huolehtii jo olemassa olevista 
asiakasryhmistä, eli paikallisista yritysryhmistä 

• On tärkeää aina kehittää toimintaa, jotta asiakasryhmiä 
voidaan hankkia lisää 

• Kaikki yllämainitut jakelukanavat tarjoavat hieman eri-
laista markkinointia ja myyntikanavia eri asiakasryhmille, 
mikä taas tarjoaa Saunasaarelle laaja-alaisen toiminnan 

 

 

• Jakelukanavien avulla myynti jatkuu edelleen samantyyp-
pisenä kuin nyt, mutta lisänä tulee incoming-matkatoimis-
tojen kanssa myynti myös ensi kaudelle, mikä mahdollistaa 
tasaisemman kassavirran  
 

 

• Jakelukanavat tarjoavat Saunasaarelle mahdollisuuden 
olla siellä, missä asiakkaatkin ovat, mikä myös helpottaa 
markkinointia ja myyntiä  

 

• Saunasaaren on jatkettava jakelukanavien kehittämistä 
jatkuvasti, koska asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja kehitty-
vät koko ajan  
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LIITE 2.  

Teemahaastattelurunko  

 

1. Haastateltavan taustatiedot  
- Ikä, koulutus, työssäoloaika, työtehtävät nyt ja aikaisemmin 

2. Kansainvälisten jakelukanavien valinta  
- Mitä mieltä olet jakelukanavien valinnasta pienelle yrittäjälle?  
- Mitkä sopivat parhaiten 
- Matkatoimistolain muuttuminen ja sen vaikutukset  
- Millainen jakelukanavan rakenne voisi olla? 

3. Jakelukanavien käyttö/tärkeys toiminnassa 
- Tehokkaat ja tehottomat jakelukanavat  
- Segmentoinnin tärkeys à erilaisia jakelukanava vaihtoehtoja segmen-

teille? 
4. Kansainvälinen yhteistyö  

- Miten yhteistyötä kannattaa lähteä rakentamaan ja vinkkejä kannattavaan 
yhteistyöhön 

5. B2B-ostokäyttäytymisen huomiointi jakelukanavien valinnassa 
6. Maksuliikenteen huomioiminen 
7. Resurssit vrt. jakelukanavan tyyppi  
8. Vapaa sana 


