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Suomalaisten matkailu kasvoi vuonna 2017 niin koti- kuin ulkomaillakin. Esimerkiksi mak-
sullista majoitusta sisältäviä kotimaan matkoja tehtiin vuonna 2017 lähes 7 miljoonaa. Jo 
pelkästään tammi-kesäkuun 2018 aikana kotimaisten yöpymisten määrä on kasvanut jo 
2,3 %. 
 
Opinnäytetyön toimeksianto on lähtenyt liikkeelle paljolti tekijän omista mielenkiinnoista – 
toimeksiantaja Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuone kuuluu S-ryhmään ja myöntää näin 
ollen myös vapaa-ajan majoituksista S-bonusta. S-bonusten saamiseksi on verkossa va-
raus kuitenkin pitänyt tehdä Sokoshotels.fi -sivustoa pitkin. Työ on rajattu koskemaan ho-
telliin perjantaina ja lauantaina saapuvia vapaa-ajan matkaajia, jotka ovat tehneet varauk-
sensa online-matkatoimistoja (OTA -kanavat) pitkin. Kohderyhmään kuuluvat matkaajat oli-
sivat oikeutettuja esimerkiksi S-bonukseen, jos varaus olisi käytetyn OTA -kanavan sijaan 
tehty Sokoshotels.fi -sivustolta.  
 
Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena kvantitatiivisesti eli määrällisesti ja työn pää- ja 
alaongelmat olivat seuraavat:  
- Mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että Seurahuoneen vapaa-ajan hotellivieraat päätyvät va-
raamaan yöpymisensä OTA -kanavia pitkin? 
- Tietävätkö vieraat, että he eivät saa S-Bonuksia varatessaan yöpymisensä OTA -kanavia 
pitkin? 
- Tietävätkö vieraat, että vapaa-ajan matkaajina heille on saatavilla ketjun omilta nettisi-
vuilta aina edukkain hinta?  
 
Opinnäytetyön teko aloitettiin heinäkuussa 2018 ja se valmistui marraskuussa 2018. Laa-
dittua kyselyä jaettiin toimeksiantajayrityksessä kohderyhmään kuuluville matkaajille elo-
lokakuussa 2018, joka jälkeen tulokset avattiin. Vastausprosentti oli 47 %. 
 
Tuloksista käy ilmi, että suurimmat syyt OTA -kanavien käyttöön ovat tuttu sivusto sekä si-
vuston löytyminen ensimmäisenä Google-haussa. Valtaosa vastaajista ei ollut tietoinen S-
bonusten saamatta jäämisestä tai siitä, että edukkain hinta olisi ollut saatavilla ketjun 
omilta nettisivuilta. Saatu otanta tosin jäi suhteellisen pieneksi, eikä tuloksia näin ollen 
voida yleistää isossa skaalassa. 
 
Ainakin osalle vastaajista kysely on antanut arvokasta tietoa asiakasomistajien (S-Etukor-
tin omaajien) eduista Sokoshotels.fi -sivustolla ja osa aikookin pohtia varauskanavaa uu-
destaan ensi varausta tehdessä. Yrityksellekin ketjun omien sivujen käyttö on edukkain 
vaihtoehto ja samalla takaa varaajalleen, asiakasomistajalle, parhaat edut yöpymisestään. 
 

Asiasanat 
Lahti, hotelliala, hotellit, yritysketjut  
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1 Johdanto 

Majoitus- ja matkailutoiminta kattaa globaalisti yli kymmenen prosenttia bruttokansantuot-

teesta. Matkailu on ollut yksi maailman suurimpia kasvusektoreita vuosien 2008-2009 not-

kahduksesta lähtien ja kasvun ei ennusteta hidastuvan. (Gerdt & Eskelinen 2018, 140.) 

 

Suomalaisten matkailu niin ulko- kuin kotimaillakin kasvoi vuonna 2017. Tilastokeskuksen 

(2018a.) mukaan suomalaiset tekivät ulkomaan matkoja 8,5 miljoonaa ja kotimaan mat-

koja kertyi 26 miljoonaa vuoden 2017 aikana. Nämä matkamäärät kattavat ainoastaan va-

paa-ajan matkat. Maksullista majoitusta sisältävät kotimaan matkat lisääntyivät myös niin 

ikään vuodesta 2016 – näitä tehtiin vuonna 2017 lähes 7 miljoonaa.  

 

Vuonna 2017 kirjattiin 15,2 miljoonaa kotimaan yöpymistä maksullisessa majoitusvaihto-

ehdossa – määrä oli 4,1 % korkeampi kuin vuonna 2016. Vuoden 2018 vastaavan luvun 

ennustetaan jo olevan suurempi, sillä pelkästään tammi-kesäkuun 2018 aikana majoitus-

liikkeiden yöpymismäärät ovat kasvaneet – kotimaisten yöpymisten määrä on tänä aikana 

lisääntynyt jo 2,3 %. (MaRa 2018a; MaRa 2018b.) 

 

Vaikka digitalisaatio on omalta osaltaan vaikuttanut matkailubisnekseen merkittävästi, eri-

toten ostoprosessin, markkinointiviestinnän sekä taustaprosessien osalta, ei matkailusek-

tori kuitenkaan ole perinteisesti ollut muutosherkkä. Kun noin vuosikymmen sitten lähdet-

tiin kehittämään digitaalisia matkavarauspalveluita, olivat tässä edelläkävijöinä digitaaliset 

matkatoimistot, kuten Expedia ja Booking.com. Tämä johti siihen, että kyseiset kanavat 

saivat omat palvelunsa markkinoille paljon nopeammin kuin hotelliketjut. Vasta näiden ka-

navien painostuksella hotelliketjut alkoivat kehittää omia verkkopalveluitaan – nyttemmin 

asiakkaiden ohjaaminen ketjujen omille sivustoille onkin vaikeaa. (Gerdt & Eskelinen 

2018, 141.) 

 

Internetin käytön laajuudesta Suomessa kertoo muun muassa se, että vuonna 2017 en-

nakkoon varatuista maksullisista majoituksista suurin osa, 70 %, tehtiin verkon välityk-

sellä. Matkailuun kulutettiin lisäksi paljon rahaa – suomalaisten osuus kokonaiskulutuk-

sesta vuonna 2016 oli noin 74 % eli noin 10 miljardia euroa. (MaRa 2018c; Tilastokeskus 

2018b.) 

 

Gerdt ja Eskelinen (2018) ennustavat kirjassaan, että digitaaliset matkatoimistot, kuten 

edellä mainitut Expedia ja Booking.com tulevatkin tulevaisuudessa kasvattamaan osuuksi-
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aan matkailupalveluiden liikevaihdosta. Hotelleille tämä nostaa kysymyksen: miten he sai-

sivat profiloitua omat verkkovaraussivustonsa niin, että he saisivat asiakkaat houkuteltua 

omille sivustoilleen? 

 

1.1 Toimeksiantajan kuvaus 

Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuone kuuluu Sokos 

Hotels -ketjuun. Hotelli sijaitsee Lahdessa, ja on kaupungin ainoa Sokos Hotelli. Sokos 

Hotels pyrkii olemaan yksilöllinen monille ja on tämän ajatuksen pohjalta rakentanut kolme 

hotellityyppiä: Original, Break ja Solo. Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuone kuuluu ni-

mensä mukaisesti tuotebrändiin Solo by Sokos Hotels. 

 

Solo-hotelli on joko klassikko tai syntyy sellaiseksi. Se on paljon muutakin kuin ra-
kennus ja osoite, sillä on ainutlaatuinen luonne ja persoona. Ja mikä tekee Solo-ho-
tellista vielä yksilöllisemmän hotellikokemuksen, on sen aina sydämellinen ja paikal-
lisilla mausteilla personoitu palvelu. (Sokos Hotels 2018a.) 

 

Sokos Hotels -ketju kuuluu suomalaiseen S-ryhmään ja on yksi sen liiketoimintaketjuista. 

S-ryhmään kuuluu lisäksi toinen hotelliketju, Radisson Blu Hotels & Resorts. 20 itsenäistä 

alueosuuskauppaa, niiden omistama Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK), 

SOK:n tytäryhtiöt sekä 8 paikallisosuuskauppaa muodostavat S-ryhmän. S-ryhmän omis-

tajia ovat asiakasomistajat, eli S-ryhmään kuuluvien osuuskauppojen jäsenet. (Rautiainen 

& Siiskonen 2015, 56.) 

 

1.2 Työn tavoitteet ja aiheen rajaus 

Opinnäytetyön aiheeksi valittiin nimenomaan vapaa-ajan hotellimatkustajan varauskäyt-

täytyminen verkossa, sillä työn puolesta matkustavat, mahdolliset kanta-asiakkaat, varaa-

vat usein hotellinsa joko työnantajan heille osoittamaa tai itselle jo ennestään tuttua kana-

vaa pitkin. Vapaa-ajan matkustajien keskuudessa vaihtelua ja vertailua varauskanavien 

välillä on enemmän. Hotellivarausten siirtyessä enenevissä määrin verkkoon, on toimeksi-

anto syntynyt kiinnostuksesta, miksi hotellivieraat päätyvät varaamaan hotelliyönsä muilta, 

kuin Sokos Hotellien omilta sivuilta (www.sokoshotels.fi) ja miten heitä saataisi ohjattua 

enemmän käyttämään ketjun omia sivuja, joka luonnollisesti on myös hotellille edukkaam-

paa. 

 

Opinnäytetyön idea ja tavoitteet ovat saaneet alkunsa omien mielenkiintojen pohjalta, joi-

hin sittemmin saatiin myös toimeksiantajayritys mukaan. Suurimpana motivaationa opin-

näytetyön tekijälle, hotellin vastaanottovirkailijalle, toimivat käytännön syyt: Sokos Hotels 

kuuluu S-Ryhmään, joka myöntää myös hotelliyöpymisistä S-Bonusta – tosin ainoastaan 
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siinä tilanteessa, että verkossa tehty varaus on tehty edellä mainittuja ketjun omia sivuja 

pitkin. Tämä fakta tulee harmillisen usein hotellivieraalle ilmi vasta hotellilla maksuvai-

heessa. 

 

Aihe on rajattu koskemaan vapaa-ajan hotellivieraita, jotka ovat varanneet yöpymisensä 

online-matkatoimistoilta (jatkossa näihin viitataan lyhennyksellä OTA -kanavat – Online 

Travel Agency) Booking.com ja Expedia – tai näiden alaisuudessa toimivia kanavia pitkin. 

Varaajat on edelleen rajattu vain perjantain ja lauantain saapujiin, jotta voidaan mahdolli-

simman tehokkaasti varmistaa, että kyseessä ovat vain vapaa-ajan matkaajat. Ikähaaruk-

kaa ei ole määritelty, sillä tässä tapauksessa ikä ei ole oleellista. Opinnäytetyö on toteu-

tettu kesän ja syksyn aikana, jolloin valtaosa hotellivieraista on vapaa-ajan vieraita: näin 

mahdollistetaan mahdollisimman suuri otanta valittuun tutkimusmenetelmään, kvantitatiivi-

seen eli määrälliseen tutkimukseen. Tutkimukseen osallistuvat hotellimatkustajat ovat 

suomalaisia, sillä S-Etukortti ja sen käyttö ovat merkittävässä roolissa tutkimuksessa. 

 

Opinnäytetyön pää- ja alaongelmat kiteytyvät seuraaviin kysymyksiin:  

- Mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että Seurahuoneen vapaa-ajan hotellivieraat päätyvät va-
raamaan yöpymisensä OTA -kanavia pitkin? 
- Tietävätkö vieraat, että he eivät saa S-Bonuksia varatessaan yöpymisensä OTA -kana-
via pitkin? 
- Tietävätkö vieraat, että vapaa-ajan matkaajina heille on saatavilla ketjun omilta nettisi-
vuilta aina edukkain hinta?  
 

Tutkimuksella pyritään siis paitsi selvittämään vastaukset pää- ja alaongelmiin, myös levit-

tämään tietoa S-Etuasiakkaiden eduista sokoshotels.fi -sivustolla. 

 

1.3 Työn rakenne 

Opinnäytetyössä käsitellään aluksi kuluttajakäyttäytymistä verkossa, jonka jälkeen syven-

nytään hotellivaraussivustoihin toimintaympäristönä sekä hotellin varaamiseen verkossa 

ja mobiilisivustoihin. Tämän jälkeen esitellään verkon jakelukanavia – ensin yleisesti, 

jonka jälkeen syvennytään työn pohjana toimiviin kolmeen varauskanavaan. Seuraavaksi 

esitellään kohdeyritys, sen vieraat ja eritoten vapaa-ajan vieras. Lisäksi Sokos Hotelleissa 

keskeinen vapaa-ajan etu- ja omistajakortti S-Etukortti esitellään. 

 

Tämän jälkeen siirrytään tutkimusosioon – tutkintamenetelmiä esitellään ensin yleisesti, 

jonka jälkeen keskitytään valittuun menetelmään, kyselytutkimukseen. Lopuksi kerrotaan 

tutkimuksen konkreettisesta toteutuksesta. Seuraavassa luvussa avataan kyselytutkimuk-

sella saatuja vastauksia ja opinnäytetyön lopussa pohditaan tutkimuksesta saatuja tulok-

sia ja vedetään vielä johtopäätöksiä tämän pohdinnan pohjalta. 
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2 Suomalainen kuluttaja verkossa  

Verkko-ostaminen on nykyään suomalaisille arkipäivää ja internet vain vahvistaa osuut-

taan myyntikanavana. Kaupan liiton (2018) mukaan suomalaiset tekivät vuonna 2017 digi-

taalisia tavaraostoksia lähes 4,9 miljardilla eurolla, joka on 8 % enemmän kuin vuonna 

2016. Palveluostokset verkossa lisääntyivät niin ikään myös vuodesta 2016 vuoteen 2017 

36 % ja ne tuottivat eurollisesti 3,6 miljardia euroa. Pelkästään hotellivarausten digitaali-

nen kasvu oli lähes 40 %.  

 

Palvelut ja tavarat siirtyvät yhä enemmän digitaaliseen maailmaan, asiakkaiden tavoitetta-

vaksi reaaliaikaisesti. Vuosien 2009-2014 aikana suomalaisten nettikauppashoppailu on-

kin kasvanut liki viidenneksen ja erityisesti tavaroiden verkkokauppa on kokenut suuren 

kasvun. (Hiltunen 2017, 128-129.) 

 

Nettiostamisen kasvaessa myös ulkomaisten verkkokauppojen käyttö on kasvanut. 

Vuonna 2017 suomalaisten verkkokauppojen osuus suomalaisten verkko-ostamisesta oli 

enää 54 %, kun vuonna 2016 sama luku oli 59 %. Vuodelta 2017 listatun 15 käytetyim-

män verkkokaupan listalla vain viisi ovat suomalaisia. (Kaupan liitto 2018; Yle 2018.) 

 

Verkkokaupassa ostamisen helppous on äärimmäisen tärkeää. Asiakkaan kynnys siirtyä 

verkkokaupasta toiseen on erittäin pieni, ja näin ollen pienikin hankaluus ostoprosessissa 

saattaa saada asiakkaan siirtymään kilpailijan verkkokauppaan. Verkkokauppojen asiak-

kaista on erotettu neljä eri kävijäryhmää asiakkaiden tavoitteiden mukaan: etukäteen kat-

sotun tavaran ostajat, tuoteryhmän tutkijat, edullisimman hinnan etsijät sekä verkkoselaili-

jat ostosideoiden saamiseksi. (Lahtinen 2013, 113.) 

 

2.1 Kuluttajan ostoprosessi 

Kuluttajan käyttäytyminen on mielenkiintoinen aihe ja tästä syystä sitä on tutkittu paljon 

niin markkinoijien kuin psykologienkin taholta. Kaikkien aihetta tutkivien tahojen tavoite on 

selvittää ja ymmärtää, miten ja miksi kuluttaja tekee ostopäätöksen. Oletuksena on, että 

kuluttajaa parhaiten ymmärtävä taho saa myös suurimman osan kuluttajan käyttämästä 

rahasta. (Hiltunen 2017, 21.) 

 

Jotta kuhunkin tilanteeseen markkinointi pystytään kohdentamaan ja oikeat toimenpiteet 

valitsemaan, on ymmärrettävä ostajan ostoprosessin kulku. Ostoprosessi pitää sisällään 
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seuraavat vaiheet: ongelman tunnistaminen/tarve, tiedon etsiminen, vaihtoehtojen ver-

tailu, ostopäätöksen tekeminen, ostos sekä hankinnan jälkeinen arviointi. (Hiltunen 2017, 

21; Lahtinen 2013, 169.)  

 

Ostopäätös tehdään normaalisti koetun tarpeen pohjalta. Tarpeen synnyttää joko sisäi-

nen, kuten nälkä, tai ulkoinen, kuten mainos, ärsyke. Hiltusen kuvaama ostoprosessi esi-

tellään kuviossa 1. Kiinnostavin kohta kuluttajan ostopäätöksessä on kuitenkin se, miten 

ostopäätökseen päädytään sekä se, mitkä asiat vaikuttavat tähän päätökseen. (Hiltunen 

2017, 21-22.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Kuluttajan ostoprosessi (Hiltunen 2017, 21.) 

 

Ongelman tunnistamisvaiheessa asiakas huomaa tarpeen. (Lahtinen 2013, 169.) Majoi-

tusalalla tämän tarpeen voi herättää esimerkiksi se, että asiakas on lähdössä matkalle ja 

tarvitsee itselleen majapaikan. Seuraavassa vaiheessa asiakas etsii tietoa eli pyrkii selvit-

tämään, miten hän saa ratkaistua syntyneen tarpeen. (Lahtinen 2013, 169.) Majoitusalalla 

tässä vaiheessa asiakas lähtee etsimään tietoa matkakohteensa majoitusvaihtoehdoista. 

 

Vaihtoehtojen punnitseminen -vaiheessa asiakas on löytänyt tietoa sen verran, että hä-

nellä on muutamia vaihtoehtoja, joiden väliltä hän tekee lopullisen päätöksen. Tästä pääs-

tään ostopäätöksen tekemiseen, joka johtaa asiakkaan valitsemaan, itselleen sopivimman 

vaihtoehdon ostoon. (Lahtinen 2013, 169.) Majoitusalalla vertaillaan löydettyjä majoitus-

vaihtoehtoja keskenään, kunnes löydetään itselle sopivin majoitusvaihtoehto – eli pääs-

tään ostopäätökseen. 

 

Viimeisessä vaiheessa, hankinnan jälkeisessä arvioinnissa, asiakas muodostaa käsityk-

sen ostoksen/hotellivarauksen onnistuneisuudesta. Asiakkaan ollessa tyytyväinen, tulee 

hänestä potentiaalinen kanta-asiakas, joka myös suosittelee hotellin palveluita ystävilleen 

Sisäinen/ul-

koinen ärsyke 
Tarve Informaation 

hankkiminen 

Vaihtoehtojen 

punnitseminen 

Ostopäätöksen 

tekeminen 

Ostos Oston jälkeiset pohdinnat 
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ja tutuilleen. Tyytymätön asiakas niin ikään saattaa ensi kerralla valita majoituspaikakseen 

toisen ketjun hotellin. Hotellin peruutusehtojen puitteissa äärimmäisen tyytymätön asiakas 

saattaa jopa perua varauksensa ennen majoitusajankohtaansa. (Lahtinen 2013, 170.) 

 

Kuluttajan käyttäytymiseen ja lopulliseen ostopäätökseen vaikuttavat useat tekijät. Tekijät 

liittyvät kuluttajaan yksilönä, kuluttajaan osana yhteisöä, ulkoiseen toimintaympäristöön 

sekä markkinoihin ja itse hyödykkeeseen. Kuluttajaan yksilönä vaikuttavat esimerkiksi 

henkilökohtaiset tekijät. Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttaa myös suhde yhteisöön: ihmi-

nen on laumaeläin, joten muiden arvoilla ja mielipiteillä saattaa olla suurikin vaikutus osto-

päätökseen. (Hiltunen 2017, 22.) 

 

Hiltunen (2017) kertoo, että erään näkemyksen mukaan kuluttaja arvioi kulutus- ja osto-

päätöstä siitä saatavan hyödyn mukaan. Tämä näkemys ei kuitenkaan ole enää vallalla 

oleva ajatus, vaan nykyään ostopäätökseen vaikuttavat yhä suurenevissa äärin esimer-

kiksi sosiaalinen paine sekä muotivirtaukset. Kuluttaja ei siis välttämättä tee enää osto-

päätöksiä järkevästi tarpeiden pohjalta, vaan hakeakseen hyväksyntää ja arvostusta ver-

taisiltaan. (Hiltunen 2017, 22.) 

 

Lisäksi ulkoinen toimintaympäristö ja eritoten sen muutokset vaikuttavat päätöksentekoon. 

Esimerkiksi tulevaisuuden tutkijat jaottelevat ympäristön muutokset seuraavasti: yhteis-

kunnalliset (social), teknologiset (technological), taloudelliset (economical), ympäristön ti-

laan liittyvät (environmental) sekä poliittiset (political) muutokset – tätä jaottelumallia kut-

sutaan STEEP-jaotteluksi. Viimeisenä vaikuttavat tekijänä ostopäätöksessä ovat markki-

nat sekä itse hyödykkeen ominaisuudet (product), hinta (price), markkinointi ja mainonta 

(promotion) sekä saatavuus (place), eli E. Jerome McCarthyn kuuluisat neljä P:tä. (Hiltu-

nen 2017, 22-23.) 

 

Jokaiseen ostoon ei kuitenkaan syvennytä täydellisen ostoprosessin voimin, vaan ostoti-

lanteet on jaettu vielä edelleen kolmeen eritasoiseen ostoon. Rutiiniostoksi luetaan tottu-

muksesta osto – kuluttaja käyttää tässä ostossa mahdollisimman vähän vaivaa ja aikaa. 

Rutiiniostosta voidaan puhua esimerkiksi silloin, kun kuluttajalla on jo kokemus tuotteesta, 

tuote ostetaan suhteellisen säännöllisesti ja tuotteeseen ei käytetä paljoa rahaa. Jonkin 

verran harkittu osto tapahtuu silloin, kun kuluttaja käyttää enemmän aikaa, vaivaa ja rahaa 

ostoksen tekoon. Osto ei tapahdu usein tai säännöllisesti, mutta vaihtoehtoja ei kuiten-

kaan pohdita paljon – esimerkkejä tämän oston tuotteista ovat lahjat ja vaatteet. Harkittu 

osto on viimeinen ostamisen tyyppi, jossa kuluttaja käy läpi kokonaisen ostoprosessin – 

esimerkkejä tällaisesta ostoksesta ovat esimerkiksi auto tai asunto. (Bergström & Leppä-

nen 2015, 121.) 
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2.2 Hotellivaraussivustot toimintaympäristönä 

Hotellit tarjoavat pääasiassa majoituspalveluja. Hotellivieraat puolestaan tekevät majoitus-

varauksia valitsemalleen ajankohdalle. Joitain vuosia sitten hotellit hallitsivat pääasiassa 

itse omaa huonemyyntiään, kun tällä hetkellä valtaosa yrityksien myynnistä ja markki-

noista tapahtuu verkossa ja verkon palveluita hyödyntämällä. (Rautiainen & Siiskonen 

2015, 428.) 

 

Niin isoilla kuin pienilläkin hotelleilla on verkkosivustot. Ketjujen sivustot perinteisesti ker-

tovat ensin ketjusta ja sen ominaispiirteistä ja tämän jälkeen keskittyvät yksittäisiin hotel-

leihin ketjun sisällä. Valtaosa ketjujen verkkosivuista mahdollistaa huonevaraukset. Yksi-

tyisten hotellien sivustot eivät välttämättä ole yhtä teknisesti kehittyneitä kuin ketjujen, 

mutta ne tarjoavat käytännössä samat tiedot ja mahdollisuudet varaamiseen kuin isojen-

kin ketjujen sivustot. (Kasavana 2013, 151.) 

 

Avainsana verkon hotellivaraussivustoissa on globaalisuus. Myyjä, tässä tapauksessa ho-

telli, voi ainakin periaatteessa tavoittaa ennen kaikkea edullisesti ja helposti ympäri maail-

man sirottuneet markkinat. Internetin jakelukanavat mahdollistavat siis kaikille asiakasseg-

menteille huoneen tai muun palvelun varaamisen verkosta niin perinteisellä tietokoneella 

kuin mobiililaitteellakin. Eri asiakassegmentit kuitenkin tarvitsevat erilaisia verkkopalve-

luita, ja tämä onkin aiheuttanut matkailuyrityksien halun ja tarpeen kehittää verkon varaus-

järjestelmiään asiakasystävällisimmäksi. (Kasavana 2013, 151; Rautiainen & Siiskonen 

2015, 217.) 

 

Asiakaskohtaamiset ovatkin siirtyneet suurimmaksi osaksi verkkoon, ja näitä kohtaamisia 

mahdollistavat esimerkiksi yrityksen omat tai OTA -kanavien verkkosivut. Itsepalvelukult-

tuuri lisääntyy ja useat kasvotusten hoidetut kohtaamiset siirtyvät verkkoon. Asiakkaat ha-

luavat toimia itselleen sopivana kellonaikana, ja tämä on mahdollista vain verkon välityk-

sellä. (Renfors & Salo 2013, 49.) 

 

Yrityksen verkkosivut mahdollistavat todella laajan tieto- ja tuotevalikoiman esittelyn po-

tentiaalisille asiakkaille ympäri maailman. Verkossa esitettävä informaatio on suunnitel-

tava huolellisesti, jotta hotellin verkkosivut vetävät puoleensa halutunlaista asiakaskuntaa. 

Hotellin oma sivusto tarjoaa luonnollisesti suuren määrän tietoa hotellista yleisesti, sen 

palveluista sekä tarjouksista. Sivuston tarjoaman tiedon on vastattava potentiaalisten asi-

akkaiden odotuksia sekä tarpeita. (Rautiainen & Siiskonen 2015, 213.) 
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Perinteisten tavaratalojen ja muiden kivijalkamyymälöiden kanta-asiakkaat tuovat usein 

suurimmat voitot markkinointikustannusten yksikköä kohden, eikä tilanne ole mitenkään 

eri verkossa. Hotellin tai ketjun säännölliset vierailijat, niin vapaa- kuin työajankin matkaa-

jat, jotka aina matkustaessaan käyttävät samaa, hyväksi toteamaansa verkkosivua hotel-

lin varaamiseen, eivät vaadi ylimääräisiä markkinointiponnistuksia. (Rautiainen & Siisko-

nen 2015, 213.) 

 

Omiin verkkosivustoihin käytettyjen markkinointikustannusten tärkeys on ymmärretty ho-

tellialalla hyvin. Asiakkaan varatessa hotellin omilta verkkosivuilta voitot kasvavat – va-

rauksesta kun ei tarvitse maksaa erillisiä maksuja, jotka luetellaan edempänä. Internetin 

alkuaikoina majoitusketjut menettivät paljon asiakkaita OTA -kanaville, jotka lupailivat si-

vustoillaan esimerkiksi edullisinta hintaa ja helppokäyttöisiä sivustoja. Tänä päivänä OTA -

kanavat ovat alkaneet menettää asiakkaita takaisin ketjujen sivustoille uusien hinnoittelu-

kikkojen vuoksi – esimerkiksi monet ketjut ovat alkaneet pitää ”edullisimman hinnan ta-

kuuta” vain itsellään. (Vallen & Vallen 2013, 127.) 

 

Yhteistyökumppaneilleen, kuten matkatoimistoille tai online-välittäjille (esim. Expedia ja 

Booking.com), hotellit maksavat huonemyynnistä myyntipalkkion eli komission. Komission 

suuruus on normaalisti 15-25 % varauksen verottomasta arvosta. Hotellit maksavat ko-

mission listahinnoista, eli hinnoista, jotka ovat julkisesti nähtävillä ja varattavissa eri verk-

kovarauskanavissa. (Rautiainen & Siiskonen 2015, 438; Revfine 2018.) 

 

Huonevarausten välittäjille hotellit maksavat lisäksi provision, joka pohjautuu myytyjen 

huoneiden sekä muiden hotellin palvelujen myyntiprosenttiin. Muihin palveluihin luetaan 

muun muassa aamiainen, muut ateriat sekä lisävuoteet. Provisio perustuu verkkosivus-

tolla nähtävillä oleviin hintoihin. Provision määrä sovitaan erikseen hotellin ja välittäjän vä-

lillä. (Rautiainen & Siiskonen 2015, 438.) 

 

2.3 Hotellin varaaminen verkossa 

Matkavaraukset verkossa ovat suurin kategoria verkko-ostoksista ja joka vuosi se kasvat-

taa osuuttaan muihin varauskanaviin (esim. puhelin ja sähköposti) nähden. Internetvaraa-

minen kasvaakin erään arvion mukaan neljä kertaa nopeammin kuin mikään muu osa-

alue matkailualalla. (Vallen & Vallen 2013, 126.) 

 

Huonevarauksen tekeminen tarkoittaa hotellihuoneen vuokraamista, myyntiä ja varaa-

mista hotellin varausjärjestelmään ennakkoon sovituksi ajankohdaksi. Huonevarauksia on 

mahdollista tehdä suoraan hotellin varausjärjestelmään joko hotellista tai jonkin toisen 
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myyntiorganisaation (esimerkiksi Expedia, Booking.com) välityksellä. (Rautiainen & Siis-

konen 2015, 200.) 

 

Vaikka puhelimitse hotellin varaaminen on edelleen yksi vallalla olevista varaustavoista, 

mahdollistavat lukemattomat verkkosivustot, mukaan lukien hotellin omat sivut, varauksen 

teon verkossa. Hotellivaraukset tehdäänkin nykyään kasvavassa määrin tällaisia verkko-

kanavia pitkin. Verkossa asiakkaan on esimerkiksi mahdollista helposti ja edullisesti ver-

tailla hintoja eri kanavien välillä ja vaikkapa lukea samalla toisten hotellissa yöpyneiden 

palautteita. (Wood 2018, 61.) 

 

Huonevarauksen teko ja ylläpito tapahtuu yleensä verkossa kolmen osapuolen, hotellin, 

asiakkaan ja välittäjän, välillä. Tällöin asiakkaan tekemä hotellivaraus välittyy hotelliin ul-

koisen välittäjän, eli kolmannen osapuolen, kautta. Ulkoisiin välittäjiin lasketaan verkon 

hotellivarauskanavat, kuten Expedia ja Booking.com. Varaus on kuitenkin mahdollista 

tehdä myös vain hotellin ja asiakkaan välillä hotellin omia verkkosivuja tai muita hotellin 

omia kanavia hyödyntäen. (Rautiainen & Siiskonen 2015, 428-429.) 

 

Huonevaraus lasketaan online-varaukseksi, kun asiakkaan varaus siirtyy suoraan hotellin 

varausjärjestelmään asiakkaan tehtyä varauksen esimerkiksi internetissä. Mikäli varauk-

sesta lähtee esimerkiksi sähköposti hotelliin, varausjärjestelmään kirjattavaksi, ei varausta 

lasketa online-varaukseksi. Online-varausjärjestelmissä tilanne, niin vapaiden huoneiden 

määrä kuin hintakin, vastaa aina todellisuutta. (Rautiainen & Siiskonen 2015, 204.) 

 

Asiakkaiden kannalta hotellien verkkovarausjärjestelmät ja -palvelut ovat äärimmäisen 

helppoja: varaaminen on nopeaa ja varaus on mahdollista tehdä ilman yhteydenottoa ho-

telliin. Varaus on lisäksi mahdollista tehdä juuri silloin, kun itselle parhaiten sopii, sillä 

verkkopalvelut ovat asiakkaiden käytössä 24/7, lukuun ottamatta mahdollisia huoltokat-

koja. Muutokset ja peruutuksetkin käyvät käden käänteessä verkkovarausjärjestelmän 

kautta. (Rautiainen & Siiskonen 2015, 428.) 

 

Varausvaiheessa asiakkaasta kerätään tyypillisesti seuraavat tiedot (tehtiin varaus mitä 

tahansa kanavaa pitkin): nimi, saapumis- ja lähtöpäivä, maksutapa, huonetyyppi ja -toi-

veet sekä mahdollisen myöhäisen tulon takuuta (Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuo-

neella myöhäinen tulo tarkoittaa klo 18 jälkeen tapahtuu sisäänkirjausta) tai ennakkomak-

sua varten luottokortin numero. (Wood 2018, 61.) 
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Kansainväliset hotellisäännöt määrittelevät hotellivarauksen asiakkaan ja hotellin väliseksi 

sopimukseksi. Yleinen nimitys tällaiselle sopimukselle on varaus- ja peruutusehdot. Sopi-

muksessa sovitaan, että hotelli lupaa varata pyydetyn majoitustilan ja sopimus oikeuttaa 

ja velvoittaa asiakkaan ottamaan käyttöönsä hänelle varatun majoitustilan ja käyttämään 

varattua tilaa sovitun ajanjakson ajan. Huonevaraussopimus on mahdollista sopia niin 

suullisesti kuin kirjallisestikin. Varaus- ja peruutusehdot on tuotava selkeästi asiakkaalle 

tietoon huonetta varattaessa. (Rautiainen & Siiskonen 2015, 200.) 

 

2.4 Mobiilisivustojen merkitys 

Digitalisaatio on siirtänyt offline-elämän online-maailmaan, jossa palveluiden ja tuotteiden 

hakeminen onnistuu nopeasti ja kaikkina kellonaikoina. Nykyään yhä useampi kuluttaja 

kuljettaa mukanaan älypuhelinta, jonka kautta tiedon hakeminen on mahdollista lisäksi 

missä tahansa. (Hiltunen 2017, 51.) 

 

Yksi isoimpia nykypäivän kasvavia trendejä on mobiiliostaminen. Erityisesti aktiivisten 

verkko-ostajien keskuudessa matkapuhelimen käyttö verkko-ostamiseen on erityisen suo-

sittua. Mobiililla etsitään eritoten hinta- ja saatavuustietoja, jolloin tärkeään rooliin nouse-

vat eri yritysten helppo- ja selkeäkäyttöiset mobiilisivustot. (Lahtinen 2013, 16.) 

 

Helppo- ja selkeäkäyttöisyys on äärimmäisen tärkeää: mobiilikäyttäjistä melkein 90 % on 

valmiina vaihtamaan palveluntarjoajaa, mikäli käytetty sivusto ei heti toimi toivotulla ta-

valla. Mobiiliostamisessa yksi merkittävä asia on myös se, että vierailuaika per sivusto on 

lyhentynyt. (Gerdt & Eskelinen 2018, 148.) 

 

Suomalaisen operaattori DNA:n vuonna 2016 tekemän tutkimuksen mukaan ahkerimpia 

puhelimen käyttäjiä ovat nuoret. Saman tutkimuksen mukaan noin 27 % suomalaisista 

käyttää puhelintaan yli kaksi tuntia päivässä, jopa 52 % vilkuilee puhelinta noin yhdestä 

kahteen tunnin välein ja 14 % suomalaisista ovat runsaskäyttäjiä, jotka käyttävät puhelinta 

vähintään 15 minuutin välein. (Hiltunen 2017, 128.) 

 

Revfine (2018) kertoo, että vuosien 2013-2015 välillä mobiilivaraaminen on lisääntynyt 42 

prosentilla. Tästä syystä onkin äärimmäisen tärkeää, että hotellien verkkosivut ovat opti-

moituja toimimaan tehokkaasti myös mobiilisti. Vuonna 2016 jo jopa joka viidennes varaus 

tehtiin mobiililaitteella. (Gerdt & Eskelinen 2018, 148.) 

 

Matkapuhelimen käyttö on nykyään yleistä myös muiden toimien ohella ja viime vuosina 

onkin multitasking, eli usean erilaisen toiminnon samanaikainen tekeminen, lisääntynyt. 
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Esimerkiksi yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan jopa 79 % ihmisistä käyttää matkapu-

helinta samalla, kun he katsovat televisiota. (Hiltunen 2017, 114.) 

 

Osa verkkokaupoista tarjoaa jo asiakkailleen mobiililaitteeseen asennettavaa mobiilisovel-

lusta verkkosivun optimoinnin sijasta tai jopa sen rinnalla. Mobiilisovellus mahdollistaa 

verkkosivun optimaalisen käytettävyyden, mutta on yritykselle kallein vaihtoehto. Omassa 

sovelluksessa on lisäksi haasteena saada asiakkaat lataamaan se laitteilleen. (Lahtinen 

2013, 152.) 
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3 Jakelukanavat verkossa 

Hotellin varaamiseen löytyy asiakkaille lukuisia vaihtoehtoja. Hotellin voi tänä päivänä va-

rata sähköpostitse, soittamalla suoraan hotelliin tai ketjun keskusvaraamoon, hotellin verk-

kosivuilta, matkatoimistolta tai miltä tahansa verkon lukuisista OTA -kanavista (Online Tra-

vel Agency, esimerkiksi Expedia ja Booking.com), joissa haluttu hotelli on näkyvillä. Uusia 

varausmahdollisuuksia tulee lisäksi markkinoille melkein vuosittain. (Vallen & Vallen 2013, 

114.) 

 

Eritoten hotelliketjut ovat ymmärtäneet usean jakelukanavan merkityksen yrityksen mai-

nonnassa ja myynnissä. Mitä enemmän kanavia, sitä enemmän mahdollisuuksia asiak-

kailla on hinta- ja varaustiedusteluihin. Jakelukanava voi olla rakenteeltaan suora tai epä-

suora riippuen välikäsien määrästä hotellin ja asiakkaan välillä. Ostettaessa majoituspal-

velut suoraan hotellilta, on jakelutie suora. Mikäli majoitusvaraus ostetaan välikäsien ei 

matkatoimiston, esimerkiksi Booking.comin, kautta, on jakelukanava epäsuora. (Kasavana 

2013, 144; Rautiainen & Siiskonen 2015, 466.) 

 

Hotellin kaksi tärkeintä jakelukanavaa verkossa ovat hotellin omat sivut sekä OTA -kana-

vat. Omat sivut tarjoavat asiakkaalle brändiin linkitetyn sivuston, jota kautta asiakkaat voi-

vat varata yöpymisensä sekä saada kokonaisvaltaista tietoa hotellista. OTA -kanavien 

kautta hotellin saattavat löytää sellaiset asiakkaat, jotka eivät olisi löytäneet hotellia omien 

sivujen kautta. Tämän vuoksi onkin tärkeää huolehtia siitä, että tiedot hotellista ovat ajan-

tasaisia OTA -kanavissakin. (Revfine 2018.) 

 

Jäsenhotellit saavat jakelukanavilta useita hyötyjä, kuten huonevarausten lisääntyminen, 

laaja online-palvelu ekstranetin kautta, hotellisivuston kääntäminen useille eri kielille ja 

näiden lisäksi jakelukanava on myös hotellille arvokas jakelu- ja markkinointikanava. Vas-

taavasti jakelukanavat tuottavat hyötyjä myös asiakkaille: laaja valikoima hotelleja, turvalli-

nen varausjärjestelmä sekä maksuton varauspalvelu. (Rautiainen & Siiskonen 2015, 431.) 

 

Jakelukanavat ovat yksittäisiä yrityksiä, kuten Expedia ja Booking.com, joiden tarkoitus on 

saada palvelu helposti asiakkaiden saataville. Jakelukanava toimii siis välikätenä hotellin 

ja asiakkaiden, eli tarjonnan ja kysynnän, välillä. Näitä jakelukanavia käytetään asiakkai-

den toimesta pääasiassa hintatietojen etsimiseen ja vertailuun. Tutkimukset kertovat, että 

tärkein valintakriteeri jakelukanavaa valittaessa on hinta – mitä edullisempi, sen parempi. 

Verkkosivujen on lisäksi oltava nopeasti ladattavia ja helppokäyttöisiä. (Rautiainen & Siis-

konen 2015, 442.) 
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Valtaosalla hotelliketjuista ja yksittäisistä hotelleista on muiden jakelukanavien lisäksi 

omat, reaaliaikaiset varaussivustot ja -järjestelmät, joiden kautta asiakkaiden varaukset 

siirtyvät ja päivittyvät suoraan verkkopohjaisiin hotellivarausjärjestelmiin. Asiakkaiden on 

siis mahdollista tehdä, tarkastella, muokata ja perua omia varauksiaan hotelliohjelman 

verkkokäyttöliittymän, eli hotellin omien verkkosivujen, kautta. Hotellivarausjärjestelmään 

integroidun verkkovarausportaalin ehdottomana etuna on se, että asiakkaan verkkopor-

taali toimii yhteydessä hotellijärjestelmän kanssa, joten asiakkaan varaus kirjautuu suo-

raan hotellin järjestelmään ja varausvahvistus lähtee asiakkaalle välittömästi. Hotellin kan-

nalta tällaisten varausten etu on niiden edullisuus, sillä välikäsiä ei tarvita lainkaan. (Rauti-

ainen & Siiskonen 2015, 218.) 

 

Tässä opinnäytetyössä on hyödynnetty Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuoneen kolmea 

tärkeintä verkon jakelukanavaa, joista on keskitytty eritoten kahteen ulkoiseen jakelukana-

vaan. Sokoshotels.fi, Booking.com sekä Expedia yhdessä kattoivat vapaa-ajan matkusta-

jien, perjantain ja lauantain saapujien, koko vuoden 2017 varauksista noin 79 % Solo So-

kos Hotel Lahden Seurahuoneella. (Vahtera 27.3.2018.) 

 

3.1 Sokoshotels.fi  

Sokoshotels.fi -sivusto on Sokos Hotels -ketjun oma internet- ja varaussivusto, josta on 

mahdollista esimerkiksi tarkastella hotellien varaustilannetta reaaliajassa ja tehdä varaus 

niin ikään reaaliajassa mihin tahansa Sokos Hotelliin. Vuonna 2017 sokoshotels.fi -sivus-

tolta tehtiin noin 26 % vapaa-ajan matkustajien, perjantain ja lauantain saapujien, hotelli-

varauksista Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuoneelle. (Vahtera 27.3.2018.) 

 

Monet hotellit takaavat omilla sivuillaan parhaan hinnan takuun. (Rautiainen & Siiskonen 

2015, 204.) Näin myös Sokos Hotellit: Sokoshotels.fi -sivustolta varattaessa, S-Etukorttia 

käyttäen, on sivustolla parhaan hinnan takuu. Lisäksi vain Sokoshotels.fi -sivustolta varat-

taessa on mahdollista kerryttää S-Bonusta, josta kerrotaan paremmin kohdassa 4.3 S-

Etukortti. Hotellin omia verkkosivuja pitkin tulleista varauksista ei lisäksi tarvitse maksaa 

komissio- tai provisiomaksuja. 

 
 
3.2 Booking.com 

Booking.com on perustettu vuonna 1996 Amsterdamissa. Se aloitti pienenä hollantilai-

sena startup-yrityksenä ja on sittemmin kasvanut yhdeksi maailman suurimmista matkai-

lualan verkkokauppayrityksistä. Booking.comin on osa Booking Holdingsia, johon kuuluvat 
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lisäksi Priceline, KAYAK, Agoda, Rentalcars.com sekä OpenTable. (Booking Holdings 

2018; Booking.com 2018.) 

 

Booking.comin tavoite on auttaa matkaajia kokemaan elämyksiä ympäri maailmaa. He in-

vestoivat digitaaliseen tekniikkaan ja näin pyrkivät tekemään matkailusta vaivattomampaa. 

Booking.com tarjoaa matkailijoille monipuolisen valikoiman upeita majoituspaikkoja. Vaih-

toehdoista löytyy kaikkea huoneistojen, 5 tähden luksuslomakeskuksien ja jopa iglujen vä-

liltä. (Booking.com 2018.) 

 

Verkon maailman suosituimman hakukoneen, Googlen, hakutuloksissa näkyvät korkeim-

malla sellaiset hakutulokset, jotka päivittyvät useimmiten. Googlella on vaihtoehtona li-

säksi maksullinen palvelu, joka tuo yrityksen etusijalle tietyillä hakusanoilla tietoa etsittä-

essä. Esimerkiksi Booking.com näkyy haun tuloksissa aina ensimmäisenä, kun yhtenä ha-

kusanana on hotelli-sana. Google on lisännyt jokunen vuosi sitten ”mainos” merkinnät täl-

laisiin maksettuihin hakutuloksiin, jotta varsinaiset haun tulokset olisivat tulkittavissa selke-

ämmin ja niiden oikeellisuus helpompi käsittää. (Rautiainen & Siiskonen 2015, 458.)  

 

Kuvassa 1 esimerkki Booking.comin maksetusta hakutuloksesta, joka on ensimmäinen si-

vusto listalla etsittäessä Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuonetta Googlesta. Tämä on 

mahdollisesti yksi syy siihen, miksi vapaa-ajan hotellivieraat ajautuvat varaamaan yöpymi-

sensä kyseiseltä sivulta 

 

 

Kuva 1. Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuoneen Google-haun ensimmäinen tulos 

 

Booking.comin kautta tehtiin vuonna 2017 hotelliin 7,6 % vapaa-ajan matkustajien, perjan-

taina ja lauantaina saapujien, hotellivarauksista. Booking.com kautta majoituksensa Solo 

Sokos Hotel Lahden Seurahuoneelle varanneet vapaa-ajan vieraat maksoivat vuonna 

2017 keskimäärin yhdeksän euroa enemmän yöstään kuin yöpymisensä Sokoshotels.fi -

sivustoa pitkin varanneet vieraat. (Vahtera 27.3.2018.) 

 

3.3 Expedia 

Expedia on perustettu vuonna 1996. Nykyään sillä on paikallistetut sivut 33:ssa eri 

maassa sekä palkittu mobiilisovellus. Expedia on yksi maailman johtavimpia täyden palve-

lun online-varausbrändejä. Expedian tavoitteena on auttaa matkailijoita suunnittelemaan 
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ja varaamaan matkansa suuresta valikoimasta matkapaketteja, hotelleja, lentoja, vuokra-

autoja sekä muita palveluita ja elämyksiä. (Expedia Group 2018a.) 

 

Expedia, Inc. alle lukeutuvat Expedia, Expedia Affiliate Network, Expedia Media Solutions, 

Ebookers, Hotels.com, Trivago, Egencia, Orbitz, Travelocity, Hotwire,Wotif, AirAsia Go, 

CheapTickets, Classic Vacations, VRBO, VacationRentals.com, lastminute.com.au sekä 

HomeAway. (Expedia Group 2018b.) 

 

Googlesta etsittäessä Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuonetta, on asiakkaan helppo löy-

tää tiensä muille, kuin Sokos Hotellien omille sivuille. Esimerkiksi Googlen maksettu mai-

nos ilmoittaa vain ulkoisissa jakelukanavissa olevat yön hinnat, ei lainkaan hotellin omien 

sivujen hintoja, kuten kuvasta 2 huomataan. Kuvasta 2 nähdään, että Google esittelee 

hinnat Expediasta ja sen alaisuudessa toimivista Ebookersista ja Hotels.comista, sekä 

Booking.comista, mutta ei lainkaan Sokos Hotellien omien sivujen, sokoshotels.fi, hintoja. 

Jakelukanavaa tai sen tarjoamaa hintaa napauttamalla Google ohjaa asiakkaan kyseisen 

kanavan verkkosivustolle. 

 

 

Kuva 2. Google -mainoksen hintavertailu 

 

Expedian kautta vuonna 2017 tehtyjä hotellivarauksia vapaa-ajan matkustajilla, perjan-

taina ja lauantaina saapujilla, oli 2,9 %. Expediaa varauskanavana käyttäneet vapaa-ajan 

vieraat maksoivat yöpymisestään keskimäärin 15 euroa enemmän kuin Sokoshotels.fi -

sivustolta majoituksensa varanneet vieraat. (Vahtera 27.3.2018.) 
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4 Kohdeyritys ja tutkimuksen toteuttaminen 

Kohdeyritys Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuone sijaitsee noin 110 kilometrin päässä 

Helsingistä, Vesijärven rantakaupungissa Lahdessa loistavien kulkuyhteyksien risteyskoh-

dassa. Hotelli on vain noin kymmenen minuutin kävelymatkan päässä Lahden Matkakes-

kuksesta, josta voi hypätä niin juna- kuin bussiliikenteenkin kyytiin. Solo Sokos Hotel Lah-

den Seurahuoneen vieraat voivat yöpymisensä lisäksi varata itselleen erilaisia aktiviteet-

teja lähistöltä. (Sokos Hotels 2018b.) 

 

Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuone kuuluu Sokos Hotels -ketjuun ja sen tuotebrändiin 

Solo by Sokos Hotels. Seurahuone on vakiinnuttanut paikkansa Lahden parhaana hotel-

lina (TripAdvisor 2018.) ja eritoten sen kuuluisa aamiainen vetää niin hotellimatkustajia 

kuin paikallisiakin asiakkaita Seurahuoneelle.  

 

Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuoneella on 147 huonetta, joista ei kahta samanlaista 

löydy. Kaikki huoneet ovat niin kooltaan kuin sisustukseltaankin erilaisia keskenään. Huo-

neluokkia on hotellissa kolme. Solo -huoneluokka vastaa standard -tasoa ja Solo Up -huo-

neluokka superior -tasoa. Hotellissa on lisäksi kaksi sviittiä, saunallinen Taavi -sviitti sekä 

poreammeellinen ja parvekkeellinen Karoliina -sviitti. Esteettömiä huoneita löytyy Solo -

huoneluokasta kaksi.  

 

Hotelli tarjoaa tänä päivänä vierailleen vuonna 2013 täysin uudistetut tilat. Solo Sokos Ho-

tel Lahden Seurahuone on kulkenut pitkän ja värikkään matkan päästäkseen tähän pistee-

seen. Kaikki alkoi leskirouva Carolina Moesböllista, Lahden ensimmäisestä naisyrittäjästä, 

joka sai vuonna 1871 luvan aloittaa leipuriliikkeen Lahden kylässä. Tästä syntyi Lahden 

ensimmäinen ravintola. Myöhemmin Moesböll osti yritykselleen uudet tilat Rautatien- ja 

Vapaudenkadun kulmasta ja jatkoi yrittämistä tässä paikassa kuolemaansa saakka. Tä-

män jälkeen muutamien mutkien kautta yritysomistajuus siirtyi vapaapalokunnalle, joka 

vuokrasi ravintolanpidon Taavi Wainiolle. Wainio sai vuonna 1892 luvan pitää ravintolalii-

kettä sekä anniskella alkoholipitoisia juomia. Tämä ravintola sai nimekseen Lahden seura-

huoneen ravintola. (Sokos Hotels 2018c.) 

 

Seurahuone ajautui konkurssiin vuonna 1903, mutta sen uudelleen perustamista vaadittiin 

Lahdessa. Lopulta Seurahuone heräsi uudelleen henkiin Rautatienkatu 4:ssä vuonna 

1910. Kieltolaki vei kuitenkin ravintolan alkoholijuomat pöytien alle muutamaksi kymme-

neksi vuodeksi, kunnes vuonna 1931 Seurahuone päätyi Lahden Teollisuusseuran omis-

tukseen, kieltolaki kumottiin ja vuonna 1932 Seurahuone muutti nykyiseen sijaintiinsa 

Aleksanterinkatu 14:ään. 1940 -luvulla Seurahuone laajeni 6-kerroksiseksi, eli nykyiseen 
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korkeuteensa ja 1970 -luvulla hotellin ensimmäiseen kerrokseen rakennettiin kauan odo-

tettu baari. Lopulta vuonna 2011 Osuuskauppa Hämeenmaa osti kiinteistön Lahden Teol-

lisuusseuralta, ja tällaisella järjestelyllä hotelli on kulkenut eteenpäin tuosta hetkestä al-

kaen. (Sokos Hotels 2018c.) 

 

4.1 Hotellin vieraat 

Hotellien tapaan asiakkaatkin voidaan kategorioida. Kategoriointi tehdään perinteisesti 

matkustussyyn takia, jolloin asiakassegmenttejä muodostuu neljä: 1., työmatkaajat, 2. va-

paa-ajan matkaajat, 3. ryhmämatkaajat sekä 4. kansainväliset matkaajat. Tällainen kate-

goriointi tarjoaa ymmärrystä eri segmenttien asiakkaiden haluista ja tarpeista. (Kasavana 

2013, 20.) 

 

Erilaisilla asiakkailla ja asiakasryhmillä on hotellimajoituksen valitsemiseenkin erilaisia 

syitä. Hotellit voidaan luokitella kohderyhmän mukaisesti esimerkiksi liikemieshotelleihin, 

kokoushotelleihin, kylpylähotelleihin ja lomahotelleihin. Hotellit ryhmittelevät asiakkaat 

kohderyhmiin lisäksi näiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. (Rautiainen & Siiskonen 2015, 

134.) 

 

Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuoneen hotellivieraat ovat pääasiassa liikematkaajia. 

Koko vuoden 2017 hotellivieraista noin 68 % oli liikematkustajia. Kesäkaudella, tarkemmin 

sanottuna heinäkuussa, tilanne kääntyy päälaelleen: vapaa-ajan matkaajat lisääntyvät lo-

mien, tapahtumien ja erilaisten kesätilaisuuksien myötä – heinäkuussa 2017 vapaa-ajan 

matkaajien osuus hotellivieraista oli noin 70 %. (Vahtera 27.3.2018) Nämä vapaa-ajan 

matkaajat valikoituivatkin tutkimuksen kohteiksi. 

 

4.2 Vapaa-ajan vieras 

Kaikista matkailun asiakassegmenteistä vapaa-ajan matkaajaa on kaikista vaikein ymmär-

tää. Tämä mahdollisesti siksi, että kyseisen asiakassegmentin alle lukeutuu laaja määrä 

erilaisia asiakkaita erilaisine tarpeineen. Segmentin sisällä osa asiakkaista valitsee majoi-

tuksensa läheisten nähtävyyksien tai tuotteiden mukaan, kun taas osa etsii urheilu- ja/tai 

kylpylämahdollisuuksia. (Kasavana 2013, 21.) 

 

Vapaa-ajan matkaaja tekee hotellivarauksia pidemmällä aikavälillä kuin työmatkaaja. Va-

paa-ajan matkaajiin luetaan esimerkiksi lomamatkaajat, harrastematkaajat, ostosmatkaa-

jat sekä vierailumatkaajat. Kyseinen asiakasryhmä haluaa käyttää niukkaa budjettia hotel-

limajoituksessa ja valitseekin itselleen yleensä edullisen majoitusvaihtoehdon. (Rautiainen 

& Siiskonen 2015, 136.) 
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Vapaa-ajan matkaajat ovat usein perheitä. He odottavat matkoillaan monipuolisia palve-

luja hotellista ja sen ympäristöstä. He haluavat lisäksi keskustella hotellin työntekijöiden 

kanssa ja saada tietoa paikkakunnan tapahtumista tai suosituista nähtävyyksistä. Vapaa-

ajan asiakkaiden perinteisiä toiveita hotellilta ovat ystävällinen palvelu, edullinen hinta 

sekä keskeinen sijainti. (Rautiainen & Siiskonen 2015, 136.) 

 

Vapaa-ajan matkaajat ovat hintaherkkiä ja käyttävät mielellään hotelliyöpymisiin mahdolli-

simman vähän rahaa. Googlen vuoden 2014 matkustajakyselyn mukaan vapaa-ajan mat-

kustajista jopa 63 % antaa hinnan vaikuttaa hotellivalintaansa. Vapaa-ajan matkustajat 

käyttävät lisäksi enemmän aikaa valitessaan itselleen kaikista sopivinta hotellia ja he nä-

kevät myös paljon vaivaa löytääkseen parhaimman mahdollisen hinnan viipymälleen. (E-

Marketing Associates 2014.) 

 

Majoituspaikkaa valittaessa vapaa-ajan matkaajat kääntyvät usein perheen, ystävien, kol-

legojen ja online-palautteiden puoleen suosittelujen toivossa useammin kuin työmatkaajat. 

Kuten saatiin selville Googlen 2014 toteuttamassa matkustajakyselyssä, jopa 82 % va-

paa-ajan matkustajista kokee majoituspaikalle annettujen palautteiden olevan tärkeässä 

roolissa hotellin valintavaiheessa. Useat negatiiviset palautteet saattavat jopa siirtää hotel-

lin pois vapaa-ajan matkaajan vaihtoehtolistalta. (E-Marketing Associates 2014.) 

 

4.3 S-Etukortti (Omistajakortti) 

S-ryhmän asiakasomistajuuden tunnus on vihreä S-Etukortti. Osuuskaupan ja koko S-ryh-

män omistavat asiakasomistajat. Tämän myötä asiakasomistaja on S-ryhmän tärkein 

asiakas, jota varten se on olemassa. (S-kanava.fi 2018a; S-kanava.fi 2018b.)  

 

Asiakasomistajat palkitaan, kun he käyttävät S-ryhmän palveluita – he saavat ostoksis-

taan bonusta, eli ostohyvitystä. Bonusta kertyy asiakasomistajille kaikilla perheen S-Etu-

korteilla S-ryhmän ja bonusta myöntävien yhteistyökumppaneiden toimipaikoista. Taulu-

kossa 1 esitellään yleisin käytössä oleva bonustaulukko, joka on käytössä kaikissa osuus-

kaupoissa, pois lukien Koillismaan Osuuskauppa ja Osuuskauppa KPO. (S-kanava.fi 

2018c.) 

 

Taulukko 1. Suomen yleisin bonustaulukko 

Talouden ostot kuukau-

dessa vähintään (€) 

Bonus % Tankkausbonus snt/L 

900 5,0 % 5,0 
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800 4,5 % 4,5 

700 4,0 % 4,0 

600 3,5 % 3,5 

500 3,0 % 3,0 

400 2,5 % 2,5 

300 2,0 % 2,0 

200 1,5 % 1,5 

50 1,0 % 1,0 

 

Asiakasomistajana asiakas saa mainiot edut, omistajan edulliset majoitushinnat sekä bo-

nusta yöpymisistä varaamalla huoneen Sokos Hotellien omista kanavista, esimerkiksi 

osoitteesta www.sokoshotels.fi ja valitsemalla kohdan ”S-Etukortti”. (Sokos Hotels 2018d.) 

Sokoshotels.fi -sivuston varausikkuna on esiteltynä kuvassa 3. 

 

 

Kuva 3. Sokoshotels.fi -sivuston varausikkuna 

 

4.4 Tutkimusmenetelmät  

Perinteisiä tutkimusstrategioita on kolme: kokeellinen tutkimus, survey-tutkimus sekä ta-

paustutkimus. Kokeellisessa tutkimuksessa mitataan käsiteltävän muuttujan vaikutusta 

toiseen muuttujaan, ja hyvin usein tähän tutkimusmuotoon liittyvät hypoteesien testaukset 

ja muutosten numeerinen mittaus. Survey-tutkimuksessa kerätään tietoa standardoidussa 

muodossa ihmisjoukolta, eli valitaan määritellystä ihmisjoukkiosta otos, jolle kyselylomake 
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jaetaan tai haastattelu toteutetaan ja vastausten perusteella pyritään esimerkiksi vertaile-

maan ja selittämään tiettyä ilmiötä. Tapaustutkimuksessa pyritään saamaan yksityiskoh-

taista tietoa yksittäisestä tapauksesta tai pienestä joukosta, ja tätä varten aineistoa kerä-

tään usein monin eri metodein. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 134-135.) 

 

Menetelmät on edelleen jaettu määrällisiin eli kvantitatiivisiin ja laadullisiin eli kvalitatiivisiin 

menetelmiin. Määrällisistä menetelmistä tyypillisiä esimerkkejä ovat lomakekysely ja struk-

turoitu lomakehaastattelu, jossa samoja asioita kysytään täysin samassa muodossa suu-

relta joukolta vastaajia. Tästä joukosta muodostuu otos tietyn kohteen perusjoukosta. 

Määrällisillä menetelmillä testataan perinteisesti teorioiden paikkansapitävyyttä muodosta-

malla teoriasta erilaisia hypoteeseja eli väittämiä ja testaamalla tutkimuksella näitä väittä-

miä. Kyselyn jälkeen kerätty materiaali analysoidaan ja lopuksi todetaan, pitivätkö hypo-

teesit ja alkuperäinen teoria paikkansa. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2015, 104.) 

 

Laadullisiin menetelmiin lasketaan teema-, avoin ja ryhmähaastattelu sekä osallistuva ha-

vainnointi. Tätä tutkimustyyppiä hyödynnetään tilanteissa, joissa tutkittavaa aihetta ei tun-

neta entuudestaan hyvin. Huomattava ero määrälliseen tutkimukseen on se, että tutkitta-

via henkilöitä on laadullisessa tutkimuksessa paljon vähemmän ja heidät valitaan tarkoin. 

Analysoitavaa aineistoa kertyy kuitenkin usein runsaasti – esimerkiksi auki kirjoitettujen eli 

litteroitujen haastattelujen myötä. Laadullisessa tutkimuksessa on tarkoituksena hankkia 

suppeasta kohteesta paljon tietoa ja tämän kautta ymmärtää tutkittavaa ilmiötä paremmin. 

Tutkimusprosessi on tärkeä kuvata tarkasti ja tulkinnat perustella aukottomasti, jotta tutki-

muksen lukija voi tehdä omat johtopäätöksensä tutkimuksen luotettavuudesta. (Ojasalo 

ym. 2015, 105.) 

 

Tutkimustyypin valintaan vaikuttaa tutkimuksen tarkastelukohde. Vaikka nimenomaan 

nämä tarkastelukohteet erottavat tutkimustyypit toisistaan, on yhteisiäkin piirteitä nähtä-

villä: esimerkiksi aineistonkeruumenetelmät ovat samoja. Aineistonkeruun perusmenetel-

miksi luetaankin kysely, haastattelu, havainnointi ja dokumenttien käyttö. (Hirsjärvi ym. 

2009, 191-192.) 

 

Tähän tutkimukseen valittiin tutkimusmenetelmäksi kvantitatiivinen eli määrällinen tutki-

mus kyselylomakkeen muodossa. 

 

4.4.1 Kyselytutkimus 

Kysely on yksi käytetyimmistä tiedonkeruumenetelmistä. Kyselyn valintaan tutkimusmene-

telmänä vaikuttavat usein sen mahdollistama laaja otanta ja nopeus. Kyselytutkimuksessa 
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kyselyyn vastaajat muodostavat otoksen tai näytteen määritellystä perusjoukosta tai koh-

deryhmästä. (Hirsjärvi ym. 2009, 195; Ojasalo ym. 2015, 121.)  

 

Perinteisiä kyselytutkimuksia ovat postitse lähetettävät kyselylomakkeet, verkossa täytet-

tävät kyselyt ja puhelimitse tai kasvotusten tehtävät kyselyt. Kyselyä voidaan siis käyttää 

hyvin monipuolisesti. Itse keruutekniikka voi kuitenkin vaikuttaa vastauksiin. Esimerkiksi 

kasvotusten hoidetut kyselyt voivat vaikuttaa eritoten arkaluonteisten kysymysten (ter-

veys, seksuaalinen käyttäytyminen tai alkoholinkäyttö) vastauksiin. (Ojasalo ym. 2015, 

121.) 

 

Ehdoton etu kyselytutkimuksessa on laajan tutkimusaineiston keräämisen mahdollisuus. 

Tutkimukseen voi osallistua paljon henkilöitä ja kyselyssä voidaan kysyä useita eri asioita. 

Lisäksi hyvin suunnitellusta lomakkeesta aineiston tallennus ja analysointi tietokoneen 

avulla on tehokasta ja aikataulun sekä kustannusten arviointi suhteellisen tarkkaa. Kysely-

tutkimus myös säästää tutkijan aikaa ja vaivannäköä. (Hirsjärvi ym. 2009, 195.) 

 

Etujen kääntöpuolelta löytyvät heikkoudet. Yhdet ehkä merkittävimmät näistä ovat aineis-

ton pinnallisuus ja teoreettinen vaatimattomuus. Lisäksi tutkija ei voi tietää, kuinka vaka-

vasti vastaajat ovat kyselyyn vastanneet, miten hyvin annetut vastausvaihtoehdot ovat 

palvelleet vastaajia ja millainen pohjatieto vastaajilla on ollut tutkittavasta asiasta. Kysely-

tutkimuksen kato (vastaamattomuus) on myös suhteellisen suuri ja hyvän lomakkeen laa-

timinen vaatii tutkijalta laajaa tietotaitoa aiheesta sekä vie paljon aikaa. (Hirsjärvi ym. 

2009, 195.) 

 

4.4.2 Tutkimuksen toteutus 

Tutkimusmenetelmäksi valikoitui opinnäytetyön jo hyvin varhaisessa vaiheessa kvantitatii-

vinen eli määrällinen kysely. Tutkittavia pää- ja alaongelmia (alla) pohdittaessa määrälli-

nen tutkimus osoittautui eniten palvelevaksi vaihtoehdoksi, sillä tällaisella tutkimuksella 

mahdollistetaan laaja otanta, jolloin myös saadut tulokset ovat mahdollisimman tehok-

kaasti yleistettävissä. Tutkimuskysymyksiä pohdittiin ja ne laadittiin huolellisesti pitäen 

mielessä tutkittavat ongelmat ja tietoperusta. Heinäkuun 2018 aikana laadittiin lopullinen 

kyselylomake (liite 1). 

 

Tutkimuksen pää- ja alaongelmat: 

- Mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että Seurahuoneen vapaa-ajan hotellivieraat päätyvät va-
raamaan yöpymisensä OTA -kanavia pitkin? 
- Tietävätkö vieraat, että he eivät saa S-Bonuksia varatessaan yöpymisensä OTA -kana-
via pitkin? 
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- Tietävätkö vieraat, että vapaa-ajan matkaajina heille on saatavilla ketjun omilta nettisi-
vuilta aina edukkain hinta?  
 

Kyselylomake sisältää yhteensä 11 kysymystä ja toimeksiantajan puolelta siihen saatiin 

pieneksi kannustimeksi majoituslahjakortti Sokos Hotelleihin, joka jaettiin vastaajien kes-

ken yhdelle tietonsa kyselyyn jättäneelle. Kysymykset 1-6 ja 11 ovat kaikille vastaajille ja 

kysymykset 7-10 vain osalle – tämä selitetään kyselyn alussa. Kysely sisältää ainoastaan 

monivalintakysymyksiä. Kyselyn alun johdannossa avattiin myös sen motiiveja: kuka on 

kyselyn laatinut, miksi ja miksi olisi arvokasta, että kyselyyn vastattaisi. 

 

Ensimmäisissä kahdessa kysymyksessä kartoitettiin OTA -kanava, josta vieras on varauk-

sensa tehnyt – kanavat esiteltiin tietoperustassa kohdan 3 alla – sekä syy tämän kanavan 

valintaan. Kahdesta ensimmäisestä kysymyksestä löytyivät myös avoimet vastausvaihto-

ehdot. Kolmannessa kysymyksessä tiedusteltiin laitetta, jolla varaus tehtiin – tästä kysy-

myksestä löytyi myös niin ikään avoin vastausvaihtoehto. 

 

Neljännessä kysymyksessä kysyttiin vastaajan ikää ilman avointa vastausvaihtoehtoa – 

vaihtoehdot alkavat alle 25 vuodesta ja päättyvät yli 56 vuoteen. Ikä ei ollut relevantti 

tässä kyselyssä, vaan tekijän oma mielenkiinto hotellivieraiden ikää kohtaan oli tämän ky-

symyksen takana. Viidennessä kysymyksessä tiedusteltiin, onko vieras käyttänyt samaa 

varauskanavaa ennenkin Sokos Hotellien varaamiseen: vaihtoehdoin kyllä ja ei – tästä 

saatiin selville, onko vastaaja ennenkin jäänyt hotelliyöpymisestä ilman S-bonuksia. Seu-

raavakin kysymys on laadittu kyllä/ei -vastausvaihtoehdoin ja tässä kysyttiin, omaako vas-

taaja S-Etukorttia. 

 

Seuraavat kolme kysymystä sisälsivät vain kyllä ja ei vastausvaihtoehdot ja ne oli suun-

nattu vain niille vastaajille, jotka omaavat S-Etukortin. Nämä kysymykset auttoivat kartoit-

tamaan, käyttääkö vapaa-ajan hotellimatkustaja S-ryhmän asiakasomistajuutta parhaalla 

mahdollisella tavalla hotellivarauksissa. Kysymyssarja alkoi selvittämällä, käyttääkö vas-

taaja S-Etukorttia säännöllisesti/aktiivisesti, eli onko S-Etukortti hänelle oleellinen kortti. 

Tämän jälkeen siirrytään kahteen tarkempaan kysymykseen, numeroihin kahdeksan ja yh-

deksän: vastaajalta tiedusteltiin, tietääkö hän, että hänen käyttämänsä kanava ei oikeuta 

häntä S-Bonuksiin ja että Sokoshotels.fi -sivusto takaa S-Etukorttia käyttävälle vieraalle 

parhaan hinnan. 

 

Kysymys kymmenen oli vain niille vastaajille, jotka vastasivat kyllä joko molempiin tai edes 

toiseen kysymyksistä kahdeksan ja yhdeksän. Kysymyksessä tiedusteltiin syytä, miksi 

vastaaja valitsi tämän kanavan tietäen, ettei saa sieltä käyttöönsä parhaita etuja S-Etukor-

tin omaajana. Vastausvaihtoehdoista löytyi tässä kohdin myös avoin vaihtoehto. 
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Kyselyn viimeisessä kysymyksessä haluttiin tietää, aikooko vastaaja käyttää samaa va-

rauskanavaa vielä jatkossa. Vastausvaihtoehtoja on yhteensä viisi, joista yksi on jälleen 

avoin. 

 

Kyselytutkimus toteutettiin ajalla elo-lokakuu 2018 jakamalla kyselylomaketta Solo Sokos 

Hotel Lahden Seurahuoneen vastaanotossa opinnäytetyön kohderyhmälle – perjantain ja 

lauantain saapujat, varauksensa OTA -kanavia (Expedia/Booking.com) pitkin tehneet vie-

raat. Kysely jaettiin vieraille sisäänkirjausvaiheessa, jotta he pystyivät täyttämään kyselyn 

rauhassa vierailunsa aikana ja palauttamaan sen lähtiessään vastaanottoon tai jättämään 

täytettynä huoneeseen, josta kerrossiivoojat siivouksen yhteydessä toimittivat kyselyt vas-

taanottoon. 
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5 Kyselytutkimuksen tulokset 

Kyselyn oltua jaossa kolme kuukautta (elo-lokakuu 2018) vähenivät kohderyhmään (per-

jantain ja lauantain hotelliin saapuvat vapaa-ajan vieraat) kuuluvat vieraat huomattavasti, 

vain muutamaan henkilöön per viikonloppu, ja tästä syystä kyselyn jako lopetettiin ja aloi-

tettiin loka-marraskuun vaihteessa kysymystulosten avaaminen ja tarkastelu. Kyselyä jaet-

tiin yhteensä 55 kohderyhmään kuuluvalle henkilölle mainitun kolmen kuukauden aikana 

ja vastauksia saatiin 26. Vastausprosentti tutkimuksessa oli siis 47 prosenttia.  

 

Heti ensimmäisenä, kyselyn alussa, selvitettiin vastaajan käyttämä varauskanava. Seu-

raavassa kuviossa (kuvio 2.) havainnollistetaan varauskanavien käyttöä kyselyyn vastan-

neiden kesken. 

 

 

Kuvio 2. Asiakkaiden käyttämät varauskanavat 

 

Kysymyksen otanta (jatkossa N) on 26. Kuviosta 2 huomataan, että Booking.com on yli-

voimaisesti suosituin varauskanava (18 vastaajaa) vapaa-ajan matkoilla Solo Sokos Hotel 

Lahden Seurahuoneen vierailla. Seuraavaksi suosituimpana seuraa Expedian alle lukeu-

tuva Hotels.com (7 vastaajaa) ja viimeisenä Expedia yhdellä vastaajalla.  

 

Seuraava kuvio (kuvio 3.) havainnollistaa seuraavaa kysymystä, eli syitä, miksi vastaaja 

päätyi käyttämään valitsemaansa varauskanavaa. 

 

1

18

7

Expedia Booking.com Hotels.com
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Kuvio 3. Syyt varauskanavan valitsemiseen 

 

Tässä kysymyksessä vastaaja sai valita useamman vaihtoehdon. Kuviosta 3. selviää, että 

ylivoimaisesti suurin syy oli kanavan tunteminen entuudestaan, eli vastaaja oli jo aiemmin 

käyttänyt tätä samaa sivustoa (tämän vaihtoehdon valinneita 12). Vastaajista 6 ilmoitti si-

vuston näkymisen ensimmäisenä Google-haussa olevan valinnan syy. Muita valintasyitä 

olivat varaussivuston helppokäyttöisyys (4 vastaajaa), hinta (3 vastaajaa), mainoksista (tv, 

radio ym.) tuttu sivusto ja joku muu (molemmissa 2 vastaajaa). Joku muu, mikä? -vaihto-

ehdon valinneet vastaajat saivat vapaasti kirjoittaa varaussyynsä kyselylomakkeeseen. 

Toinen näistä syistä oli ”Jos hotellin sivuilta ei löydy huoneita katson sieltä” ja toinen ”Si-

vustolla oli ainoana haluamiani huoneita jäljellä” – molemmat näistä vastaajista ilmoittivat 

käyttäneet varauskanavana Booking.comia.  

 

Seuraavaksi kartoitettiin varauksen tekoon käytettyä laitetta. Kuvio 4. havainnollistaa näitä 

vastauksia. 
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Kuvio 4. Varauksen tekoon käytetty laite 

 

Kysymyksen N = 26. Kuviosta 4. käy ilmi, että puolet (13 vastaajaa) oli käyttänyt varauk-

sen tekoon mobiililaitetta. Kannettavaa tietokonetta oli käyttänyt 10 vastaajaa, kun perin-

teistä pöytäkonetta vain 3 vastaajaa. 

 

Seuraavassa kysymyksessä tiedusteltiin vastaajan ikää ja saatuja vastauksia havainnollis-

tetaan kuviossa 5.  

 

 

Kuvio 5. Vastaajien ikäjakauma 
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Kysymyksen N = 26. Kuviosta 5. näkee, että valtaosa vastaajista oli 36-45 -vuotiaita (8 

vastaajaa). Seuraavaksi suurimmat vastaajaryhmät olivat 25-35 ja yli 56 -vuotiaat, molem-

mat kuudella vastaajalla. Neljä vastaajista lukeutui ikähaarukkaan 46-55 ja pienin vastaa-

jaryhmä oli alle 25 -vuotiaat kahdella vastaajalla. 

 

Seuraavaksi tiedusteltiin, onko vastaaja käyttänyt samaa varauskanavaa ennenkin vara-

tessaan yöpymisen Sokos Hotelliin. Kysymyksen N = 26. Vastaajista 17 oli käyttänyt sa-

maa varauskanavaa ennenkin varatessaan yöpymisensä Sokos Hotelliin. 9 vastaajaa 

käytti kyseistä varauskanavaa ainakin Sokos Hotellin varaamiseen ensimmäistä kertaa.  

 

Seuraavissa viidessä kysymyksessä keskityttiin enemmän S-Etukortin asiakkaalle tuomiin 

etuihin. Aluksi tiedusteltiin, omaako vastaajaa S-Etukorttia eli onko hän S-ryhmän asia-

kasomistaja. Kysymyksen N = 26. Vastaajista vain 4 ei ollut S-ryhmän asiakasomistajia, 

kun 22 vastaajaa omaa S-Etukortin. Seuraavat kolme kysymystä olivat vain näille 22 vas-

taajalle, jotka omaavat S-Etukortin. Ensin kysyttiin, onko S-Etukortin käyttö vastaajalla ak-

tiivista/säännöllistä. Tähän kysymykseen kaikki vastaajat (N = 22) vastasivat kyllä, eli S-

Etukorttia käytetään säännöllisesti. 

 

Tämän jälkeen paneuduttiin tiedustelemaan, onko vastaaja tietoinen, ettei ole saanut asia-

kasomistajana parhaita etuja valitsemastaan varauskanavasta. Ensimmäisenä kysyttiin, 

tietääkö vastaaja, että hän ei saa tästä yöpymisestä S-bonusta. Kysymyksen N = 22. Vas-

taajista 12 ei tiennyt, että kyseinen varauskanava ei oikeuta häntä S-bonukseen. Vastaa-

jista 10, eli melkein puolet, oli tästä tietoisia. 

 

Viimeinen asiakasomistajan saamia etuja koskeva kysymys koskee hintaa – eli tiesikö 

vastaaja, että edullisin huonehinta on saatavilla vain osoitteesta sokoshotels.fi. Kysymyk-

sen N = 22. Vastaajista valtaosa, 13 vastaajaa, ei tiennyt, että sokoshotels.fi -sivusto tar-

joaa asiakasomistajille edukkaimman huonehinnan. Suhteellisen suuri osa, 9 vastaajaa, 

tiesi tästä faktasta. 

 

Seuraava kysymys oli vain niille vastaajille, jotka vastasivat kyllä edes toiseen kahdesta 

edellisestä kysymyksestä. Tässä kysymyksessä tiedusteltiin, miksi vastaaja kuitenkin pää-

tyi tähän varauskanavaan tietäen, ettei saa asiakasomistajana parhaita etuja käyttöönsä. 

Kuvio 6. havainnollistaa vastauksia. 
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Kuvio 6. Tietäen, ettei varauskanava myönnä parhaita etuja asiakasomistajalle, miksi va-

rauskanavaa käytettiin 

 

Kysymyksen N = 18. Vastaajista vain 3 kertoi, ettei bonusten saamatta jääminen haittaa. 

Hieman reilu puolet vastaajista, 10, ilmoitti tehneensä varauksen niin nopeasti, ettei ehti-

nyt miettiä asiaa enempää. 5 vastaajaa valitsi joku muu, mikä? -vaihtoehdon ja kirjoitti 

oman vastauksensa avoimeen kohtaan. Vastauksista löytyi syitä laidasta laitaan: ”Joskus 

voi olla tilanne, ettei halua bonusoston näkyvän yhteisellä bonustilillä”, ”Hotellin omasta 

varausjärjestelmästä ei löytynyt huoneita”, ”Varauskanavalla parempi bonus”, ”En tiennyt 

etten saa S-bonusta” sekä ”helpompi perua bookingin kautta, kun sovellus on puheli-

messa. usein on ollut myös edullisempi/parempi huone bookingin kautta”. 

 

Viimeinen kysymys on tarkoitettu kaikille vastaajille ja siinä haluttiin tietää, millä todennä-

köisyydellä vastaaja käyttää samaa varauskanavaa uudelleen. Vastaukset kuviossa 7. 
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Kuvio 7. Todennäköisyys saman varauskanavan uudelleenkäyttöön 

 

Kysymyksen N = 24. Kuviosta 7. nähdään, että vastaajista suurin osa, 10, ei välttämättä 

aio käyttää samaa varauskanavaa uudelleen. 9 vastaajaa aikoo melko varmasti käyttää 

samaa kanavaa, kun täysin varmoja saman kanavan hyödyntämisestä on 3 vastaajaa. 

Vain 1 vastaaja ei missään tapauksessa aio käyttää samaa varauskanavaa uudestaan. 

Joku muu, mikä? -vaihtoehdon on valinnut 1 vastaaja ja hänen vastauksensa kuuluu: ”Jos 

hotellin sivuilta ei löydy vapaita huoneita”. 

 

Tulosten yhteenveto 

 

Booking.com nosti päätään suosituimpana varauskanavana vastaajien keskuudessa – 

osasyynä tähän oli sivuston löytyminen ensimmäisenä Google-haussa, kuten oletettu. 

Seuraavaksi suosituin varauskanava oli Hotels.com. Varauskanavan valinnassa painavin 

syy oli tuttu sivusto, jota vastaaja on ennenkin käyttänyt hotellivarauksiin. Valtaosa va-

rauksista oli tehty mobiililaitteella ja vain hyvin pieni määrä vastaajista, 3, ilmoitti käyttä-

neensä perinteistä pöytäkonetta. Kyselystä käy siis osaltaan ilmi tietoperustassa esitelty 

mobiilikäytön lisääntyminen. 

 

Ikäjakauman mukaan valtaosa vastaajista kuuluu ikäryhmään 36-45 -vuotiaat ja pienim-

mäksi vastaajaryhmäksi jäi alle 25 -vuotiaat. Suurin osa vastaajista, 17 vastaajaa, on käyt-

tänyt samaa varauskanavaa ennenkin varatessaan yöpymisensä Sokos Hotelliin. S-ryh-

män asiakasomistajaksi kuuluu 22 vastaajista ja kaikki heistä ilmoittivat käyttävänsä kort-

tia aktiivisesti/säännöllisesti. 

3

9

10

1 1
0

2

4

6

8

10

12

Aivan varmasti Melko varmasti En välttämättä En missään tapauksessa Joku muu



 

 

30 

 

Tarkasteltaessa kahta kysymystä, joissa käsitellään S-ryhmän asiakasomistajalle saata-

villa olevia etuja Sokoshotels.fi -sivustolla voidaan todeta, että jakauma on karkeasti kat-

soen puoliksi. Molemmissa kysymyksissä (N = 22) kuitenkin valtaosa, toisessa 12 vastaa-

jaa ja toisessa 13 vastaajaa, ei kyselyyn vastatessaan ollut tietoinen, että ei ole saanut 

käyttöönsä kaikkia etuja, joihin hän olisi oikeutettu S-ryhmän asiakasomistajana. Ne, jotka 

tiesivät tästä faktasta (toisessa kysymyksessä 10 vastaajaa ja toisessa 9 vastaajaa) käyt-

tivät tästä huolimatta valittua kanavaa päällimmäisenä syynä siksi, että varaus oli tullut 

tehtyä niin nopeasti, ettei asiaa ollut ehditty miettiä suuremmin. 

 

Kysyttäessä, aikooko vastaaja käyttää tätä kanavaa uudelleenkin hotellin varaamiseen, 

vastasi suurin osa, 10, ”En välttämättä”. 9 vastaajaa oli kuitenkin sitä mieltä, että ”Melko 

varmasti”.  

 

Valtaosavastausten perusteella Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuoneella vapaa-ajan ho-

tellimatkaaja on jo ennalta tunnetusta Booking.comista varauksensa mobiililaitteella tehnyt 

36-45 -vuotias S-Etukortin haltija ja aktiivinen käyttäjä, joka ei tiennyt Sokoshotels.fi -si-

vustolta saatavilla olevista eduista ja ei välttämättä käytä tätä kyseistä varauskanavaa 

enää uudestaan. 
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6 Pohdinta  

Tutkimus kiteytyi seuraavien pää- ja alaongelmien alle: 

- Mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että Seurahuoneen vapaa-ajan hotellivieraat päätyvät va-
raamaan yöpymisensä OTA -kanavia pitkin? 
- Tietävätkö vieraat, että he eivät saa S-Bonuksia varatessaan yöpymisensä OTA -kana-
via pitkin? 
- Tietävätkö vieraat, että vapaa-ajan matkaajina heille on saatavilla ketjun omilta nettisi-
vuilta aina edukkain hinta?  
 

Tarkasteltaessa saatuja tuloksia pää- ja alaongelmien kannalta, voidaan todeta, että suu-

rimmat syyt OTA -kanavien käyttöön tällä vastaajaryhmällä olivat sivuston tunteminen en-

tuudestaan eli sen aikaisempi käyttö, varauskanavan löytyminen ensimmäisenä Google-

haussa (kuten tietoperustassa arvioitiin), kanavan helppokäyttöisyys ja saatavilla oleva 

hinta. Niille, joille hinta oli tärkeimpien valintakriteerien joukossa, on tieto Sokoshotels.fi -

sivuston edukkuudesta todennäköisesti ollut hyödyllinen ja tulevaisuuden valintaan vaikut-

tava tekijä. Helppokäyttöisyys valintaperusteena on ymmärrettävä kriteeri, mutta nykyään 

kaikkien kanavien panostaessa nimenomaan tähän, uskon muidenkin kanavien tarjoavan 

vähintään yhtä helppokäyttöiset varausalustat kuin vastaajan valitsema kanava. 

 

Muutama vastaaja kertoi avoimissa vastausvaihtoehdoissa kanavan valinnan syyksi sen, 

että hotellin omista varausjärjestelmistä ei löytynyt huoneita. Kaikki näin vastanneet olivat 

käyttäneet varauksentekoon Booking.comia. Vahteran (2.11.2018) mukaan tällainen ti-

lanne on mahdollinen, sillä elämme tukkukauppiaiden maailmassa ja mikäli millä tahansa 

tukkurilla on yksikin hotellimme huone myynnissä, on sen mahdollista kulkeutua käytän-

nössä mille tahansa OTA -kanavalle myyntiin ja sitä kautta asiakkaan varattavaksi. Tällai-

nen tilanne on siis mahdollinen myös hotellimme ollessa täyteen varattu. 

 

Vastaajista 12 ei tiennyt, ettei saa S-bonuksia varatessaan yöpymisensä valitsemaansa 

kanavaa pitkin. 13 vastaajaa eivät olleet tietoisia siitä, että edukkain hinta olisi ollut saata-

villa ketjun omilta sivuilta, Sokoshotels.fi. Nämä luvut olivat pienempiä kuin odotettu, mutta 

silti ennakko-odotusten mukaisesti valtaosa ei ollut etujen saamatta jäämisestä tietoinen. 

Vihreän kortin, eli S-Etukortin, kattavuuden näkee tästä kyselystä: 22 vastaajaa 26 vas-

taajasta omaa S-Etukortin ja kaikki heistä käyttävät sitä aktiivisesti/säännöllisesti.  

 

Majoituksesta myönnetty S-bonus nostaa asiakkaan bonuskertymän (Suomen yleisin bo-

nustaulukko esiteltiin tietoperustassa) helposti vähintään seuraavalle portaalle (esimer-

kiksi yhden yön majoitus on pääasiassa reilun 100 euron ostos). Tämä olisi siis asia-

kasomistajalle kannattava ostos. Tästä huolimatta valtaosa niistä, jotka tiesivät varaa-
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vansa yöpymisen bonuksettomana, perustelevat valintaa niin, että ”tein varauksen nope-

asti enkä ehtinyt miettiä asiaa enempää”. Vastapainona vain pieni osa, 3 vastaajaa, on 

sitä mieltä, että bonusten saamatta jääminen ei haittaa. 

 

Osa on perustellut avoimeen kohtaan syytään käyttää valittua varauskanavaa. Yksi perus-

telee valinnan Booking.comin tarjoaman, erillisen mobiilisovelluksen käytön helppoudella. 

Sokos Hotelleilla ei (ainakaan vielä opinnäytetyön julkaisuajankohtana) ole tarjolla erillistä 

mobiilisovellusta. Sokoshotels.fi -sivusto on kuitenkin hyvin optimoitu mobiililaitekäyttöön-

kin. Sama vastaaja kertoo myös löytävänsä usein edullisemman/paremman huoneen 

Booking.comista.  

 

Yksi vastaaja listaa Booking.com valitsemisen syyksi sen, että ”Varauskanavalla parempi 

bonus”. Booking.comin rekisteröityneille jäsenille tarjoamat bonukset eivät ole julkisesti 

nähtävillä heidän sivuillaan, mutta Lentodiilit (2017) kertoo, että parhaiden tarjousten saa-

miseksi on Booking.com -tiliä tullut käyttää vähintään viiden majoitusvarauksen ja yöpymi-

sen verran, jolloin käyttäjä saavuttaa Genius -statuksen. Genius -ohjelmaan kuuluvat jäse-

net saavat ohjelmaan osallistuvilta hotelleilta esimerkiksi 10 % alennuksen majoitushin-

nasta, aikaisen sisäänkirjautumisen tai vaikkapa myöhäisen uloskirjautumisen. Genius -

ohjelmasta ei ole saatavilla julkisia tietoja, mutta Lentodiilit (2017) arvioi, että ohjelmaan 

kuuluu ainoastaan muutama prosentti Booking.comin hotellivalikoimasta. Varsinaista 

kanta-asiakasohjelmaa ei Booking.comilla kuitenkaan ole. (Lentodiilit 2017.) 

 

Suurin osa, 10 vastaajaa, ilmoittaa ettei välttämättä aio käyttää enää samaa varauskana-

vaa tulevaisuudessa. Osa-ajatus opinnäytetyössä oli lisäksi ”sivistää” kyselyyn vastan-

neita eduista, joihin he asiakasomistajana ovat oikeutettuja. Näiden kymmenen kohdalla 

voidaan olettaa, että tavoitteeseen on päästy – he ovat todennäköisesti laittaneet mietintä-

myssyn päähän ja pohtivat uudelleen kanavavalintaa seuraavan kerran varatessaan yöpy-

misen Sokos Hotelleilta. 

 

6.1 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

Kaikissa tutkimuksissa pyritään virheiden välttämiseen, mutta kaikesta huolimatta saatu-

jen tulosten luotettavuus ja pätevyys vaihtelevat. Tästä syystä kaikkien tehtyjen tutkimus-

ten luotettavuutta pyritään arvioimaan. Tutkimusten luotettavuusarvioinnissa on käytettä-

vissä erilaisia mittaus- ja tutkimustapoja, mutta sen luotettavuutta ja pätevyyttä voidaan 

arvioida ilman virallisia termejäkin. (Hirsjärvi ym. 2009, 231-232.) 
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Tutkimuksen luotettavuutta kuvataan perinteisesti kahdella käsitteellä, validiteetilla ja relia-

biliteetilla, jotka yhdessä muodostavat kokonaisluotettavuuden. Validiteetilla kuvataan, 

onko onnistuttu mittamaan juuri sitä, mitä pitikin. Kyselytutkimuksessa validiteettiin vaikut-

taa pääasiassa kysymysten onnistunut asettelu eli saadaanko niiden avulla ratkaisut tutki-

musongelmiin. (Heikkilä 2014, 176-177.) 

 

Reliabiliteetti määrittelee tutkimuksen kyvyn tuottaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. Sisäinen 

reliabiliteetti voidaan todeta mittaamalla sama asia useampaan kertaan ja jos tulokset 

ovat samat, on mittaus tällöin reliaabeli. Ulkoinen reliabiliteetti tarkoittaa sitä, että tehdyt 

mittaukset ovat myös muissa tutkimuksissa ja tilanteissa toistettavissa. Jos reliabiliteetti 

on alhainen, alentaa se myös mittarin validiteettia, mutta reliabiliteetti taas on validiudesta 

riippumaton. (Heikkilä 2014, 178.) 

 

Kaikissa hyvissä tutkimusraporteissa tutkijan tulee arvioida koko tutkimuksen luotetta-

vuutta edellä esiteltyjen käsitteiden avulla käytettävissään olevien tietojen perusteella. 

Luotettavuuden näkökulmasta on hyvin tärkeää, että kyselyn otos on tarpeeksi suuri, vas-

tausprosentti mahdollisimman korkea ja kysymykset mittaavat oikeita asioita niin, että ne 

kattavat määritellyt tutkimusongelmat. (Heikkilä 2014, 178.) 

 

Tutkimuksen otanta oli suhteellisen pieni. Kyselyä jaettiin yhteensä 55 perjantaina ja lau-

antaina hotelliin saapuvalle vapaa-ajan vieraalle ja vastauksia saatiin 26. Vastausprosentti 

tutkimuksessa oli siis 47 prosenttia. Toimeksiantajalta saatu majoituslahjakortti, joka jaet-

tiin yhdelle vastaajalle, saattoi toimia motivaattorina kyselyyn vastaamisessa. Kaikki kui-

tenkaan eivät jättäneet arvontaan tarvittavia yhteystietoja, joten kaikille tämä ei toiminut 

kannustimena. 

 

Jotta tuloksia voisi yleistää, olisi kyselyä pitänyt jakaa useammalle kohderyhmään kuulu-

valle vieraalle. Nyt saadut tutkimuksen tulokset lähinnä antavat suuntaviivoja isompaan 

skaalaan. Ajankohtavalinta vaikutti suuresti ja osui hieman huonoon ajankohtaan, sillä ky-

selyn olisi pitänyt olla jaossa kuukautta aiemmin – heinäkuussa saatu otanta olisi toden-

näköisesti ollut suurempi, sillä tuolloin kohderyhmään kuuluvia vieraita kävi hotellissa 

enemmän. 

 

Kyselyä jaettiin kohdeyrityksessä paikan päällä tehden vastaamisesta helppoa vieraalle – 

kyselyn pystyi suhteellisen nopeasti täyttämään hotelliviipymän aikana. Yrityksen vastaan-

oton henkilökunta oli sitoutunut jakamaan viikonloppuisin kyselyä vieraille. Osittain tämä 

toimi myös kyselyn aktiivista jakamista vastaan, henkilökunnan jakaessa kyselyä muun 
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työnsä ohella – kiireessä kyselyn jakaminen putosi auttamatta ensimmäisenä pois sisään-

kirjausprosessista. 

 

Toinen hankaluus liittyi ohjeistukseen, että kyselyt saa jättää huoneeseen ja siivouksen 

yhteydessä kerroshoitaja kerää kyselyt talteen ja toimittaa vastaanottoon. Kerroshoitajien 

esimiestä tiedotettiin asiasta ja hän jakoi tietoa työntekijöilleen, mutta kerroshoitajien vaih-

tuvuus oli kyselyn jakamisen aikana yrityksessä suhteellisen suuri. Herääkin kysymys, sai-

vatko kaikki uudet työntekijät tietoonsa, miten tällaisten, huoneista mahdollisesti löytyvien 

kyselyiden kanssa tulee toimia. Palautuivatko siis kaikki kyselyt varmasti vastaanottoon? 

Mahdollisessa tulevaisuudessa tapahtuvassa tutkimuksessa tämän voisi varmistaa esi-

merkiksi listaamalla huoneet, joihin kyselyä on jaettu ja ohjeistamalla erikseen huoneen 

siivoojaa asiasta tai pyytämällä jopa vastaanoton henkilökuntaa tarkistamaan huoneet. 

 

Kysely suunniteltiin ja laadittiin huolellisesti eivätkä tutkijan omat mielipiteet, arvot tai 

asenteet vaikuttaneet saatuihin tutkimustuloksiin. Tutkimuksen tavoite oli selvittää syitä 

siihen, miksi vapaa-ajan vieraat päätyvät valitsemiinsa varauskanaviin ja ovatko he ylipää-

tään tietoisia Sokoshotels.fi -sivustolta saatavilla olevista eduista. Kyselyn laatijalla oli 

myös halu tiedottaa hotellin vapaa-ajan asiakkaita näistä eduista kyselyn avulla. 

 

Tulevaisuudessa tutkimus olisi syytä suorittaa kesäaikaan, alkaen esimerkiksi touko- tai 

kesäkuun lopulta, jotta mahdollistetaan suurempi otanta lyhyemmässä ajassa. Lisäksi tä-

hän voisi harkita esimerkiksi jaetun ja sähköisen kyselyn yhdistämistä, jolloin kyselyn jaka-

minen ei lankeaisi yksin vastaanoton harteille. Sähköisessä kyselyssä kato kuitenkin voisi 

nousta suuremmaksi, kun nytkin kato oli hieman yli 50 %.  

 

6.2 Johtopäätökset sekä jatkotutkimusehdotus 

Kysely on ainakin osalle vastaajista antanut arvokasta tietoa asiakasomistajien eduista 

Sokos Hotelleissa. Kysyttäessä, aikooko vastaaja käyttää samaa varauskanavaa tulevai-

suudessa, on 12 vastaajan vastauksesta tulkittavissa, että he aikovat miettiä varauskana-

vaa uudestaan seuraavalla varauskerralla. Yrityksen näkökulmasta katsoen tämä on tie-

tenkin ainoastaan hyvä, sillä omien kanavien kautta tulleet varaukset ovat yrityksellekin 

kaikista edukkaimmat ja samalla tarjoavat asiakasomistajille parhaat edut. 

 

Tarkasteltaessa tutkimuksen pää- ja alaongelmia saatujen tulosten valossa, voidaan to-

deta, että tulokset vastaavat tutkimusongelmiin. Kyselyn tulosten valossa on saatu käsitys 

siitä, miksi vastaajat ovat päätyneet tekemään varauksensa OTA -kanavia pitkin – suurin 

syy tässä oli sivuston tunnettuus. Lisäksi on saatu tieto siitä, että valtaosa vastaajista ei 



 

 

35 

ole tiennyt OTA -kanavan kautta tehdystä varauksesta jäävänsä ilman S-bonusta ja sa-

moin valtaosa ei ole tiennyt edukkaimman hinnan olevan (asiakasomistajalle) saatavilla 

Sokoshotels.fi -sivustolta. Saadut tulokset lisäksi avaavat, joskin pienellä otannalla, asioita 

tutkimusongelmien ympäriltä luoden kokonaisvaltaisempaa ymmärrystä ongelmiin.  

 

Saman tutkimuksen voisi toteuttaa jossain muussakin Sokos Hotellissa, esimerkiksi Break 

-brändin alle kuuluvassa hotellissa, jossa vapaa-ajan matkaajien määrä yleiselläkin tasolla 

on mahdollisesti Lahden liikemieshotellia suurempi. Näin tutkimukseen saataisi suurempi 

otanta ja tulokset olisivat paremmin yleistettävissä. Suurimmillaanhan saman tutkimuksen 

voisi toteuttaa kaikissa Sokos Hotelleissa, mutta tässä ehkä suurimpana ongelmana on 

hotellien suuri määrä ympäri Suomea (50 hotellia akselilla Helsinki-Levi) – miten kaikkien 

hotellien henkilökunta saataisi tähän sitoutettua? 

 

Mahdollisessa jatkotutkimuksessa voisi myös tutkia hotelliketjujen ja OTA -kanavien 

omien, puhelimeen ladattavien, sovellusten käyttöä ja niihin liittyviä haasteita, mobiiliva-

raamisen edelleen kasvaessa. Lisäksi vapaa-ajan matkaajia tutkiessa suosituksien vaiku-

tus varauspäätökseen olisi kiinnostava aihe. 

 

6.3 Toimeksiantajan kommentit 

Milja Vikiönkorpi on paneutunut opinnäyteaiheeseensa huolella ja sydämellä. Lähteitä on 

käytetty loistavasti hyväksi. Opinnäytetyön pohjalta saamme äärimmäisen tärkeää tietoa 

varaajien ostokäyttäytymisestä ja ostopäätöksistä. Mobiilikäyttäytyminen tulee lähivuosina 

räjähtämään ja applikaation helppokäyttöisyyteen ja myyvään sivustoon on paneuduttava. 

(S-Ryhmä kokonaisuutena) 

Opinnäytetyö antaa myös miettimisen aihetta, miten tuoda itse palvelun arvosanat parem-

min näkyville omille sivuille. Näin ohjataan tekemään ostot omilta Sokos Hotellien sivuilta. 

Tulevaisuuden hotelliyön ostajalle ei tule riittämään enää 2hh ja suihku ja aamiainen. 

Maksetaan myös palvelusta, joten palvelun eri muodot täytyy näkyä omilla verkkosivuilla 

niin, että ostaja ohjataan tekemään helposti ostopäätös.  

Vikiönkorven opinnäytetyö innostaa minua tutkimaan lähemmin Solo Sokos Hotel Lahden 

Seurahuoneen mainetta eri kanavissa. Maine vaikuttaa hinnoitteluun, ja näin myös vah-

vasti varauskäyttäytymiseen verkossa. Onko bonusten saanti kuitenkaan tarpeeksi suuri 

houkutin ohjata varaaja omille verkkosivuillemme kun vertaa hintaeroon? Antaa myös ai-

hetta viestittää vastaanotossa vahvemmin eri kanavien varaajille, miksi kannattaa käyttää 

hotellien omia sivuja varauksentekoon. 

Tämä työ on mielenkiintoista luettavaa myös Asiakasomistaja-puolelle S-Ryhmässä.  
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-Mia Stenberg (Stenberg 10.12.2018.) 

 

6.4 Oman oppimisen arviointi 

Koen opinnäytetyöprosessin antaneen minulle vahvat pohjat mahdolliselle tulevaisuuden 

tutkimukselle sekä opinnäytetyön kaltaiselle pidempiaikaiselle projektille. Olen opinnäyte-

työn teon aikana oppinut uusia asioita itsestäni niin työskentelytapojen kuin tehokkuuden-

kin näkökulmista.  

 

Opinnäytetyön teko itsenäisesti on ollut hyvin antoisaa ja rentoa. On saanut itse määritellä 

omat aikataulut ja tehdä kaikki päätökset itsenäisesti. Minulle on tullut yhä selvemmäksi 

tämän projektin aikana, että toimin todella tehokkaasti yksin. Koen, että kirjallisten töiden 

laatiminen on koko koulun aikana ollut minulle helpointa, mutta opinnäytetyötä ei voi ver-

rata itse laadittuun kirjalliseen raporttiin. Näin ollen hankalinta opinnäytetyöprosessissa 

minulle olikin lähteiden etsiminen – eritoten kirjallisten lähteiden etsiminen. Vaikka olen 

aina ollut lukutoukka, en ole koskaan joutunut tekemään tällaista teosten etsimistä kirjas-

tosta/verkosta. 

 

Nyt, opinnäytetyön valmistuttua, tuntuu epäuskoiselta. Koulun alkaessa odotin pienellä 

jännityksellä tätä suurta rutistusta, ja nyt sen ollessa valmis, on voittajafiilis. Ei se ollut-

kaan niin kamalaa, mitä olin kuullut. Rankkaa toki, mutta hyvän ohjaajani opastuksella 

sain työn kunnialla maaliin! 
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Liitteet 

Liite 1. Kyselylomake Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuoneen vapaa-ajan matkaa-

jalle hotelliyön verkkovaraamisesta 

Seuraavassa näet kysymykset 1-11. Kysymykset 1-6 ja 11 ovat kaikille, kun taas kysy-

mykset 7-10 vain osalle, luethan siis ohjeet huolella. Ruksita itsellesi sopivin vaihtoehto. 

Useimmissa kysymyksessä on myös avoin vastausvaihtoehto, mikäli mikään valmiista 

vaihtoehdoista ei tunnu sopivalta. Kysymyksissä 2 ja 10 voit ruksittaa useammankin vas-

tausvaihtoehdon.  

1. Mitä sivustoa pitkin varasit yöpymisesi? 

 Expedia 

 Booking.com 

 Hotels.com 

 Agoda 

 Ebookers 

 Joku muu, mikä? 

_______________________________________________________________ 

2. Mikä oli suurin syy tämän sivuston valitsemiseen? 

 Sivusto oli ensimmäisenä Google-haussa 

 Hinta 

 Olen aina käyttänyt tätä sivustoa hotellivarauksiin 

 Helppokäyttöisyys 

 Mainoksista (tv, radio ym.) tuttu sivusto 

 Tutun suositus 

 Joku muu, mikä? 

_______________________________________________________________ 

3. Millä laitteella teit varauksesi? 

 Pöytäkoneella 

 Kannettavalla tietokoneella 

 Mobiililaitteella 

 Jollain muulla, millä? 

____________________________________________________________ 

4. Ikäsi? 

 Alle 25 

 25-35 

 36-45 

 46-55 

 Yli 56 

5. Oletko käyttänyt samaa varauskanavaa ennen varatessasi yöpymisen (mihin tahansa) 

Sokos Hotelliin? 

 Kyllä 

 En 
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6. Oletko S-ryhmän asiakasomistaja, eli omaatko S-Etukortin?  

 Kyllä 

 En 

Vastaa kysymyksiin 7-9 vain jos sinulla on S-Etukortti. 

7. Käytätkö S-Etukorttia aktiivisesti/säännöllisesti? 

 Kyllä 

 En 

 Joku muu, mikä? 

_______________________________________________________________ 

8. Tiesitkö, että sivusto, jota pitkin varasit yöpymisesi, ei oikeuta sinua S-bonuksiin? 

 Kyllä 

 En 

9. Tiesitkö, että S-ryhmän asiakasomistajana saat aina edullisimman majoitushinnan so-

koshotels.fi -sivustolta?  

 Kyllä 

 En 

Vastaa kysymykseen 10. vain, jos vastasit kyllä ainakin toiseen kysymyksistä 8-9 

10. Kun tiesit, että käyttämäsi varauskanava ei myönnä asiakasomistajalle parhaita etuja, 

joten miksi päädyit kuitenkin varaamaan yöpymisesi tätä kanavaa pitkin? 

 Tein varauksen nopeasti enkä ehtinyt miettiä asiaa enempää 

 Minua ei haittaa, etten saa yöpymisestä bonusta 

 Joku muu, mikä? 

_______________________________________________________________ 

11. Kuinka suurella todennäköisyydellä varaat yöpymisesi jatkossakin samalta sivustolta 

kuin nyt? 

 Aivan varmasti 

 Melko varmasti 

 En välttämättä 

 En missään tapauksessa 

 Joku muu, mikä? 

_______________________________________________________________ 

Suuri kiitos ajastasi, jonka käytit tähän kyselyyn. 

 

Täytäthän vielä alle yhteystietosi (nimi ja kotiosoite), jos haluat osallistua majoituslahjakor-

tin arvontaan: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

 

 


