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Tämän toiminnallisen opinnäytetyön eli produktin aiheena oli hotellivieraan saunaoppaan 
luominen Lapland Hotels Bulevardiin. Työn tavoitteena oli parantaa hotellivieraan saunako-
kemusta ja työn tuloksena syntyi toimiva digitaalinen hotellivieraan saunaopas. Hotelli ava-
taan kevätkaudella 2019, joten opasta päästään hyödyntämään heti hotellin avattua. Aihe 
oli ajankohtainen toimeksiantajalle. 

Toimeksiantona oli kehittää Lapland Hotels Bulevardin hotellin saunapalveluja ja hotellivie-
raan saunakokemusta. Syntyi idea saunaoppaan luomisesta. Aihe rajattiin Lapland Hotel-
sin Bulevardin yksikön hotellivieraiden saunakokemuksen parantamiseen ja auttamiseen 
digitaalisen oppaan avulla. Toiminnallisella työllä pyrittiin tuottamaan lisäarvoa tuottava 
saunaopas, joka palvelisi niin vieraita kuin hotellin työntekijöitäkin.  

Opinnäytetyön tietoperusta koostuu suomalaisen saunan yleistiedosta, saunan mielikuvista 
ja hotellin liiketoiminnasta. Tietoperustassa määritellään käsitteinä elämys, lisäarvon tuot-
taminen, hyvinvointimatkailu ja erottautuminen. Tietoperustan sisältöä hyödynnettiin pro-
duktin toteuttamisessa. Opinnäytetyö toteutettiin parityönä ja sen tekeminen aloitettiin 
syyskuussa 2018.  

Vaikka opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena työnä, yksi käytetyistä menetelmistä oli 
kvantitatiivinen, eli määrällinen tutkimus, joka on yleensä ominaista tutkimuksellisessa 
opinnäytetyössä. Kysely suunnattiin ulkomaalaisille matkailijoille, joita Suomi ja sauna voi-
sivat kiinnostaa. Kyselyssä haluttiin potentiaalisten tulevien hotellivieraiden odotusten 
avulla selvittää, kuinka hyvin hotellivieraat tuntevat saunomisen tavat ja mitä odotuksia 
heillä on saunomisesta. Kysely tehtiin myös auttamaan oppaan sisällön rakentamisessa. 
Kyselyn kohderyhmäksi valikoituivat ulkomaalaiset matkailijat, joita Suomi ja sauna voisivat 
kiinnostaa. Kyselytutkimus osoitti, että vaikka osa ulkomaalaisista matkailijoista oli sauno-
nut ennen, he eivät tiedä paljoa saunasta. Suurin osa oli halukkaita saamaan tietoa niin 
käytännön asioista kuin kulttuuristakin. Digitaalinen saunaopas luotiin kyselystä syntynei-
den tulosten avulla. Kyselyn tulosten lisäksi työssä huomioitiin myös mahdolliset kotimaiset 
hotellivieraat, sillä yhtenä hotellin toiveena oli kartoittaa lisämyyntituotteiden suosiota. Toi-
nen käytetyistä menetelmistä oli benchmarking, eli esikuva-arviointi. 

Lopputuloksena syntyi digitaalinen hotellivieraan saunaopas, johon hotellivieras voi tutus-
tua hotellihuoneen televisioruudulta. Työ valmistui tammikuussa 2019 ja oli ajankohtainen 
toimeksiantajalle. Tuotosta hyödynnettiin heti sen valmistuttua. 
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1 Johdanto 

Matkailun ja saunan ammattilaiset ovat yhtä mieltä siitä, että saunakulttuuri on kansainvä-

lisen matkailun kannalta tärkeä kilpailuetu, ja sen merkitystä tulisi korostaa ja hyödyntää. 

Saunan resursseja ei vielä osata tarpeeksi hyödyntää markkinoinnin näkökulmasta. Jotta 

ulkomaalaisten matkailijoiden saunaelämyksistä Suomessa saataisiin onnistuneet, tarvi-

taan oikeanlaista tietoa ja ohjeistusta saunasta. (Ruokoski 2017.) Suomessa saunoja on 

erityisen paljon suhteessa koko Suomen väkilukuun. Tämä ei silti heijasta saunaan liitty-

vien sisältöpalveluiden määrää, sillä niitä ei ole paljoa. Saunan tuotteistaminen tuottaa on-

gelmia, mutta olisi tärkeää saada saunasta toimiva, hahmotettava ja eheä kokonaisuus. 

(Alèn 2017; Ruokoski 2017.) 

 

Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Lapland Hotels. Lapland Hotels on hotelli-

ketju, johon kuuluu tällä hetkellä 17 hotellia. Hotellit sijaitsevat kaupunkien keskustoissa, 

hiihtokeskuksien läheisyydessä, kaupunkituntureilla ja Lapissa. Lapland Hotelsin hotellit 

tarjoavat vierailleen kokouspalveluita ja monenlaisia ainutlaatuisia aktiviteetteja vuoden-

ajasta ja sijainnista riippuen. Kaikki hotellit huokuvat suomalaista kulttuuria ja tietoa siitä.  

 

Opinnäytetyön aiheena oli hotellivieraan saunaoppaan luominen, jotta saataisiin kehitettyä 

hotellivieraan saunakokemusta. Lapland Hotels on avaamassa uutta hotellia Helsingin Bu-

levardille kevätkaudella vuonna 2019. Hotellin teemana tulee olemaan Lappi sekä suoma-

laisuus. Suomalaisiin perinteisiin kuuluu vahvasti saunominen ja se tulee näkymään myös 

avattavassa hotellissa niin, että saunallisia hotellihuoneita tulee olemaan yli puolet koko 

hotellin huonemäärästä. Saunaosaston koko on huomattavan suuri, sillä sauna tulee vie-

mään noin 15-17m² hotellihuoneesta. Keskimäärin pelkästään hotellihuone on sen kokoi-

nen. (Turunen 7.9.2018.) 

 

Aihe saatiin Lapland Hotelsin Oulun, Tampereen ja Helsingin aluejohtajalta, Leena Turu-

selta. Eräänä saunakokemukseen vaikuttavana ongelmakohtana Turunen mainitsi esitel-

mässään sen, että saunominen ei ole kaikille matkailijoille entuudestaan tuttua. Yrityksen 

imagoon sopivaa ohjeistusta saunomiseen ei ole vielä luotu, eikä vastaavia ole näkynyt 

juurikaan muissa hotelleissa. Turunen mainitsi ohjeiden tekemisen olevan haastavaa 

siksi, että saunaan ei suositella tuotavan elektronisia laitteita ja sinne tuotu paperinen ohje 

vettyy, jolloin sitä on hankalaa lukea. (Turunen 7.9.2018) Jonkinlainen hotellivieraille 

suunnattu ohjeistus saunan käyttöön ja saunatapoihin liittyen on silti toivottava ja tarpeelli-

nen. Työ tehtiin parityönä ja se toteutettiin toiminnallisena opinnäytetyönä. 
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Päätimme tarttua vieraiden auttamiseen ja ohjeistukseen, sillä koimme saunomisen ohjeet 

oleellisiksi tällaisessa hotellissa, jossa yksityisiä saunoja löytyy suurimmasta osasta hotel-

lin huoneita. Lopullinen tuotos oli digitaalinen opas, johon vieras voi tutustua hotellihuo-

neen tv-ruudulta pyörivästä esityksestä, tai avata myös muulla laitteella. Oppaan ensim-

mäinen osio johdattelee matkailijan suomalaiseen saunaperinteisiin ja tapoihin. Oppaassa 

selitetään saunomisen aatteita ja sen hyötyjä. Seuraava osa ohjeistaa matkailijan käyttä-

mään hotellihuoneen saunaa, valitsemaan saunan lämpötilan ja hyödyntämään hotellin 

spa-tuotteita. Tässä osiossa kerrotaan myös saunaan liitettävistä maksullisista tuotteista 

ja kuinka ne voidaan lisätä saunomisen yhteyteen, jotta saunakokemuksesta saadaan vie-

raalle ainutlaatuinen. Hotelli aikoo sisällyttää hotellihuoneiden myynnin yhteyteen saunaan 

liittyviä lisäpalveluita ja -tuotteita (Turunen 7.9.2018). Valmis tuotos tuo toimeksiantajalle 

lisäarvoa, sillä se auttaa hotellivieraita käyttämään huoneessa olevaa saunaa sekä sa-

malla markkinoi lisämyyntituotteita saunakokemuksen rikastuttamiseksi.  

 
1.1 Työn tavoite, rajaus ja keskeiset käsitteet 

Opinnäytetyön tavoitteena oli parantaa tai kehittää hotellivieraan saunakokemusta. 

Tavoitteeseen päästiin luomalla hotellivieraille selkeä, digitaalinen opas saunomiseen 

sekä siihen liittyviin oheistuotteisiin. Prospektien, eli potentiaalisten hotellivieraiden avulla 

selvitimme, kuinka hyvin hotellivieraat tuntevat saunomisen tavat ja mitä odotuksia heillä 

on saunomisesta. Käytimme apunamme kvantitatiivisen tutkimuksen menetelmää, kyse-

lyä. Kyselyn kohderyhmänä olivat ulkomaalaiset matkailijat, joille saunominen ei ole en-

tuudestaan tuttua. Otimme huomioon kuitenkin myös mahdolliset kotimaiset hotellivieraat, 

sillä tavoitteena oli kartoittaa myös lisämyyntituotteiden suosiota ja sitä, kuinka oleellista 

niiden sisällyttäminen oppaaseen on asiakkaiden näkökulmasta. Tulosten perusteella 

teimme sähköisen ohjeistuksen, johon voi halutessaan tutustua hotellihuoneen televisio-

ruudulta pyörivästä esityksestä.  

  
Ohjeistus tehtiin auttamaan ensisijaisesti hotellivieraita saunan käytössä. Kun ohjeistus on 

saatavilla jokaisesta saunallisesta huoneesta, vastaanoton työtehtävät vähenevät, kun 

vieraat voivat itse tutustua saunan käyttöön. Näin oppaasta on hyötyä myös hotellin työn-

tekijöille ja hotellille, kun vastaanottovirkailijan työajan tehtävät on kanavoitu oikeisiin asi-

oihin ja tämä tuottaa tulosta tehokkaammin. Oppaan avulla vieraiden on helppo tutustua 

saunaan ja saunomiseen, sekä hotellin tarjoamiin lisäpalveluihin ja tuotteisiin. Kun lisä-

myyntituotteista on kerrottu saunaoppaassa, opas on hyödyllinen myös niille, jotka osaa-

vat jo saunomisen perusteet. Tarkoituksena on tehdä lisäostoksista helppoa ja asiakkaalle 

perusteltua. 
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Työn aihe rajattiin Lapland Hotelsin Bulevardin yksikköön, jonne saunaopas luotiin. 

Työssä kehitettiin prospektien odotusten avulla toimiva ohjeistus saunomiseen. Raja-

simme työstä pois hinnoittelun. Yritys voi itse hinnoitella lisätuotteiden ja -palveluiden hin-

nat, sillä se täytyy tehdä huonehintaan ja yleiseen hintatasoon sopivaksi. Oppaamme on 

digitaalinen, pdf-muotoon suunniteltu visuaalinen työ. Työn voi halutessaan painattaa 

myös vihkoksi. Rajaamme työstä pois konkreettisen vihkon tekovaiheet, sillä työmme pää-

painona on kehittää digitaalinen versio oppaasta. 

 
Yleinen linjaus aiheen suunnittelussa oli se, että tuotoksen tulisi olla sellainen, jota jokai-

nen hotellivieras osaa käyttää. Tämä sulkee pois vain henkilökohtaisilla mobiililaitteilla 

avattavat nettisivut ja ohjelmat, sillä ei voida olettaa, että jokaisella vieraalla on käytös-

sään mobiililaite. Siksi opas tulee olemaan näkyvillä hotellihuoneen tv-ruudulla. 

 
Opinnäytetyömme pääkäsitteitä ovat lisäarvon tuottaminen, erottautuminen, hyvinvointi-

matkailu ja elämyksellisyys. Näiden käsitteiden kautta perehdytämme lukijan saunan pai-

noarvoon ja sen merkitykseen Suomessa ja suomalaisessa hotelliliiketoiminnassa, erityi-

sesti Lapland Hotelsissa. Erottautumisen ja lisäarvon tuottamisen kautta lukija ymmärtää 

hotelliliiketoiminnan strategisia valintoja. 

 
Lisäarvon tuottamisella tarkoitetaan palvelua, josta saatu hyöty on asiakkaalle kustannuk-

sia arvokkaampi. (Pietilä 2011.)  Asiakkaiden on koettava saavansa arvoa saamastaan 

palvelusta tai tuotteesta. (Bergström & Leppänen 2015, 161-162.) Erottautuminen on tär-

keänä osana kilpailuedun saamista ja sillä tarkoitetaan sitä, millä keinoin yritys on erilai-

nen kuin kilpailijat ja kuinka erilaisuutta tuodaan esiin; houkutteleeko erilaisuustekijät oi-

keaa kohderyhmää, saadaanko sen avulla lisää asiakkaita ja kassavirtaa, asiakkaita sitou-

tumaan yritykseen vai onko sillä minkäänlaista merkitystä yritykselle. (Taipale 2007, 7.)  

 
Hyvinvointimatkailu on matkailua sellaiseen kohteeseen, josta saavutetaan hyvän olon 

tunnetta vielä matkan päätyttyäkin. Hyvä olo, joka saadaan hyvinvointimatkailun ansiosta, 

voi olla sekä fyysistä, että psyykkistä. (Visit Finland 2013.) Hyvinvointimatkailu-markki-

noinnissa suomalaista saunaa on käytetty jo pitkään (Hyvinvointimatkailustrategia 2014). 

Elämyksellä tarkoitetaan kokonaisvaltaista tunnekokemusta, joka on usein positiivinen. 

Elämys koetaan moniaistisesti ja se syntyy tilanteesta, vuorovaikutuksesta sekä yksilön 

mielentilasta. Siksi kukaan ei voi kokea elämystä samalla tavalla. (Raulo, 19; Pine & Gil-

more 2011, 17.) 
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1.2 Tutkimusmenetelmän ja työn rakenteen kuvaaminen 

Tukemaan työtämme, kehitimme kvantitatiivisen tutkimuksen, jonka menetelmänä käy-

tämme Webropol-kyselylomaketta. Kyselylomakkeen avulla keräsimme tietoa ensisijai-

sesti ulkomaalaisilta saunomisesta kiinnostuneilta henkilöiltä, joille sauna ja saunominen 

on entuudestaan vierasta.  Kyselyn avulla selvitimme tällaisten henkilöiden odotuksia sau-

nasta ja millä tasolla heidän tietämyksensä saunomisen käytännöistä ovat. Selvitimme ky-

selyn avulla myös, kuinka kiinnostavalta hotellin laatimat saunan lisäpalvelut vaikuttavat ja 

kuinka halukkaita vastaajat olisivat ostamaan palveluita. Tuloksista oli hyötyä produktil-

lemme, sillä niiden avulla saimme tietää, mitä asioita meidän tuli ottaa huomioon oppaas-

samme. Tulosten perusteella teimme lopullisen saunaoppaan. Kyselyn tukena käytimme 

benchmarkingia, eli tutustumme aikaisempiin saunaan liittyviin oppaisiin. 

 
Opinnäytetyöllä pyrimme tuottamaan hyötyä toimeksiantajalle. Valmis tuotos tuo lisäarvoa 

toimeksiantajalle, sillä tuotos toimii hyödyllisenä työkaluna niin työntekijöille kuin vieraille-

kin jokapäiväisessä toiminnassa. Kun ohjeistus on saatavilla jokaisesta saunallisesta huo-

neesta, myös vastaanoton työtehtävät vähenevät, sillä sen tarkoituksena on auttaa hotelli-

vieraita käyttämään huoneessa olevaa saunaa itsenäisesti. Näin oppaasta on hyötyä̈ 

myös hotellin työntekijöille.  

 
Tämän opinnäytetyön toinen luku johdattelee lukijan viitekehyksen kautta ymmärtämään 

hotelliliiketoimintaa ja sen kilpailun keinoja. Viitekehyksen kolmannessa ja neljännessä lu-

vussa lukija ymmärtää saunan merkityksen tärkeänä suomalaisena kulttuurisymbolina 

sekä saunan roolin matkailun vetovoimatekijänä sekä keinona elämysten luomiseen. Vii-

dennessä luvussa esitetään työn toimeksiantaja ja produktin, eli kehittämistyön aihe ja ku-

vaus. Luvussa selvitetään miten ja miksi olemme valinneet juuri tämän aiheen kehittämis-

kohteeksi. Avaamme kehitystyön luonnetta ja kerromme myös tarkemmin saunan merki-

tyksestä Lapland Hotelsin liiketoiminnassa. Kuudes pääluku käsittelee produktin suunnit-

telua ja hahmottelua. Luvussa kerromme suunnitelman vaiheista ja keinoista, joita on hyö-

dynnetty oppaan hahmottelemisessa. Seitsemäs pääluku koskee käyttämäämme tutki-

musmenetelmää, sen suunnittelua ja toteutusta. Seitsemännen luvun viimeisessä alalu-

vussa kerromme kyselylomakkeen tulokset ja sen, kuinka niitä hyödynnämme oppaan te-

kovaiheessa. Kahdeksannessa luvussa kuvaamme valmiin produktin kokonaisuudessaan. 

Kerromme yksityiskohtaisesti sen, millainen lopputuloksesta syntyi ja miten sitä käytetään. 

Viimeinen luku viimeistelee työmme omaan pohdintaamme, hotellille suunnattuihin opasta 

koskeviin jatkotoimenpiteisiin ja oman oppimisen arviointiin. 
 
 



 

 

5 

2 Hotelliliiketoiminta 

Pääluvussa 2 johdattelemme lukijan hotellimaailmaan liikkeenjohdollisessa näkökul-

massa. Selitämme hotellin keskeisen toimintaperiaatteen palveluineen ja selvitämme, 

mikä on lisäarvon tuottamisen merkitys liiketoiminnalle ja asiakkaille, kuinka lisäarvoa voi-

daan tuottaa sekä lopuksi kiteytämme luvussa erottautumisen tärkeyteen. Erottautumista 

käsittelevässä alaluvussa 2.2 näkökulmana on erottautuminen kilpailuedun saamiseksi 

sekä menestyksen takaamiseksi. 

 
Hotelli on majoitusliike, joka tarjoaa lyhytaikaista majoitusta hotellivieraan maksua vas-

taan. Hotelli koostuu vastaanotosta, hotellihuoneista, liikeideaan sopivasta ravintolasta ja 

muista palveluyksiköistä kuten kylpylä- tai saunaosastosta ja baarista. Kuten muillakin yri-

tyksillä, myös hotelleilla on omat liikeideansa sekä asiakaskuntansa. (Rautiainen & Siisko-

nen 2015, 27.) Hotellien liiketoiminnan tarkoitus on tuottaa ja myydä majoituspalveluita, 

jolloin ydintuotteena on hotellihuone. Hotellihuone koostuu muista palveluista ja ominai-

suuksista, jotka lisäävät mukavuutta ja arvoa asiakkaalle. Tällaisia ominaisuuksia voivat 

olla esimerkiksi vedenkeitin tai jääkaappi, kylpyamme, sauna, televisio ynnä muut vastaa-

vat. 

 
Ydintuotteen ohella hotellit tarjoavat joskus myös avustavia palveluita ja tukipalveluita, joi-

den tarkoitus on tuottaa lisäarvoa ydintuotteelle. Avustavana palveluna monissa hotel-

leissa on esimerkiksi huonehintaan sisällytetty aamiainen, jonka vieras voi nauttia hotel-

lissa viettämänsä yön jälkeen. Tukipalvelut on tehty mukavuuden lisäämiseksi ja ne voivat 

olla hotellin, tai jonkin yhteistyökumppanin tarjoamia palveluita. Tällaisia ovat esimerkiksi 

aktiviteetit, pesula- ja kuntosalipalvelut, kokouspalvelut tai hotellin yleisten saunatilojen 

käyttömahdollisuus. Avustavat palvelut ja tukipalvelut luovat yhdessä ydintuotteen kanssa 

eheän kokonaisuuden. (Rautiainen & Siiskonen 2015, 100-101.)  

 
Hotelleja voidaan luokitella muun muassa tason, koon, tai kohderyhmän mukaan (Brän-

nare, Kairamo, Kulusjärvi & Matero 2005, 11). Tähtiluokitusta, jossa hotelleille annetaan 

varuste- ja palvelutason mukaan tähtiä kuvastamaan tasoa, käytetään ympäri maailmaa. 

Euroopan Unionin hotelliravintolajärjestön liitto HOTREC (Hotels, Restaurants & Cafés in 

Europe) laati järjestelmän hotellien luokittelemiseksi, yhdessä sen 24 jäsenmaan kanssa. 

Luonnostelma tehtiin vuonna 2004 ja kolme vuotta myöhemmin julkaistiin hotellialan laatu-

järjestelmä, joka antoi pohjan myös kansainväliselle hotellien luokittelemiselle.  

Osa HOTREC - jäsenmaista muodostivat ‘’Hotelstar Union’’ -liiton ja kehittelivät tähtiluoki-

tukselle kriteerit. Järjestelmän mukaan voidaan arvioida vain hotellien varustelutasoa, 
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koska palvelua on vaikea luokitella. (Rautiainen & Siiskonen 2015, 68.) Vaatimukset kas-

vavat jokaisen lisätähden mukaan. Parhainta luksustasoa kuvastaa viiden tähden hotelli. 

(Brännare ym. 2005, 11.) Hotellit voidaan luokitella myös hotellin koon ja huoneiden mää-

rän mukaan tai esimerkiksi kohderyhmän mukaan. Kohderyhmän mukaan jaetut hotellit 

ovat tyypillisesti liikemieshotelleja, joissa varustelu on kokouspalveluihin keskittyvää, kyl-

pylöitä, joissa saatavilla on erilaisia kuntouttavia tai rentouttavia palveluita tai hoitoja tai 

lomahotelleja, joissa tukipalveluina on erilaisia virkistyspalveluita ja jotka ovat kohdennettu 

vapaa-aikaa viettäville yöpyjille. (Brännare ym. 2005, 13.) 

 
Suomi ei kuulu HOTREC -jäsenmaihin ja sen takia tähtiluokitus ei ole Suomessa viralli-

sesti käytössä. Suomessa hotellilla on mahdollisuus itse arvioida, mikä tähtiluokitus vas-

taa hotellin tasoa. (Brännare ym. 2005, 11.) Vihmasen (2014), mukaan Matkailun edistä-

miskeskus ja Suomen Matkatoimistojen liitto ovat yrittäneet saada tähtiluokituksen myös 

Suomeen. Isojen ketjuhotellien johtajat ovat toistaiseksi vastustaneet tähtiluokitusta, johon 

hanke on kaatunut. Suomessa isoimpia hotelliketjuja olivat vuonna 2014 muun muassa 

Sokos-, Scandic- ja Restel-ketjut. Käyhkö, joka on Scandicin Suomen toimitusjohtaja, on 

sitä mieltä, että tähtiluokitus on vanhanaikainen ja toisi alalle turhan suuria investointeja. 

Tähtiluokitus voi määrätä esimerkiksi pistorasian ja valokatkaisijan paikan hotellihuo-

neessa tai vaatia jopa huonekoon muuttamista. Vaikka Matkailun edistämiskeskus (MEK) 

puhuu tähtiluokituksen puolesta, MEK:in ylijohtaja Jaakko Lehtonen korostaa silti asia-

kasarvioiden merkitystä, kuten TripAdvisoriin kertyneitä arvioita. Hänen mielestään tähti-

järjestelmä ei pois lue asiakasarvioiden tärkeyttä. Esimerkiksi TripAdvisoriin jätetyt asia-

kasarviot hotelleista päivittyvät jatkuvasti, kun taas HOTREC-hotelleja tarkastetaan aino-

astaan muutaman vuoden välein. (Vihmanen, 2014.) 

 
Hotellin tasoa ajatellessa voidaan pohtia sitä, mitä tähtiluokitus todellisuudessa kertoo 

käyttäjän kokemuksesta. Tähtiluokitus arvioi vain teknisiä ominaisuuksia, kuten varustelu-

tasoa. Palveluhalukkuutta tai sen laatua, luokitus ei arvioi. Digitalisoitumisen kasvaessa 

on luotu sähköisiä palveluita arvostelemaan hotellien tasoja. TripAdvisor on Internet-si-

vusto, jossa hotellissa yöpynyt henkilö voi jättää arvostelun kokemukseensa perustuen. 

Sivusto perustuu täysin käyttäjien kokemukseen. Sivustolle on arvosteltu miljoonia vie-

raanvaraisuusalan yrityksiä, kuten hotelleja, ravintoloita ja lentoyhtiöitä. Arvosteluja oli jä-

tetty vuoteen 2018 mennessä yli 700 miljoonaa, joka kertoo osansa TripAdvisorin suosi-

osta (TripAdvisor a). Tähtiluokituksessa ei huomioida palvelun tasoa tai hotellin siisteyttä. 

Näistä asioista puhutaan kuitenkin TripAdvisorin kaltaisilla arviointisivustoilla, jotka voivat 

vaikuttaa hotellin valintaan. (Vihmanen, 2014) Sivustolta etsittäessä esimerkiksi hotelleja 

Espanjasta, jossa HOTREC-järjestelmä on käytössä, voidaan löytää majoituskohde ‘’Aqua 
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Suites’’, joka on arvioitu järjestelmän mukaan kahden ja puolen tähden arvoiseksi hotel-

liksi. Sen sijaan, 88% niistä, jotka ovat yöpyneet tässä hotellissa ja jättäneet arvion (668 

kappaletta), ovat arvioineet hotellille parhaan mahdollisen arvion, erinomainen (excellent), 

TripAdvisoriin. (TripAdvisor b) Vastaavasti, hotelliluokituksen mukaan neljän tähden ho-

telli, ‘’Hotel Montarto’’, on saanut huomattavasti laajemman hajonnan arvioinneissa. Arvi-

ointeja on jätetty yhteensä 197 kappaletta, joista vain 9% on arvioineet hotellin erin-

omaiseksi ja 49% ovat jättäneet arvion oikein hyvä (very good). Tämä kertoo osaltaan asi-

akkaan ennakko-odotuksista ja niiden suhteesta todellisuuteen, mutta myös muista omi-

naisuuksista, joita hotelleissa on. (TripAdvisor c) Tähtiluokitusta kannattaa siis arvioida 

kriittisesti.  

 
2.1 Lisäarvon tuottaminen 

Yrityksen, kuten hotellin, menestyminen riippuu monesta tekijästä. Tekijöitä ovat esimer-

kiksi yrityksen sijainti, liikeidea, henkilöstön kouluttaminen ja osaaminen ja yrityksen mark-

kinointi. Kuitenkin menestymiseen vaikuttaa suurimmin alan kilpailu, eli kuinka paljon sa-

maa perusideaa tarjoavia yrityksiä markkinoilla on, mitä mahdollisuuksia ja vahvuuksia 

muilla yrityksillä on, sekä mitkä ovat heidän heikkoutensa verraten omaan liiketoimintaan. 

(Bergström & Leppänen 2015, 73.) Jatkuva uusien palveluiden syntyminen ja markkinoi-

den kasvaminen, ovat saaneet yritykset siihen pisteeseen, että heidän on panostettava 

kaikkensa asiakastyytyväisyyteen. (Mellouk & Cuadra-Sanchez 2014,1). 

 

Yritysten liiketoiminnan kulmakivenä on tarjota asiakkaalle palveluita tai tuotteita, joista he 

ovat valmiita maksamaan enemmän kuin mitä tuotantokustannukset todellisuudessa ovat. 

Kun asiakas on valmis maksamaan saamastaan hyödystä, yrityksen tehtävänä on pystyä 

selittämään, miten lisäarvo tuotetaan asiakkaalle. Lisäarvoa on siis kaikki se hyöty, jota 

saadaan tuotteeseen käytetyn rahan lisäksi. Esimerkiksi Lapland Hotelsin on pystyttävä 

näyttämään, miksi saunallisesta huoneesta voidaan pyytää enemmän rahaa kuin saunat-

tomasta huoneesta. Jos vieras kokee saavansa rahoilleen vastinetta, on onnistuttu tuotta-

maan lisäarvoa. Jotta lisäarvosta saadaan kaikki hyöty irti, täytyy sen takana olla tarkkaan 

mietitty strategia. Vahva strategia, kuten tarkka asemoituminen kilpailijoiden kentällä luo 

mahdollisuudet pysyvään kilpailuetuun. Kun yrityksen toiminta on dynaamista ja tuloksel-

lista, asiakkaalle luodusta lisäarvosta saadaan myös osa yritykselle itselleen. Tämä onkin 

toiminnan edellytys. (Hesso 2012, 13; Santalainen 2009, 117) 

 
Arvon muodostumiseen vaikuttavat monet eri tekijät, kuten asiakkaan kokemat hyödyt, 

hinta ja asiakkaan kokemat muut kustannukset, kuten aika. Asiakas maksaa palvelusta 

hinnan, jonka vastineeksi hän haluaa saada arvoa ja laatua. Siksi asiakas usein vertailee 
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palvelun hinta-laatusuhdetta. Asiakkaan ja yrityksen välisessä suhteessa asiakkaan ko-

kema arvo koostuu yksittäisistä kokemuksista ja koko kokonaisuuden kokemuksista. Se, 

miten asiakas käsittää koetun arvon, syntyy harkitsemalla keskenään hyötyjä ja kustan-

nuksia. (Ylikoski & Järvinen 2011, 26, 68) 

 

Yrityksen on tunnettava kohderyhmät ja niiden arvot. Ostamiseen liittyy eri arvoja eri ryh-

miltä. Esimerkkinä yksi ulkoinen arvo, status, jonka avulla ostaja pyrkii kuuluvansa tiettyyn 

ryhmään ostamansa tuotteen avulla. Ostaja pyrkii ostoksellaan saamaan positiivista näky-

vyyttä ja mainetta. Estetiikka on yksi ostamiseen liittyvä arvo, jolla ostaja pyrkii mielihy-

vään kauneuden kautta. Koettu arvo on asiakkaan henkilökohtainen ja perustuu omakoh-

taiseen arvioon. (Bergström & Leppänen 2015, 23-24.) 

 
Lisäarvon tuottamisen potentiaali kasvaa sitä mukaan, mitä tärkeämpää ratkaisun saami-

nen asiakkaalle on, esimerkiksi jonkin tietyn palvelun löytäminen. Tähän vaikuttaa myös 

tarjolla olevat vaihtoehtoiset palvelut, jotka eivät ole tyydyttäneet asiakasta. Kun asiak-

kaan tarve ymmärretään perinpohjaisesti, lisäarvon tuottaminen onnistuu todennäköisem-

min. Haasteena on kehittää parempi ratkaisu kuin vaihtoehtoisilla yrityksillä on, ja mielel-

lään vielä kilpailukykyisellä hinnalla. (Santalainen 2009, 135.)  

 
Yksi tärkeä ja yksinkertainen tapa tuottaa asiakkaalle lisäarvoa on panostaa asiakaspalve-

luun, ja tehdä siitä erottuvampaa kuin kilpailijoilla. Asiakaspalvelun suunnitteluvaiheessa 

on huomioon otettava palveltavat asiakkaat sekä omat voimavarat sen toteuttamiseen. 

Jotta lisäarvoa saataisiin tuotettua, asiakaspalvelua voi ja kannattaakin käyttää kilpailukei-

nona. Asiakkaiden on koettava saavansa arvoa saamastaan palvelusta tai tuotteesta. 

(Bergström & Leppänen 2015, 161-162.)  

 
Hesson mukaan (2012, 48) lisäarvon tuottaminen lähtee yrityksen sisäisestä ympäristöstä 

ja sen ymmärryksestä. Ei riitä, että tiedetään vain ne ominaisuudet, joita kohderyhmän 

asiakas tuotteessa erityisesti arvostaa. Pitää ymmärtää omat sisäisen ympäristön tiedot, 

taidot ja muut voimavarat, jotta pystytään tuottamaan tarpeita tyydyttävä, lisäarvoa tuot-

tava palvelu. Kun omat sisäisen ympäristön resurssit on ymmärretty, tiedetään mihin jo-

kaisen työntekijän tulee oma osaamisensa kohdentaa. (Hesso 2012, 48.) Samaa korostaa 

myös Santalainen (2009, 135), jonka mukaan erityisesti sisäisen tehokkuuden kehittämi-

nen ja parantaminen, on suhteessa asiakkaan kokemaan lisäarvoon. Hyvän johtamisen 

kautta voidaan tehokkaasti johtaa sisäisiä prosesseja ja luoda parempia palveluja ja tuot-

teita halvemmalla hinnalla. (Santalainen 2009, 135.) Palveluiden jatkuva kehittäminen, 

prosessien uudistaminen, ilmiöiden ja trendien seuranta sekä uusien ideoiden innovointi 
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tuo suurta lisäarvopotentiaalia, jonka kautta on mahdollisuudet jopa alan markkinajohta-

juuteen. Joustavuus ja nopeus luovat dynaamisen kilpailuedun. Korkea tuottavuus ja dy-

naaminen asemoituminen yhdistelmänä luovat lisäarvon syntymisen. (Santalainen 2009, 

135-136.)  

 

Ostajan kokemat hyödyt ovat usein abstrakteja, kuten turvallisuus, säästäminen tai help-

pous. Asiakassuhde on vakaalla pohjalla, jos ostaja tuntee saavansa arvoa yrityksen tuot-

teesta tai palvelusta enemmän kuin mitä itse joutuu uhraamaan siihen, kuten aikaa tai ra-

haa. Tuotteesta on kehitettävä paras mahdollinen ostajalle, jotta hän tuntee tuotteen ole-

van suhteessa kustannuksiin ja muihin resursseihin. Tämän jälkeen markkinoijan tehtävä 

on saada eri asiakasryhmät kiinnostumaan tuotteesta ja tehtävä tuotteesta kiinnostava 

sekä ostamisen arvoinen. Markkinoijan yksi tärkeimmistä tehtävistä on kehittää ostajille 

selkeä ja vakuuttava arvolupaus (value proposition). (Bergström & Leppänen 2015, 24.)  

 
Arvolupaus on yrityksen markkinointia asiakkaalle palvelusta tai tuotteesta, vakuuttaak-

seen tuotteen ostamisen kannattavuus. Tämän lupauksen tarkoitus on vakuuttaa mahdol-

linen asiakas kyseisen tuotteen tai palvelun tuottamasta lisäarvosta ja tehdä tuotteesta 

houkuttelevampi kuin muut vastaavat tuotteet. Yritykset käyttävät arvolupausta kohdis-

taakseen ja segmentoidakseen asiakkaita, jotka hyötyisivät kyseisestä tuotteesta eniten ja 

tätä kautta auttaisi yritystä ylläpitämään kilpailuetua verrattuna muihin alan yrityksiin.  

(Investopedia.) 

 
Lisäarvon tuottaminen muillekin kuin asiakkaille on hyvä ottaa huomioon. Muut sidosryh-

mät, kuten yhteistyökumppanit ovat tärkeitä yritykselle. Heidätkin pitää vakuuttaa yhteis-

työn tärkeydestä, eli esimerkiksi miksi sijoittaa heihin tai miksi myydä heille. (Bergström & 

Leppänen 2015, 25.) 

 
Lisäarvoa tuottamaton strategia on epäonnistunut strategia (Kauppinen 2006, 111). 

Tästä syystä Kauppinen (2006, 127) on luonut eri yrityksille liiketoimintamalleja auttamaan 

strategisissa valinnoissa lisäarvon luomiseen. Kuviossa 1, Kauppisen mallia mukaillen 

(Kauppinen 2006, 127), yritykselle X on luotu liiketoimintamalli lisäarvon luomiseen. Malli 

on jaettu neljään eri yläotsikkoon; käynnistäjät, mahdollistajat, lisäarvon luojat ja liiketoi-

minnan tulokset. Jokaisessa laatikossa on listattuna asiat, jotka vaikuttavat yhdessä seu-

raavan vaiheen rakentumiseen. Yhdessä nämä kaikki vaiheet vaikuttava lopullisten tulos-

ten syntymiseen, eli kaikki vaikuttavat onnistumisellaan tai epäonnistumisellaan muihin 

vaiheisiin.  
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Käynnistäjät-laatikossa mainitaan yrityksen arvojen toteuttamista yrityskulttuurissa, aloit-

teellista kehittämistä, operatiivista ja strategista johtamista ja palautteen hyödyntämistä. 

Kun jokin käynnistää lisäarvon syntymisen, esimerkiksi hyvä kehitystyö ja operatiivinen 

johtaminen, tulee tunnistaa ne henkilöt ja asiat, joiden avulla lisäarvoa päästään välittä-

mään. Kun käynnistäjänä on palautetta antava, tehokas operatiivinen johtaja, mahdollis-

taja voi olla sitoutunut ja työstään innostunut henkilö. Tällainen innostunut henkilö voi 

tuoda lisäarvon asiakkaan tuntumaan palvelemalla asiakasta odotusten ylittävästi. Muita 

lisäarvon mahdollistajia liiketoiminnassa ovat esimerkiksi segmentoitujen palvelumallien 

toimivuus, prosessien tehokkuus, uusien teknologioiden hyödyntäminen sekä aktiivinen 

vaikuttaminen liiketoimintaympäristöön. Näiden mahdollistajien avulla lisäarvoa voidaan 

tuoda esimerkiksi lunastamalla asiakas- ja palvelulupaus: kun prosessit ja palvelumallit 

toimivat, asiakkaalle luotu mielikuva vastaa todellisuutta. Lisäarvoa tuovat myös teknilli-

semmät asiat, kuten verkon suorituskyvyn optimointi tai tuottavuuden parantaminen. On 

kehitettävä työtä ja tekemistä ensin ruohonjuuritasolla, jotta voidaan päätyä tuottamaan 

lopulta lisäarvoa. Kun strategian alkuvaiheessa mielessä on lisäarvon luominen, strategi-

assa onnistutaan. (Kauppinen 2006, 127.) 
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Kauppisen mallissa viimeisenä kohtana on kerrottu liiketoiminnan tuloksia, lisäarvon luo-

jien määrittelyn jälkeen. Kun yritys pystyy tuottamaan lisäarvoa, asiakkaiden näkökul-

masta tulos on sellainen asiakastyytyväisyys, joka vastaa parhaiden palveluyritysten ta-

soa. Sidosryhmien näkökulmasta yritys saa luotettavan edelläkävijän maineen ja talouden 

kannalta saavutetaan korkein mahdollinen pääoman tuotto, kilpailukykyisillä hinnoilla.  
 
 
 

 
Kuvio 1. Lisäarvoa luova liiketoimintamalli yritykselle X (mukaillen, Kauppinen 2006, 127) 

 

2.2 Erottautuminen 

Yksinkertaisuudessaan yritys onnistuu ja menestyy, kun asiakkaan tarpeisiin vastataan. 

Kattavammin ajateltuna onnistumiseen vaikuttaa muun muassa se, miten resursseja on 

hyödynnetty, millä keinoin asiakkaan tarpeisiin on vastattu, onko odotuksia ylitetty ja 

kuinka henkilöstön osaamista on hyödynnetty. Asiakkaat valitsevat kohteen tyydyttää tar-

peensa niistä yrityksistä, jotka jakavat samat arvot, antavat arvoa tai niistä, joista on heille 

eniten hyötyä. Jos markkinoilla on paljon samaa toimintaperiaatetta noudattavia yrityksiä, 

on tärkeää erottautua niistä menestyäkseen. Kun yritys on asiakkaan näkökulmasta pa-

rempi kuin muut, on yrityksellä niin sanottu kilpailuetu. Olemalla erilainen kuin muut tai 

tuomalla markkinoille tai alueelle jotakin uutta, voidaan saada kilpailuetua. (Bergström & 

Leppänen 2015, 73.) On tunnettava kilpailijoiden vahvuudet ja heikkoudet, ja näin pyrkiä 
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erottautumaan heistä positiivisesti asiakkaiden näkökulmasta. (Bergström & Leppänen 

2015, 161-162.) 

 

Erottuvuudella tarkoitetaan sitä, millä keinoin yritys on erilainen kuin muut ja millä keinoin 

sitä tuodaan esiin. Kun puhutaan kilpailijoista erottautumisesta, kyse on siitä, tuoko erottu-

vuus lisää rahaa yritykselle, saadaanko sillä lisää kysyntää ja tuoko erottuvuus ylipäätään 

kilpailuetua yritykselle. Kun halutaan erottautua muista, tavoitteena on erottautua niin, että 

sen avulla saataisiin asiakas valitsemaan oma yritys ylitse muiden. Erottuvuus voi luoda 

yritykselle kilpailuetua, mutta se voi myös sitouttaa asiakkaita yritykseen ja molemmat lop-

putulokset ovat tärkeitä menestymisen kannalta. Siksi se onkin brändin ohella koko strate-

gian kehittämisen ydin. (Taipale 2007, 7.)  

 
Kun erottautuminen on osana kilpailuetua, asiakkaalla on se mielikuva, että tuote tai pal-

velu on jollain tavalla parempi kuin muiden kilpailijoiden. Kun puhutaan erottautumisstrate-

giasta, tärkeämpää on se, että asiakas saa nimenomaan mielikuvan paremmuudesta tai 

erilaisuudesta. Varsinaista eroavaisuutta muihin kilpailijoihin nähden ei siis välttämättä tar-

vitse olla olemassa. Potentiaalisen asiakkaan on vain uskottava niin. On markkinoitava 

yritystään niin hyvin, että kohderyhmäkin ymmärtää yrityksen olevan erilainen. Jos on eri-

lainen, mutta ei tuo sitä tehokkaasti esille, markkinoiden näkökulmasta eroa ei ole ole-

massa. Toisaalta, erottuvuus voi olla myös vain markkinointikeino, jolloin tarjooma ei erotu 

muista kilpailijoista. Vain tapa markkinoida, on tällöin erottuvuustekijänä. (Shoemaker, Le-

wis & Yesawich 2007, 314.) 

 
Bergström & Leppänen (2015) ja Taipale (2007) ovat yhtä mieltä siitä, että erottautumisen 

on lähdettävä asiakkaiden näkökulmasta ja että erottautuminen on tärkeä osa kilpailuedun 

luomisessa. Taipale (2007, 12) väittää kuitenkin, että vaikka useat yritykset väittävät valit-

sevansa erottuvuustekijät ja toimintatavat asiakkaan etuja ajatellen, ei suurimmalla osalla 

yrityksistä ole tietoa siitä mitä asiakkaat todella haluavat. Jotta voitaisiin erottautua asia-

kaslähtöisesti, tulee kerätä tietoa asiakkaiden tarpeista ja rakentaa oman yrityksen toi-

minta sekä tarjooma asiakkaita ajatellen.  

 

Kuten edellisessä luvussa (2.1) mainittu, Mellouk & Cuadra-Sanchez (2014, 1) ovat sitä 

mieltä, että kilpailun kasvaminen on ajanut yritykset panostamaan asiakastyytyväisyyteen. 

Taipale (2007, 11) puolestaan painottaa, että ainutlaatuisten tapojen löytyminen suurem-

man hyödyn, edun ja arvon tuottamiseksi on nyt tärkeintä. Asiakastyytyväisyyden ja lisäar-
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von tuottaminen ovat omiaan vaikuttamaan yrityksen erottautumiseen, sillä erottautumis-

strategiaan voi hyvinkin kuulua nimenomaan lisäarvon tuominen uusien, parempien palve-

lujen avulla. Kaikkien näiden pohtiminen on tärkeää. 

 

Erottautumisella on tärkeä rooli myös brändin muodostumiselle. Brändi on prosessi, joka 

muuttuu asiakkaiden tarpeiden, yrityksen tarjooman kehityksen sekä yrityksen kasvun mu-

kana luonnollisesti. Brändi antaa palveluille ja tuotteille arvomerkityksiä ja arvomerkitykset 

muodostuvat yhdessä yrityksen ja asiakkaiden vuorovaikutuksesta. (Taipale 2007, 12-13.) 
Kun erottuvuustekijät on valittu asiakkaiden tarpeiden näkökulmasta, yrityksen brändistä 

muodostuu asiakkaille tärkeä. 

 
Erilaisen tuotteen tai palvelun luomisessa tärkeintä on miettiä sen kopioitavuutta, tarpei-

siin vastaavuutta ja eroavaisuuden mielikuvaa. Mitä vaikeampi muiden on tuottaa täsmäl-

leen samaa palvelua, sitä suurempi kilpailuetu erottuvuudella voidaan saavuttaa. (Shoe-

maker, Lewis & Yesawich 2007, 314.) 
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3 Suomalainen sauna 

Tässä luvussa selvitämme millainen on suomalainen sauna, mitkä asiat ovat vaikuttaneet 

suomalaisen saunakulttuurin muodostumiseen, mitä perinteitä, uskomuksia ja myyttejä 

saunomiseen on liittynyt aikojen saatossa ja miten ne ovat kehittyneet, millainen sauna-

kulttuuri on nykypäivänä sekä millaiset ovat suomalaisen saunan mielikuvat ulkomailla. 

 
Sauna ja saunominen ovat iso osa suomalaista kulttuuria ja siihen liittyy perinteitä jo pit-

kältä ajalta. Sauna on ainoa suomalainen sana, joka tunnetaan kansainvälisesti (Visit Fin-

land a). Saunan alkuperä ei kuitenkaan ole täysin suomalainen, vaikka saunoja on ollut  
Suomessa jo tuhansia vuosia. Alkuperästä tai alkuperämaasta ei ole tarkkaa tietoa, sillä 

kuumassa löylyssä kylvettiin Itä-Euroopassa jo kauan ennen tyypillisen saunan  
muodostumista ja 1200-luvulla saunominen oli yleistä koko Euroopassa. Muutama sataa 

vuotta myöhemmin saunoja kiellettiin ympäri Eurooppaa epäpuhtauden takia ja  
tautien leviämisen estämiseksi. Suomessa, Ruotsissa ja esimerkiksi Venäjällä  
saunominen on kuitenkin jatkunut tähän päivään asti keskeytymättä osana  
kulttuuriperintöä. (Forsell 2007, 18-19.)  

 
Saunan merkitys suomalaisessa kulttuurissa ja elämäntavoissa on tärkeä ja siitä kertoo 

muun muassa se, että jo vuonna 2005, saunoja oli Suomessa vilkkaassa käytössä yli 1,5 

miljoonaa (Laaksonen 2005, 136). Nykyään, yli 10 vuotta myöhemmin, saunoja on var-

masti entistä enemmän. Suomen saunaseura ry arvioikin vuonna 2013 saunoja olevan 

kaiken kaikkiaan 3,2 miljoonaa ja laillisia, virallisia saunoja noin kaksi miljoonaa. Kahdek-

san vuoden aikana saunojen virallinen määrä oli siis kasvanut 500 000:lla. (Suomi Finland 

100.) Saunojen lukumäärän voidaan olettaa kasvavan vuosi vuodelta. 

 

Jokaisella maalla on omat symbolinsa, jotka erottavat maiden kulttuurit toisistaan. Symbo-

lien tarkoituksena on paitsi korostaa maan eroavaisuutta muista maista, myös lisätä yhtei-

söllisyyden sekä yhteenkuuluvuuden tunnetta kansalaisissa. Suomen symboleina voidaan 

pitää erilaisia ruoka- ja juomatuotteita, jotka muistuttavat Suomen historiassa tapahtu-

neista tärkeistä asioista, tai jotka ovat muuten suomalaista alkuperää. Tällaisia ovat esi-

merkiksi Koskenkorva-viina, Runebergintorttu, sekä kahvi ja pulla (Kolbe 2005, 120-122; 

Halonen 2005, 125-127). Myös sauna, on suomalainen symboli. Sauna on omaksuttu 

Suomen kulttuuriin ja suomalaiset ovat kautta aikojen saunoneet yhdessä. Suomalainen 

sauna erottaa Suomen muista maista. (Laaksonen, 2005, 136-137.) 

 
Nykyään on olemassa monenlaisia saunoja. Suomalaisen saunan ensimmäinen,  
alkeellisin muoto on ollut maasauna, joita rakennettiin kaivamalla kuoppa mäen  
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alkupäästä mäen sisälle. Mäen eteen, kuopan suuaukolle rakennettiin ovi ja mäen sisälle 

vietiin lämmitettävä kiuas ja istuinlauteet. Sittemmin syntyivät nykypäivänäkin  
tunnetut, erillisiin rakennuksiin rakennetut savusaunat ja tavalliset puusaunat.  
Myöhemmin saunoja alettiin rakentaa myös sisälle koteihin, jolloin saunomaan ei  
tarvinnut mennä enää erilliseen rakennukseen. 1920-luvulla sauna-arkkitehtuuri muuttui ja 

saunan yhteyteen tulivat saunakamarit, joita käytettiin pukuhuoneina ja vierastiloina.  
Näihin aikoihin suomalainen kesämökkikulttuuri lisääntyi ja saunasta tuli mökkeilyn tärkein 

elementti. Nykypäivänä suomalaisten hotellien ja asuntojen saunoissa käytetään pää-

sääntöisesti sähkökiuasta, jota alettiin kehittää 1940-luvulla. (Forsell 2007, 22, 28-29, 31.)  

  
Yleisten saunojen määrä on vähentynyt Suomessa verraten noin tuhat vuotta taaksepäin, 

1800-luvun lopulta 1930-luvulle. Suomalaiset yleiset saunat olivat suuressa suosiossa työ-

väenluokan ja kaupungistumisen aikoihin, jolloin yleisiä saunoja oli Helsingissä jopa yli 

200. Kun saunoja alettiin rakentamaan asuntoihin, yleissaunojen merkityksellisyys väheni. 

Saunominen menetti sosiaalisen merkityksensä, kun saunottiin enää vain yksityisissä 

asuntojen saunoissa. Tänä päivänä yleiset saunat ovat taas nousussa. Esimerkiksi Hel-

singissä sijaitsevat Löyly-saunakompleksi Hernesaaressa ja Allas Sea Pool-merikylpylä 

Kauppatorilla sekä Tampereella Saunaravintola Kuuma, ovat suosittuja niin  
suomalaisten, kuin ulkomaalaisten matkailijoidenkin keskuudessa. Näissä saunoissa  
peseytyminen ei ole päätavoitteena, vaan saunoista haetaan elämyksellisyyttä ja  
yhteisöllisyyden tuntua. (Saunat.co.)  

  
Modernein versio saunasta on infrapunasauna, oikealta nimeltään infrapunalämpöhuone, 

jossa löylyä ei heitetä ollenkaan. Tyypillisesti puu- tai sähkösauna lämmitetään 70-100 

celsiusasteeseen, mutta infrapunalämpöhuoneen ilman lämpötilaksi riittää 40-50  
astetta (Forsell 2007, 14-15; Ignatius & Metsälä 2010, 12). Infapunalämpöhuoneeseen 
lämpö saadaan suurista sauvamaisista infrapunalämmittimistä, jotka on asennettu saunan 
seiniin. Löylysaunassa kiukaan lämmittämä sauna säteilee infrapunalämpöä, mutta puolet 
lämmöstä aiheutuu lämmön johtumisesta. Infrapunalämpöhuoneen lämpö perustuu 
ainoastaan valoista hehkuvaan lämpösäteilyyn, joka lämmittää ihoa tehokkaammin. Siksi 

lämpötila voi olla tavallista saunaa alhaisempi. (Säteilyturvakeskus 2015.)  

 

Suomalaisten mielikuva saunasta on pyhä ja siihen on vaikuttaneet entisajan tottumukset 

ja tavat. Entisaikaan, sauna oli potentiaalisin paikka esimerkiksi synnyttää, sillä sauna oli 

kuumuutensa takia steriili, lämmin ja saunaan veden saaminen oli helppoa. Sauna oli 

myös yksi niistä harvoista paikoista, jotka olivat yksityisiä, sillä oltiin totuttu asumaan per-

heen ja sukulaisten kesken yhdessä tuvassa. Saunassa synnytettiin, mutta siellä myös 

valmisteltiin kuolemaan samasta syystä; saunassa kuolevan oli hyvä olla, koska siellä oli 
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puhdasta ja lämmintä. Koska saunassa toimitettiin pyhiä asioita, voidaan sitä pitää py-

hänä. (Forsell 2005, 41.)  
 

3.1 Saunan mielikuva ulkomailla 

Sauna from Finland ry ja Visit Finland toteuttivat imagotutkimuksen koskien suomalaista 

saunaa ja sen mielikuvia ulkomailla, jossa selvitettiin englantilaisten, saksalaisten ja  
ranskalaisten mielikuvia saunasta. Vastauksia kerättiin paneelitiedonkeruuna 548 kappa-

letta ja kampanjasivujen kautta vastaajia saatiin 1563 kappaletta. Kyselyn vastaajille ei 

oltu kerrottu tutkimuksen olevan suomalainen, eikä saunaa koskevia kysymyksiä oltu ra-

jattu vain suomalaiseen saunaan. Tuloksia voidaan siis pitää luotettavina. (Visit Finland 

2011, 2.) Vastaavia luotettavia tutkimuksia juuri suomalaisen saunan mielikuvista ei ole 

saatavilla. 

  
Vastaajista suurin osa mieltää saunan positiivisena asiana. Positiivisia mielikuvia tulok-

sesta saatiin eniten. Esimerkiksi 47,7% vastaajista kokee saunan rentouttavaksi. Sauna 

koetaan positiivisena myös näiden tekijöiden kannalta: puhdistava (6,2%), terveellinen 

(4,1%), virkistävä (3,7%), hyvinvointia edistävä (2,5%) ja hikoilua aiheuttava (2,6%-2,7%). 

Osa mieltää kuumuuden (14,3%) ja lämmön (11,4%) negatiivisena tekijänä. 8,6% kaikista 

vastaajista pitää alastomuutta negatiivisena asiana ja toiset 8,6% kokee saunan tukahdut-

tavana. Vastaajien mielestä neutraaleja, eli ei positiivisia eikä negatiivisia mielikuvia sau-

nasta olivat kuumuus (20,6%), hikoileminen (18,6%) ja rentoutuminen (14,9%). Kaiken 

kaikkiaan tässä tutkimuksessa sauna vaikutti luovan eniten positiivisia mielikuvia. (Visit 

Finland 2011, 5.) 

 

Kuviosta 2 voidaan huomata, että sauna yhdistetään ensisijaisesti Suomeen. Kampanja- 

ja paneelivastaajista (yhteensä 2111) yhteensä 1573, eli yli puolet, yhdistää saunan Suo-

meen ennen muita vaihtoehtoja. Muita vaihtoehtoja olivat Turkki, Venäjä ja Ruotsi sekä 

’’jokin muu’’ ja ’’saunalla ei ole maaidentiteettiä’’. Seuraavaksi eniten vastattiin vaihtoeh-

toon ‘’saunalla ei ole maaidentiteettiä’’, johon vastasi yhteensä 190 vastaajaa. 170 vastaa-

jaa yhdistäisi saunan Ruotsiin, 70 Turkkiin ja 30 Venäjään. 64 vastaajaa valitsivat vaihto-

ehdon ‘’jokin muu’’. 
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Kuvio 2. Mihin maahan sauna yhdistetään ensisijaisesti (Visit Finland 2011, 6) 
 
 
Kuviosta 3 ilmenee, että sauna mielletään ylivoimaisesti juuri suomalaiseksi asiaksi. Vas-

taajista yli puolet (1310 vastaajaa) yhdistää saunan erittäin vahvasti Suomeen asteikolla, 

jossa numero 1 tarkoittaa, että vastaaja ei yhdistäisi saunaa ollenkaan Suomeen ja nume-

ron 5 valinnut vastaaja yhdistää saunan Suomeen erittäin vahvasti. 368 vastaajaa on va-

linnut vastausvaihtoehdon 4, 146 vastaajaa on valinnut vaihtoehdon 3 ja 52 vastaajaa 

vaihtoehdon 2. Vain 24 vastaajaa ei yhdistäisi saunaa ollenkaan Suomeen, eli he ovat va-

linneet vaihtoehdon 1. 

 
 
Kuvio 3. Kuinka vahvasti sauna yhdistetään Suomeen. 1= ei lainkaan, 5=erittäin vahvasti 

(Visit Finland 2011, 11) 

 
Suuri enemmistö sekä paneeli-, että kampanjasivujen vastaajista oli saunonut joskus ai-

kaisemmin. Kaikista vastaajista yhteensä 83% oli saunonut aikaisemmin ja he olivat sau-

noneet joko löyly-, infrapuna-, tai höyrysaunassa hotelleissa, kylpylöissä tai kuntokeskuk-

sissa. (Visit Finland 2011, 9.) 
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3.2 Saunaperinteitä ja -myyttejä 

Suomessa saunaperinteisiin kuuluu saunominen alasti, vilvoittelu, vihtominen ja virvoitus-

juomat. Tyypillinen suomalainen saunakerta alkaa peseytymisestä, jonka jälkeen sauno-

taan kuumassa saunassa. Noin 15 minuutin saunomisen jälkeen on hyvä käydä vilvoitte-

lemassa suihkussa, ulkoilmassa, järvessä, meressä tai uima-altaassa. Suomalaiseen ta-

paan kuuluu usein kylmä olut tai muu virvoitusjuoma, jota nautitaan vilvoittelun yhtey-

dessä. Tämän jälkeen saunotaan uudestaan tai peseydytään. Perinteinen saunan jälkeen 

nautittu ruoka on makkara sinapin kera. (Visit Central Finland 2018.) Suomalaiseen ta-

paan kuuluu rentoutuminen saunan jälkeen. Sanontaa ‘’saunanjälkeinen’’ käyttämällä, 

muut suomalaiset ymmärtävät, jos juuri saunonut henkilö haluaa nauttia rauhallisesta, 

saunan jälkeisestä olostaan niin pitkään kuin mahdollista (Visit Finland a). 

 
Myös saunavihdat ja vihtominen kuuluvat suomalaiseen saunakulttuuriin. Vihta, tai vasta 

on yleensä koivun oksista ja lehdistä koottu puskamainen väline, jota käytetään sau-

noessa (Visit Finland b). Vihta-nimitys on peräisin Länsi-Suomesta, vasta-nimitys Itä-Suo-

mesta. Molemmilla sanoilla tarkoitetaan samaa asiaa. Vihdalla lyödään hellästi vartaloa 

saunassa, jolloin iho virkistyy. Vihtominen edistää aineenvaihduntaa ja hieroo ihon pintaa, 

jolloin lihakset rentoutuvat. (Forsell 2007, 46-47.)  

 
Ennen vanhaan vihtomiseen liitettiin paljon taikauskoisia uskomuksia. Vastasyntyneitä 

lapsia pestiin vihdalla, jonka jälkeen vihta heitettiin saunan katolle. Vihdan asennon perus-

teella ennustettiin lapsen tulevaisuutta. Vihtomisen uskottiin vaikuttavan myös vastanai-

neiden avioliittoon. Kun hääpari vihtoi toisiaan ja sen jälkeen vaihtoivat vihtoja, uskottiin 

liitosta tulevan rauhanomainen. Kansanperinteessä vihdan taikavoimaisten vaikutusten 

ohella uskottiin myös löylyn henkeen, haltijoihin ja tonttuihin, jotka kylpivät saunoissa ta-

lonväen jälkeen (Forsell 2007, 47,50, 52.) 

 
Löylyn henki on perinteen mukaan saunatilan henki, joka nousee kiukaasta. Löylyn hen-

keä tuli tervehtiä ennen saunaan astumista. Suomalaisessa mytologiassa uskottiin tonttui-

hin, henkiin ja haltijoihin, joilla kullakin oli oma tehtävänsä. Tontut olivat maan ja tontin, 

sekä tontille rakennettujen talojen henkiä sekä huoneen haltijoita. Uskottiin, että maan 

omistaa tonttu, joka toimii tontin haltijana kautta aikojen ja luovuttaa maan ihmisen käyt-

töön. Tonttuja tuli kunnioittaa ja maata tai tonttia piti kohdella sen mukaisesti. Löylyn hen-

gen lisäksi, myös saunalla oli oma tonttunsa suojelemassa saunojia. Uskottiin, että jos 

saunoo myöhään tai pitää meteliä saunassa, saunatonttu suuttuu. Saunatonttu on saunan 

suojelija ja jos on saunonut rauhallisesti, ansaitsee saunatontun suojeluksen. (Forsell 

2007, 52; Rouhiainen 2008, 83.)  
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3.3 Saunomisen hyödyt 

Saunan ilmeisin hyöty johtuu saunan korkeasta lämpötilasta. Kuumassa saunassa istu-

mista voidaan verrata kevyeen aerobiseen liikuntaan, kuten kävelyyn, sillä saunassa keho 

reagoi samalla tavalla. Kuumassa saunominen aiheuttaa verisuonten laajenemista, jolloin 

veren virtaaminen kiihtyy ja lisääntyy. Tämän seurauksena sydän alkaa pumpata nopeam-

min ja tehokkaammin. (Jama Internal Medicine 2015.) Kuumassa, kosteassa saunassa 

iho myös pehmenee nopeasti, joka auttaa poistamaan kuollutta ihosolukkoa. (Salada 

2014.) Urheilun jälkeen lihakset rentoutuvat hyvin saunassa ja saunominen poistaa lihak-

sista maitohappoja ja jännitystä (Finnleo 2018). 

 
Saunominen voi helpottaa esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinsairauksien, sekä hengityselinsai-

rauksien oireita. Oireiden helpottamiseen vaikuttaa saunan kosteus löylynheiton jälkeen, 

lämpö ja rentoutuminen. (Rouhiainen 2008, 69.) Saunan kuumuus voi myös ennaltaeh-

käistä viruksia tai flunssaa, sillä kuumuus voi lisätä kehon valkosoluja ja vasta-aineita, 

jotka torjuvat bakteereja sekä tulehduksia aiheuttavia soluja. Nämä puolestaan parantavat 

suojelumekanismia. (Rouhiainen 2008, 75.) 

 
Edellä mainitut saunomisen hyödyt ovat lyhytaikaisia, varmoja positiivisia terveydellisiä 

vaikutuksia, mutta myös pitkäaikaisen saunomisen terveysvaikutuksista on tehty lukuisia 

tutkimuksia. Esimerkiksi Itä-Suomen yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan, usein sau-

novilla henkilöillä on suhteellisen pieni aivoinfarktiriski. Tutkimus toteutettiin seurantaperi-

aatteella, ja 15 vuoden jälkeen tuloksista selvisi, että enemmän kuin kolme kertaa viikossa 

saunovilla todennäköisyys aivoinfarktiin on 61% pienempi, kuin vain kerran viikossa sau-

novilla. Sepelvaltimotaudin vaaratekijät -tutkimuksessa havaittiin saunomisella olevan ris-

kiä alentavia vaikutuksia myös sydän- ja verisuonitauteihin. 

Taustalla epäillään olevan muun muassa verenpaineen aleneminen, immuunijärjestelmän 

aktivoituminen sekä sydän- ja verenkiertoelimistön toiminnan paraneminen, jotka ovat run-

saan saunomisen vaikutuksia. (Itä-Suomen yliopisto 2018; Jama Internal Medicine 2015.) 
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4 Sauna matkailun vetonaulana 

Tässä luvussa johdattelemme lukijan ymmärtämään saunan roolin ja sen merkityksen 

matkailun vetovoimatekijänä. Alaluvuissa määrittelemme keskeiset käsitteet lukuun liit-

tyen, kuten hyvinvointimatkailun ja elämyksellisyyden. Kerromme elämyksen luomisesta ja 

kokemisesta sekä Suomesta yleisesti hyvinvointimatkailun kohdemaana.  

 
Suomella on hyvä maine kansainvälisesti. Saunalla on tärkeä rooli Suomi-kuvassa. Sauna 

from Finland haluaa, että suomalainen sauna tunnetaan konseptina ja sen ominaispiirteet 

tunnistetaan maailmalla. Sauna from Finland kehittää saunan brändiä luodakseen Suo-

melle yhden vahvan kilpailutekijän matkailun vienti- ja tuontimarkkinoilla. (Harju, 2016.) 
Sauna on ollut Suomessa keskeinen matkailumarkkinoinnin sisältötuote, joka on esitetty 

eksoottisena kokemuksena tai modernina hyvinvointituotteena. (Rouhiainen 2008, 109.) 

Suomen matkailun ja saunan ammattilaiset ovat sitä mieltä, että suomalainen saunakult-

tuuri on kansainvälisen matkailun kannalta tärkeä kilpailuetu. Saunan tuotteistamista ei 

osata vielä hyödyntää tarvittavalla tavalla. Sauna on Suomessa tärkeä voimavara matkai-

lun kannalta, jota tulisi hyödyntää. Ulkomaalaiset matkailijat tarvitsevat ohjeistusta ja tie-

toa saunasta, jotta saunaelämyksestä saadaan täydellinen. (Ruokoski 2017.) 

 
Ruokosken artikkelissa on haastateltu Maaria Alènia, joka on matkailukouluttaja ja -yrit-

täjä. Vaikka Suomessa saunoja on hyvin paljon, Alènin mukaan saunaan liittyviä sisältö-

palveluja ei sen sijaan juurikaan ole. (Ruokoski 2017.) Myös Sauna from Finlandin toimin-

nanjohtaja Carita Harju on samaa mieltä. Hänen mielestään saunapalvelujen taso ja tuot-

teistaminen Suomessa on huonoa ja niitä on harvassa. (Harju, 2016.) Saunan tuotteista-

minen tuottaa ongelmia, mutta olisi tärkeää saada saunasta toimiva, hahmotettava ja 

eheä kokonaisuus. 

  

Intrepid Travelin (Shabada 2017) ja Momondon (Fanelli 2018) trendikartoitusten mukaan 

yksi vuoden 2018 listatuista matkailutrendeistä on vähemmän turistiset matkakohteet. So-

siaalisen median vaikutus avaa matkailijoiden silmiä vähemmän tunnettujen kohteiden va-

litsemiseen. Kaukaisten matkakohteiden suosio on siksi yhä enemmän nousussa. Suomi 

mainitaan Intrepid Travelin artikkelissa (Shabada 2017) esimerkkikohteena, talvimatkailun 

kohdemaana. Momondon artikkelissa Suomea ei mainita, sillä artikkeli on käännetty suo-

men kielelle ja tarkoitettu suomalaisille matkakohteiden valitsemisen avuksi. Suomea voi-

daan kuitenkin pitää yhtenä vähemmän turistisena matkakohteena. Toinen Momondon ar-

tikkelissa (Fanelli 2018) mainituista nousevista trendeistä ovat matkailijat, jotka eivät halua 

enää matkustaa tuttuihin ja “turvallisiin” matkakohteisiin, vaan halu kokea jotain uutta nou-
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see näiden edelle. Uusien matkakokemusten avulla he voivat saavuttaa tavoitteitaan, te-

kemällä jotain uutta. (Fanelli 2018; Shabada 2017.) Suomalainen sauna voisi vetää puo-

leensa juuri tällaisia matkailijoita, sillä kuten aikaisemmassa luvussa Rouhiaisen mukaan 

(2008, 109) on kerrottu, saunomista pidetään eksoottisena kokemuksena. 
 

4.1  Sauna ja hyvinvointimatkailu 

Matkailun osaamiskeskus on luonut määritelmän hyvinvointimatkailulle:  

 
Hyvinvointimatkailu on matkailua, joka tuottaa matkailijoille hyvää oloa vielä matkan päätyt-

tyäkin. Hyvinvointimatkailu ei ole sairautta parantavaa eikä kuntoa korjaavaa vaan kullois-

takin matkailijan terveydentilaa ylläpitävää ja edistävää sekä vireyttä elämään antavaa. Hy-

vinvointimatkailu tuottaa asiakkaalle yksilöllistä ja kokonaisvaltaista hyvää oloa, joka voi 

olla sekä fyysistä että psyykkistä vireyttä antavaa. (Visit Finland 2013.) 

 

Hyvinvointimatkailu on valittu yhdeksi kehitettäväksi kärkiteemaksi Visit Finlandin laati-

massa Hyvinvointimatkailustrategiassa 2014-2018. Yksi tavoitteista on markkinoida Suo-

mea niin, että siitä tulisi Pohjois-Euroopan suosituin matkakohde. Kiinnostus hyvinvointi-

matkailua kohtaan on nousussa ja on kasvava trendi maailmalla. Hyvinvointimatkailulla on 

myös huomattavat vaikutukset taloudellisesti. (Matkailun tiekartta 2015.) 

 

Matkailun tulot Suomessa ovat olleet usean vuoden ajan noin 14 miljardia euroa. (Työ- ja 

elinkeinoministeriö, 2018.) Suomen luontaisten vetovoimatekijöiden avulla, Suomella on 

hyvät edellytykset tulla hyvinvointimatkailussa merkittäväksi tekijäksi. Hyvinvointi on tär-

keä teema kansainvälisen matkailun kannalta, sillä se on yksi nopeimmin kasvavista tren-

deistä. Hyvinvointimatkailu ei ollut vielä strategiaa tehdessä kovin yleinen syy Pohjoismai-

hin matkustettaessa, joten Suomelle ennustettiin hyvät todennäköisyydet profiloitua Poh-

joismaiden parhaaksi hyvinvointimatkailumaaksi. (Matkailun tiekartta 2015.)  

 

Vuonna 2017 ulkomaisten matkailijoiden yöpymisten määrä kasvoi runsaat 14 prosenttia. 

Tämä tarkoittaa 5 787 000 yöpymistä enemmän kuin edellisenä vuonna. Suomesta tuli 

Pohjois-Euroopan kiinnostavin maa, lyöden kaikki edellisvuosien tulokset. Naapurimaan 

Ruotsin tulokset eivät olleet kovinkaan suuret, kasvu oli vain 4,2 prosenttia. Edellisessä 

luvussa mainittu strategia oli siis onnistunut tarkastellessa näitä tuloksia. (Visit Finland 

2018.) 

 

Sauna ja siitä syntyvä elämys ovat keskeistä sisältöä suomalaisessa hyvinvointimatkai-

lussa. Suomalaista saunaa on käytetty jo vuosia hyvinvointimatkailumarkkinoinnissa ym-
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päri maailmaa. Suomessa saunan potentiaalia matkailijoiden houkuttelemiseen tulisi hyö-

dyntää vielä paremmin, sillä sauna on yksi merkittävin vetovoimatekijä suomalaisessa hy-

vinvointimatkailussa ulkomaalaisten matkailijoiden näkökulmasta. Suomalainen aito sauna 

on jo itsessään suuri elämys matkailijalle. Saunan vetovoimaisuutta tulisi hyödyntää suu-

rella volyymillä Suomen matkailussa. Suomen hyvinvointimatkailun visio vuoteen 2020 on 

olla maailman paras luonnollisen hyvinvoinnin lähde. Missio, eli kuinka päästään tavoittee-

seen on tehdä Suomi tunnetuksi maailmalla hyvinvointimatkailukohteena, esimerkiksi suo-

malaisen saunaelämyksen, puhtaan luonnon ja terveellisen ruuan avulla. (Hyvinvointimat-

kailustrategia 2014; Visit Finland 2014.)   

 

Suomen matkailustrategiassa on otettu huomioon hyvinvointimatkailu ja siihen liittyvät 

tuotteet. Strategiassa kerrotaan matkailupalveluiden tarjonnasta ja huomion painottumi-

sesta ihmisten fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin. Suomen matkailupotentiaali ja veto-

voimatekijät ovat luonnon puhtaus, luonnon rauha sekä hiljaisuus, jotka yhdistyvät useim-

miten suomalaisessa saunassa. Näitä tekijöitä tulisi käyttää hyödyksi Suomen hyvinvointi-

matkailussa. Yksi tärkeimmistä elementeistä Suomen hyvinvointimatkailussa onkin erityi-

sesti sauna. (Rouhiainen 2008, 113.)  

 

4.2 Elämyksellisyys 

Sauna itsessään on elämys matkailijoille. Elämystä määritellään muun muassa seuraa-

vasti: “Elämys on moniaistinen, positiivinen, kokonaisvaltainen, muistijäljen jättävä tunne-

kokemus” (Raulo, 19). Elämys saattaa syntyä kulttuurierojen välisestä jännityksestä. Kun 

kulttuurit kohtaavat, ihmisen tapa kokea voi muuttua tai ainakin sen odotetaan muuttuvan. 

Elämykseen liittyy ihmisten erilainen tapa kokea asioita. Elämyksen ydin on tuntea itsensä 

muuntuneeksi. Usein muiden ihmisten suhtautuminen ja toiminta vaikuttavat elämysten 

syntyyn. Matkailijan ja esimerkiksi palveluntuottajien välinen suhde syntyy elämyksel-

liseksi. (Borg, Kivi & Partti 2002, 28-29.) Kukaan ei koe elämystä samalla tavalla. Jokai-

nen elämys tapahtuu ja johtuu vuorovaikutuksesta tapahtuman ja yksilön mielentilan sekä 

fyysisten tekijöiden kesken. (Pine & Gilmore 2011, 17.) 

 
Tekemisen kohde määrittelee elämyksen kokemisen luonteen. Matkailukohde voi olla 

oleellinen osa koettua elämystä, mutta pelkkä kohteen valinta ja sinne matkustaminen ei 

tuota elämystä automaattisesti. (Borg, Kivi & Partti 2002, 29.) Pelkkä kohteeseen saapu-

minen ja siellä oleminen ei siis tuota elämystä, vaan siellä koetut asiat yhdessä luovat elä-

myksen. Matkailun ammattilaisilta vaaditaan ymmärrystä siitä, mitä elämyksellisyys todella 

merkitsee. Elämystaloudessa matkailuala toimii edelläkävijänä muista aloista. Elämysten 
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tuottaminen ei ole helppoa tai yksinkertaista, mutta juuri siitä strategiasta yritysten kasvu 

syntyy. (Borg, Kivi & Partti 2002, 29-30.) 

 

Matkailijat muuttuvat jatkuvasti yhä vaativammiksi sekä tietoisiksi, joten luonnollisesti tar-

peetkin muuttuvat samalla. Matkailijat kaipaavat elämyksiä ja etsivät matkailun avulla uu-

sia positiivisia kokemuksia. (Borg, Kivi & Partti 2002, 29-30.) Nykyään esimerkiksi digitali-

soituminen lisää vielä enemmän matkailijoiden tietoisuutta ja ymmärrystä, sillä tietoa on 

niin helposti saatavilla. 

 
Matkailijan kokema elämys muodostaa matkailupalvelun ytimen. Muut tekijät, kuten ympä-

ristö, kohde ja henkilökunta tukevat tätä ydintä. Elämyksen saavuttamiseksi tarvitaan näitä 

kaikkia tekijöitä. (Borg, Kivi & Partti 2002, 30.) 

 
Euroopan liikaturisimin aiheuttamien ongelmien rinnalla on korostunut kestävän kehityk-

sen tärkeys, koska luonto ja muu ympäristö kokevat rasitusta suurista matkailijavirroista. 

Matkailijat, joita kiinnostaa kestävä kehitys, ovat valmiita maksamaan. Luksus-elämysten 

kysyntä on kovassa nousussa, joten Suomen kannattaisi panostaa matkailijoille suunnat-

tuun laadukkaiden elämysten tuottamiseen. (Visit Finland 2018.) 

 
Elämyskolmiossa (kuvio 4) kuvataan täydellistä tuotetta, jonka jokaisella osa-alueella 

kaikki täydellisen elämyksen elementit tulisi olla läsnä. Elämyskolmiota voi käyttää työka-

luna, jonka avulla voidaan kartoittaa esimerkiksi parannettavia tai puutteellisia kohtia. Työ-

kalua on helppo käyttää tuotteen analysointiin ja samalla keksiä tapoja kehittämiseen. Pa-

ranneltu, hyvä tuote tuo lisää kilpailuetua markkinoilla. (Tarssanen 2009, 11.) 

 

Elämyskolmiossa kuvataan kahta eri näkökulmaa; tuotteen osa-alueita ja kokemusta asi-

akkaan näkökulmasta. Kolmion alaosassa on tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen elämyk-

sellisyyteen. Elämyksen kokeminen on aina yksilöllistä, eikä sen syntymistä voida taata. 

Näiden tekijöiden sisällyttäminen tuotteeseen auttaa, ja elämyksiä saadaan mitä todennä-

köisemmin tuotettua. (Tarssanen 2009, 12.) 

 
Ensimmäinen tarkasteltava tekijä on yksilöllisyys. Sillä tarkoitetaan tuotteen ainutlaatui-

suutta, tuote tai kokemus, jollaista ei löydy muualta. Aitoudella tarkoitetaan yksinkertai-

sesti sitä, kokeeko asiakas tuotteen uskottavana. Tarina taas liittyy aitouteen, mutta myös 

muihin osa-alueisiin. On tärkeää saada eheä kokonaisuus kaikkien alueiden ympärille, 

saaden uskottavan ja yhtenäisen tarinan. Moniaistisuudella haetaan kokonaisuutta, joka 

on huolellisesti suunniteltu. Asiakas ei kaipaa liikaa aistiärsykkeitä, jolloin elämys saattaa 
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kärsiä. Aistiärsykkeiden on tuettava tuotteen teemaa sekä vahvistaa kokemusta. Kontras-

tilla haetaan erilaisuutta asiakkaan arkeen. Asiakas haluaa ja kokee tarpeen kokea jotain 

uutta ja normaalista poikkeavaa suhteessa arkeensa. Vuorovaikutus tuotteen ja sen tuot-

tajien, muiden asiakkaiden ja esimerkiksi oppaan välillä on viimeinen osa-alueista. Yhtei-

söllisyys ja sen tunne on vahvasti läsnä puhuttaessa vuorovaikutuksesta. (Tarssanen 

2009, 12-15.) 

 
Kuvion 4 oikeassa laidassa tarkastellaan asiakkaan kokemuksen rakentumista eri tasoilla. 

Toimivassa elämystuotteessa edellisissä luvuissa mainitut osa-alueet tulisi täyttyä jokai-

sessa tässä luvussa mainitulla tasolla. Tasoja on viisi; motivaatio, fyysinen, älyllinen, emo-

tionaalinen ja henkinen taso. Motivaation tasolla pyritään herättämään mahdollisen asiak-

kaan mielenkiinto ja luomaan odotuksia esimerkiksi markkinoinnin avulla. 

Fyysisellä tasolla asiakas odottaa kokevansa esimerkiksi turvallisen ja mukavan kokemuk-

sen. Edellisestä poiketen, kaikki asiakkaat eivät välttämättä haekaan turvallisuuden tuntua 

elämyksiltä. Extreme-elämykset ovat esimerkkinä tästä, kuten benjihyppy, jossa haetaan 

adrenaliinin ja vaaran tunnetta itseaiheutetusti, vaikka tiedostetaan, että todellista vaaraa 

ei ole. Älyllisellä tasolla oikeanlaisesti tuotettu tuote antaa samalla asiakkaalle oppimisko-

kemuksen, kehittää tietotaitoa ja uuden oppimista joko tiedostetusti tai tiedostamatta. 

Emotionaalinen taso on elämyksen kokemisen varsinainen taso. Asiakkaan tunnetta on 

vaikea ennustaa, mutta siihen voidaan vaikuttaa. Jos kaikki elämyksen osa-alueet on 

otettu huomioon, on melko todennäköistä, että asiakas saa positiivisen tunnereaktion. 
Henkisellä tasolla asiakkaan kokema reaktio voi johtaa muutoskokemukseen, jolla voi olla 

vaikutusta jokapäiväiseen elämään.  
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Kuvio 4. Elämyskolmio (mukaillen, Tarssanen 2009, 11) 
 

Elämykset voivat esimerkiksi tarjota nautintoa, tietoa ja vaihtelua. Elämyksiltä haetaan iki-

muistoisia kokemuksia, ja se ajaa elämystaloutta eteenpäin. Kaikki elämykset eivät kuiten-

kaan ole hauskoja, valaisevia tai sivistäviä, eikä kaikki elämyksiä haeta positiivisen koke-

muksen saamiseksi. Pine ja Gilmore käyttävät esimerkkinä kysymyksiä “Miksi nuoret joh-

tajat jättävät hyväpalkkaisen työn käyttääkseen kymmeniä tuhansia dollareita bisneskou-

luun?” ja “Miksi ihmiset maksavat suuren summan rahaa liittyäkseen kuntosalille, jossa he 

odottavat kokevansa fyysistä rasitusta?” Vastaus molempiin kysymyksiin on, että he ha-

luavat kokea elämyksen vaikutuksen, vaikka se ei olekaan suoranaisesti positiivinen. 

(Pine & Gilmore 2011, 241.) 

 
Maailman kehittyessä ja elämystalouden merkityksen kasvaessa, ennen ilmaiseksi saata-

vissa olleet toiminnot tai aktiviteetit löytyvät nyt maksullisena kaupalliselta alalta. Siitä, 

mitä ennen pidettiin ilmaisena, täytyy nyt maksaa. (Pine & Gilmore 2011, 242.)   

 
Pine ja Gilmore ovat laatineet taulukon taloudellisista eroavaisuuksista (taulukko 1), jossa 

määritellään taloudellisia eroja ja niiden nimityksiä. He määrittelevät asiakkaan palvelui-

den käyttäjäksi ja vieraan elämysten käyttäjäksi. He kuvailevat myös, miten palvelu ja elä-

mys eroavat toisistaan. Palveluita kuvataan kustomoiduiksi ja elämyksiä henkilökohtai-

siksi. Taulukosta 1 näkee, kuinka eri aihealueet ovat jaettuna hyödykkeisiin, tavaroihin, 

palveluihin sekä kokemuksiin. Hyödykkeet ovat korvattavissa toisella samankaltaisella 

tuotteella, tavarat ovat konkreettisia, kun taas palvelut ovat aineettomia eli abstrakteja, ja 
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elämykset mieleen painuvia. Juuri kun ihmiset ovat alkaneet vähentämään tavaroiden ku-

lutusta kuluttaakseen enemmän rahaa palveluihin, nyt he tarkastelevat rahaa ja aikaa, 

jonka voisi palveluiden sijaan käyttää muistettavimpiin ja enemmän arvostettuihin elämyk-

siin. (Pine & Gilmore 2011, 253.)  

 

Taulukko 1. Economic Distinctions (suomennettu, mukaillen, Pine & Gilmore 2011, 9) 
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5 Toimeksiantajan esittely, kehittämistyön aihe ja kuvaus 

Tässä luvussa esittelemme opinnäytetyömme toimeksiantajan Lapland Hotels Bulevardin 

ja kerromme saunan merkityksestä Lapland Hotelsissa. Syvennymme myös kehittämis-

työhön, tutkimukselliseen kehittämiseen sekä kehitystyönä toteutettavaan saunaoppaa-

seemme. 

 

Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Lapland Hotels Bulevardi. Lapland Hotels on hotelli-

ketju, johon kuuluu tällä hetkellä 17 hotellia. Hotellit sijaitsevat kaupunkien keskustoissa, 

hiihtokeskusten läheisyydessä, kaupunkituntureilla ja Lapin alueella. Hotellitoiminnan li-

säksi Lapland Hotels omistaa Kittilän lentokentän ravintolatoiminnot sekä ohjelmapalvelu-

toimintaa kaikissa kohteissa. Lapland Hotelsin hotellit tarjoavat vierailleen majoittumisen 

ja ravintolapalveluiden lisäksi kokouspalveluita sekä monenlaisia ainutlaatuisia aktiviteet-

teja vuodenajasta ja sijainnista riippuen. Lapissa ketju omistaa yhteensä viisi hiihtokes-

kusta. (Turunen 7.9.2018.)  

 
1900-luvulla Lapin poluista syntyi maanteitä, ja vähitellen matkailusta syntyi merkittävä 

elinkeino Lapin alueelle. Lapland Hotelsin tarinan voidaan kertoa alkaneen jo vuodesta 

1938, jolloin ketjuun vielä nykyäänkin kuuluva Hotelli Pallas perustettiin. (Lapland Hotels.) 

 

Kaikki ketjun hotellit ovat persoonallisia ja huokuvat suomalaista kulttuuria sekä tietoa 

siitä. Hotellien sisustuksen teemana on Lappi. Lapland Hotels on halunnut tuoda Lapin 

elämyksellisyyttä keskelle kaupunkien urbaania maailmaa. Kaupunkihotellien avulla vieras 

pääsee kokemaan Lapin tunnelmallisuuden, kuitenkin sijaiten kaupunkien keskustoissa. 

Kaupunkihotelleja on yhteensä kolme vuoteen 2019 mennessä: Helsingissä, Tampereella 

ja Oulussa. Uusimpana tulokkaana on alkuvuodesta 2019 Helsingin Bulevardille avattava 

hotelli 182 huoneella. (Lapland Hotels) Seuraava kaupunkihotelli Helsingin Bulevardin jäl-

keen on suunniteltu avattavaksi Tampereelle vuonna 2021, 285 huoneella (Heino 2017). 

Työmme tehdään Lapland Hotels Bulevardin yksikköön, jonne Lapin mystisyys tuodaan 

osittain saunojen avulla. Tavoitteena oli kehittää hotellivieraan saunakokemusta, luomalla 

hotellille personoitu saunaopas, joka johdattelee lukijan suomalaiseen saunakokemuk-

seen, mutta kertoo myös, kuinka saunaa tulee käyttää. 
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5.1 Saunan merkitys Lapland Hotels Bulevardissa 

Lapland Hotels Bulevardissa tulee olemaan 182 keskimääräistä suurempaa huonetta, 

joista jopa 102 sisältää oman saunan. Lapland Hotels Bulevardissa sauna on huoneen 

yksi tärkeimmistä ja näkyvimmistä elementeistä, sillä useimmissa huoneissa lasiseinä yh-

distää saunan ja muun huoneen. Saunan osuus koko hotellihuoneesta on kohtuullisen iso. 

Pelkästään saunaosaston pinta-ala on noin 17m². Yleensä hotellihuoneen pinta-ala on ko-

konaisuudessaan 15-17m². Lapland Hotelsin toiminnan ydin koostuu laadusta, yksilölli-

sestä asiakaspalvelusta ja Lapin mystisestä, mutta modernista luksuksesta. (Turunen 

7.9.2018.)  

  
Lapland Hotels Bulevardissa sauna on hyvin iso osa hotellihuonetta ja sen imagoa. Sauna 

on varmasti yksi merkittävimmistä tekijöistä vieraan valitessa hotellia Helsingin keskustan 

hotelleista. Oma sauna hotellihuoneessa ei ole oletusarvo suomalaisissa hotelleissa, 

mutta Lapland Hotelsissa se on. Hotellikokemuksesta rakennetaan ja kehitetään elämys 

yhdessä ydinpalveluiden (hotellihuone) ja tukipalveluiden, kuten saunan avulla. Saunako-

kemus puolestaan muuntautuu elämykseksi esimerkiksi saunaan tarkoitettujen lisäpalve-

luiden tai -tuotteiden avulla ja joillekin matkailijoille pelkistetty saunakerta on jo itsessään 

eksoottinen elämys. Saunaan voi valita kuunneltavaksi rentouttavaa musiikkia hotellihuo-

neen TV:n kautta ja kokemusta voi rikastuttaa saunatuotteilla, kuten hierontakivillä ja suo-

malaisilla pesuaineilla. 

 

Lapland Hotels haluaa tuoda suomalaisuutta ja suomalaisia kulttuuripiirteitä esiin muun 

muassa saunan ja sen avustavien palveluiden, sekä oheistuotteiden avulla. Siksi oheis-

tuotteet ovat kaikki suomalaista alkuperää. Saunallisten huoneiden lisäksi hotelliin tulee 

iso yleinen saunaosasto, jossa saunattomissa huoneissa yöpyvät vieraat voivat saunoa. 

Yleistä saunaa voi varata myös isompien ryhmien yksityiskäyttöön. Vilvoittelemaan sau-

nasta pääsee joko suihkuun tai ammeeseen ja suurimmissa sviiteissä on mahdollisuus 

käydä viilentymässä myös parvekkeella. 

 
Saunan merkitys hotellille on tärkeä ja sen ympärille on kehitetty erilaisia nimenomaan 

saunakokemusta rikastuttavia komponentteja. Hotelli aikoo sisällyttää myyntiinsä sau-

naelämyspaketit, jotka valmistuvat virallisiksi vasta hotellin avatessa vuonna 2019. Alusta-

via saunapaketteja on neljä ja ne ovat pääasiassa suomalaisia puhdistustuotteita. Kukin 

saunapaketti koostuu kolmesta osasta, jonka mukaan tuotteet on jaoteltu ennen saunaa 

käytettäviksi, saunan aikana käytettäviksi ja saunan jälkeen käytettäviksi. Paketit sisältä-

vät muun muassa Lumene-tuotemerkin kosmetiikkaa, Rento-merkin saunatuotteita kuten 

pesukintaan ja koivu-saunasaippuan sekä Hukka Design-merkin saunaan tarkoitettuja 
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tuotteita edesauttamaan lihasten rentoutumista saunassa. Lisäksi osaan paketeista kuu-

luu myös hotellin Kultá -ravintolan itse tekemät maustevedet, jotka on maustettu kunkin 

paketin tyyliin sopiviksi. Vedet maustetaan suomalaisilla marjoilla, kuten mustikoilla tai la-

koilla. Näitä saunaan tarkoitettuja paketteja voi ostaa rikastuttamaan saunakokemusta ja 

ne toimitetaan vieraan huoneeseen huonesiivouksen yhteydessä, mielellään ennen vie-

raan saapumista hotelliin.  

 
Suunnitteilla on myös ruoka- ja juomatuotteita, jotka voidaan yhdistää saunakokemuk-

seen. Näitä voi tilata huonepalvelulla hotellihuoneeseen, tai käydä nauttimassa hotellin ra-

vintolassa. Hotellin suunnitelman mukaan ruokatuotteet ovat ensisijaisesti hotellin liikeide-

aan ja suomalaiseen teemaan sopivia. Valittavana on kevyttä naposteltavaa, mutta vaihto-

ehtoina on myös täyttävää ruokaa. Alustavia vaihtoehtoja ovat esimerkiksi dipattavat vi-

hannekset ravintolan tyylin mukaan, ruokaisa salaatti ja suomalaiseen tyyliin täytetyt ruis-

leivät. Ruisleipien täytteenä käytetään esimerkiksi suomalaisia sieniä, poroa tai lohta. 

Vaikka makkara kuuluu suomalaisuuteen ja sen syöminen kuuluu myös saunakulttuuriin, 

hotellin ravintola ei aio sisällyttää makkaraa menuunsa, sillä se ei sovi hotellin ylellisiä 

ominaisuuksia korostavaan liikeideaan. Sen sijaan saunapaketin ohelle voi valita ravinto-

lan oman hampurilaisannoksen.  
 

5.2 Kehittämistyö 

Kehittämistyötä tarvitaan liiketaloudessa jatkuvasti. Kehittämistyön avulla mahdollistetaan 

esimerkiksi yrityksen kasvu ja kansainvälistyminen, mutta myös ajan hermolla pysyminen. 

Digitalisoituvan maailman myötä yritykset kohtaavat tarpeen muuttua ja modernisoitua. 

Globalisoitumisen myötä trenditietoisuus on laajentunut, muutosten tekeminen lisääntynyt 

ja näin ollen myös kehittämistyön merkitys on kasvanut. (Ojasalo, Moilanen, Ritalahti 

2014, 12-13.) 

  
Kehittämistyöllä selvitetään asiakkaiden mieltymyksiä palveluista ja tuotteista, jolloin pal-

velua voidaan kehittää vastaamaan niihin. Ojasalon ym. mukaan kehittämistyötä voidaan-

kin pitää menestymisen edellytyksenä. (Ojasalo ym. 2014,12.) Kehittämistyö voi pohjau-

tua arkiajatteluun tai tutkimukseen.  

 
Arkiajattelulla tarkoitetaan kirjoittajan omia näkemyksiä, ideoita ja ajatuksia, joita ei ole pe-

rusteltu. Kun jotakin kehitetään pohjautuen arkiajatteluun, tietoa kerätään etukäteen käy-

täntöjen ja teorioiden pohjalta ja päätökset ratkaisuihin kumpuavat omista ajatuksista ja 

kokemuksista. Tieteellisiin lähteisiin ei silloin tutustuta eikä tietoperustaa kirjoiteta. (Oja-
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salo ym. 2014, 18.) Arkiajattelun pohjalta tehty kehittämistyö tehdään ratkaisemaan jota-

kin epäkohtaa käytännön toiminnassa, eikä siihen liity mitään tutkimuksellista. Työn vai-

heita ei raportoida työtä tehdessä ja jos jotakin raportoidaan, se tehdään vasta kehittämis-

työn päätyttyä. (Ojasalo ym. 2014,18.) Tällainen kehittämistyö on nopeatempoisempaa 

kuin tutkimuksellinen, ja arkiajatteluun pohjautuvan kehittämistyön aihe on myös luonnolli-

sesti suppeampi, jotta ratkaisu ongelmiin löydetään ilman tieteellistä tai tutkimuksellista 

näkökulmaa. 

  
Tutkimuksellinen kehittämistyö on prosessi, jonka päämääränä on luoda yritykselle suo-

tuisa uusi menetelmä, malli tai palvelu. Tutkimuksellista kehittämistyötä tehdään halusta 

kehittyä tai muuttua. Tutkimuksellinen kehittäminen on toiminnallista, johon liittyy ideointia, 

toteutus ja arviointi. Sen tarkoituksena on saada aikaan toimivia ratkaisuja ongelmiin tai 

kehittää uusia palveluita vanhojen rinnalle, tai niiden tilalle. (Ojasalo ym. 2014, 19-20.) 

 
Tutkimukselliseen kehitystyöhön liittyy tutkimusmenetelmän käyttö. Tutkimusmenetel-

mänä voidaan käyttää esimerkiksi kyselyä tai haastattelua ja näiden tukena myös  
havainnointia ja benchmarkingia. Kyselyn ja haastattelun avulla kartoitetaan kohderyhmän 

mieltymyksiä ja tietoa jostakin asiasta, kun halutaan olla varmoja tutkittavan asian fak-

toista. Haastattelun avulla voidaan myös kerätä tieteellistä tietoa, jos esimerkiksi haasta-

teltava on jonkin asian asiantuntija. Havainnoinnilla voidaan varmistua kyselyn avulla sel-

vitetyistä asioista esimerkiksi tarkkailemalla asiakkaiden käyttäytymistä. (Ojasalo ym. 

2014, 40-42.) 

  
Benchmarking (esikuva-arviointi) on hyvä apukeino inspiraation keräämiseen. Benchmar-

king tarkoittaa oman idean, kehittämistyön tai muun aiheen vertailua toisen tekemiin vas-

taaviin, yleensä jo olemassa oleviin kohteisiin. (Ojasalo ym. 2014, 43.)  

  
Tutkimuksellinen kehittämistyö ei saa nimeään pelkästään tutkimusmenetelmien oleelli-

suudesta työssä. Systemaattinen eteneminen ja työn suunnitteleminen liittyvät myös vah-

vasti kehitystyön tutkimuksellisuuteen. Tällainen kehitystyö perustuu aina jo kirjoitettuun 

tai muuten tuotettuun valmiiseen tietoon, joiden perusteella uudet päätökset ja tuotokset 

tehdään. Kehittämistyö on tutkimuksellinen, kun valinnat ovat perusteltuja, tieto perustuu 

lähteisiin ja työ on järjestelmällistä. Lähdekriittisyys ja muun aineiston kriittinen tarkastele-

minen ovat myös oleellista. (Ojasalo ym. 2014, 18, 21.) 
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Kuviossa 5 on kuvattu tutkimuksellisen kehittämistyön prosessi. Prosessi etenee aiheen 

valinnasta, tavoitteiden perusteluista ja teoriaan tutustumisesta tarkempaan aiheen tai ke-

hittämiskohteen rajaamiseen. Tämän jälkeen kerätään lähteet ja tehdään tietoperusta, 

suunnitellaan ja toteutetaan tutkimusmenetelmät, jonka jälkeen toteutetaan itse kehittä-

misprodukti. Viimeiseksi voidaan vielä kokeilla lopputulosta käytännössä ja arvioida työn 

vaiheita ja lopputulosta. Kaikkien prosessin vaiheiden ajan pidetään huolta muun muassa 

järjestelmällisyydestä ja kriittisyydestä. (Ojasalo ym. 2014, 18-26.) Tässä opinnäytetyössä 

on mukailtu alla olevassa kuviossa kuvattuja prosessimallin vaiheita.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 5. Tutkimuksellisen kehittämistyön prosessi (mukaillen, Ojasalo ym. 2014, 24) 

 

Toimeksiantona oli kehittää hotellin saunapalvelua niin, että saunakokemuksesta saadaan 

asiakkaalle rikkaampi ennen saunaa, saunomisen aikana ja saunan jälkeen. Opinnäyte-

työn aiheeksi muotoutui saunapalvelun kehittäminen luomalla saunomisen opas ulkomaa-

laisille, saunomisesta kiinnostuneille matkailijoille, mahdollisille Lapland Hotels Bulevardin 

vieraille. Työmme on tutkimuksellisen kehittämistyön prosessi ja käytämme eräänä pro-

sessin vaiheena muun muassa benchmarkingia ja kvantitatiivisen tutkimuksen menetel-

mänä kyselylomaketta. Mukailemalla tutkimuksellisen kehittämistyön prosessimallia, 

työmme pysyy organisoidusti hallinnassa emmekä unohda sisällyttää joitakin tärkeitä asi-

oita työhön. Keskittymällä yhteen aihealueeseen kerrallaan, pysymme myös työparina 

toistemme perässä. Kun työtä tehdään ja tarkastellaan vaihe vaiheelta, saamme omista 
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työpanoksistamme yhteenkuuluvamman näköisen vaivatta. Näin on helpompi seurata esi-

merkiksi sitä, ettei kirjoitustyylimme erotu häiritsevästi. Kun seuraamme mallia ja käy-

tämme apunamme erilaisia menetelmiä, kuten kehitystyössä kuuluukin, saamme perustel-

tua työmme tarkoituksen muutenkin kuin omin sanoin. Kyselyn tulokset kertoivat meille 

muiden ihmisten näkökulmasta esimerkiksi saunaohjeiden tarpeellisuudesta ja mielekkyy-

destä hotellin lisäominaisuutena.  
 
Benchmarking kehittämistyön menetelmänä valikoitui työhön inspiraation ja jonkinlaisen 

mallin saamiseksi. Teimme benchmarkingia vapaasti selailemalla, ilman ohjenuoraa. Et-

simme erilaisia oppaita, joista saimme ideoita omaan oppaaseemme. Tämän avulla pää-

simme myös yhtä mielisyyteen oppaan ulkoasusta ja siitä, millainen työstä ei ainakaan tu-

lisi. Jos olisimme päätyneet tekemään työmme vain arkiajatteluun pohjautuen, koko opin-

näytetyöprosessi olisi tuntunut todennäköisesti vaivalloiselta. Arkiajatteluun pohjautuvaan 

työhön ei kuulu tietoperustan kirjoittaminen, mutta opinnäytetyöhön se kuuluu. Siksi pel-

kästään arkiajattelua käyttäen tehty työ ei sovi opinnäytetyöhön. 
 
 
 
 
 

  



 

 

33 

6 Saunaoppaan luonnostelu 

 
Tässä luvussa kerromme suunnitelman siitä, millainen laatimamme opas oli suunnitellusti. 

Esimerkiksi mitä asioita siihen suunnittelimme sisältyvän sekä mitä asioita otimme huomi-

oon ennen oppaan laatimista. Kerromme oppaan suunnittelua koskevat vaiheet ja kuvai-

lemme, millainen opas oli alustavan suunnitelman mukaan. Alaluvuissa kerromme muuta-

masta olemassa olevasta saunaoppaasta, joihin tutustuimme saadaksemme inspiraatiota 

oman oppaamme tyyliin, muotoon ja ulkoasuun. Myöhemmässä luvussa (8) kerromme 

siitä, millainen opas lopulta syntyi ja vertailemme sitä suunnittelemiimme asioihin.  

 
Oppaan suunnitteluvaihe alkoi viikolla 41, kun olimme saaneet tietoperustan kohtalaisen 

valmiiksi. Jonkinlainen idea oppaasta meillä oli tietysti jo tietoperustaa kirjoittaessa, mutta 

lopullinen saunaopas alkoi muotoutumaan vasta viikkojen 41 ja 42 vaihteessa. Ensimmäi-

nen vaihe suunnittelussa oli luoda alustava pohja kaikista huomioon otettavista asioista ja 

tehtävistä. Kehittelimme lyhyen toimintamallin oppaan suunnittelua varten yksinkertaisina 

ranskalaisina viivoina Word-tiedostolle. Päätimme kirjoittaa toimintamallin siksi, jotta sai-

simme kokonaisvaltaisen kuvan siitä, mistä lähteä liikkeelle, miten edetä ja että mitään 

olennaista ei unohdu liittää mukaan. Tiedosto toimi ikään kuin eräänlaisena muistilistana 

työssä. Tämä muistilista auttoi meitä myös yhdistelemään molempien omia ideoita ja visi-

oita oppaasta, jotta saisimme siitä meidän molempien näköisen. Muistilista sisälsi esimer-

kiksi ideointia käytettävästä apuohjelmasta, jota käytettiin konkreettisen oppaan tekemi-

seen, ranskalaisia viivoja kaikista sisällöllisistä asioista, ideointia siitä ja millaisia ominai-

suuksia opas sisältää. Muistilistan luomisen yhteydessä päätimme myös siitä, että op-

paasta tulisi kirjallinen ja siihen liitetään kuvia. Liitteestä 2 voi huomata koko prosessimme 

kulun suunnittelusta tekovaiheeseen. Liite on Gantt-mallin mukainen kaavio, josta näkee 

selkeästi jokaisella viikolla tehdyt asiat.  

 

Ensimmäinen konkreettinen vaihe tämän jälkeen oli yhdistää lisäarvon tuottaminen, erot-

tautuminen, hyvinvointimatkailu sekä elämyksellisyys mukaan saunaoppaaseen. Koko 

suunniteluprosessi pohjautui näihin käsitteisiin ja lopullinen saunaopas rakentuikin niiden 

ympärille. 

 

Aloitimme hyödyntämällä jo luvussa 4.2 esiteltyä kuviota 4. Elämyskolmiota. Elämyskol-

mion avulla pystyimme ymmärtämään palveluiden tai tuotteiden elämyksellisyyttä ja sen 

syntyä. Elämyskolmio kuvaa täydellistä tuotetta silloin, kun kaikki kuvion osa-alueet ovat 

edustettuina. Elämyskolmion elementtejä on viisi, joita kaikkia tarkastelimme suunnitelles-

samme saunaopasta Lapland Hotelsille. Tässä vaiheessa siis pohdimme, mitä asioita 
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meidän täytyy sisällyttää työhömme, jotta saamme hyödynnettyä elämyskolmiota ja että 

sen jokainen vaihe toteutuu.  
 
 
6.1 Elämyksellisyyden toteuttaminen oppaan avulla 

Päätimme huolehtia siitä, että kaikki elämyskolmion elementit toteutuvat saunakokemuk-

sessa, jotta voimme olla varmoja siitä, että hotellihuoneessa saunomisesta todella saa-

daan elämys. Tässä vaiheessa kerromme, kuinka jokainen elementti lopullisessa työssä 

tulee toteutumaan. 

 
Ensimmäinen tarkasteltava elementti oli yksilöllisyys, joka näkyy Lapland Hotel Bulevar-

dissa mahdollisuutena yksityiseen saunaan vieraan hotellihuoneessa, mutta myös siinä, 

mitä tuotteita asiakas valitsee hotellin tarjonnasta rikastuttamaan saunakokemustaan. Ai-

tous elämyskolmion elementtinä korostuu saunan ja suomalaisuuden yhteydestä, sillä 

sauna on hyvin autenttinen suomalaiseen arkeen kuuluva asia. Suunnittelimme saunaop-

paan ensimmäinen osion olevan tarinanomainen, osion sisältäen tietoa saunan historiasta 

sekä myyteistä. Näin ajattelimme saavamme toteutumaan kolmannenkin elementin, tari-

nan. Neljäs elementeistä on moniaistisuus, jonka ajattelimme toteutuvan saunassa musii-

kin ja tunnelmavalaistuksen yhdistelmästä, joiden avulla kokemuksesta saadaan moniais-

tinen. 

 
Kontrasti on yksi elementeistä, jonka tarkoituksena on luoda jotakin erilaista suhteessa 

vieraan omaan arkeen. Jos kyseessä on ulkomaalainen vieras, jolle saunominen ei ole 

entuudestaan kovinkaan tuttua, oma sauna tuo huoneeseen suurta kontrastia verrattuna 

hänen omaan arkeensa. Jos puhutaan suomalaisesta vieraasta, sauna yksinään ei välttä-

mättä luo kontrastia, koska Suomessa yksityiset saunat omissa asunnoissa ovat yleisiä. 

Jos saunakokemukseen lisätään esimerkiksi kylpylätuotteita, saadaan aikaan kontrastia 

suhteessa vieraan arkeen. Viimeinen viidestä elementistä on vuorovaikutus, joka toteutuu 

lopulta vieraan ja saunaoppaan välillä. Saunaopas on suunniteltu hotellivieraita varten ja 

se vaikuttaa saunaelämykseen. Konkreettista vuorovaikutusta ei ole, mutta oppaalla on 

suuri merkitys elämyksen onnistumiseen. Opas tehtiin tämän suunnitelman mukaan, joten 

jokainen elämyskolmion elementti toteutui oppaassamme. 

 
6.2 Oppaan visuaalisen ilmeen luonnostelu 

Suunnittelimme oppaan muodostuvan tieteelliseen tietoihin, aikaisempiin saunaoppaisiin 

sekä omiin kokemuksiimme perustuen. Olemme molemmat saunoneet monissa eri pai-

koissa, niin yksityisissä kuin yleisissäkin saunoissa. Osa oppaaseen tulevista saunomisen 



 

 

35 

tavoista ja vinkeistä perustuu omaan kokemukseemme saunomisesta. Opas käsittelee ni-

menomaan suomalaisia saunatapoja ja koska molemmat olemme suomalaisia ja sauno-

neet pienestä pitäen, voimme lisätä joukkoon myös omaa näkemystämme.  

 

Tässä vaiheessa päätimme toteuttaa oppaan Canva-sovelluksen avulla. Canva on ilmai-

nen Internet-sovellus, jonka avulla kuka vain voi luoda helposti visuaalisia esityksiä. 

Canva-sovelluksessa on valittavana valmiita visuaalisia esityspohjia tai pohjaksi voi valita 

myös tyhjän, valkoisen alustan, jolloin kaikki esitykseen tulevat ominaisuudet, värit ja teks-

tifontit saa tehdä, suunnitella ja asetella itse.  

 
Oppaan ulkoasuun ja kuvamateriaaliin liittyvistä asioista sovimme yhdessä Lapland Hotel-

sin kanssa. Vierailimme rakenteilla olevassa Lapland Hotels Bulevardin pisteessä 

1.11.2018 ja saimme esittelykierroksen hotellin tulevalta vastaanoton vuoropäälliköltä, 

Sonja Heinoselta. Heinonen esitteli meille keskeneräistä hotellia ja pääsimme vieraile-

maan myös kahdessa valmiissa saunallisessa huoneessa. Otimme muutamia omia valo-

kuvia hotellihuoneista oppaan tekoa ja havainnollistamista varten. Hotellivierailun jälkeen 

Heinonen lähetti meille sähköpostitse tietoja hotellin teemaan sopivasta värimaailmasta ja 

toivotuista fonteista. Saimme käyttöömme myös muutamia ammattivalokuvaajan ottamia 

kuvia hotellista. Oppaan värimaailma on hotellin teeman mukainen, eli tumma, mystinen ja 

luonnonläheinen. Teemaan sopivia värejä ovat esimerkiksi musta, ruskea, harmaa, luon-

nonvalkoinen ja luonnollisen vaalean puun väri 

 
6.3 Benchmarking 

Seuraavana vaiheena oli tutustua jo olemassa oleviin saunaoppaisiin käyttämällä 

benchmarking-menetelmää. Ajattelimme, että kaikenlaisiin saunaohjeisiin tutustuminen on 

hyödyllistä meille oman oppaamme tekemisessä. Perehtyminen auttoi meitä ymmärtä-

mään oppaan tyylilajin sekä ohjeistavan ilmaisutavan. Benchmarkingia käytettiin, koska 

halusimme saavuttaa jonkinlaisen yleiskuvan siitä, mitä tietoja saunasta aiemmissa op-

paissa on pidetty tärkeänä, poimia hyviä mahdollisia ideoita, verrata niitä sekä saada tu-

kea omiin ideoihimme. Koimme, että myös englanninkielisiin oppaisiin tutustuminen ker-

ryttäisi sanavarastoamme saunaan liittyen. Benchmarkingia käytettiin saadaksemme op-

paasta erilaisen ja erottuvan jo olemassa oleviin saunaoppaisiin verrattuna. Toteutimme 

benchmarkingin melko vapaasti selailemalla oppaita, ilman sen perusteellisempaa raken-

netta. Emme kokeneet tarpeelliseksi analysoida oppaita sen tarkemmin. Benchmarking oli 

mielestämme tärkeä menetelmä oppaan suunnitteluvaiheessa ja sen käyttö luonnistui hel-

posti, sillä olemme molemmat käyttäneet kyseistä menetelmää useasti eri kouluprojek-

teissa. 
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Internetistä löytyi paljon ohjeita saunomisen tapoihin (Visit Central Finland 2018) sekä 

suomalaiseen saunakokemukseen liittyen (Sauna from Finland). Visit Central Finland 

(2018) on tehnyt yksinkertaisen saunaoppaan Internet-sivuilleen. Opas on jaettu neljään 

otsikoituun osaan, joita ovat ‘’saunatavat’’, ‘’hyvinvointi’’, ‘’vihta’’ sekä ‘’ruoka ja juoma’’. 

Jokaiseen aiheeseen pääsee tutustumaan navigoimalla painikkeeseen, jossa lukee ai-

heen nimi. Jokainen aihe on aseteltu omalle sivulleen. Opas on yksinkertainen ja selkeä. 

‘’Saunatavat’’ -aiheen alla on otsikko ‘’seitsemän askelta saunanautintoon’’, jonka alapuo-

lella on selitetty numeroidusti saunomisen vaiheita. Tästä saimme ajatuksen liittää sauno-

misen vaiheita numerojärjestyksessä myös omaan oppaaseemme.  

 
Oppaassa (Visit Central Finland 2018) on oma vihtaa käsittelevä osionsa, jossa kerrotaan, 

mikä on vihta ja miten sitä käytetään. Vihtomisen päätimme rajata omassa oppaassamme 

pienemmälle huomiolle, sillä kyseessä on hotellihuoneen moderni sauna. Hotellissa ollaan 

tarkkoja allergiaa aiheuttavien tekijöiden suhteen, jonka takia vihtaa ei suositella tuotavan 

sisälle saunaan - ainakaan hotellin toimesta. Luontokappaleet voivat aiheuttaa allergisia 

reaktioita hotellivieraille. Ajattelimme kertoa oppaassa vihtomisesta kuitenkin lyhyesti, jotta 

opasta lukeva hotellivieras saa kokonaisvaltaisen käsityksen suomalaisista saunatavoista 

ja -kulttuurista. Vihtominen on ollut osa suomalaista saunakulttuuria jo pitkään ja on sitä 

edelleen. 

 
Sauna from Finland ry on julkaissut useita ohjeistuksia saunaan liittyen, joista saimme in-

spiraatiota. Sivustolta löytyy esimerkiksi artikkeli ‘’Sauna Is the Place for Relaxation’’ 

(Sauna from Finland), jossa kerrotaan vaiheittain, kuinka saunakokemuksesta saadaan 

mahdollisimman rentouttava. Artikkeli on tehty yhteistyössä Lumenen kanssa ja siinä ku-

vaillaan kohta kohdalta, mitä tehdään ennen saunaa, saunan aikana ja saunan jälkeen ja 

kuinka Lumenen tuotteita voidaan hyödyntää saunakokemuksen eri vaiheissa. Päätimme 

ottaa mallia artikkelista, ja sisällyttää Lapland Hotelsille tulevia Lumenen kylpytuotteita 

omaan oppaaseemme. 

 

Benchmarkingista oli hyötyä suunnitteluvaiheessa, sillä saimme hyvän yleiskäsityksen ai-

kaisempien oppaiden yleisyydestä. Benchmarkingia apuna käyttämällä poimimme hyviä 

ideoita, karsimme joitakin epäoleellisia ja saimme hyvän pohjan aloittaa tekemään omaa 

opastamme. Benchmarking oli meidän työssä menetelmänä yksinkertainen, mutta teho-

kas. Ilman benchmarkingin käyttöä, emme luultavasti olisi päässeet tähän lopputulokseen. 

Olemme tyytyväisiä, että valitsimme kyseisen menetelmän. 
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6.4 Oppaan tekstisisällön muotoilu 

Päätimme, että oppaasta tulee kirjallinen, visuaalisia ominaisuuksia sisältävä digitaalinen 

tiedosto, koska hotellin toiveena oli, että oppaan saisi näkymään hotellihuoneen tv-ruu-

dulla. Suunnittelimme oppaaseen tulevan visuaalisia ominaisuuksia, jotta siitä saataisiin 

mielenkiintoisempaa katseltavaa. Päätimme sisällyttää oppaaseen saunakulttuuriosion. 

Kulttuuriosio perustuu luvussa kolme ja sen alaluvuissa selvittämiimme kulttuurisiin piirtei-

siin. Sisällytimme oppaaseen tietoa myös lisämyyntituotteista ja saunapaketeista, sekä 

ehdotuksia tuotteiden käytöstä, saadaksemme sille lisäarvoa. Suunnittelimme käyttä-

vämme itse ottamiamme valokuvia saunasta yhdessä Lapland Hotelsin omistaman kuva-

materiaalin kanssa. Valitsimme oppaan kieleksi englannin, sillä kohdensimme oppaan 

juuri ulkomaalaisille hotellivieraille, joille saunominen ei välttämättä ole entuudestaan tut-

tua. Suomalaiset hotellivieraat mitä todennäköisemmin tietävät enemmän saunasta ja 

saunomisesta kuin muualta tulevat vieraat. Jos opas olisi suomeksi, se rajaisi ison osan 

oppaan käyttäjistä pois.  

 
Seuraavana vaiheena suunnittelussa pohdimme oppaan sisältöä. Olimme miettineet sisäl-

lön ja muut ominaisuudet huolellisesti etukäteen Wordissa ja vasta sen jälkeen muotoi-

limme esityksen Canvaan, jossa se sai lopullisen muotonsa. Word-tiedostoa suunnitel-

lessa, teimme päätöksen, että ensin opastetaan lukijaa ymmärtämään suomalaista sauna-

kulttuuria. Kirjoitimme oppaaseen tulevat tekstit ensin ylös Word-tiedostolle, jossa muok-

kasimme niitä lopulliseen muotoonsa. Tässä vaiheessa mietimme jo sitä, mitä asioita ker-

romme milläkin dialla, jotta opasta on mielekästä lukea ja että millekään dialle ei tule liikaa 

tekstiä. Word-tiedostosta tekstisisällön yhtenäisyyttä ja oleellisuutta oli helppoa seurata, 

kun teksti oli jaoteltu omien otsikoiden alle. 

 
Ensimmäinen osio sisältää tietoa saunan historiasta Suomessa, saunamyyteistä sekä 

saunomisen hyödyistä. Osio sisältää myös informaatiota siitä, miten saunaan kannattaa 

valmistautua ja siitä, mitä hotellista saatavia tuotteita vieras voi käyttää ennen saunaan 

menemistä. Tästä esimerkkinä, Lumenen kasvojen puhdistukseen käytettävää kosmetiik-

kaa olisi hyvä käyttää peseytymisen yhteydessä. Spa-tuotteet tukevat kokonaisvaltaisen 

hyvän olon saamista ja ne voivat tuottaa lisäarvoa vieraalle. Spa-tuotteet yhdessä sauno-

misen ohjeiden kanssa edesauttavat hyvän olon saamista saunasta. 

 

Suunnittelimme oppaaseen kolme pääosiota, joilla kullakin on oma otsikko. Idea kolmija-

koiseen oppaaseen, ennen saunaa, saunan aikana ja saunan jälkeen syntyi hotellin alue-

johtajan, Leena Turusen pitämällä luennolla (7.9.2018). Jotta opas voisi synnyttää sauna-

kokemuksesta elämyksen, sen tulee käsitellä myös hetkiä saunomisen ympärillä. Kuten 
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aikaisemmin selvitimme (luvussa 4.2), elämys on moniaistinen, kokonaisvaltainen koke-

mus, joka jättää muistijäljen.  

 

Suunnitteluvaiheeseen kului aikaa noin neljä viikkoa. Teimme työtä aktiivisesti joka arki-

päivä ideoiden ja suunnitellen oppaan ominaisuuksia. Kuudennessa pääluvussa ja sen 

alaluvuissa on kerrottu ne asiat, jotka suunnitteluvaiheessa sisältyivät oppaaseen. Lopulli-

sen oppaan sisältö, muotoilu ja rakenne kerrotaan luvussa 8. Luvussa 8 palaamme tässä 

luvussa kerrottuihin asioihin, vertaillen sitä, miltä lopullinen opas näyttää suunnitelmaan 

verrattuna. 

 
Osana suunnitteluvaihetta loimme kyselyn. Kysely kohdennettiin ulkomaalaisille, Suo-

mesta kiinnostuneille matkailijoille. Kyselyssä selvitimme ulkomaalaisten matkailijoiden 

tietämystä ja kiinnostusta suomalaista saunaa kohtaan. Tulosten avulla pystyimme päätte-

lemään oppaan tarpeellisuuden ja sisällön yksityiskohtaisuuden. Kysely suljettiin sen oltua 

avoinna kaksi viikkoa. Tämän jälkeen tulokset analysoitiin, ja sen pohjalta aloitimme sau-

naoppaan viimeistelyn. Kysely luotiin saunaoppaan tarpeen ja mielekkyyden selvittä-

miseksi. 

 
Työmme aihe poikkeaa aiemmista oppaista siten, että oppaamme on personoitu Lapland 

Hotelsille. Työ sisältää tuotesijoittelua Lapland Hotelsin yhteistyökumppaneiden puitteissa 

ja opas tehdään sähköiseen muotoon. Työmme ei ole artikkeli tai kirja, kuten kuvaa-

mamme ohjeistukset, vaan monisivuinen digitaalinen esitys. Näin oppaamme erottautuu 

muista saunaoppaista, mutta auttaa myös Lapland Hotels Bulevardia erottautumaan 

muista saunallisista hotelleista. 
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7 Kyselyn suunnittelu ja toteutus 

Tässä luvussa kerromme, kuinka suunnittelimme ja toteutimme kyselyn. Esittelemme ky-

selylomakkeen, kysymysten tyylin ja muodon sekä perustelemme tarkemmin, miksi käy-

timme apunamme kyselyä. Luvussa kerrotaan myös lomakkeen suunnittelun ja tiedonke-

ruun aikataulusta. Esittelemme kyselylomakkeeseen (liite 1) suunnittelemamme kysymyk-

set perusteellisesti ja perustelemme miksi olemme kysyneet kutakin kysymystä. Ker-

romme tiedonkeruun määrällisestä tavoitteesta sekä tavoista kerätä kohderyhmän mukai-

sia vastaajia. Lopuksi analysoimme kyselylomakkeen tuloksia. 

 
Vaikka opinnäytetyömme onkin produktityyppinen, yksi käytetyistä menetelmistämme kui-

tenkin on kyselylomake, jota yleensä käytetään tutkimustyyppisessä opinnäytetyössä. 

Kyselylomake tehtiin englanninkielellä. Kyselylomakkeen avulla selvitimme ulkomaalais-

ten matkailijoiden mielikuvia ja yleistietoa saunasta. Tulosten avulla saimme oppaasta 

hyödyllisen ja kompaktin, oleellisilla tiedoilla. Tulosten avulla näimme, kuinka tarpeellinen 

opas on, sillä kaksi kysymyksistä käsitteli nimenomaan oppaan tarpeellisuutta ja vastaa-

jien mahdollista mielenkiintoa sitä kohtaan. Kyselyn tarkoituksena oli saada selville kaik-

kien vastanneiden tietämystä saunasta ja saunomiseen liittyvien ohjeiden tarpeellisuutta 

ja toivottuutta. Kyselyä hiottiin muutamaan otteeseen, kunnes se saatiin lopulliseen muo-

toonsa. Halusimme tehdä siitä yksinkertaisen ja helpon vastata. Kyselyn lopputulos oli toi-

vottu sekä hyödyllinen meidän kannalta ja olimme tyytyväisiä tämän menetelmän käyt-

töön. 

 
Kysymykset olivat pääsääntöisesti strukturoituja, eli niissä oli valmiiksi laaditut vastaus-

vaihtoehdot. Puoliavoimessa kysymyksessä yhdistetään strukturoitu ja avoin osuus. Puo-

liavoin kysymys on strukturoitu, jossa on mahdollisuus valita sellainen vastausvaihtoehto, 

johon on liitetty tekstikenttä. Tekstikenttään pyydetään perustelemaan tai tarkentamaan 

vastausta. (KvantiMOTV 2010.) Kyselylomakkeessa oli myös puoliavoimia kysymyksiä. 

 
Valitsimme strukturoidut kysymykset niiden yksinkertaisuuden vuoksi. Ennakoimme tulos-

ten analysoinnin olevan helpompaa, kun kaikilla vastaajilla oli samat vastausvaihtoehdot. 

Tästä syystä yhtäläisyyksiä löytyi helpommin vastauksista. 
 

Strukturoitujen kysymysten avulla ei pystytä selvittämään syitä riittävästi, vaan saadaan 

kartoitettua jo olemassa oleva tilanne (Heikkilä 2014, 8). Kyselyn kohdejoukko eli perus-

joukko oli rajattu, sillä keskityimme ulkomaalaisiin matkailijoihin ja heidän mielikuviinsa 

saunasta. 
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Valittu tutkimusmenetelmä kyselylomakkeeseen oli kvantitatiivinen, eli määrällinen tutki-

mus. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan pienen joukon vastauk-

sia tutkimusongelmaan liittyvistä kysymyksistä. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa käytetään 

usein tiedonkeruumenetelmänä strukturoituja kysymyksiä. (Vilpas, 5.) Näin teimme myös 

omassa kyselyssämme ja koimme tämän onnistuneeksi valinnaksi. 

 

Kyselyn suunnitteluun kului aikaa noin viikko ja sitä suunniteltiin osittain samaan aikaan 

oppaan suunnittelun kanssa. Kysymyksiä suunniteltiin ja hiottiin lopulliseen malliinsa yh-

dessä ohjaajamme kanssa. Alustava kyselylomake valmistui 16.10, joka tehtiin Webropol 

2.0 -sovelluksella ja siinä oli 16 kysymystä. Tätä versiota jouduimme hieman muokkaa-

maan, esimerkiksi muotoilemalla kysymyksiä uudelleen ja karsimalla muutamia kysymyk-

siä, jotta saimme kyselylomakkeesta helposti vastattavan ja kompaktin kokonaisuuden. 

Saimme karsittua lopulliseen versioon kysymysten määrän kymmeneen. Sijoitimme kaikki 

kymmenen kysymystä samalle sivulle. Ennakoimme sen madaltavan kynnystä vastata ky-

selyyn. Kyselyyn vastaaja näki saman tien, kuinka monta kysymystä kyselyssä on, ja sillä 

saattoi olla vaikutusta kyselyyn vastaamiseen. Yhdelle sivulle sijoitetuista kysymyksistä 

saattoi saada mielikuvan, että kyselyyn vastaaminen vie vain hetken. Jos kysely oltaisiin 

jaettu useampaan kuin yhteen sivuun, olisi osa vastaajista saattanut ajatella kyselyn ole-

van liian pitkä vastattavaksi, eikä olisi jaksanut nähdä vaivaa vastaamiseen ollenkaan. Lo-

pullinen versio kyselylomakkeesta siirrettiin Webropol 3.0 -sovellukseen, jotta siitä saatai-

siin responsiivisempi, eli toimivampi myös eri mobiililaitteilla. Uskoimme, että mahdollisuus 

mobiililaitteella vastaamiseen voisi auttaa meitä saamaan lisää vastauksia, kun kyselyyn 

pääseminen on helposti jokaisen ulottuvilla. 

 
Ennen julkaisua testasimme kyselyä itse tietokoneella ja älypuhelimella ja annoimme 

myös lähipiirimme kokeilla kyselyn toimivuutta. Kävi ilmi, että kyselylomake ei toiminut 

kunnolla mobiililaitteella. Tekstin muotoilu muuttui mobiililaitteella avatessa siten, että osa 

sanoista katkesi kieliopillisesti virheellisestä kohdasta, ilman väliviivaa uudelle riville. Yri-

timme korjata virhettä esimerkiksi pienentämällä fonttia ja muotoilemalla tekstiä uudes-

taan, mutta se ei auttanut. Tämä ei kuitenkaan haitannut vastaamista ja kyselystä sai silti 

selvää maalaisjärkeä käyttäen. 

 

Suunnittelimme jakavamme kyselyä omille ulkomaalaisille verkostoillemme sähköisesti 

esimerkiksi Facebookin kautta sekä paperisena versiona ja sosiaalisessa mediassa eri 

matkailukanavien sivustoille. Asetimme tavoitteeksi saada vastauksia ainakin 100, jotta 

tuloksista tulisi tarpeeksi kattavat ja saataisiin aineistoa riittävästi vertailtavaksi. Vaikka 

vastausten lukumäärä ei olekaan suoraan verrannollinen laadun kanssa, ajattelimme silti 

saavamme luotettavampaa tietoa tuloksista, jos lukumäärä on suurempi. 
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Valmis kysely suunnattiin ulkomaalaisille matkailijoille selvittääksemme heidän tietämys-

tään ja kokemustaan saunasta ja saunomisesta. Kysely luotiin, sillä odotimme tulosten 

kertovan, kuinka paljon vastaajat toivovat ohjeistusta ja muuta informaatiota ennen sau-

naan menemistä. Kyselylomake toteutettiin Webropol 3.0 -ohjelman avulla ja siinä kysyt-

tiin 10 strukturoitua, englanninkielistä valinta-, tai monivalintakysymystä. Tietoja kerättiin 

anonyymisti. Valintakysymyksissä vastaaja pystyi valitsemaan vain yhden vastausvaihto-

ehdon.  

 
Osa vastausvaihtoehdoista ohjasi vastaajan lopettamaan kyselyn tai hyppäämään toiseen 

kysymykseen, jotta turhia vastauksia ei tarvinnut seuloa erikseen pois. Siksi kaikki vastaa-

jat eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin. Lopullinen kyselylomake (Liite 1) julkaistiin 23.10 

ja sitä pidettiin auki kaksi viikkoa. 

 
7.1 Kysymysten esittely 

Kyselyn (Liite 1) alussa esittelimme itsemme ja kerroimme lyhyesti kyselyn tarkoituksen, 

kuinka kauan vastaamiseen kuluu aikaa ja kiitimme etukäteen vastaamisesta. Ensimmäi-

set kolme kysymystä käsittelivät vastaajan taustatietoja. Tietoja kysyttiin, jotta olisi hel-

pompi segmentoida vastaajia ja analysoida kohderyhmän mieltymyksiä ja kokemuksia. 

Näiden avulla lopullisista tuloksista on helpompi vetää johtopäätöksiä. 

 
Kysyimme mistä maasta vastaaja on kotoisin. Vastaaja pystyi valitsemaan kotimaansa 

vastausvaihtoehdoista, johon oli listattu Suomen matkailun kannalta tärkeät maat. Maat 

valittiin pohjautuen Visit Finlandin (2018) artikkeliin, johon oli listattu ne maat, joista Suo-

meen saapui eniten matkailijoita vuonna 2017. Visit Finlandin listaamat maat ovat Venäjä, 

Saksa, Ruotsi, Britannia, Kiina ja Hong Kong, Ranska, Yhdysvallat, Japani, Alankomaat ja 

Viro. Kyselylomakkeeseemme sisällytimme Australian, Kanadan, Ranskan, Espanjan, Yh-

distyneen kuningaskunnan (UK), Yhdysvallat (USA), Kiinan ja Japanin. Emme listanneet 

vaihtoehtoihin Ruotsia, Viroa tai Venäjää, sillä kyselyn kohderyhmänä olivat pääasiassa 

ne, jotka eivät ole saunoneet paljon eivätkä tunne saunomisen tapoja tai historiaa. Aikai-

semmassa luvussa (3.0) selvittämämme mukaan, ainakin Ruotsissa ja Venäjällä sauno-

taan paljon. Lisäsimme joukkoon niitä maita, joista omat verkostomme ovat suurimmissa 

määrin kotoisin, kuten Espanja ja Australia. Mikäli vastaaja oli kotoisin jostakin muualta, 

hän valitsi vaihtoehdon, jossa kirjoitti vastauskenttään kotimaansa. Maan lisäksi kartoi-

timme vastaajien ikää ja sukupuolta. Vastaaja valitsi vastausvaihtoehdoista,  

mihin ikäryhmään kuuluu. Vaihtoehtoja olivat 0-17-vuotiaat, 18-25-vuotiaat, 26-35-vuoti-

aat, 36-45-vuotiaat, 46-55-vuotiaat, 56-65-vuotiaat ja 66-70 vuotiaat. Mikäli vastaaja oli 
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vanhempi kuin 70-vuotias, hän pystyi valitsemaan vaihtoehdoista kohdan ‘’70+’’. Suku-

puolen pystyi valitsemaan vaihtoehdoista ‘’female’’ (nainen), ‘’male’’ (mies), ‘’other’’ (muu) 

tai ‘’I wish not to tell’’ (en halua kertoa). 

 

Taustatekijöitä käsittelevien kysymysten jälkeen kyselyssä kerrottiin lyhyesti millainen on 

juuri suomalainen sauna. Tämän jälkeen vastaaja siirtyi saunakokemusta kartoittaviin ky-

symyksiin. Neljäntenä kysymyksenä kartoitimme, haluaisiko vastaaja käydä saunomassa 

suomalaisessa saunassa, jos hän saisi siihen mahdollisuuden. Vastaaja pystyi valitse-

maan näistä vastausvaihtoehdoista yhden. Jos vastaaja on saunonut jo joskus aiemmin, 

hän jatkoi seuraaviin kysymyksiin vastaamista. Jos vastaaja ei ollut koskaan saunonut, 

hän siirtyi saunakokemuksen laatua käsittelevien, viidennen ja kuudennen kysymyksen 

yli. Jos vastaaja ei ollut koskaan saunonut, eikä ole halukas koskaan kokeilemaan sau-

naa, lopetti sellainen vastaaja kyselyn tähän kysymykseen. Niiltä, jotka eivät olleet haluk-

kaita kokeilemaan saunaa, kysyttiin myös miksi he olivat sitä mieltä. Tällainen vastaaja 

ohjattiin kirjoittamaan syynsä avoimeen tekstikenttään.  

 
Viides ja kuudes kysymys käsittelivät saunakokemuksen laatua: missä saunoja on sauno-

nut (ulkomailla, kaverin luona, kuntosalilla, kotona, hotellissa, kylpylässä, uimahallissa tai 

jossain muualla), tarvitsiko saunoja ohjeistusta saunomiseen liittyen ja olisiko hän toivonut 

sitä. Selvittämällä sen, millaisissa paikoissa vastaaja on ollut saunomassa, saimme sel-

ville sen, kuinka monille täysin yksityinen saunakokemus olisi uusi. Lapland Hotels Bule-

vardin hotellihuoneiden saunat ovat yksityisiä. 

 
Seitsemäs kysymys käsitteli sitä, kuinka halukkaita vastaajat olisivat saamaan opastusta 

saunomiseen liittyen, jos heillä olisi mahdollisuus päästä suomalaiseen saunaan (‘’If you 

had a chance to visit the Finnish sauna, would you like to get some guidance or instructi-

ons about sauna before entering?’’). Kahdeksannen kysymyksen avulla selvitimme, 

kuinka kiinnostuneita vastaajat olisivat saamaan lisätietoa suomalaisen saunan historiasta 

ja kulttuurista saunomisen yhteydessä (‘’If you had a chance to visit the Finnish sauna, 

would you also like to know about the backgrounds of the Finnish sauna and sauna cul-

ture?’’). Tämä kysymys on tärkeä, sillä sen avulla saimme tietää, kuinka mielenkiintoisena 

suunnittelemaamme saunakulttuuriosiota pidetään. 

 
Kaksi viimeistä kysymystä, yhdeksäs ja kymmenes, liittyivät saunomiseen hotellissa. Yh-

deksännessä kysymyksessä kysyttiin, millä ominaisuuksilla varustetun hotellihuoneen 

vastaaja valitsisi mieluummin (‘’If you could choose a hotel room with or without sauna, 
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what would you choose?’’): hotellihuoneen yksityisellä saunalla, vaikka se maksaisi hie-

man enemmän, hotellihuoneen yksityisellä saunalla vain, jos huone olisi saman hintainen 

ei-saunallisten huoneiden kanssa vai valitsisiko vastaaja mieluiten huoneen, jossa ei ole 

saunaa. Jos vastaaja valitsi vaihtoehdoista viimeisen (huone ilman saunaa), hänen osal-

taan kysely loppui tähän kysymykseen. Muut vastaajat jatkoivat eteenpäin viimeiseen ky-

symykseen. 

 
Viimeisessä kysymyksessä otettiin selvää siitä, kuinka mielellään vastaaja sisällyttäisi ho-

tellin saunakokemuksen yhteyteen maksullisia lisäpalveluita (‘’Would you be interested in 

buying some sauna-amenities to improve your sauna experience in a hotel? If so, choose 

below”). Tähän kysymykseen voi valita useita vastausvaihtoehtoja. Vastausvaihtoehdoista 

pystyi valitsemaan suomalaiset kylpylätuotteet, kuten puhdistuskosmetiikkaa ja vartalovoi-

teita, ruoka- tai juomatuotteita sekä kuumakivihieronnan. Tämä kysymys sisälsi myös 

avoimen vastausvaihtoehdon, johon vastaaja pystyi ehdottamaan jotakin listasta puuttu-

vaa, mielekästä palvelua tai tuotetta. Lopulta kaikkia vastaajia kiitettiin kyselyyn vastaami-

sesta. 

 

Kyselyä jaettiin Internetin kautta omille ulkomaalaisille verkostoillemme, Facebookissa 

‘’Solo Travellers’’, ‘’Travel Tips’’ ja ‘’HELSINKI INTERNATIONAL & EXCHANGE STU-

DENTS’’ - sivustoille. Kehotimme omia verkostojamme jakamaan kyselyämme eteenpäin 

omille verkostoilleen ja moni kertoi myös niin tehneensä. Jaoimme kyselyn myös sähkö-

postitse kaikille Haaga-Helian sähköpostilistalla oleville vaihto-oppilaille muutaman opetta-

jan avustuksella. 

 
7.2 Kyselyn tulokset 

Kyselylomakkeen julkaisemisen jälkeen aloimme keräämään vastauksia. Kun oli kulunut 

kaksi viikkoa kyselyn julkaisusta, suljimme kyselyn. Jo seuraavana päivänä kyselyn julkai-

semisesta, kyselymme oli kerännyt 33 vastausta, jonka jälkeen vastausten määrä jatkui 

tasaisena. Vastausajan sulkemisen jälkeen vastauksia oli kertynyt 74 kappaletta. Seu-

raava vaihe oli alkaa analysoimaan tuloksia siitä näkökulmasta, mitä tulokset kertovat op-

paamme muodostumisen kannalta.  

 

Tavoitteemme oli saada 80-100 vastausta saadaksemme mahdollisimman monimuotoisia 

vastauksia eri segmentteihin kuuluvilta henkilöiltä. Emme yltäneet aivan tavoitteeseemme, 

mutta olemme tyytyväisiä kyselyn vastauksiin ja vastausten lukumäärään. Jotta luvussa 

kerrotut tulokset olisivat mahdollisimman selkeitä, pyöristimme kaikki prosentuaaliset arvot 
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likiarvoiksi. Analysoimme tulokset Webropolin tuottaman perusraportin avulla, jossa pro-

sentuaaliset luvut koskevat kaikkia vastaajia. Emme segmentoineet vastaajia eri ryhmiin 

demografisiin tietoihin perustuen tai vertailleet eri segmenttien valintoja, sillä kaikista ilmoi-

tetuista maista kotoisin olevat kaikenikäiset henkilöt vastasivat tasaisesti useisiin eri vaih-

toehtoihin. Suurta eroavaisuutta ei esiintynyt eri ikäisten, tai eri maista kotoisin olevien 

henkilöiden vastausten välillä. 

 
Ensimmäisenä kysyttiin vastaajan kotimaata ja kysymykseen vastasi 74 henkilöä. Vastaa-

jista kaksi oli kotoisin Australiasta, neljä Kanadasta, kolme Ranskasta, kahdeksan Sak-

sasta, kaksi Japanista, yksi Espanjasta, yhdeksän Yhdistyneestä kuningaskunnasta ja 

kahdeksan Amerikasta. Ylivoimaisesti eniten vastaajia oli kotoisin jostain muualta, sillä 

puolet vastaajista oli valinnut ‘’ Somewhere else, where? (jostain muualta, mistä?)’’ -vas-

tausvaihtoehdon. Tähän kohtaan vastaajia oli yhteensä 37 kappaletta, joista 36 oli vastan-

nut myös avoimeen kohtaan, kertoen siinä mistä maasta on kotoisin. Avoimeen kohtaan 

vastanneiden kotimaita olivat Norja (3), Ruotsi (1), Sveitsi (5), Italia (3), Kuuba (3), Alan-

komaat (2), Venäjä (1), Venezuela (1), Portugali (1), Belgia (4), Irlanti (1), Suomi (1), Un-

kari (1), Hollanti (1), Itävalta (1), Tanska (1), Brasilia (1) ja Bulgaria (1). Yksi vastaaja il-

moitti olevansa kotoisin Länsi-Euroopasta, mutta tätä tarkemmin kotimaata ei ollut ilmoi-

tettu. Emme saaneet yhtäkään vastausta sellaiselta, jonka kotimaa olisi ollut Kiina, vaikka 

se olisi ollut meille hyödyllistä tietoa. Kiina oli yksi niistä maista, josta Visit Finlandin mu-

kaan tulee paljon matkailijoita Suomeen. Jotta olisimme saaneet enemmän vastauksia 

sellaisilta henkilöiltä, olisi meidän pitänyt jakaa kyselyä vielä tarkemmin eri kohderyhmille. 

Olisimme voineet saada vastauksia näiltä henkilöiltä esimerkiksi satamista tai lentoken-

tältä, joista usein löytää paljon matkailijoita. Emme kuitenkaan näin tehneet, sillä olimme 

saaneet tarpeeksi vastauksia muilta suomalaisesta saunasta kiinnostuneilta henkilöiltä. 

 
Päätimme sisällyttää kotimaata kartoittavan kysymyksen kyselyyn, saadaksemme var-

muuden siitä, että vastaajat olivat kotoisin Suomen ulkopuolelta. Kyselyyn vastaajista vain 

yksi oli suomalainen. Oletamme, että suomalaisille saunominen on tutumpaa kuin ulko-

maalaisille. Sen takia suomalaiset eivät välttämättä tarvitse ohjeistusta saunomiseen. Yri-

timme saada vastausvaihtoehtoja niistä maista, joista todennäköisimmin saapuu matkaili-

joita Suomeen. Vastausvaihtoehdot oli valittu Visit Finlandin (Visit Finland 2018) tutkimuk-

seen perustuen. Kyselyn tuloksia analysoidessa yllätyimme, kuinka laajalti kysely oli levin-

nyt eri maihin. Yllätyimme erityisesti siitä, että kysely levisi myös sellaisiin maihin, joita 

emme olleet maininneet vastausvaihtoehdoissa.  
Seuraavana kysyttiin vastaajan ikää. Kysymykseen vastasi 74 henkilöä. Tavoitteenamme 

oli saada kaikista ikäryhmistä sellaisia vastaajia, jotka vastaisivat jokaiseen kysymykseen. 



 

 

45 

Vastaajista yksikään ei kuulunut ikähaarukkaan 0-17. Vastaajista reilu enemmistö, yh-

teensä 31 vastaajaa kuului ryhmään 18-25 -vuotiaat, 15 ryhmään 23-35 -vuotiaat, 14 hen-

kilö ryhmään 36-45 -vuotiaat, 12 henkilöä ryhmään 46-55 -vuotiaat ja kaksi ilmoitti kuulu-

vansa ryhmään 56-65 -vuotiaat. Yksikään vastaajista ei ollut iältään 66-70+ -vuotias. 

Saimme vastauksen kyselyn jokaiseen kysymykseen vastaajien valitsemista ikäryhmistä. 

Kyselyyn vastasi lähes yhtä paljon miehiä ja naisia. Vastaajista 38 oli naisia ja 35 miehiä. 

Tätä tavoittelimmekin, sillä nyt tuloksista löytyy kummankin sukupuolen mieltymyksiä. Ky-

sely voisi näyttää erilaiselta, jos esimerkiksi kaikki vastaajista olisivat 18-25 -vuotiaita nai-

sia. Koska tavoitimme sekä monen ikäisiä naisia että miehiä, tuloksia voidaan pitää hie-

man luotettavampina. Kyselymme tulosten kannalta ei ole oleellista, että emme saaneet 

vastauksia 0-17 -vuotiaalta, sillä tämä ikäryhmä harvemmin matkustaa luksushotelleissa 

ilman vanhempaa henkilöä. Olisimme kuitenkin toivoneet vastauksia 66-70+ -vuotiailta 

henkilöiltä, sillä tämä ikäryhmä kuuluu todennäköisemmin riskiryhmään saunaa ajatellen, 

kuin muut ikäryhmät. Saunomista ei suositella sellaisille, joilla on vaikea sydän- tai veri-

suonisairaus. Koska emme saaneet vastauksia tällaiselta ikäryhmältä, emme voi päätellä 

ikäryhmän halukkuutta vierailla juuri Lapland Hotels Bulevardissa, jossa sauna on niin 

isossa roolissa. Tämä ikäryhmä kuuluu myös niihin, jotka eivät luovi yhtä aktiivisesti sosi-

aalisessa mediassa, joka on varmasti suurin syy sille, miksi emme vastauksia siltä ikäryh-

mältä saaneetkaan.  

 
Neljännessä kysymyksessä siirryttiin kartoittamaan saunatoiveita ja -tottumuksia. Ky-

syimme, kuinka moni vastaajista kävisi mielellään saunomassa suomalaisessa saunassa, 

jos saisi siihen mahdollisuuden. Vastaajista kolme vastasi saunoneensa aikaisemmin, 

mutta ei haluaisi saunoa enää uudestaan. Tähän vastausvaihtoehtoon sisältyi myös avoin 

tekstikenttä, jossa kysyttiin selvennystä siihen, miksi vastaaja ei haluaisi saunoa uudes-

taan. Vastaukseksi annettiin negatiiviseksi tekijäksi kuumuus. Yksi vastaaja vastasi myös 

tulkinnan mukaan virheellisesti tämän vastausvaihtoehdon, sillä avoimen kohdan vastaus-

tekstin voi tulkita erittäin positiiviseksi. Vastaaja kirjoitti avoimeen kenttään, että sauna 

tuntuu hänestä erittäin rentouttavalta erityisesti saunatuoksujen kanssa. Hän kertoo myös 

suosittelevansa saunaa (‘’It’s relaxing especially with the different scented oils. Do recom-

mend’’). 60 vastaajaa kertoi saunoneensa aiemmin suomalaisessa saunassa, ja haluaisi 

saunoa mielellään myös uudestaan. Yhdeksän vastaajaa kertoi, ettei ole koskaan sauno-

nut, mutta haluaisi joskus kokeilla saunomista. Kaksi henkilöä kertoi, ettei ole koskaan ol-

lut suomalaisessa saunassa, eikä ole kiinnostunut saunasta. Tähän vastanneet kaksi hen-

kilöä lopettivat kyselyn tähän. 
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Viidennessä kysymyksessä kartoitettiin, missä vastaajat ovat kokeneet aikaisemmin sau-

nan. Kysymyksen avulla selvitimme saunojen ja saunomisen yleisyyttä vastaajien koti-

maissa. Vastaajista 19 oli saunonut ulkomailla esimerkiksi Hollannissa, Italiassa, Sveit-

sissä, Amerikassa, Malesiassa, Ruotsissa, Unkarissa tai Itävalloissa. Näistä vastaajista 12 

kertoi saunoneensa matkallaan Suomessa. Ystävän luona saunoneita oli vastaajista 24 ja 

kotona saunoneita 21. Vastaajista 22 oli joskus saunonut kuntosalilla, 30 hotellissa, 34 

kylpylässä ja 25 uimahallissa. Kysymyksessä vastaajalla oli mahdollisuus valita useampi 

kuin yksi vastausvaihtoehto. Kaikista vastaajista (74) tähän kysymykseen oli vastannut 64 

henkilöä. Heistä 11 ilmoitti saunoneensa myös jossain muualla, kuten mökillä, opiskelija-

asuntolassa, jalkapallokerholla ja Airbnb-asunnossa. Yksi vastaaja kertoi saunoneensa 

infrapunasaunassa. Vastausvaihtoehdoista ainakin uimahallista, kylpylästä, hotellista ja 

kuntosalilta löytyy usein julkinen sauna. Vastauksiin perustuen, julkisia saunoja voidaan 

pitää jokseenkin yleisinä vastaajien kotimaissa. Myös yksityisissä saunoissa käyneitä löy-

tyi vastaajien joukosta. Yksityisinä saunoina voidaan pitää ainakin kotona, tai kaverin 

luona olevaa saunaa. Vastausvaihtoehdoista ainakin hotelli on sellainen, jossa on voinut 

olla sekä julkinen, että yksityinen sauna. 

 
Kuudennessa kysymyksessä kysyimme, tarvitsivatko aiemmin saunoneet ohjeistusta sau-

nan käyttöön liittyen. Vastaajista 15 kertoi tarvinneensa ja myös saaneensa ohjeistusta. 

Vastaajista yhdeksän henkilöä kertoi, että ohjeistus oli saatavilla, mutta sitä ei tarvittu. 

Vastaajista 20 kertoi, että ohjeistusta ei ollut ollenkaan saatavilla, mutta olisivat sitä toivo-

neet. Myös 20 vastaajaa kertoi, että ohjeistusta ei ollut saatavilla, eikä se häirinnyt sauno-

mista. 

 
Seitsemäs kysymys koski vastaajien halukkuutta saada ohjeistusta, jos saisivat mahdolli-

suuden päästä suomalaiseen saunaan. Vastaajia kysymykseen kertyi 70. 51 vastaajaa 

koki saunomisen ohjeistuksen tarpeelliseksi. Tämä on oppaamme kannalta erittäin tär-

keää ja hyödyllistä tietoa, sillä oppaamme luodaan perustuen ohjeistuksen suosioon ja 

tarpeeseen. Vastaajista 19 vastasi “Ei tarvitse ohjeistusta”. Vaikka osa vastaajista olikin 

saunonut joskus ennen, enemmistö silti kertoi kaipaavansa ohjeistusta saunomiseen. 

Tämä tulos antaa perustelun oppaallemme ja sen perusteellisille saunaohjeille.  

 

Kysymykseen kahdeksan vastasi 70 vastaajaa. Kysymyksessä kartoitettiin vastaajien ha-

lua tietää suomalaisen saunan taustoista, historiasta ja kulttuurista samalla kuin vierailee 

suomalaisessa saunassa. Vastaajista 64 henkilöä vastasi olevansa halukas saamaan li-

sää tietoa suomalaisesta saunakulttuurista. Vain kuusi henkilöä eivät olleet halukkaita 

saamaan lisää tietoa. Tämä on ihanteellinen vastaustulos työmme kannalta, sillä tulos an-

taa pohjan työmme idealle. Koska ohjeistuksen lisäksi myös suomalainen saunakulttuuri 
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kiinnostaa, saamme perustellun syyn sille, miksi saunakulttuuriosio kuuluu oppaan koko-

naisuuteen. 

 

Kysymyksessä yhdeksän kysyttiin, valitsisiko vastaaja hotellihuoneen saunalla, vai ilman. 

Tähän kysymykseen vastasi 70 vastaajaa. Yli puolet vastaajista, 37, vastasi valitsevansa 

huoneen saunalla vain, jos se on samanhintainen kuin huone ilman saunaa. 25 vastaa-

jista valitsisi huoneen saunalla, vaikka se maksaisikin vähän enemmän kuin huone ilman 

saunaa ja kahdeksan henkilöä vastasi kolmanteen vastausvaihtoehtoon, valiten mieluiten 

tavallisen huoneen ilman saunaa. Tulos on hieman ristiriidassa Lapland Hotelsin suunni-

tellun hinnoittelun kanssa, sillä Lapland Hotels Bulevardissa saunallisesta huoneesta täy-

tyy maksaa enemmän kuin huoneesta ilman saunaa. Saunaoppaamme kannalta tämän 

kysymyksen vastaustuloksella ei juurikaan ole merkitystä. Tällä kysymyksellä halusimme 

kartoittaa, kuinka paljon kiinnostusta saunallinen huone saa. Jos hieman kalliimmalla myy-

tävä saunallinen huone ei kiinnostaisi ketään vastaajista, opas ei tuottaisi lisäarvoa hotel-

lille.  

 
Kyselyn viimeisessä eli 10. kysymyksessä haluttiin ottaa selvää vastaajan halukkuudesta 

ostaa saunatuotteita heidän saunakokemuksensa parantamiseksi. Vastaajia tähän kysy-

mykseen oli 63. Vastausvaihtoehtoja pystyi valitsemaan useamman kuin yhden. Suoma-

laiset spa-tuotteet vaikuttavat vastaajien mielestä kaikista houkuttelevimmilta. 24 vastaa-

jaa voisi ostaa suomalaisia spa-tuotteita saunakokemuksensa rikastuttamiseksi. Toiset 24 

vastaajaa oli sitä mieltä, että sauna itsessään on riittävä, eikä ylimääräiset tuotteet innos-

taneet. 23 vastaajista ostaisi mielellään myös ruoka- tai juomatuotteita, joko ennen sau-

naa tai saunan jälkeen nautittaviksi. 16 vastaajista koki kuumakivihieronnan hyvänä lisä-

myyntivaihtoehtona. Vastausvaihtoehtoon ‘’Something else, what would it be?’’ (Jotain 

muuta, mitä?), vastasi vain kolme henkilöä. Tähän vaihtoehtoon oltiin lisätty avoin vas-

tauskenttä, johon saimme vastaukseksi ‘’essences‘’ (tuoksut) ja ‘’sauna oils‘’ (saunaöljyt). 

 
Vastaustulos kysymykseen 10 vastasi odotuksiamme ja oli toivottu tulos. Lapland Hotels 

tarjoaa saunan lisäpalveluiksi suomalaisia spa-tuotteita, ruoka- ja juomavaihtoehtoja sekä 

erilaisia hierontatarvikkeita. Lisäämme saunaoppaaseemme ehdotuksia näistä lisäpalve-

luista ja niiden käyttösuosituksia.  

 
Tulokset kertoivat, että moni ulkomaalainen oli kiinnostunut suomalaisesta saunasta, oli 

vastaaja sitten saunonut aiemmin tai ei. Vastaajat pitivät saunaa kiinnostavana element-

tinä hotellihuoneessa ja haluaisivat kokeilla monia ehdottamiamme asioita saunakoke-
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muksen rikastuttamiseksi. Vaikka moni kertoikin saunoneensa jo aiemmin, ja ettei tarvin-

nut siihen minkäänlaista ohjeistusta, jonkinlaisia saunaohjeita vastaajat lukisivat silti mie-

lellään, jos pääsisivät kokeilemaan juuri suomalaista saunaa. Suomen saunakulttuuria pi-

dettiin myös mielenkiintoisena ja moni haluaisikin siitä lukea. 

 

On hyvä, että jokaisesta ikäryhmästä löytyi henkilöitä, jotka vastasivat jokaiseen kysymyk-

seen. Tulosten mukaan ohjeistus ei ole vain tietyn ikäryhmän toivomus, vaan siitä on hyö-

tyä kaikenikäisille. Tulokset auttoivat meitä muotoilemaan saunaoppaamme lopulliseen 

muotoonsa, sillä tulosten perusteella ohjeiden lisäksi myös saunakulttuuri näytti kiinnosta-

van monia. Kun olimme aloittaneet oppaan tekoa sekä analysoineet kyselyn tulokset, pää-

simme viimeistelemään itse saunaoppaan. 
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8 Saunaopas 

 
Tässä luvussa esittelemme lopullisen tuotoksemme, digitaalisen saunaoppaan “The 

Sauna Guide - To Make Your Sauna Experience Unique”. Kerromme oppaan sisällöstä, 

ulkoasusta sekä sen käytöstä ja toteutuksesta. Opas toteutettiin englanninkielellä, koska 

se on luotu vastaamaan ulkomaalaisten hotellivieraiden tarpeita. Saunaopas on tuotos, 

joka luotiin parantamaan hotellivieraiden saunakokemusta ja jopa rikastuttamaan sitä.  

 

Oppaassa on hotellivieraille oleellista tietoa, kuten esimerkiksi saunomisen kesto, kuinka 

saunaa käytetään ja mitä saunasta on hyvä tietää. Sen tarkoituksena on auttaa hotellivie-

raita tutustumaan suomalaiseen saunakulttuuriin ja saunaan yleisesti. Opas on rakennettu 

kolmen pääosion ympärille. Jokaisessa osiossa kerrotaan oleelliset asiat jokaiseen aihe-

alueeseen liittyen. Näitä osioita ja vaiheita kuvataan tarkemmin alaluvussa 8.1.  

 
Opas luotiin siitä näkökulmasta, että siitä olisi hyötyä sekä hotellivieraille että hotellin hen-

kilökunnalle. Siksi sisällytimme oppaaseen tietoa hotellin luomista saunapaketeista, ravin-

tolan menusta, joka on suunniteltu saunaelämyksen ympärille sekä ohjeistuksen myös 

saunan teknisten ominaisuuksien käyttöön. 

 

8.1 Sisältö ja ulkoasu 

Valmis opas on diaesitys ja se koostuu 14 diasta. Jokainen sivu on aseteltu vaakatasoon 

ja sisältää kuvia, tekstiä ja muita ominaisuuksia, joita on voitu käyttää tehostamaan jotakin 

tiettyä ominaisuutta. Oppaassa on käytetty väreinä ruskeaa ja beigeä, harmaata, mustaa 

ja siniharmaata sekä valkoista. Käytetyt värit ovat maanläheisiä ja niitä löytyy luonnosta. 

Oppaan värit ovat Lapland Hotels Bulevardin toivomia teemavärejä.  

 
Ensimmäinen sivu on oppaan kansilehti. Kansilehden taustakuvana on kuva Lapland Ho-

tels Bulevardin ‘’Arctic Deluxe Spa’’ luokituksen huoneesta. Kuvassa näkyy tämän huone-

tyypin pääominaisuuksia, kuten sänky päiväpeitteineen ja poronsarvet vaalean beigen vä-

risellä seinällä. Kuvassa näkyy myös huoneen tärkein elementti, eli saunaosasto, joka on 

yhdistetty muuhun huoneeseen lasiseinällä. Kuvan päällä on otsikointi ‘’The Sauna Guide 

- To Make Your Sauna Experience Unique’’, joka on kirjoitettu isoin valkoisin kirjaimin ja 

sen alapuolella on Lapland Hotelsin logo. Näin kansilehdestä jo huomaa oppaan olevan 

personoitu juuri tälle hotellille. Ensimmäinen sivu kansilehden jälkeen on otsikoitu ‘’Good 

To Know Before Your Lapland Hotels Sauna Experience’’ (hyvä tietää ennen Lapland Ho-

tels saunakokemustasi). Sivun vasemmassa laidassa on kuva ‘’Lapland Hotels Penthouse 
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Suite’’ -huoneesta. Kyseessä on kattotason sviitti. Kuva on otettu huoneen saunasta, 

jonka lasiseinän läpi näkyy jälleen poronsarvet. Otsikon alapuolella on tekstiä, jossa poh-

justetaan sitä, miksi sauna on suomalaisille niin tärkeä. Sivulla kerrotaan saunan olevan 

suomalaisten paikka rentoutua ja että sauna on tärkeä suomalaisuuden symboli, koska se 

on aikoinaan ollut ainoa steriili paikka esimerkiksi synnytykselle. Sivulla informoidaan 

myös lyhyesti saunan kiihdyttävän verenkiertoa. Sivulla varoitetaan, että kuumeessa ei 

kannata mennä saunaan ja että sydän- ja verisuonisairauksista kärsivien kannattaa olla 

varovaisia saunaan mennessään. 

 
Oppaan kolmas sivu on jatketta toiselle sivulle ja se koostuu tekstikentästä, hotellihuo-

neen kuvasta sekä tehosteympyrästä. Sivulla kerrotaan saunaan liittyvästä suomalaisesta 

mytologiasta, kuten saunatontusta ja löylyn hengestä. Tässä sivussa on kuva Lapland Ho-

telsin ‘’Arctic Penthouse Junior Suite’’ - hotellihuoneesta, jonka värimaailma on syvän har-

maa. Muu sivu on väriltään myös harmaa. Kuvaa ja tekstiä yhdistää tehosteympyrä, jossa 

on myös vähän tekstiä. Tekstillä korostetaan saunan olevan yhä nykyäänkin paikka ren-

toutumiselle ja hiljaisuudelle. 

 

Neljännellä ja viidennellä sivulla on sama otsikko: ‘’Sauna-English Dictionary’’ (sauna-eng-

lanti sanakirja). Näillä sivuilla on tyypillisiä suomalaisia, saunaan liittyviä sanoja, joita on 

käännetty englannin kielelle. Nämä sivut näyttävät ulkoasultaan samanlaisilta. Taustavä-

rinä on käytetty tummansinistä ja kuvana on käytetty Lapland Hotelsin Instagramista löyty-

nyttä talvista maisemaa lumisista kuusista. Sivuilla on käännettynä englanniksi sanat sau-

noa, löyly, löylykauha, kiulu, kiuas, avantouinti, vihta/vasta ja ‘’saunanjälkeinen’’. 

 
Seuraavat kolme sivua, kuudes, seitsemäs ja kahdeksas, sisältävät informaatiota hotellin 

saunan yhteyteen valittavista maksullisista saunapaketeista, jotka ovat hotellin itse suun-

nittelemia. Viidennellä sivulla on kuva Lumenen ‘’Harmonia’’ -sarjan kosmetiikkatuotteista 

venytettynä koko sivun kokoiseksi. Kuvan päällä on otsikointi ‘’Sauna Packages’’ (sauna-

paketit). Tällä sivulla on käytetty samanlaista tehosteympyrää kuin aikaisemmassakin di-

assa. Tehosteympyrän sisällä on teksti, jossa kerrotaan henkilökunnan antavan lisäohjeita 

saunapaketteihin liittyen. Seitsemännellä sivulla on esitelty kaksi hotellin luomaa saunapa-

kettia. Ensimmäinen saunapaketti on nimetty ‘’Arctic Beauty By Lapland Hotels’’ ja se si-

sältää tuotteita Lumenelta ja Hukka Designilta. Kaikkien pakettien yhteydessä on kerrottu, 

mitkä tuotteista on tarkoitettu käytettäväksi ennen saunaa, saunan aikana tai saunan jäl-

keen. Toinen saunapaketti on nimetty ‘’Pure Nature By Lapland Hotels’’ ja se sisältää tuot-

teita Lumenelta ja Rento -saunatuotteilta. Jokaisesta sivuilla esitetyistä tuotteista on myös 

kuva. Kahdeksas dia on ulkoasultaan samanlainen kuin seitsemäs. Kahdeksannella dialla 
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on esitelty seuraavat kaksi saunapakettia, jotka on nimetty ‘’Magical Night By Lapland Ho-

tels’’ ja ‘’Calming Harmony By Lapland Hotels’’. Nämä paketit sisältävät tuotteita Lume-

nelta ja Hukka Designilta sekä hotellin ravintolalta.  

 

Yhdeksäs ja kymmenes sivu käsittelevät konkreettisia saunomisen ohjeita ja ne on otsi-

koitu ‘’Steps to use the sauna’’ (saunomisen vaiheet). Näillä sivuilla on yhteensä seitse-

män numeroitua, lyhyesti kirjoitettua ohjetta siitä, mikä lämpötila kannattaa valita ja miten 

se valitaan, sekä informaatio siitä, että saunaan saa halutessaan kuulumaan myös musiik-

kia. Myöhemmissä vaiheissa neuvotaan peseytymään, saunomaan ilman vaatteita tai kyl-

pypyyhkeeseen kietoutuneena, täyttämään kiulu vedellä ja heittämään löylyä. Viimeisenä 

painotetaan viilentymisen ja nesteytyksen tärkeyttä. Molempia sivuja koristaa kuva vaa-

leista koivupölkyistä.  

 
Yhdennentoista sivun tekstit koostuvat niistä asioista, joita on hyvä ottaa huomioon sau-

noessa. Sivu onkin otsikoitu ‘’During Your Lapland Hotels Sauna Experience’’ (Lapland 

Hotels saunakokemuksesi aikana). Sivulla kerrotaan, että kuumuus saunassa on täysin 

turvallista ja muistutetaan, että saunakokemusta voi rikastuttaa lisäämällä hotellin laatimia 

tuotesaunapaketteja. Sivulla kerrotaan myös mitä tapahtuu, kun löylyä heittää kiukaalle 

saunan aikana ja mitä tapahtuu, jos sitä ei heitä saunan aikana lainkaan. Tällä sivulla on 

myös tehosteteksti, joka sisältää pientä “nippelitietoa” saunasta ja Suomesta. Tämä teks-

tiosio on otsikoitu: ‘’Did You Know?’’ (Tiesitkö?). Siinä kerrotaan esimerkiksi, että sauno-

misesta on pidetty maailmanmestaruuskilpailut Suomessa ja tyypillinen saunan jälkeen 

nautittu ruoka on saunamakkara. 

 
Seuraavalla, eli kahdennellatoista sivulla on otsikko ‘’After Your Lapland Hotels Sauna Ex-

perience’’ (Lapland Hotels saunakokemuksesi jälkeen) ja se käsittelee asioita, joita kan-

nattaa huomioida saunomisen jälkeen. Sivulla kerrotaan miten saunan saa sammutettua, 

mitä keholle tapahtuu saunomisen jälkeen ja että viidentoista minuutin saunomisella voi 

olla samoja vaikutuksia kehossa, kuin kevyen urheilusuorituksen jälkeen. Sivulla muistute-

taan jälleen, että on tärkeää muistaa juoda tarpeeksi vettä saunan jälkeen. Tälle sivulle on 

liitetty kuva Lapland Hotelsin ‘’Northern Comfort’’ -huonetyypin huoneesta. 

 

Oppaan sivulla kolmetoista on kuva ravintola-annoksesta. Sivu on otsikoitu ‘’Feeling 

Hungry after Sauna?’’ (Nälkä saunan jälkeen?) ja siihen on liitetty ravintolan “sauna-

menu”. Menu on luotu varta vasten ajatellen nälkäisiä ruokailijoita saunan jälkeen. Annok-

sia voi nauttia ravintolassa tai tilaamalla huonepalvelusta suoraan huoneeseen. Viimeinen 
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sivu on tummansininen ja se koostuu yksinkertaisesti kahdesta elementistä, tekstistä: 

‘’Enjoy Your Lapland Hotels Sauna Experience’’ ja Lapland Hotelsin logosta. 

 

Kuvat ja värimaailma oppaaseen on valittu tarkasti niin, että ne korostavat hotellin teemaa 

mahdollisimman hyvin. Oppaassa on käytetty Canvan omia fontteja tukemaan oppaan 

teemaa. 
 

8.2 Käyttö ja toteutus 

Saunaopas luotiin Lapland Hotels Bulevardin käytettäväksi, hotellivieraita varten. Opas on 

tarkoitettu vieraille omatoimisesti käytettäväksi ja tutustuttavaksi. Opas on tehty digitaali-

seen muotoon, jotta se saadaan näkyviin hotellihuoneiden TV-ruuduille. Näin mahdolliste-

taan vieraiden tutustuminen oppaaseen rauhassa ja heille sopivana ajankohtana. Opas 

sisältää ohjeistuksia ja suosituksia, joihin olisi hyvä tutustua ennen mahdollista sauno-

mista. Oppaan lukeminen ei tietenkään edellytä vieraalta saunomista, vaan siihen voi tu-

tustua muutenkin.  
Syy tehdä personoitu opas juuri Lapland Hotels Bulevardille on se, että oma yksityinen 

sauna on yli puolissa hotellin huoneista. Hotellivieraat ovat saattaneet saunoa ennenkin, 

mutta eivät välttämättä omassa yksityisessä saunassa. Erona on, että kaikki täytyy val-

mistella itse lämpötilan valitsemista myöten, verraten yleiseen saunaan, joka on yleensä 

valmiiksi lämmitetty ja kiulukin on jo valmiiksi täytetty. Yleisissä saunoissa lämpötilaa ei 

voi kuka tahansa muuttaa sen jälkeen, kun se on lämmitetty. 

 

Saunaopas on luotu Lapland Hotels Bulevardille heidän tämänhetkisiin tarpeisiin sopi-

vana, mutta voi olla, että se tarvitsee tulevaisuudessa muokkausta. Tarve oppaan muok-

kaamiseen voi olla esimerkiksi saunan käytön vaiheisiin liittyvää, kuten saunan lämpötila-

paneelin vaihtaminen toiseen tai vaikka ravintolan ruokalistan muuttuminen. Opasta teh-

dessä ei vielä ollut täysin varmaa, kuinka musiikin voi valita kuulumaan saunaan ja tu-

leeko musiikki kuulumaan TV:stä vai jostakin muusta laitteesta. Tämä on huomioitu op-

paassamme, emmekä siitä syystä ole opastaneet musiikin navigoimista sen tarkemmin. 

 
Alkuperäinen muokattavissa oleva opaspohja on lähetetty Lapland Hotels Bulevardille, 

jotta he voivat itse helposti ylläpitää ja muokata opasta. Oppaan digitaalinen muoto tekee 

siitä helposti ylläpidettävän ja tästä syystä pitkäikäisen käytettäväksi. Olisi hienoa, jos sa-

maa opaspohjaa voisi soveltaa muihinkin Lapland Hotelsin hotellikohteisiin, niin nykyisiin 

kuin tuleviinkin. Koska opinnäytetyömme valmistui ennen kuin Lapland Hotels Bulevardi 

avattiin vieraille, emme harmillisesti ehtineet saamaan hotellivieraiden palautetta sau-
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naoppaan käytöstä mukaan tähän työhön. Vielä joulukuussa 2018 Lapland Hotelsin Inter-

net-sivuilla ilmoitettiin, että hotelli “Avataan alkuvuodesta 2019”, joten tarkkaa päivämää-

rää hotellin avaamisesta ei ollut meillä vielä tiedossa. Tammikuun alussa 2019, luovu-

timme valmiin saunaoppaan hotellin vastaanoton vuoropäällikölle Sonja Heinoselle, joka 

ottaa oppaan vastuulleen tästä eteenpäin.  
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9 Pohdinta 

Tässä viimeisessä luvussa pohdimme kaikkea tekemäämme, tuotoksen lopputulosta ja 

sen onnistumista sekä tarpeellisuutta. Vertailemme produktiamme viitekehykseen ja pa-

laamme koko opinnäytetyöprosessin alkuun peilaten ajatuksiamme ja suunnitelmiamme 

lopputulokseen. Luvun 9 alaluvuissa pohdimme myös sitä, kuinka toimeksiantajamme 

voisi kehittää tuotostamme sen ollessa heidän käsissään. 

 
Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella, kehittää tai toteuttaa 

Lapland Hotels Bulevardille jokin saunakokemusta parantava asia tai palvelu. Syntyi idea 

ulkomaalaiselle matkailijalle, hotellivieraalle suunnatusta saunaoppaasta. Oppaamme on 

ajankohtainen varsinkin hotellille. Hotelli avataan kevätkaudella 2019 ja saimme opinnäy-

tetyön sisällön valmiiksi joulukuussa 2018. Hotelli oli suunnitellut toteuttavan saunomisen 

oppaan itse, ellemme olisi lähteneet kehittämään opasta osana opinnäytetyötä. Teke-

mämme opas on siis ajankohtainen ja tarpeellinen, sillä se luo lisäarvoa ja hyötyä toimek-

siantajalle. Ideamme oppaan tekemisestä oli alusta asti samassa linjassa hotellin tarpei-

den kanssa.  

 
Oppaan luomisen ajankohtaisuutta korostaa se, että hotellilla on aikaa vielä muokata 

opasta tarpeiden mukaan, jos rakennukseen tai saunan teknisiin asioihin tehdään joitakin 

muutoksia vielä ennen hotellin avaamista vieraille. Usein pitkään vievät ja suuret raken-

nusprojektit eivät etene täysin suunnitelman mukaan ja asioita voi monesti muuttua mat-

kan varrella. 

 

Oppaan suunnitteluun ja toteutukseen auttoi toimeksiantajan tavoitettavuus, sillä saimme 

heiltä apua aina tarvittaessa. Yhteydenpidon sujuvuuteen auttoi se, että meillä oli yksi yh-

teyshenkilö, kuka tiesi missä mennään ja oli samalla aaltopituudella kanssamme oppaan 

suhteen. Olimme tiiviissä kontaktissa toimeksiantajaan koko projektin ajan, joten tämä on 

vaikuttanut lopulliseen tuotokseen ja siihen, että oppaasta on saatu toimeksiantajalle mah-

dollisimman personoitu ja heidän liiketoimintaansa yhteensopiva. Keskustelimme oppaa-

seen liittyvistä muutoksista ja yksityiskohdista toimeksiantajan kanssa niin kasvotusten 

kuin sähköpostin välityksellä. Toimeksiantajana Lapland Hotels Bulevardi oli luotettava, 

yhteistyöhaluinen ja voimme suositella heitä toimeksiantajaksi tulevaisuuden opinnäyte-

töitä varten.  

 
Opinnäytetyömme ohjaajana toimi lehtori Nina Niemi. Ninan kanssa yhteistyö sujui mie-

lestämme saumattomasti koko työprosessin ajan. Työn alkuvaiheessa näimme Ninan 

kanssa useammin, koko 15 viikon aikana yhteensä kuusi kertaa. Muutama päivä ennen 
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sovittuja tapaamisia lähetimme Ninalle aina siihen asti tekemämme työn sähköpostilla, jol-

loin hän kävi läpi työmme ja otti korjattavia asioita ylös. Tapaamisissa kävimme yhdessä 

läpi korjattavat kohdat ja suunnittelimme etenemistä. Raportoimme Ninalle työn etenemi-

sestä melkein viikoittain. Viimeisin pitkän kaavan mukainen tapaaminen pidettiin 21.11, 

jolloin lupasimme saavamme työn valmiiksi ennen joulua, ja tapaavamme seuraavan ker-

ran, kun työ on valmis ja esityskunnossa.  

 
Opinnäytetyömme alkuvaiheessa kartoitimme ja asetimme työllemme tavoitteita. Ensim-

mäisenä tavoitteena oli saada työ valmiiksi joulukuussa 2018, jota emme ihan tavoitta-

neet. Joulukuussa työ oli viimeistelyä vaille valmis. Opinnäytetyö saatiin lopulliseen esitys-

muotoonsa tammikuussa 2019. Syynä opinnäytetyön kuukauden myöhästymiseen oli kii-

reet joulukuussa, esimerkkinä molempien lisääntyneet työvuorot. Tästä syystä aikataulu-

jen yhteensovittamisessa oli hankaluuksia, ja työ oli siinä vaiheessa, että lopullinen työ-

sarka oli tehtävä yhdessä. Toisena tavoitteena oli, että tekemämme opas tuottaisi hyötyar-

voa toimeksiantajalle ja opas pääsisi konkreettiseen käyttöön hotellissa. Tämä tavoite to-

teutui, sillä toimeksiantaja pyysi lähettämään oppaan esitysmuodossa jo joulukuussa, jotta 

se saataisiin pyörimään hotellien televisioruutuihin. Saimme myös erittäin positiivista ja 

hyvää palautetta toimeksiantajalta oppaan ulkoasusta. Tästä olimme hyvin iloisia, sillä 

mielestämme tämä oli työn kannalta jopa tärkein tavoite. Opas oli hotellin henkilökunnan 

mielestä hyvin Lapland Hotelsin teemaan sopiva, informatiivinen sekä kattava. Henkilö-

kunta oli erityisen ihastunut oppaan ulkoasuun ja digitaalisuuteen. Henkilökunta oli myös 

otettuja siitä, että oppaaseen oltiin sisällytetty tietoa hotellin saunapaketeista. Oppaasta 

asiakas saa saunapaketeista kokonaisvaltaisen kuvan ja tiedon siitä, miten niitä voi ostaa. 

Henkilökunta piti myös siitä, että olimme sivunneet saunan historiaa. 
 
 
9.1 Kyselyn tulosten ja merkityksen pohdintaa 

Halusimme todistaa saunaoppaan tarpeellisuuden sen lisäksi, että hotellipäällikkö oli jo 

kertonut saunaoppaan olevan erittäin toivottava ominaisuus saunallisiin hotellihuoneisiin. 

Kysely luotiin, jotta voitaisiin selvittää ulkomaalaisten matkailijoiden tietämystä ja odotuk-

sia saunasta, mutta myös auttamaan oppaan sisällöllisten asioiden rajaamisessa. Kyselyn 

avulla pystyimme todistamaan saunaoppaan tarpeellisuuden ja mielekkyyden kaikenlais-

ten Suomesta kiinnostuneiden matkailijoiden keskuudessa.  

 
Kyselystä nousseet tulokset olivat suurimmissa määrin sellaisia, joita olimme odottaneet 

ja toivoneetkin. Arvelimme, että suurin osa vastaajista haluaisi suomalaisessa saunassa 

käydessään saada opastusta saunatavoista ja saunan käyttämisestä. Kyselyn tuloksista 

kävi ilmi, että näin myös on. Uskoimme myös, että suurin osa saunaopasta kaipaavista 
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vastaajista ei olisi kovinkaan kokenut saunoja. Asia, joka meidät yllätti, oli vastaajien aikai-

sempi saunakokemus. Suurin osa oli joskus kokeillut saunomista. Tästä huolimatta sau-

naopas koettiin hyväksi asiaksi vastaajien keskuudessa. Myös suomalaiseen saunaan liit-

tyvät tavat ja perinteet kiinnostivat monia kyselyyn vastanneita. Näin saimme varmistuk-

sen sille, että kulttuuriosion sisällyttäminen saunaoppaaseen on hyvä asia muidenkin, kuin 

meidän mielestä. Kyselylomakkeeseen vastasi 74 henkilöä monesta eri maasta. Saimme 

vastauksia myös sellaisista maista, joista emme odottaneet saavamme vastaajia.  

 
Kaikilla vastaajilla ei välttämättä ole kiinnostusta Suomea kohtaan matkailumaana, mutta 

oleellisiin kysymyksiin vastanneet henkilöt olivat silti kiinnostuneet suomalaisesta sau-

nasta. Olisimme toivoneet lisää vastauksia aasialaisilta matkailijoilta, kuten Kiinasta tai Ja-

panista, koska molempien maiden matkailijat ovat kasvava voimavara suomalaiselle mat-

kailulle. Jos olisimme onnistuneet saamaan näistä maista enemmän vastauksia, voisimme 

pitää vastauksia entistä luotettavimpina, sillä vastaajien kansallisuuksien variaatio olisi ol-

lut laajempaa. Nyt tulokset olivat yleistäen Euroopasta ja läntiseltä puolelta maailmaa. 
Aasialaisia matkailijoita oletettavasti kiinnostaa Suomi ja suomalaisuuteen kuuluvat au-

tenttiset asiat kuten sauna. Olisi siis ollut arvokasta tietoa saada tietää myös tällaisten 

matkailijoiden mielipide saunaoppaan tarpeellisuudesta. Kaiken kaikkiaan kyselyn luomi-

sesta oli erittäin suurta hyötyä oppaan tekemisen kannalta.  

 

Käyttämämme menetelmät, benchmarking ja kysely, olivat mielestämme onnistuneita me-

netelmävalintoja. Emme olisi ilman benchmarkingia saaneet yhtä kattavaa kuvaa jo ole-

massa olevista oppaista emmekä olisi ilman kyselyä saaneet yhtä kattavaa kokonaisku-

vaa ulkomaalaisten matkailijoiden saunakokemuksista. Benchmarking toteutettiin hyvin 

vapaasti selailemalla, joka aikataulun puitteissa osoittautui olevan tehokkuuden kannalta 

paras vaihtoehto. Myös rakenteellisempi tapa benchmarkingin käytössä olisi ollut toimi-

vaa, jos siihen olisi haluttu käyttää enemmän resursseja. Vertailtuamme näitä kahta ta-

paa, tulimme tulokseen, että vapaamuotoisempi tapa oli meidän työllemme hyödyllisem-

pää.  

 
Kysely tuntui luontevalta menetelmältä ja sen avulla saimme arvokasta tietoa opinnäyte-

työhömme. Kyselyn tekeminen oli helppoa ja saimme kasaan sellaiset kysymykset, joiden 

avulla pystyimme selvittämään haluamaamme. Webropolin käyttö oli meille kaikista luon-

tevinta, sillä sitä olimme käyttäneet opinnoissa aikaisemminkin. Kyselyn käyttö ei ole ehkä 

kaikista luotettavin menetelmä sen ollessa anonyymi. Kuka tahansa vastaaja voi myös 

vastata valheellisesti kysymyksiin. Kysely oli kuitenkin vain tukena työssämme, ei edelly-
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tys sille. Siksi vastausten todenmukaisuudella ei ole yhtä isoa painoarvoa työhömme. Tär-

keintä oli selvittää suurpiirteisesti matkailijoiden mielikuvat, tottumukset ja toiveet sauno-

miseen liittyen, jotta työmme jokainen vaihe olisi perusteltua. 
 
 
9.2 Viitekehyksen vaikutus oppaan luomisessa 

Kun tätä opinnäytetyötä lukeva lukee ensin viitekehyksessä esittelemämme asiat ja sen 

jälkeen produktin toteutuksen, lukija saa kokonaisvaltaisen kuvan saunaoppaan luon-

teesta, merkityksellisyydestä ja tarpeesta. 

 
Viitekehyksemme alkaa hotelliliiketoiminnan yleistiedosta, jotta lukija saa jonkinnäköisen 

käsityksen hotelleista, koska toimeksiantajamme oli hotelli. Rautiaisen ja Siiskosen (2015, 

100-101) mukaan hotellit tarjoavat avustavia palveluita, joiden tarkoituksena on tuottaa li-

säarvoa ydintuotteelle. Tässä tapauksessa avustavana palveluna toimii sauna, kun ydin-

tuote on Lapland Hotels Bulevardin hotellihuone. Voidaan ajatella, että saunaopas toimii 

saunan lisäpalveluna ja näin tuottaa lisäarvoa saunan käyttäjälle. 

 
Viitekehyksessä puhutaan myös lisäarvon tuottamisesta ja erottautumisesta, sillä sauna 

on Lapland Hotelsille suuri lisäarvon tuottaja. Myös oppaamme tuottaa lisäarvoa hotellille, 

koska se paitsi tukee vieraan saunakokemusta, se auttaa myös hotellin henkilökuntaa.  

 

Erottautumisesta puhuttavan alaluvun (2.2) tarkoitus on selittää, mitä sillä tarkoitetaan ja 

miksi se on tärkeää kaikenlaisessa liiketoiminnassa. Koska suurimmassa osassa huo-

neista on oma sauna, Lapland Hotels Bulevardilla juuri sauna tekee hotellista erilaisen 

kuin muut vastaavan tason hotellit Helsingissä. Yllä mainittujen aihealueiden tarkoituk-

sena on korostaa saunan uniikkiutta ja arvokkuutta hotelliliiketoiminnassa. Kuitenkin, esi-

merkiksi Mellouk ja Cuadra-Sanchez (2014, 1) sekä Santalainen (2009, 135-136) ovat sitä 

mieltä, että koska uusia erilaisia palveluita syntyy kasvavissa määrin markkinoille, yritys-

ten on ylläpidettävä erottautumisstrategiaansa. Oppaamme avulla voidaan ajatella Lap-

land Hotels Bulevardin olevan tässä jo askeleen edellä, sillä opas edesauttaa saunapalve-

lun erottautumisessa. Vaikka Lapland Hotels erottautuukin nyt saunapalvelujensa avulla, 

täytyy heidän miettiä tulevaisuudessa, mitä muuta uutta he voisivat tuoda markkinoille. 

Tämä on liiketoiminnan edellytys, sillä koko toiminnan avain on tuottaa mielenkiintoisia 

palveluita asiakasta ajatellen siten, että asiakas olisi myös tulevaisuudessa valmis maksa-

maan palvelusta enemmän kuin mitä yritys tuotannosta maksaa (Mellouk & Cuadra-San-

chez 2014, 1). On pohdittava mitä tapahtuu sen jälkeen, kun hotellihuoneen saunat li-
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sääntyvät myös muissa hotelleissa, ja kanta-asiakas on nauttinut Lapland Hotelsin sauna-

kokemuksesta jo useampaan otteeseen. Täytyy miettiä jotakin, jolla tämä kanta-asiakas 

saadaan sitoutumaan. Uuden palvelun tulisi myös tuottaa lisäarvoa asiakkaalle. Tällaisella 

toiminnalla Lapland Hotels voisi säilyttää mahdollisen kilpailuetunsa tulevaisuudessa. 

 

Viitekehyksemme tuki hyvin opinnäytetyömme tavoitteita koko prosessin ajan. Lähteiden 

käyttö tietoperustaa kirjoittaessa oli monipuolista. Pyrimme käyttämään niin kotimaisia 

kuin kansainvälisiäkin lähteitä niin hyvin kuin aiheen kannalta oli mahdollista, saadak-

semme monipuolista tietoa. Kansainvälisten lähteiden löytäminen tuotti hieman hanka-

luuksia sauna-aiheisten osioiden osalta, sillä keskityimme nimenomaan suomalaiseen 

saunaan. Monia blogikirjoituksia aiheesta löytyi, mutta emme pitäneet niitä aina kovin luo-

tettavina. Lähteitä etsiessä ja hyödynnettäessä oli hyvä muistaa lähdekriittisyys, joten jo-

kaista lähdettä on tarkasteltu kriittisellä silmällä ja tästä syystä kaikki löytämämme lähteet 

eivät päätyneet käytettäviksi. Mielestämme viitekehyksemme muodostaa eheän, ajankoh-

taisen kokonaisuuden ja se on yhteydessä produktiimme sekä sen tavoitteisiin. 

 
Seuraavaksi viitekehyksessä siirrytään kolmanteen lukuun, jossa kerrotaan saunaan liitty-

västä yleistiedosta ja historiasta. Tämä luku ja sen apuna käytetty aineisto loi pohjan op-

paamme kulttuuriosiolle. Kulttuuriosiossa esittämämme tiedot perustuvat siis muuhunkin, 

kuin omaan ajatteluumme ja kokemuksiimme. Luvun lukemalla lukija pääsee sisään sau-

nan maailmaan, jos se on entuudestaan vieras. Samalla lukija ymmärtää saunan merki-

tyksen suomalaisena symbolina sekä matkailijoita kiinnostavana asiana. Näin myös sau-

naoppaan tekemisen merkitys korostuu. 

 
Alaluvussa 3.1 käsiteltiin mielikuvia suomalaisesta saunasta ulkomailla, yhdessä Sauna 

from Finland ry:n ja Visit Finlandin tekemän imagotutkimuksen avulla. Imagotutkimuk-

sessa keskityttiin vain englantilaisiin, saksalaisiin ja ranskalaisiin matkailijoihin. Tietope-

rustaan tämä imagotutkimus valikoitui sen takia, jotta lukija saisi jonkinlaisen alustavan 

käsityksen saunaan liittyvistä mielikuvista nimenomaan ulkomailla. Edellä mainitun tutki-

muksen kautta saimme idean luoda oman kyselytutkimuksen, sillä kyseinen imagotutki-

mus ei kohdistunut täysin siihen, mitä itse haimme. Opas on ensikädessä luotu hotellivie-

raille parantamaan ja avustamaan saunakokemusta, mutta myös vahvistamaan ja luo-

maan mielikuvia suomalaisesta saunasta. 

 
Neljännessä luvussa puhutaan saunan merkityksestä matkailussa. Rouhiaisen (2008, 

109) mukaan sauna on ollut keskeisessä roolissa Suomen matkailumarkkinoinnissa jo 
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vuonna 2008. Silti vielä vuonna 2016 Harju (2016) kertoo, että Sauna from Finland on ot-

tanut kehittämiskohteeseen saunan brändin, jotta siitä saataisiin vahva kilpailutekijä Suo-

men matkailumarkkinoille. Sauna on vahvasti suomalainen asia ja sitä halutaan vuodesta 

toiseen korostaa osana suomalaista kulttuuria. Saunan liittäminen isoksi osaksi hotellia 

tukee tätä tavoitetta vahvasti, sillä monet matkailijat majoittuvat hotelleissa. Jos saunaa 

haluttaisiin tuoda vielä enemmän esille, tulisi sitä korostaa perinteisen markkinoinnin li-

säksi myös juuri siten, että sauna tuotaisiin konkreettisesti sinne, minne matkailija on me-

nossa. Lapland Hotelsin saunalliset huoneet tukevat sitä mielikuvaa, että sauna olisi juuri 

suomalainen ja suomalaisille tärkeä asia. Oppaamme edesauttaa tämän mielikuvan synty-

mistä pienen kulttuuriosion avulla, jonka lukemalla hotellivieras voi tutustua Suomen sau-

namyytteihin, kuten löylyn henkeen ja saunatonttuun. 

 
Alaluvuissa (4.1 ja 4.2) puhutaan hyvinvointimatkailusta ja elämyksellisyydestä, jotka mo-

lemmat liittyvät saunaan ja saunan vaikutuksiin, mutta myös hotelliliiketoimintaan. Saunal-

linen luksushotelli voi olla esimerkiksi hyvinvointimatkailijan kriteeri matkakohdetta valitta-

essa. Kuten hyvinvointimatkailun määritelmässä kerrotaan (luku 4.1), hyvinvointimatkailu 

on sellaista matkailua, joka tuottaa hyvää oloa niin psyykkisesti kuin fyysisestikin (Visit 

Finland 2013). Useimmilla sekä Visit Finlandin tutkimukseen (Visit Finland 2011, 5) vas-

tanneilla että meidän kyselyymme vastanneilla oli positiiviset mielikuvat saunasta, eli sau-

naa pidetään hyvänä asiana. Tällaiset matkailijat voisivat siis hyvinkin valita matkakoh-

teekseen Lapland Hotelsin, jossa sauna tuottaa hyvää oloa ja sitä on helppo käyttää ole-

massa olevan ohjeistuksen avulla. Saunaopas tukee Lapland Hotels Bulevardia hyvin-

vointimatkailukohteena, sillä se auttaa vieraita saamaan hyvinvointia tuottavan kokemuk-

sen saunan avulla. Oppaassa on kerrottu miten saunasta voi saada mahdollisimman hy-

vän olon ja siihen on sisällytetty informaatiota spa-tuotteista, jotka tukevat kokonaisvaltai-

sen hyvän olon syntymistä. 

 
Elämyksellisyyttä Lapland Hotels Bulevardilla halutaan luoda esimerkiksi saunan avulla ja 

kaikki lisäelementit onkin rakennettu juuri saunan ja suomalaisuuden ympärille. Oppaas-

samme näistä aihealueista ei erikseen mainita, mutta oppaalla on silti vaikutusta jokai-

seen näistä. Borg, Kivi ja Partti (2002, 29-30) ovat sitä mieltä, että matkailijan kokema elä-

mys muodostaa matkailupalvelun ytimen ja että matkailijat ovat yhä vaativampia ja tietoi-

sempia elämyksistä. Elämyksiä myös kaivataan. Jos sauna on tässä tapauksessa se, joka 

muodostaa elämyksen, muodostaa se myös matkailupalvelun ytimen. Elämyksiä etsitään 

matkailun avulla ja jos saunominen on entuudestaan vieras tällaiselle matkailijalle, elämys 

saadaan aikaan jo matkan alkuvaiheilla majoittumiskohteessa. Elämystä täydentää op-

paamme, joka virittää matkailijan suomalaiseen tunnelmaan ja auttaa käyttämään saunaa. 
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Tarssasen mukaan (2009, 12) elämyksen kokeminen on aina yksilöllistä ja tästä syystä 

sen syntymistä ei voida taata. Käytimme saunaoppaan luomisessa apuna Elämyskolmio-

työkalua, jonka avulla voidaan tunnistaa ja kehittää elämyksen eri osa-alueita sekä löytää 

puutteellisia ja kehitettäviä kohteita. Saunaopas on yksi osa elämyksen luontia ja sen 

avulla saamme edellytykset elämyksen luomiseen, mutta emme voi yksin oppaan avulla 

taata täydellistä elämyksen syntyä, sillä siihen vaikuttavat monet muutkin oppaasta riippu-

mattomat tekijät, kuten ympäristö tai vieraan oma mielentila. 

 
Oppaamme on apuna elämyksen luomisessa, apuna hyvinvointimatkailijan saunakoke-

muksessa, se tuottaa lisäarvoa ja personoidulla saunaoppaalla erottaudutaan entisestään 

muista saunapalvelua tarjoavista yrityksistä. 
 
 

9.3 Jatkotoimenpiteet ja kehitysehdotukset 

Viikolla 50, 2018, testasimme oppaamme toimivuutta yhdistämällä sen televisioon. Opas 

näytti toimivan hyvin televisiossa, mutta toivomme hotellin silti testaavan opastamme en-

simmäisten viikkojen aikana, jolloin hotelli on auki. Silloin hotellin henkilökunta pystyisi 

varmistumaan oppaan toimivuudesta myös eri televisiossa. Hotellin vastaanoton vuoro-

päällikkö ottaa oppaan jatkotoimenpiteistä vastuun ja ohjeistimme häntä pyytämään pa-

lautetta testattavasta saunaoppaasta. Vaikka vieraiden palautteet eivät ehtineet mukaan 

työhömme, haluamme silti kuulla konkreettista palautetta oppaan hyödyllisyydestä ja toi-

mivuudesta opinnäytetyön palautuksen jälkeenkin.  

 
Kun opasta testataan, hotelli saa arvokasta palautetta vierailta. Palautteiden perusteella 

voidaan tarkastella, kuinka hyvin opas palvelee vieraan ja samalla myös hotellin tarpeita. 

Opas on luotu tämän hetkisten tietojen ja olettamusten perusteella, joista on esimerkkinä 

oppaan kieli, englanti. Kun hotellin asiakaskunta on selvinnyt tarkemmin, oppaan voisi tu-

levaisuudessa kääntää muillekin kielille, palvelemaan näin useampaa asiakasryhmää. 

Esimerkiksi vieraat Aasiasta arvostaisivat varmasti opasta omalla kielellään, joka toisi näin 

lisäarvoa vieraalle. Lisäarvon tuottamiseen vaikuttaa myös tarjolla olevat vaihtoehtoiset 

palvelut, jotka eivät ole tyydyttäneet asiakasta. Toteuttamamme benchmarkingin avulla 

selvitimme, että japanin- tai kiinankielistä saunaopasta ei ole helposti saatavilla, joten 

tästä saisi hyvän kilpailuedun markkinoilla. Valmis tuotos tuo toimeksiantajalle mahdolli-

suuden kehittää omaa toimintaansa ja tuo uutta näkemystä saunaelämysten tuottami-

seen. 
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9.4 Opinnäytetyöprosessin ja oman oppimisen arviointi 

Kun tarkastelimme valmista työtä jälkikäteen, heräsi vielä muutamia asioita, joita olisimme 

voineet tehdä tai toteuttaa eri tavalla. Esimerkiksi laadukkaita valokuvia saunasta ei ollut 

vielä joulukuussa kovinkaan paljon valmiiksi saatavilla. Oppaaseen jouduttiin sisällyttä-

mään muita, hotellin teemaan sopivia kuvia ja valokuvia, jotta siitä saataisiin ulkonäölli-

sesti visuaalinen ja esteettinen. Hotelli voi halutessaan vielä vaihtaa kuvia saunakeskei-

semmiksi esimerkiksi hotellin omia uusia kuvia käyttäen ennen oppaan virallista käyttöön-

ottoa. Vierailimme yhden kerran keskeneräisessä hotellissa saadaksemme mielikuvan ho-

tellin yleisilmeestä. Tällöin meillä oli mukanamme järjestelmäkamera, jolla otimme muuta-

mia valokuvia kahdesta esittelyhuoneesta. Harmiksemme ulkona oli vierailukerralla pi-

meää, jonka takia myös hotellihuoneessa oli hämärää, vaikka siellä oli valot päällä. Esitte-

lykierrokseen ei myöskään ollut kovin paljoa aikaa remontin ollessa kesken. Tästä syystä 

kuvista ei tullut kovin käyttökelpoisia niiden ollessa melko pimeitä ja nopeasti otettuja. Oli-

simme voineet vierailla hotellissa toisenkin kerran vielä myöhemmin, kun esittelyhuoneita 

oli valmistunut enemmän ja meillä olisi ollut enemmän aikaa tutustua hotelliin. Aikataulu-

jen yhteensovittamisessa oli kuitenkin pieniä hankaluuksia, jonka takia emme päässeet 

uudestaan hotelliin. 

 

Toisena kehityskohtana on käyttämämme sovellus oppaan tekemiseen. Hotellin olisi hel-

pompaa ylläpitää tai kehittää opasta, jos olisimme tehneet työn jollakin muulla sovelluk-

sella, kuin Canvalla. Vaikka Canva on kätevä ja helppokäyttöinen sovellus presentaatioi-

den ja esimerkiksi oppaiden tekoon, siinä on muutamia puutteellisia ominaisuuksia. Canva 

on pilvipalvelu, joka tarkoittaa sitä, että kaikki muutokset ja valmiit työt tallentuvat Interne-

tiin sovelluksen sivuille. Canvaan pääsee kirjautumaan sisälle sähköpostiosoitteella tai 

muulla tunnuksella ja työtä voidaan jakaa usealle käyttäjälle. Näin sitä voi käsitellä use-

ampi henkilö eri laitteilla. Ainoa mahdollisuus muokata valmiita töitä on kirjautua sovelluk-

sen nettisivuille, jonne työt tallentuvat. Valmiin työn saa ladattua omalle laitteelle pdf-muo-

toon helposti, jolloin sitä voi katsella ilman Internet-lähteeseen liittymistä. Pdf-muodossa 

töitä ei voi kuitenkaan enää muuttaa. Hotellin kannalta olisi ollut helpompaa, jos työn olisi 

saanut ladattua tietokoneelle sellaisessa tiedostomuodossa, joka mahdollistaa työn muok-

kaamisen. Tämä olisi onnistunut, jos olisimme toteuttaneet työn jollakin toisella sovelluk-

sella. Tällöin oppaan muokkaamiseen olisi vaadittu vain siihen sopiva ohjelma. Useim-

mista tietokoneista tällainen sovellus tai ohjelma löytyy valmiina (PowerPoint, Keynote).  

 

Yhtenä mahdollisuutena olisi ollut tehdä työ uudestaan eri ohjelmalla, mutta aikataululli-

sista syistä emme kerenneet sitä tekemään opinnäytetyöhön. Kysyimme kuitenkin vas-

taanoton vuoropäällikkö Sonja Heinoselta mielipidettä Canvan käytöstä ja tekevämme 
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työn PowerPoint-muotoon haluttaessa. Canvan käyttäminen ei kuitenkaan ollut ongelma, 

vaan hän otti sen mielellään käyttöönsä. Koska työ tehtiin valmiiksi Canvalla, jaoimme tal-

lennetun työmme hänelle sähköpostitse. Hotellin vastaanoton vuoropäällikkö ottaa 

työmme ja sen ylläpidon hoitaakseen ja tekee mahdolliset muutokset Canvan avulla.  

 

Haasteellista työssä oli aika ajoin se, miten keskeneräisessä vaiheessa hotellin rakennus-

työt olivat. Olisi ollut varmasti helpompaa toteuttaa opas vasta sen jälkeen, kun hotelli olisi 

ehtinyt jo avaamaan ovensa. Silloin suurin osa hotellin tuotteista ja muista komponen-

teista olisi olleet valmiita. Olisimme saaneet oleellisempia ammattivalokuvaajan ottamia 

kuvia mukaan oppaaseen esimerkiksi saunasta ja kiukaasta. Oppaaseen liitetyt saunapa-

ketitkin rakennettiin pelkän suunnitelman pohjalta, kun paketit eivät olleet vielä valmiita 

joulukuussa 2018. Jos hotelli olisi ollut työn tekovaiheessa avoinna, olisimme saaneet pa-

remmat ja selkeämmät kuvat ja tiedot saunapaketteihin ja muihin oheistuotteisiin liittyen. 

Toisaalta, koska työ tehtiin hotellin ollessa vielä rakennusvaiheessa, saimme oppaamme 

valmiiksi hyvissä ajoin ennen hotellin avaamista. Näin opasta voidaan hyödyntää heti en-

simmäisten vieraiden kanssa.  

 

Opinnäytetyöprosessi oli meille molemmille erittäin opettavainen kokemus. Opimme pro-

sessin aikana paljon tiimityöstä, tehtävien asioiden organisoinnista ja priorisoinnista. Kehi-

tyimme tieteellisen aineiston keräämisessä sekä lähteiden hyödyntämisessä. Palautimme 

mieleemme pitkän raportin kirjoitusasuun liittyviä seikkoja ja kehityimme oikeinkirjoituk-

sessa. Raportin tekemisen lisäksi, opimme käyttämään Webropol sekä Canva-sovelluksia 

entistä paremmin, analysoimaan tuloksia ja taittamaan kuvat ja tekstit presentaatioon, eli 

oppaaseen, silmää miellyttävällä ja selkeällä tavalla. Työ tehtiin suhteellisen nopealla ai-

kataululla, sillä opinnäytetyöprosessiin kului vain kolme ja puoli kuukautta. Teimme työtä 

ahkerasti joka arkipäivä, mutta työn tekeminen pysyi silti mielekkäänä alusta loppuun.  

Hyvällä suunnitelmalla oli varmasti osuutta työn mielekkäänä pysymiseen. 

 
Valitsemamme aihe oli poikkeuksellinen, sillä aiheesta ei löytynyt aikaisempia  

opinnäytetöitä. Siksi koimme erityisen haastavaksi tietoperustan aiheiden kokoamisen 

sekä luotettavien lähteiden keräämisen. Osa tietoperustan aiheista tuntui jäävän niukaksi 

lähteiden rajallisuuden vuoksi, mutta päätimme sisällyttää nämä hankalammatkin aiheet 

työhön niiden sisällön ja oleellisuuden vuoksi. Koimme silti, että saimme tietoperustasta 

eheän kokonaisuuden alun vaikeuksista huolimatta. Itse produktin tekeminen oli mukavaa 

ja molemmat nautimme sen työstämisestä. 
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Aluksi haastavinta oli ymmärtää ja sisäistää toiminnallisen opinnäytetyön luonne. Vaikka 

saatavilla on paljon ohjeita opinnäytetöitä varten, olimme jonkun muun kertomana kuulleet 

aikaisemmin vain tutkimuksellisista opinnäytetöistä syvällisemmin. Työn edetessä oli vai-

heita, joissa työmme muistutti enemmän tutkimuksellista opinnäytetyötä kuin toiminnallista 

ja se johtui varmasti juuri siitä, että emme olleet pitkäjänteisesti opiskelujen aikana pereh-

tyneet erityyppisiin opinnäytetyötyyppeihin. Työn valmistumisen jälkeen tuntui kuitenkin 

siltä, että toiminnallisen opinnäytetyön tekeminen oli varmasti kaikkein sopivinta meille 

molemmille. 

 
Tiimityöskentelymme sujui erinomaisesti koko prosessin ajan. Meillä oli jo entuudestaan 

kokemusta yhdessä työskentelystä, jonka takia opinnäytetyönkin tekeminen yhdessä  

tuntui todella luontevalta. Pystyimme jakamaan työn määrän tasaisesti meille molemmille 

kuitenkin niin, että autoimme toisiamme jatkuvasti kiperissä tilanteissa. 
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Liitteet 

Liite 1. Kyselylomake 

 

 

  

Interest in Finnish sauna

Hi!

We are two students of Haaga-Helia University of Applied Sciences and we are graduating as Bachelors of Hospitality Management. This

questionnaire has been made as a part of our thesis. We are doing a digital guidance of sauna for hotel guests, and your answers will

help us to create the guidance. It will be an essential part of improving hotel guests sauna experience.

We would really appreciate if you could take 5 minutes of your time to answer this questionnaire.

Thank you,

Liana Hållman & Ella Lazarus

1. Where are you from? 

Australia

Canada

China

France

Germany

Japan

Spain

U.K.

U.S.A

Somewhere else, where?
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2. How old are you? 

0-17

18-25

26-35

36-45

46-55

56-65

66-70

70+

3. Please select your gender 

Female

Male

Other

I wish not to tell

The Finnish sauna is an important part of Finnish culture. Sauna is a room with sauna benches and a hot
rock stove. Sauna is used to experience dry or wet heat sessions. When water is thrown onto the hot
stones of the stove, the room gets steamy. Finnish sauna can be electric or wood-heated. Temperature in
sauna is typically between 70-100 Celsius. The high temperature and steam causes sweating. Sauna is
used for relaxation in everyday life.

4. If you had a chance, would you like to go to a Finnish sauna? 

A. I have already been in Finnish sauna but I wouldn't like to go again. Why?

B. I have already been in Finnish sauna and I would like to go again sometime

C. I have never been in a Finnish sauna but I would like to try it

D. I have never been in a Finnish sauna and sauna doesn't interest me



 

 

70 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

5. Where have you experienced sauna? You can choose more than one option

A. Abroad, where?

B. Friend's house

C. Gym

D. Home

E. Hotel

F. Spa

G. Swimming hall

H. Somewhere else, where?

6. Did you need any instructions of how to use sauna?

A. I needed instructions and got them

B. There was instructions available but I didn't need them

C. No, there weren't any instructions but I would have liked to look at them

D. There weren't any instructions and it was OK.

7. If you had a chance to visit the Finnish sauna, would you like to get some guidance or
instructions about sauna before entering?

A. Yes

B. No

C. I wouldn't like to visit the Finnish sauna

8. If you had a chance to visit the Finnish sauna, would you also like to know about the
backgrounds of the Finnish sauna and sauna culture?

A. Yes

B. No
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9. If you could choose a hotel room with or without sauna, what would you choose?

A. Room with private sauna-section even though it costs a little bit more than regular room

B. Regular room without sauna

C. Room with sauna-section only if it was the same price as regular rooms

10. Would you be interested in buying some sauna-amenities to improve your sauna
experience in a hotel? If so, choose below. You can choose more than one option

A. Finnish spa-products (such as face and body masks, lotions etc.)

B. Hot stone massaging

C. Food/Beverages to enjoy before, during or after sauna

D. Something else, what would it be?

E. Extra products doesn't interest me, sauna itself is enough

Thank you for answering!
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Liite 2. Gantt-kaavio opinnäytetyöprosessin vaiheista 
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Liite 3.Hotellivieraan saunaopas 
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