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Based on the assignment, this thesis was accomplished for a catering compa-
ny. The employer company is Café Aqua, whose meeting service package and 
visibility of meeting services play an important role in this thesis. The purpose of 
this study was to gather information on conference services in this café and im-
prove their meeting services. The employer company Aqua has meeting service 
packages, but their development has remained limited alongside the company’s 
core business. The purpose of the conference service research was to clarify 
the basis for the customer’s choice of meeting service and how to develop and 
market Aqua’s service package. 
 
In the theoretical framework of the thesis covers the definition of conference 
rooms, their development and productization processes and the different chan-
nels of marketing communications. A quantitative method was used in the re-
search section. The data were collected by potential customers who were pro-
vided with an Internet or paper questionnaire. The Internet form was compiled 
for big companies and other companies. The paper version was compiled for 
potential customers of Aqua café. The questionnaire was used to identify fac-
tors affecting the needs and developing the selection of meeting services. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Palvelu on asiakkaalle tuotettavaa todellista hyötyä, joka vastaa asiakkaiden 

odotuksia ja toiveita. Näihin toiveisiin ja odotuksin pyritään vastaamaan mahdol-

lisimman huolellisesti sekä tehokkaasti palvelun laadun katoamatta. Palvelu on 

jatkuvaa kehittämistä ja sen kautta huolehditaan, että laatu ei katoa vuosien-

kaan päästä. Palveluista voidaan luoda kokonaisuuksia, eli paketteja, joiden 

kautta asiakkaat saavat palvelusta lisää arvoa. Kokouspalvelua kehittäessä pal-

velupaketti on oivallinen muoto myydä palvelutuotetta. Päätuotteen, eli tässä 

tapauksessa kokoustilojen vuokraamisen rinnalle kehitellään lisä–ja tukipalvelui-

ta, jotka tuovat asiakkaille mielenkiintoa valita kyseisen yrityksen palvelut. Pal-

velun kehittäminen on jatkuva prosessi, jonka tavoitteena on saada aikaan täy-

dellinen asiakastyytyväisyys. (Kinnunen 2004, 10,145.) 

 

Tämän opinnäytetyön aiheena on kokouspalveluiden kehittäminen toimeksian-

tajayrityksessä. Toimeksiantajayrityksenä toimii uimahallikahvio Aqua, jonka 

päätoiminnan sivussa ylläpidetään kokouspalveluita. Toimeksiantajan toiveen 

mukaan, opinnäytetyön tavoitteeksi muodostui yrityksen jo olemassa olevien 

kokouspalvelupakettien kehittäminen. Kehittämistyön tavoitteena on ymmärtää 

yleisesti kokouspalveluista ja niiden kysynnästä sekä sopivista markkinointika-

navista, jotta toimeksiantajayrityksen kokouspalvelupaketteja voitaisiin kehittää 

mahdollisimman toimivaksi. Jotta kehittämisprosessi voidaan aloittaa, hankitaan 

vastauksia kokouspalveluihin liittyen teorian pohjalta sekä kerätään tietoa tutki-

muksen avulla. Teoriaa peilataan tutkimuskysymyksiin ja niihin saatuihin tulok-

siin. 

 

Opinnäytetyön viitekehyksessä määritellään erilaisia kokoustiloja, niiden käy-

tännöllisyyttä sekä siitä miten niitä voidaan hyödyntää. Teoriaosuudessa käsitel-

lään, mistä osista palvelupaketti koostuu ja kuinka palvelupaketin kehittämis-

prosessi alkaa sekä mitä palvelua kehittämisessä on otettava huomioon. Lu-

vussa viisi käydään läpi markkinointiviestintää, jonka avulla mietitään miten ko-

kouspalvelupakettia pitäisi markkinoida sekä mitkä markkinointikanavat sopisi-

vat toimeksiantajayritykselle. Teorian pohjalta siirrytään tutkimusosuuteen, jotta 

saataisiin myös potentiaalisten asiakkaiden mielipiteet kartoitettua. Tutkimuksen 
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avulla haetaan selvyyttä työhön luotuihin tutkimuskysymyksiin. Tutkimuskysy-

myksinä toimii kolme kysymystä, jotka liittyvät kokouspalveluiden kysyntään, 

uimahallikahvion kokouspalveluiden kehittämiseen sekä kokouspalveluiden 

markkinointikanaviin. 

 

Tutkimuksena toimii kvantitatiivinen tapaustutkimus, jonka tutkimusaineisto to-

teutettiin potentiaalisille asiakkaille lomakekyselyn muodossa sähköisesti sekä 

kirjallisesti. Lomakkeita oli kahta erilaista, internetissä toteutettava sähköinen 

kysely oli kohdennettu potentiaalisille yritysasiakkaille ja kirjallinen kysely oli 

suunnattu kahviossa asioiville potentiaalisille asiakkaille. Tutkimuksesta saatuja 

tuloksia analysoidaan sekä pohditaan saatuja vastauksia kappaleessa seitse-

män. Analysointi toteutettiin Microsoft Excelin tilasto–ohjelmalla nimeltä Tixel. 

Viimeisessä luvussa tutkimuksen sekä koko opinnäytetyön kokonaisuudesta 

tehdään johtopäätöksiä ja pohdintaa kokonaisuuden onnistumisesta suhteessa 

toimeksiantoon.  
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2 TOIMEKSIANTAJAN ESITTELY 

 

 

Toimeksiantajana toimii uimahallikahvio Aqua, jonka liiketilat ovat Kalevan uinti-

keskuksen sisällä. Kahvio sijaitsee heti uintikeskuksen pääovien lähettyvillä. 

Kahvilassa on päivittäin tarjolla lounas sekä suolaista ja makeaa välipalaa. 

Kahvilatoiminnan lisäksi yrityksellä on tarjolla muita palveluita, kuten uimahallin 

lipunmyynti, välinevuokraus, kokoustilat ja sauna. Kokoustilat sijaitsevat uinti-

keskuksen yläkerrassa. Yläkertaan asiakkaat pääsevät portaita käyttämällä se-

kä huonokuntoisilla on mahdollisuus käyttää hissiä. (Aqua kahvio n.d.) 

 

Kahvion suurin kokoustila mahdollistaa 70 hengen kokouksen ja sama tila on 

jaettavissa kahteen erilliseen tilaan tarvittaessa. Tilan jaettua on mahdollista 

pitää esimerkiksi kaksi erillistä kokousta samaan aikaan. Kokoustiloja on tarjolla 

myös pienemmälle ryhmälle. Saunakabinetti on suunniteltu pienempiin kokouk-

siin noin kymmenelle hengelle. Kabinetissa on mahdollisuus käyttää saunapal-

velua kokouspaketista riippuen. Kumpaankin kokoustilaan kuuluu oma terassi, 

internet, dataprojektori, heijastusseinä tai valkokangas, fläppitaulu sekä muis-

tiinpanovälineet. Muut tarvittavat av–välineet on myös saatavilla veloituksetta. 

(Aqua kahvio n.d.) 

 

Kokoustiloja myydään tilavuokrahinnalla sekä pakettihinnalla, johon sisältyy eri-

laisia palvelukokonaisuuksia. Toimeksiantajalla on tarjolla valmiita kokouspaket-

teja, joista voi valita mieluisimman kokonaisuuden. Vaihtoehtona lyhyemmälle 

kokoukselle on puolen päivän kokouspaketti ja hieman pidemmälle koko päivän 

kokouspaketti. Kumpaankin pakettiin kuuluu erilaiset ruokailumahdollisuudet 

kahviossa.  Asiakkaiden on myös mahdollista koota tarpeidensa mukainen ko-

kouspaketti. Kokouspakettiin voidaan sisällyttää kahvilasta saatavia erilaisia 

välipaloja tai lounasta. Asiakkaille on luotu myös mahdollisuus päästä käyttä-

mään uimahallin uimapalveluja kokouksen päätyttyä, pakettiin kuuluvaan tar-

joushintaan. Lisäksi pakettiin on mahdollista lisätä talon sisällä olevaa muuta 

toimintaa kuten hierontapalveluita tai kuntoilua salilla. (Aqua kahvio n.d.) 



8 

 

3 KOKOUSPALVELUT 

 

 

3.1 Kokouksen ja palvelun määritelmä 

 

Tapahtuma, jossa ihmisjoukko kokoontuu keskustelemaan tiettyyn paikkaan, 

tiettynä ajankohtana kutsutaan kokoukseksi. Kokouksessa voidaan päättää, 

tiedottaa tai keskustella sovitusta asiasta. Kokouksen pitämisellä on aina jokin 

tavoite, sen tarkoituksena voi olla käsillä olevan ongelman ratkaiseminen, tie-

dottaminen, ideoiminen, tilannekatsaus tai päätöksen tekeminen. Kommunikoin-

ti kanssakäyvien henkilöiden kanssa sekä ideointi yhdessä ovat kokouksen 

ydintarkoitus. Yhdessä voidaan viedä eteenpäin käsiteltävää asiaa tai päästä 

samaan yhteisymmärrykseen muiden osallistujien kesken. Kommunikointi osal-

listujien kesken edesauttaa myös parempien ideoiden syntymistä sekä uusien 

kontaktien luomista. Samalla annetaan osallistujille mahdollisuus verkostoitua. 

(Rautiainen & Siiskonen 2013, 14.) 

 

Kokouksella ei ole tiettyä määriteltyä ajallista kestoa tai osallistujarajaa. Muuta-

mankin henkilön kokoontuminen luokitellaan kokoukseksi. Kokous voi tarvitta-

essa kestää vain yhden päivän tai se voi kestää monta päivää sisältäen erilaisia 

tapahtumia ja ohjelmia. Henkilöt voivat kokoontua satunnaisesti tai pitää ko-

kousta tietyin väliajoin tai kerran vuodessa. Monimuotoisissa kokouksissa asi-

akkaille on tarjolla mahdollisesti ruokaa, juomaa, tarvittaessa majoitus, oheisoh-

jelmaa sekä muita mahdollisesti järjestettyjä elämyksiä. Kokoukset voivat koos-

tu sisällöltään monesta eri asiasta, jotka palveluiden kautta luodaan yhdeksi 

kokonaisuudeksi. (Rautiainen & Siiskonen 2013, 14.)  

 

Mielenkiinto monimuotoisiin kokouksiin tulee palveluiden kautta. Palveluiden 

tarjonnan kautta kokouksiin luodaan erilaisia kokonaisuuksia, jotka koostuvat 

monista eri osista. Yksi kokoukseen kuuluva osa voi olla esimerkiksi ruokailu. 

Osien yksityiskohdat sekä kokoukseen liittyvät muut osatekijät tuottavat koko-

naiskuvan kokouksesta ja sen laadusta. Kokonaiskuva kärsii, jos kokouksen 

osat eivät toimi yhdessä tai kokouksen kautta luodut mielikuvat eivät vastaa 

osallistujien odotuksia. Keskeisintä on luoda toimiva kokoustila, jota tukee moit-

teeton palvelukokonaisuus. Kokonaisuuksiin sisällytetään erilaisia palveluja, 
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jotka tuovat asiakaskunnalle lisäarvoa. Lisäarvon kautta edistetään kokouspal-

veluiden myyntiä sekä kilpailuetua markkinoilla. (Aarrejärvi 2003, 7.)  

 

Kokouksella on aina jokin pääpalvelu, minkä vuoksi kokoukseen tullaan. Pää-

palvelun ympärillä toimivat oheis-, liitännäis- ja tukipalvelut, jotka edesauttavat 

pääpalvelun toimivuutta. Kokouksen pääpalvelun rinnalla olevilla oheispalveluil-

la pyritään lisäämään asiakastyytyväisyyttä, myyntiä sekä luomaan kilpailuetua. 

Osa palvelusta ei ole välttämätöntä asiakkaalle, mutta oheispalveluiden kautta 

voidaan tarjota elämyksiä ja positiivista tunnetta asiakaskunnalle. Kaikki palve-

lut eivät ole kuitenkaan tiedossa asiakkaille. Osa palveluista toimii palvelu tilan-

teen ulkopuolella, jo ennen asiakkaan tuloa kokoukseen. Kokouspalvelun näky-

vyys asiakkaiden puheiden ja mainosten kautta luo oletuksen palvelusta ja pel-

kästään yrityksen internetsivujen toimivuus viestii asiakkaalle palvelua, ilman 

asiakkaan tiedostamatta sitä. (Blinnikka & Kuha 2004, 30–31, 102–103.) 

 

 

3.2 Kokoustyypit 

 

Suomessa yleisimmin käytettyjä kokoustyyppien käsitteitä ovat kokous ja kong-

ressi, mutta tässä opinnäytetyössä käsitellään enemmän termiä kokous. Ko-

kous ja kongressi alan käsitteet ovat laajoja ja niiden määrittely vaihtelee mait-

tain. Kokouksilla on monia erilaisia muotoja ja niitä käytetään erilaisissa tilai-

suuksissa kokouksen tyypin mukaan. IACPO:n (International Association of 

Professional Congress Organizers) mukaan, näistä yleisimpiä kokoontumistilai-

suuksien termejä ovat konferenssi eli kokous, kongressi, neuvottelu ja yleisko-

kous. (Blinnikka & Kuha 2004, 13–14.) 

 

Konferenssilla eli kokouksella tavoitellaan selkeää tavoitetta, mikä saadaan tie-

tyssä ajassa tehtyä. Osallistujamäärältänsä kokous on pienempi ja ajaltansa 

lyhytkestoisempi kuin kongressi. Kongressi on yleensä useamman päivän kes-

tävä tapahtuma, jossa osallistujamäärä vaihtelee jopa tuhansissa osallistujissa. 

Kongressi pidetään säännöllisin väliajoin, johon osallistuu oman ryhmänsä 

edustajia. Ryhmät voivat olla esimerkiksi ammattiin, uskontoon tai kulttuuriin 

liittyviä. (Blinnikka & Kuha 2004, 13–14.) 
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Neuvottelua voidaan pitää yleiskäsitteenä tietyn ihmisjoukon tapaamisesta neu-

vottelun merkeissä. Tällaisia kokouksia voi olla esimerkiksi vuotuiset yleisko-

koukset, jotka järjestetään tarpeen vaatiessa tai säännöllisesti. Yleiskokous on 

virallinen kokous, johon osallistuu tietty ennalta määrätty määrä oman liiton, 

seuran tai organisaation jäseniä. Yleiskokouksen tarkoituksena on tietyn osallis-

tujamääränsä kautta saada päteviä vastauksia, esimerkiksi yrityksen asiakirjo-

jen hyväksymisestä. Kokoukset ovat järjestelmällisiä ja ne järjestetään ennalta 

sovittuina ajankohtina. (Blinnikka & Kuha 2004, 13–14.) 

 

 

3.3 Kokoustilat 

 

Toimiva kokoustila on mahdollisimman käytännöllinen ja yksinkertainen. Avarat 

tilat mahdollistavat huoneen muuntamisen tarvittaessa väliseinien avulla asiak-

kaiden tarpeiden mukaan. Kokoustilojen aulojen täytyy olla riittävän tilavia sekä 

mahdollisimman lähellä kokouksen vastaanottotiloja, josta vieraat voidaan joh-

taa oikeisiin tiloihin. Toimivassa kokoustilassa kuuluu olla aina tarjottavissa pe-

rustekniikka, joita asiakkaat saavat käyttää. Perustekniikkaan kuuluu tilasta riip-

puen muun muassa erilaiset mikrofonit, videotykit, projektorit, internetyhteys, ja 

fläppitaulut. Tilassa peruskokouskaluston täytyy olla kunnossa sekä saatavilla 

asiakkaille, sillä kokoustyyppejä on monia erilaisia. Kokousten virallinen ohjelma 

määrittää sen millainen tilan on oltava muun muassa tekniseltä varustukseltaan 

sekä millainen tila tarvitaan ohjelman toteuttamiseen. Tilojen pääasiana on se, 

että kokouksen tiedon kulku välittyy kuulijoille. Tiloissa pitäisi olla jonkinlainen 

mahdollisuus tiedon heijastamiselle valkokankaalle sekä tilan kuuluisi olla es-

teetön ja äänentoiston kuuluva. Tämä mahdollistaa tiedon kulkemisen vaivatto-

masti kauempaakin katsovaan osallistujaan. (Aarrejärvi 2003, 11,15–17.)  

 

Yksi tärkeimmistä yksityiskohdista on kokouspaikan rakennuksen esteettömyys. 

Kongressi–ja monitoimikeskukset ovat luotu tilaviksi ja helppokulkusiksi, jotta 

jokainen vieras pääsee kulkemaan siellä vapaasti. Hissit, rampit sekä muut kul-

kemisen edistämisen keinot ovat eduksi kokoustiloissa sekä koko rakennukses-

sa. Esteettömyydellä ei tarkoiteta pelkästään pyörätuolin käyttäjiä, vaan myös 

muita liikuntarajoitteisia, kuuroja, sokeita sekä epileptikkoja. Pääasiana esteet-

tömyydessä on tasavertaisuus vieraiden kesken. Tiedottaminen, opasteet, kul-
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keminen ja kommunikointi kuuluisi olla kaikille yhtä selkeää. (Rautiainen & Siis-

konen. 2013, 15–16.) 

 

Kokouspalveluiden tiloissa on huomioitava esteettömyyden, tapahtuman opas-

tuksen ja tekniikan toimivuuden lisäksi rakennuksen tilojen siisteys, henkilökun-

nan opastus, turvallisuus, ergonomia, sekä muut oheispalvelut. Jotta kokous-

palvelut toimisivat, on huomioitava asiakkaiden toiveet ja tarpeet. Kokouksen 

järjestäjä valitsee kokoustilan tarjonnan kautta. Tarjonnan täytyy palvella asiak-

kaan kokoustilaan liittyviä tarpeita. Kriteereinä kokoustiloille voi olla muun mu-

assa kokoustilan toimivuus ja tilavuus, imago, palvelut, hinta, sijainti tai kokous-

palvelupaketin sisältö. Yleisimpiä kokoustiloja ovat hotellit, kongressi–ja messu-

keskukset, laivat sekä risteilyalukset. Näiden lisäksi kahvilat ja ravintolat tarjoa-

vat myös kokoustiloja. (Blinnikka & Kuha 2004, 106–107,110,114.)  

 

Kongressi–ja monitoimikeskukset ovat suunniteltu suurien kokousten, kongres-

sien, juhlien ja muiden tilaisuuksien järjestämiseksi. Keskukset luodaan tilaviksi 

ja helposti muunneltaviksi sekä kokouksiin kuuluvat palvelut suunnitellaan asi-

akkaiden toiveiden mukaan. Kongressit suunnitellaan ennakkoon huolellisesti, 

pienintäkin yksityiskohtaa myöten. Tunnetuimpia kokous–ja kongressikeskuk-

sista Suomessa on Helsingissä sijaitseva Finlandia-talo ja Tampereen Tampe-

re-talo. Näihin keskuksiin mahtuu monia erilaisia kokouksia ja useita ihmisryh-

miä samaan aikaan. Kokouksia voidaan pitää myös messukeskuksissa, urhei-

luhalleissa, konserttitaloissa ja oopperataloissa. Kokouksiin ja varsinkin isoihin 

kongresseihin voi saapua asiakkaita muualta kuin Suomesta. Kokousten ja 

kongressien järjestäjät luovat mielikuvaa Suomesta kongressimaana teoilla ja 

valinnoillaan. Kokouksia järjestäessä on huomioitava ympäristövaikutukset, sillä 

kansainväliset kokoukset kuluttavat ympäristöä. (Rautiainen ym. 2013, 32–33.)  

 

Osallistujamäärältään pienemmille kokouksille koulut ja hotellit tarjoavat erilaisia 

tilojansa. Yliopistojen ja korkeakoulujen juhlasalit sisältävät laadukkaat kokouk-

siin tarvittavat välineet tekniikan puolesta. Hotelleiden kongressitiloihin verrattu-

na yliopiston tilat saattavat olla sisustukseltaan yksinkertaisempia, mutta luen-

toihin tilat sopivat täydellisesti. Tilojen saanti on toisinaan hankalaa, sillä luento-

saleja käyttävät myös opiskelijat ja talon sisäiset työntekijät. (Aarrejärvi 2003, 

14.)  
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Hotelleihin pystyy järjestämään pieniä kokouksia, kun taas kokoushotelleihin 

mahtuu enemmän henkilöitä. Kokoushotellit ovat tavallisen hotellin tyylisiä, mut-

ta niissä on otettu huomioon toimivat kokoustilat ja kalusteet heti hotellia suun-

niteltaessa. Kongressitilat hotellin yhteydessä on kilpailuetu, sillä ruoka–ja ma-

joituspalvelut ovat samassa rakennuksessa. Hotellien sijainti on myös etu, ne 

sijaitsevat useimmiten keskustassa, lähellä hyviä kulkuyhteyksiä tai sivummalla 

keskustasta luonnon läheisyydessä. Erilaiset kartanot, hovit ja maalaistilat vetä-

vät puoleensa kokousasiakkaita, jotka haluavat olla luonnon tuntumassa. Kar-

tanohotellit tarjoavat tunnelmaa eri vuosikymmeniltä ja luovat palveluillaan ren-

touttavan kokouspalvelukokemuksen. Tunnelmaa ja elämyksiä tuovat myös ris-

teilyalukset. Kuten hotelleissakin, laivoissa on samana etuna ruoka–ja majoi-

tuspalveluiden samassa rakennuksessa oleminen. Tarjonta on laajempi kuin 

hotelleissa, sillä laivalla saattaa olla kymmeniä erilaisia ruokapaikkoja, sekä laa-

ja ohjelma. (Rautiainen ym. 2013, 42–47.)  

 

Kokous–ja kongressitiloista on moneksi. Kokoustilojen helppo muunneltavuus 

mahdollistaa tilojen käytön muuhun käyttöön, kuten juhlien pitämiseen. Tilavien 

tilojen puutteessa asiakkaat saattavat kääntyä kokoustilojen puoleen. Juhlapal-

velutilaisuuksia on monenlaisia. Tiloissa voidaan pitää syntymäpäiviä, häitä, 

teema–juhlia, muistotilaisuuksia tai saunailtoja. Tämä tietysti riippuu tilojen ka-

pasiteetista. Niin kokous kuin juhlatilaisuuksiinkin kuuluu ruoka ja juomapuoli. 

Kahvitus on yleisin tilaisuusmuoto, joka sopeutuu kaikkiin tilaisuuksiin, myös 

kokouksiin. Kaikki kokouspalvelut eivät mahdollista kattavia juhliin tarkoitettua 

ruokapuolta. Tällöin voidaan sopia asiakkaiden tuovan itse omat ruuat tai palve-

lupakettiin voi kuulua pitopalveluyrityksen kanssa sovitut tarjottavat. Juhlatilai-

suuksia järjestäessä kokouksiin tarkoitettuihin tiloihin, tärkeintä on tuntea tilojen 

tarjoamat mahdollisuudet. (Mättälä, Nuuttila & Saranpää 2004, 21, 28.)  

 

 

3.4 Kokouspalvelupaketin sisältö 

 

Kokouksien mukana luodaan palvelua erilaisina kokonaisuuksina. Asiakkaiden 

toiveet huomioidaan, luodaan yhdeksi kokonaisuudeksi ja se tarjoillaan helposti 

valmiissa paketissa. Arvon luominen asiakkaalle on avainsana palvelupaketin 
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sisältöä laatiessa. Arvo syntyy asiakkaille, silloin kun tuote tai palvelu vastaa 

heidän ongelmaan tai tuo heille hyötyä. Näitä arvoja asiakkaat etsivät pakettien 

kautta. Arvon tuottaminen asiakkaille on kokouspaketin kannalta tärkeää, sillä 

onnistunut arvon tuottaminen mahdollistaa asiakkaita käyttämään palveluita 

useammin. (Grönroos 2000, 27; Blinnikka ym. 2004, 35.)  

 

Arvon luominen asiakkaalle on yrityksen perustehtävä, mutta sen lisäksi voi-

daan tarjota lisäarvoa. Lisäarvo ei ole pakollinen yrityksen toiminnan kannalta, 

mutta se on kilpailutekijä markkinoilla. Sen avulla pyritään erottumaan muista 

samanlaisista kokouspalvelupaketeista. Kilpailukeinona lisäarvoa voi lisätä 

alentamalla hintoja tai lisäämällä asiakkaan palvelusta tai tuotteesta kokemaa 

saamaa hyötyä. (Tuulaniemi 2016, 30,38.) 

 

Toimivan palvelupaketin luominen on tärkeä vaihe kokouksen tuotantoproses-

sissa. Kokouspalvelupaketti koostuu pääasiassa ydin-, oheis- ja lisäpalveluista. 

Kokouspalvelupaketin suunnittelu alkaa kokouksen ydinpalvelun kartoittamisel-

la. Ydinpalvelulla tarkoitetaan kokouksen virallista ohjelmaa; kenelle palvelu on 

tarkoitettu ja mikä kokouksessa houkuttelee asiakkaita. Ydinpalvelun kuuluisi 

olla laadullisesti toteutettu ja suunniteltu. Koko palveluprosessin hahmottaminen 

sekä työn merkityksen ymmärtäminen edesauttavat palvelun laadullista toimi-

vuutta. Asiakkaat arvioivat tilaisuuden laatua, jos sitä ei ole toteutettu kunnolla, 

oheispalvelutkaan eivät pelasta palvelukokonaisuutta. Kokouksen palvelupaketti 

toimii, kun ydin- ja lisäpalvelut täydentävät toisiansa. Toimivan kokonaisuuden 

keskeisin lähtökohta on asiakastyytyväisyys. Parhaimmassa tapauksessa pal-

velupaketin kokonaisuus ylittää asiakkaiden odotukset. Tilaisuuden tavoitteet 

määrittelee kokouksen järjestäjä ja lopullisen lopputuloksen sekä prosessin ar-

vioivat asiakkaat. Asiakkaalle luotu laadullinen arvo palvelun toimivuudessa ja 

asiakaspalvelussa määrittää palvelutapahtuman onnistumisen. (Blinnikka ym. 

2004, 96–98.)  

 

Kokoustilaa kartoittaessa, asiakkaat ensisijaisesti tulevat palvelupaketin ydin-

palvelun takia, mutta se ei ole aina sama kaikille asiakkaille. Lisäpalvelut täy-

dentävät ydinpalvelua ja herättävät asiakkaan mielenkiintoa. Kokouspakettiin 

kuuluvat tapahtumat tuovat lisäarvoa asiakkaille sekä erottavat kilpailijat toisis-

taan. (Leppänen 2007, 134–135.)  Oheis- ja lisäpalvelut eivät aina ole pakollisia 
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tapahtumia, mutta niiden avulla erotutaan kilpailijoista. Pääasiassa sisällöltään 

tärkeimmät kokouspakettiin kuuluvat asiat, ovat kokoustilan käyttö, opasteet 

sinne, kahvitarjoilu, toimiva tekniikka ja–laitteet. Ydinpalvelulle välttämättömät 

palvelut, kuten ruoka ja majoitus ovat oheispalveluita. Näiden välttämättömien 

palvelujen lisäksi voidaan tarjota asiakkaille muita lisäpalveluita. Lisäpalveluiden 

tarkoituksena on virkistää ja piristää asiakasta, joko kokouksen aikana tai sitten 

sen jälkeen. Nämä myös mahdollistavat asiakkaiden verkostoitumisen, sosiali-

soitumisen ja tutustumisen kokousyrityksen toimintaan. Oheispalvelu voi liittyä 

ruuan ja juoman lisäksi kulttuuriin, luontoon, hyvinvointiin, puoliajan ohjelmaan 

ja rentoutumiseen. (Blinnikka ym. 2004, 102–103.) 

 

Oheis–ja lisäpalvelujen tarjonta liitetään palvelupakettiin asiakkaiden teeman, 

arvojen ja ohjelman mukaan. Tarjonnassa huomioidaan asiakkaiden tarpeet ja 

tietysti järjestäjän näkökulmasta itse budjetti. Lisäpalvelut on kuitenkin luotava 

helpoiksi ja nopeiksi, eikä liian vaativiksi ja raskaiksi asiakkaille. Kokouksilla on 

tietty ajallinen pituus, joten oheispalveluissa kuuluu huomioida käytettävissä 

oleva aika, mahdollinen valmisteluaika sekä palveluun vaativat varusteet. (Blin-

nikka ym. 2004, 103–105.) 
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4 KOKOUSPALVELUPAKETIN KEHITTÄMINEN 

 

 

4.1 Kehittämisprosessin lähtökohdat 

 

Palvelujen kehittäminen mahdollistaa yrityksen menestymisen markkinoilla niin 

kansainvälisesti kuin kotimaassaan. Kehittämisellä tavoitellaan kilpailukyvyn, 

kannattavuuden ja innovatiivisuuden luomista liiketoiminnallisesti. Jotta palvelu-

ja kehittävä yritys menestyisi markkinoilla sekä mahdollistaisi kilpailukykyä, täy-

tyy luoda hyvin suunniteltu tuotekehitysohjelma. Tuotekehitysohjelman rinnalla 

kulkee asiakaslähtöisyys, kustannustehokkuus sekä niiden jatkuva innovointi. 

Nämä tavoitteet ovat onnistuvan tuotekehityksen suunnittelun keskiössä. Palve-

lua kehittäessä tuotteeksi voidaan tuotteistaa vanhaa tai uutta palvelua. Uusi 

palveluidea kehitetään toimivaksi palvelukonseptiksi ja olemassa olevaa palve-

lua parannetaan ja tehostetaan laadukkaaksi. Tuotteistaminen luo palvelun to-

delliseksi asiakkaille sekä helpottaa sen ostamisprosessissa. Lisäarvon luomi-

nen asiakkaille kulkee tuotteistetun palvelun rinnalla. (Jaakkola, Orava & Varjo-

nen 2009, 2,5.)  

 

Palvelua kehittäessä luodaan ensimmäiseksi näkemys siitä, miten yrityksen 

liiketoimintastrategian kautta saadaan kehiteltävä palvelu kannattavaksi sekä 

kasvua tavoittelevaksi. Yrityksen toiminnan kannalta uuden tai vanhan palvelun 

kehittämisen lähtökohtana on saada aikaan menestystä uusien ideoiden kautta. 

Uudet ideat tuovat mahdollisesti kilpailukykyä sekä uutta osaamista henkilökun-

nalle. Idea palvelun kehittämisestä lähtee usein asiakkaista ja heidän tarpeis-

taan. Jotta liiketoiminta menestyisi, on luotava strategisten valintojen kautta tie-

toa asiakkaiden tarpeista, toimialan olosuhteista, trendeistä sekä kilpailijoista. 

Lisäksi kehittämisprosessissa huomioidaan yrityksen oma asiantuntevuus sekä 

voimavarat. Yrityksen reagoiminen asiakkaiden tarpeisiin pelkästään ei usein 

riitä. Markkinoiden tarkkailu mahdollistaa palvelun piilevien tarpeiden havaitse-

misen. Piileviä tarpeita luokitellaan sellaisiksi mitä asiakkaat eivät tiedosta etu-

käteen tarvitsevansa. (Jaakkola ym. 2009, 2–5.)  

 

 



16 

 

4.2 Palvelutuotteen kehittäminen 

 

Jotta palvelua voidaan kehittää, palvelutuote täytyy suunnitella kehitysprosessin 

kautta. Palvelutuotteen kehittäminen on prosessi, joka jatkuu jatkuvasti kehittä-

en palvelutuotetta entistä paremmaksi. Kun palvelutuotetta lähdetään kehittä-

mään, pääasiana on joko kehitellä täysin uusi tuote tai parannella olemassa 

olevaa tuotetta. Kummassakin tapauksessa palvelulla tavoitellaan asiakastar-

peen tyydyttämistä sekä kilpailukyvyn lisäämistä. (Raatikainen 2008, 59–60.)  

 

Prosessi alkaa tarvekartoituksella, mitä ongelmaa pyritään ratkaisemaan ja mil-

laiselle kohderyhmälle. Yrityksen tavoitteet suhteessa palvelutuotteen kehittä-

miseen havaitaan ja luodaan yhtenäinen ymmärrys. (Tuulaniemi 2016, 128.) 

Tuotekehityksen taustalla on usein asiakkaiden tarpeet, mutta on hyvä pitää 

silmällä myös markkinoita. Markkinoiden tarkkailulla on mahdollisuus huomata 

tarve, jota asiakas ei itse välttämättä tiedosta tarvitsevansa. Prosessin seuraava 

vaihe on luoda idea kehitettävästä palvelutuotteesta. Tuotteen ideointia tarkas-

tellaan asiakkaiden tarpeiden lisäksi markkinoinnin lähtökohdista ja tuotekehi-

tyksen näkökulmasta. Tutkimustietoa hyödyntäen ja asiakkaiden toiveiden avul-

la voidaan ideoida kehitettävää palvelutuotetta sekä havaita mahdollisia puuttei-

ta. Sopivan tuoteidean löydettyä päästään esitutkimusvaiheeseen, jossa selvite-

tään tuotteen ominaisuudet ja soveltuvuus markkinoille. (Raatikainen 2008, 59–

60.) 

 

Esitutkimuksella selvitetään tuotteen tai palvelun tuotantomahdollisuudet ja 

kannattavuuskartoituksen. Samalla mietitään mitä lisäarvoa tuote tuo, jotta se 

erottuisi jo markkinoilla olevista tuotteista. (Raatikainen 2008, 59–61.) Esitutki-

musvaiheessa voi katsoa ja oppia muilta alan toimijoilta. Jalkautuminen eri toi-

mijan yritykseen, heidän palveluidensa käyttäminen tai nettisivujen lukeminen 

opettaa muiden organisaatioiden toiminnasta. Esitutkimus johtaa itse tutkimuk-

seen, jonka pääpainona on ymmärtää asiakkaiden tarpeita. (Tuulaniemi 2016, 

138–139.) 

 

Palvelutuote suunnitellaan vastaamaan asiakkaan toiveita ja tarpeita, joten asi-

akkaiden motiivit on tärkeää tunnistaa. Perinteistä perusinformaatiota tuovia 

menetelmiä ovat asiakastyytyväisyyskyselyt ja niiden mittaukset sekä muut vas-



17 

 

taavat markkinatutkimuksen menetelmät. Jotta voisimme ymmärtää enemmän 

asiakkaita, tietoa voidaan kerätä myös valmiin tausta–aineiston, haastattelun, 

havainnoinnin, luotaimien ja verkkotapahtumien kautta. Tutkimuksen keskei-

simpiä kohtia on asiakasymmärrys sekä strateginen suunnittelu. Strateginen 

suunnittelu luo kilpailustrategiaa, jotta yritys pärjäisi markkinoilla. Palvelutuot-

teen luoma palvelu ja sen brändi arvioidaan sekä etsitään palvelutuotteelle 

paikka markkinoilla. Yritys voi keskittyä kilpailustrategiassa esimerkiksi alhai-

seen hintaan tai arvon luomiseen. (Tuulaniemi 2016, 142–143, 146, 174.) 

 

Tutkimuksen tulosten perusteella kehitellään prototyyppi, jota pyritään testaa-

maan esimerkiksi asiakkaan, markkinoinnin, tuotannon tai jatkokehittelyn näkö-

kulmasta. Prototyyppi ei ole valmis tuote, vaan luonnos, josta pohditaan tuot-

teen mahdollisuuksia markkinoilla. (Raatikainen 2008, 62.) Palvelun ideointi 

konkretisoituu ja kehittämiskohteena olevaan ongelmaan löytyy erilaisia ratkai-

suehdotuksia, joita muokataan ja yhdistetään sopivaksi kokonaisuudeksi ja luo-

daan prototyyppi. Konseptissa saadaan yhtenäinen kuva kehitetystä palvelusta, 

jolloin on helppo lähteä testaamaan palvelua käytännössä. Prototyyppi testaa-

minen tuo varmuutta palvelukonseptin toimivuudesta. Tavoitteena on huomioi-

da, että mitkä asiat toimivat ja mitkä taas eivät. Prototyypin voi viedä myös 

markkinoille testattavaksi, jolloin palvelutuotetta voidaan edelleen kehittää saa-

dun palautteen kautta. Tässä vaiheessa voidaan havaita mikä prototyypissä 

toimii ja mikä ei. (Tuulaniemi 2016, 182, 191, 196, 232.)  

 

Kun prototyyppi todetaan mahdolliseksi, laaditaan suunnitelma markkinoinnista 

ja tuotannosta. Tämän lisäksi arvioidaan kannattavuus liiketaloudellisesti, eli 

paljonko sen pitäisi tuottaa tulosta yritykselle. Tuote on viimeistelyä vaille val-

mis, kun nämä kohdat on käyty. Viimeistelyvaiheessa tuote tai palvelu laitetaan 

tuotantokuntoon ja aloitetaan sen markkinointi ja myynti. Kehitetystä tuotteesta 

tai palvelusta on hyvä kerätä palautetta ja niiden pohjalta miettiä mahdollisia 

jatkokehitysideoita. Palvelutuote ei ole koskaan valmis, vaan sitä pitää kehittää 

jatkuvasti. (Raatikainen 2008, 62–63.) 
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4.3 Palvelun tuotteistaminen 

 

Tuotteistamisella on monia erilaisia määritelmiä, mutta sen perusajatuksena on 

vanhan tai uuden tuotteen tai palvelun paketoiminen selkeäksi kokonaisuudeksi 

sekä sen tuominen markkinoille (Kamk n.d.). Palvelun tuotteistaminen on tuote-

kehittelyä, jossa kehitetystä tuotteesta tehdään asiakkaalle palvelukokonaisuus. 

Kokonaisuus yleensä määritellään palvelupakettina, johon on liitetty itse palve-

lun lisäksi tuki–ja liitännäispalveluita. Tuotteistaminen on lyhkäisyydessään pal-

velukokonaisuus, joka on selkeästi selvillä. (Raatikainen 2008, 64.) Palvelutuot-

teen kehittäminen johtaa tuotteistamisprosessiin, jonka tarkoituksena on kartoit-

taa mistä eri osista tuote muodostuu, jolloin siitä voidaan luoda varsinainen pal-

velukokonaisuus. Periaatteena on saada realistinen kuva tuotteesta sekä sen 

hintalaatu suhteesta, jolloin se voidaan luoda markkinakelpoiseksi. (Kamk n.d.)  

 

Tuotteistaessa uutta tuotetta, täytyy ymmärtää, että mikä vaan voi olla tuote. 

Tuote voi olla fyysinen tavara–tai palvelutuote, mutta näiden kahden rinnalla on 

monia muitakin tuotteita, kuten tieto, elämys, tapahtuma tai aatteet. Kaikki näitä 

voi myydä asiakkaalle päätuotteen lisänä. Kuten tuotetta kehittäessäkin, palve-

lun tuotteistamisprosessin tärkein lähtökohta on asiakkaat. Asiakkaiden tarpeet 

otetaan prosessin jokaisessa kohdassa huomioon. Prosessi lähtee liikkeelle 

ideasta, jotka tulevat usein asiakkaiden kautta. (Raatikainen 2008, 64, 66.) 

 

Asiakaskohderyhmä on hyvä määritellä heti alussa, jotta palvelun tuotteistami-

nen onnistuisi. Palvelua on vaikea tuotteistaa, jos vaihtaa kohderyhmää monta 

kertaa. Asiakaskohderyhmän määrittelyn ansiosta voidaan ymmärtää uuden 

tuotteen tarvetta ja haluttavuutta. Yrityksen kannattaa myös huomioida palvelu-

tuotteen kannattavuus, sillä pelkkien asiakkaiden vaatimusten mukaan ei saada 

kannattavaa tuotetta. Tuoko palvelutuote mahdollisuuksia markkinoilla, paljonko 

se tulisi kustantamaan sekä onko asiakasryhmä riittävä. Tarvekartoituksen jäl-

keen ideasta rakennetaan palvelukokonaisuus. (Raatikainen 2008, 66–67.)  

 

Palvelun tuotteistaminen ei ole yhtä helposti hahmoteltavissa kuin tuotteen. 

Fyysinen tuote hahmottaa sen mitä asiakas haluaa ostaa, kun taas palvelutuot-

teessa pyritään poistamaan asiakkaan ongelma palvelun kautta. Raatikaisen 

(2008, 69) mukaan tuotteen tai palvelun rakentumista voidaan kuvata sipulin 
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muodossa (kuva 1). Sipuli rakentuu monista eri kerroksista niin kuin palvelun ja 

tuotteen osatkin. Palvelusipulin ydin merkitsee tuotettavan palvelun tärkeintä 

lähtökohtaa, joka on vastata asiakkaan ongelmaan. Ytimen ympärillä olevat ker-

rokset koostuvat havaitusta palvelusta ja lisäarvosta. Nämä elementit muodos-

tavat palvelukokonaisuuden, jotka paketoidaan yhdeksi toimivaksi palvelupake-

tiksi. Havaittua palvelua on kaikki se, mitä asiakas havaitsee ennen ydinpalvelu-

tapahtumaa tai sen aikana. Asiakas havaitsee palvelun kokonaisuutta yrityksen 

internet-sivun kautta, odotus- ja palveluajasta, henkilöstön palvelusta, laitteista 

ja ylipäätänsä palveluprosessin kulusta. Näiden ympärille luotu lisäarvo voi tulla 

yrityksen imagon, lisäpalveluiden, laadun tai hinnan kautta. (Raatikainen 2008, 

69–72). 

 

 

KUVA 1. Palvelusipuli 

 

Tärkeässä osassa tuotteen kehityksen kannalta on henkilökunnan tietoisuus 

palvelun kehitysprosessista ja siitä, mitä kaikkea kehitettävään tuotteeseen kuu-

luu. Palvelun tuotteistamisen ideana on luoda palvelu, jonka laatu ei katoa sen 

siirtyessä uusille työntekijöille. Tiedon välittäminen tuotteistetun palvelun tekijöil-

le siirtyy henkilöstä toiseen ilman erillistä asiantuntijakoulutusta. Kun palvelutuo-

te on kehitetty, sen tuotteistamiseen kuuluu dokumentointi. Dokumentointiin 
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kuuluu palvelun suunnitteluvaiheet, myynnin menetelmät, erilliset sopimukset ja 

kaikki muut vastaavat tiedot. Kun palvelutuotteen tiedot on kirjattuna sähköisesti 

tai kirjallisesti, kuka tahansa voisi ryhtyä kyseisen palvelun tuottajaksi. Doku-

mentoimaton palvelutuote huomataan helposti palvelu tilanteessa. Epävarma 

tieto palvelun hinnasta, sisällöstä sekä palvelun vastaajasta kertoo tuotteistami-

sen menneen pieleen. Palvelun ominaisuudet kuuluu kirjata ylös, jottei epävar-

muutta ilmenisi asiakastilanteessa. (Parantainen 2007, 12, 25.)  

 

Palvelun uudistukset voidaan laittaa myös asiakkaiden nähtäville esimerkiksi 

tuotekortin avulla. Tuotekorttiin tiivistetään yhteen sivuun informaatio palvelun 

sisällöstä. Tuotekortti voi olla paperinen, yrityksen tiloissa oleva tiedosto tai 

sähköinen tiedote esimerkiksi yrityksen nettisivuilla. Tuotekortti informoi ja sa-

malla mainostaa palvelua potentiaalisille asiakkaille. (Raatikainen 2008, 73.) 

 

 

4.4 Hinnoittelumenetelmiä 

 

Uutta tai vanhaa palvelua kehittäessä on hyvä kartoittaa palvelutuotteen hinnoit-

telun perusteet. Miten saadaan palvelulle sopiva hinta, jotta se olisi asiakas-

ryhmälle mieluinen. Asiakaskohderyhmästä riippuen, mielipide korkeasta tai 

matalasta hinnasta saattaa vaihdella. Palvelutuotteen matala ja korkea hinta 

luovat erilaisia mielikuvia asiakkaille. Matala hinta saattaa luoda epäilyksen sii-

tä, että saako asiakas sillä hinnalla palvelua mitä toivoo. Hinnoittelu koostuu 

erilaisista tavoista, joiden kautta voi tehdä palvelulle hinnan. Hinnoitteluperustei-

ta voi olla kuluttajan tarpeet ja tottumukset sekä kilpailijoiden hinnat. (Raatikai-

nen 2008, 148.)  

 

Palvelutuotteen hinnoittelussa tärkeintä on kuitenkin saada kannattavaa myyn-

tiä aikaiseksi, eikä jäädä tappiolle. Hinnoiteltaessa palvelua täytyy olla selvillä 

palvelunsa sisällöstä; mitä kaikkea se kattaa. Palvelun kustannukset selvite-

tään, jotta voidaan arvioida palvelun kateprosentti. Kustannusten hinnoittelu on 

yksi perinteisistä hinnoittelutavoista. Hinnan puolesta yritys ei jäisi tappiolle, sillä 

palvelun myyntihinnasta jäisi jotain käteenkin. Järkevintä olisi huomioida myös 

asiakkaiden toiveet hinnan suhteen, sillä asiakas ostaa kyseisen palvelun 

yleensä hinnan perusteella. Hinnoittelumenetelmiä on monenlaisia, mutta yksi 
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selkeä hinta on helpoiten viestitettävissä asiakkaille. (Parantainen 2007, 85–

88.) 

 

Kokouspalveluiden hinnoittelu paketin muodossa on yksinkertaisin hintatapa 

asiakkaalle. Kokouksenpakettihintoja voi olla peruspaketti, joka kattaa kokousti-

lojen lisäksi, ohjelman, majoituksen sekä ruokailun. Peruspaketista voidaan 

myydä myös riisuttu versio, joka sisältää vain kokoustilan ja sen sisällä olevan 

ohjelman. Ruoka, majoitus ja muut lisät asiakas maksaa itse. Kattavin näistä 

paketeista on täyspaketti, joka kattaa kaiken, kuten kokouksen aikana olevat 

ohjelmat, majoituksen, ruokailun sekä muut oheispalvelut. Pakettihinta saattaa 

olla este asiakkaille, jos kyseiset paketit eivät vastaa asiakkaiden toiveita ja 

mielikuvia. Tämän vuoksi on hyvä pystyä soveltamaan paketinhintaa siten, että 

asiakkaat pystyvät rakentamaan omanlaisensa paketin. Hinta liikkuu paketin 

koon mukaan. (Blinnikka & Kuha 2004, 74.) 

 

Hinnoittelu voidaan toteuttaa prosessina, jossa analysoidaan ensiksi, mikä tai 

mitkä ovat hinnoittelun vaikuttavia perustekijöitä. Perustekijöitä hinnoittelulle 

voivat olla liiketoimintamalli, palvelutuotteen ominaispiirteet, asiakkaat, kilpaili-

jat, kustannukset ja tuotteen elinkaari. Näiden vaikuttaminen palvelun hintaan 

analysoidaan, jotta voidaan asemoida palvelulle hinnoittelualue. Hinnoittelualue 

koostuu markkinarakenteesta, differoinnista ja hintakilpailutilanteesta. Organi-

saatio kartoittaa, kuinka paljon samanlaista palvelua on markkinoilla. Palvelun 

hinnoittelualue on laaja, jos samantyylistä palvelutuotetta ei ole havaittavissa 

markkinoilla. Jos samankaltaisia tuotteita on jo markkinoilla, pyritään erottu-

maan muista kilpailijoista differoiden; mikä on yrityksen kilpailuetu. Hintakilpailu-

tilanteessa kartoitetaan muiden yritysten hinnat ja sen kautta pyritään kilpaile-

maan alhaisemmilla hinnoilla. (Raatikainen, 2008, 149–152.) 
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5 MARKKINOINTIVIESTINTÄ 

 

 

5.1 Markkinoinnin käsitteistä 

 

Markkinoinnin periaatteena on tuottaa myyntiä yritykselle ja mainostaa heidän 

tuotteitaan ja palveluitaan. Yrityksen tuote tai palvelu tuodaan näkyväksi mark-

kinoinnin avulla kuluttajille ja pyritään ostotapahtumaan. Tuotteiden olemassa-

olosta ja niiden ominaisuuksista pystytään viestimään asiakkaille markkinointi-

viestinnän työkaluja käyttäen. (Aaltonen, 2016.) Markkinointiviestinnän kautta 

tuodaan myös yrityskuvaa näkyväksi sekä luodaan tunnettavuutta. Viestinnän 

kautta pyritään saamaan asiakkailta palautetta ja vastaamaan heidän tarpeisiin-

sa. (Bergstörm & Leppänen 2018, 300.) 

 

Markkinointi ja markkinointiviestintä ovat eri käsitteitä, jotka yleensä ajatellaan 

samoiksi sisällöltään. Markkinointi vastaa myynnin edistymisestä, kun taas vies-

tintä pyrkii vaikuttamaan potentiaaliseen ostajaan viestinnän kautta, eli kirjalli-

sesti, suullisesti tai kuvallisesti. Markkinoinnin tavoitteena on lisätä myyntiä 

houkuttelemalla asiakkaita käyttämään yrityksen palveluita, sekä ylläpitää jo 

solmittuja asiakassuhteita houkuttelemalla asiakkaita asioimaan uudelleen. Yri-

tys luo luotettavuutta tuotteen tai palvelun kautta ja sitoo asiakkaita asioimaan 

yrityksessä useammin, jolloin saadaan mahdollisia kanta–asiakkaita. Tyytyväi-

nen asiakas kertoo myös tuttavillensa yrityksestä, jolloin yrityskuva tulee tunne-

tummaksi. Asiakaan viestiminen yrityksestä muille luo markkinointiviestintää. 

(Grönroos 2009, 317–318; Nokkonen–Pirttilampi 2014, 16.)  

 

Lähtökohtaisesti kaikki yrityksen viestintä on markkinointiviestintää. Yrityksen 

työntekijöiden puhe, teot ja ilmeet viestivät asiakkaille yrityksestä, myönteisesti 

tai kielteisesti. Nykyään markkinointiviestintä liikkuu myös sähköisesti. Yrityksillä 

on mahdollisuus antaa hyvä kuva itsestänsä internetissä. Asiakkaisiin on helppo 

ottaa yhteyttä ja he voivat helposti ottaa yritykseen yhteyttä. Viestintä helpottaa 

myös asiakkaita markkinoida yritystä asiakaspalautteen kautta sosiaalisessa 

mediassa. Palaute kantautuu kaikkien nähtäville, oli se sitten positiivinen tai 

negatiivinen kommentti palvelusta. (Nokkonen–Pirttilampi 2014, 16,19.)  
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Tiedonkulun vuoksi markkinointiviestintä on tärkeää yritykselle. Asiakas ei osaa 

ostaa yrityksen tuotteita tai palveluita, jos niistä ei viestitetä kuluttajille. Asiak-

kaalle luodaan samalla mielikuvaa yrityksestä ja sen luotettavuudesta. Jos yri-

tys ei tiedota asiakkaille tuotteen tai palvelun hetkellisestä ongelmasta heti, asi-

akkaat jäävät ihmettelemään viestinnän puuttumista. Viestinnän puuttuminen 

luo asiakkaille erilaisia tunteita, jotka ovat yleensä negatiivisia mielikuvia yrityk-

sen toiminnasta. Tiedottaminen mahdollisista ongelmista ja viivästymisistä tuo 

kunnioitusta asiakkaita kohtaan ja luo positiivisen kuvan yrityksestä. Positiivisen 

yrityskuvan synnyttyä asiakas varmasti asioi uudelleen. (Grönroos 2009, 358, 

362.) 

 

 

5.2 Markkinointiviestinnän tavoitteet 

 

Tärkeintä viestinnässä on vaikuttaa kysyntään ja pitää asiakassuhteita yllä. 

Markkinointiviestinnän peruslinjauksena on ensiksi kartoittaa, kenelle viestite-

tään, mihin viestinnällä pyritään sekä miten viestitetään. Suunnittelun perustana 

toimivat asiakkaat, joiden kautta huomioidaan, mikä on markkinointiviestinnän 

kohderyhmä ja miten heidät tavoitetaan. Asiakkaiden ymmärtäminen auttaa yri-

tystä lähestymään asiakkaita viestinnän kautta. Jotta ymmärrystä voidaan kerä-

tä, yrityksen pitää tietää mitä medioita heidän kohderyhmänsä käyttävät sekä 

miten niitä voidaan lähestyä. Yrityksen markkinointiviestintä kuuluu olla sään-

nöllistä ja jatkuvaa. Tällaista viestintää voi olla esimerkiksi internetsivujen ylläpi-

to tai erilaiset kampanjat. Markkinointiviestintää voidaan toteuttaa perinteisesti 

mainonnan ja henkilökohtaisen myyntityön kautta. Viestinnän eri keinoista täy-

tyy löytää omalle yrityksellensä sopiva tapa. Markkinoinnista luodaan suunni-

telma, jotta markkinointiviestintää voitaisiin toteuttaa onnistuneesti. Tavoitteena 

on keskittyä yrityksen tulevaisuuden ja brändäykseen suunnitelman kautta. 

(Bergström & Leppänen 2018, 300–301.) 

 

Yrityksen kannattavuuden kannalta myynnin tavoittelu on tärkeässä osuudessa. 

Myynnin kasvattaminen on myös markkinointiviestinnän tavoite, mutta viestin-

nällä voidaan tavoitella muutakin. Yrityksen markkinointiviestinnän tavoitteiden 

selvittäminen suoritetaan heti alkuvaiheessa. Halutaanko viestinnän avulla tie-

dottaa yrityksestä, erottua kilpailijoista, herättää ostohalua, luoda uskollisia asi-
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akkuuksia vai vahvistaa yrityksen imagoa ja brändiä. Markkinointiviestintä on 

asiakaslähtöistä toimintaa, jota tarkastellaan yrityksen kohderyhmien kautta. 

Yrityksen kohderyhmät on tärkeää määrittää, jotta tiedetään kenelle markkinoin-

tiviestintä suunnataan. Viestintä pyritään luoda houkuttelevaksi kohderyhmälle. 

Kohderyhmiä on monia erilaisia, yritys voi keskittyä viestinnässä esimerkiksi 

nykyisiin tai mahdollisiin ostajiin, jälleenmyyjiin, suosittelijoihin tai mediaan. 

(Bergström & Leppänen 2018, 300–302.)  

 

Kohderyhmiä voi olla useita, mutta viestintä pitää olla kummallekin ryhmälle 

sopivaa. Tällöin viestintä vaihtaa muotoaan eri kohderyhmille. Viestin houkutte-

levuus on täysin erilainen esimerkiksi vanhojen ja nuorten asiakkaiden välillä, 

myös viestintäkanavat poikkeavat toisistaan. Viestin sisällöt on suunniteltava 

hyvin, jotta voidaan tavoittaa oikea kohderyhmä. (Aaltonen 2016.) 

 

 

5.3 Viestinnän eri keinot 

 

Yritys voi viestiä kohderyhmällensä monia eri kanavia käyttäen. Tärkeintä on 

kuitenkin viestin perille meneminen ja sen myötä potentiaalisten asiakkaiden 

kiinnostuksen herääminen. Viestintä on vuorovaikutteista kanssakäymistä asi-

akkaiden kanssa. Vuorovaikutteinen viestintä kertoo asiakkaille todellisen tilan-

teen, esimerkiksi palvelutapahtumasta, kun taas perinteinen markkinointiviestin-

tä antaa oletuksia ja mielikuvia palvelusta asiakkaille mainonnan välityksellä. 

Markkinointiviestintä on kokonaisvaltaista viestintää, eli sanoma yrityksestä kul-

keutuu asiakkaille muutenkin kuin lehtien, television tai mainoksien kautta. 

(Grönroos 2009, 357, 358.) 

 

Markkinointiviestintää voidaan toteuttaa suunnitellusti tai suunnittelematta tai 

tuote- ja palveluviestien kautta. Suunniteltu viestintä on perinteistä markkinointi-

viestintää eli hyödynnetään televisiota, lehtiä, suoramarkkinointia tai internetiä. 

Viestit on suunniteltu houkuttelemaan asiakkaita käyttämään yrityksen palvelui-

ta. Tuoteviestillä viestitään tuotteen sisällöstä ja sen tarjonnasta, kun taas pal-

veluviestit viestivät jo tapahtuvasta palvelutilanteesta. Tähän liittyy palvelutyön-

tekijöiden eleet sekä palveluprosessi. Näistä luotettavampana viestintänä pide-

tään suunnittelemattomia viestejä. Asiakkaat viestivät yrityksestä muille kulutta-
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jille myönteisesti tai kielteisesti. Viestintää vastaanotetaan paljon ja jatkuvasti. 

Yrityksen on vaikea hallita jokaisia viestiä ja viestintämedioita. Viestintää kulkee 

paljon suunnitellusti ja suunnittelemattomasti, jolloin asiakkaat saattavat saada 

ristiriitaisia viestejä yrityksestä. (Grönroos 2009, 359–362.)  

 

Yritystä voidaan tuoda ilmi erilaisia markkinointiviestinnän työkaluja käyttäen. 

Näistä tunnetuin ja käytetyin muoto on mainonta, mutta sen lisäksi yritys voi 

käyttää henkilökohtaista myyntityötä, myynnin edistämistä sekä tiedotus- ja 

suhdetoimintaa. (Aaltonen 2016.) Mainontaa pidetään usein massaviestintänä, 

koska sen avulla voidaan saavuttaa isoja asiakasjoukkoja. Lehti-, televisio- ja 

internet-mainonnan lisäksi mainonnan välineitä voi olla suora- tai myymälämai-

nonta tai messut, näyttelyt ja sponsorimainonta. Mainonnan välineet ovat kehit-

tyneet vuosien aikana ja ne ovat lisänneet suoramarkkinoinnin mahdollisuuksia. 

Internetissä voidaan helposti ja edullisesti ottaa yhteyttä asiakkaisiin ja saada 

aikaan myyntiä. Mainonta, henkilökohtainen myyntityö, myynnin edistäminen 

sekä tiedotus- ja suhdetoiminta tuovat yrityksen näkyväksi markkinointiviestin-

nän avulla. Henkilökohtainen myyntityö luodaan vuorovaikutuksessa asiakkaan 

kanssa, jolloin asiakkaalla on mahdollisuus kysyä myytävästä tuotteesta. Henki-

lökohtaista myyntityötä sekä mainontaa tukee myynninedistäminen. Myyntiä 

pyritään lisäämään asiakkaiden ostohalukkuutta, kuten esimerkiksi antamalla 

näytteitä, ilmaisia kokeiluja, tarjouksia, palkintoja ja kylkiäisiä. Tiedotus- ja suh-

detoiminnalla tavoitellaan toiminnan jatkuvaa suunnittelua. (Raatikainen 2008, 

135–143.) 

 

 

5.4 Digitaalinen markkinointiviestintä 

 

Digitaalinen viestintä on yksi tärkeimmistä markkinointiviestinnän kohteista. In-

ternet on osa jokapäiväistä arkeamme ja sitä käytetään yhä enemmän erilaisia 

mobiileita käyttäen. Internet on yksi suurimmista vuorovaikutteisista keinoista 

markkinointiviestinnässä. Sen avulla asiakkaisiin voidaan ottaa yhteyttä ja toi-

sinpäin. Monet palvelutilanteet hoidetaan verkossa, joka voi vaikuttaa yrityksen 

tuloksellisuuteen. (Bergström & Leppänen 339.) Internetin kautta on helppo 

viestiä tuotteiden ja palveluiden ominaisuuksia yrityksen omilla sivuilla, verkko-

mainonnalla tai sähköpostilla. Sähköisen markkinointiviestinnän kautta voidaan 
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tavoittaa laajoja kohderyhmiä helposti ja edullisesti. (Merisavo, Vesanen, Rau-

las & Virtanen 2006, 25.)  

 

Digitaalisuus on läsnä melkein jokaisessa taloudessa, jolloin tavallisinta on siir-

tyä sähköiseen viestintään. Internet, sähköposti, matkapuhelimet, digitaaliset 

televisiot ovat digitaalisen markkinointiviestinnän muotoja, joiden ominaisuuksia 

hyödynnetään viestinnässä. Digitaalisessa viestinnässä huomioidaan kohde-

ryhmät, jolloin saadaan selville mitä sähköisenviestinnän muotoa käytetään. 

Digitaalista viestintää voidaan käyttää monessa eri kanavassa tarpeiden mu-

kaan. (Karjaluoto 2010, 13–14, 98.) 

 

Asiakaskohderyhmät saadaan hyvin tavoitettua sosiaalisen median kautta. Var-

sinkin nuoret ja aktiiviset aikuiset käyttävät sosiaalista mediaa päivittäin. Sosi-

aalinen media on vuorovaikutteista osallistumista erilaisilla nettisivuilla, joissa 

viestin sisällöstä vastaa sivujen käyttäjät. Sosiaalisessa mediassa voidaan ja-

kaa mitä vain muiden henkilöiden kanssa, kommentoida ja tuoda ilmi omia nä-

kemyksiään. Yritysten tulot riippuvat asiakkaista, jolloin yrityksen täytyy seurata 

asiakkaitaan sosiaaliseen mediaan, sillä siellä he viettävät eniten aikaa. Asia-

kaskohderyhmät voidaan tavoittaa esimerkiksi Twitter-, Facebook-, Instagram- 

tai LinkedIn sivustojen kautta. (Olin 2011, 9–19.) 

 

Yritys voi valita monta digitaalisen viestinnän kanavaa, mutta kanavien pitää 

palvella asiakaskohderyhmiä. Sosiaalinen media markkinointikanavana on si-

sällöltään pitkäkestoista sekä aktiivista toimintaa. Sosiaalisen median kanavat 

valitaan kohderyhmän mukaan ja sitä päivitetään aktiivisesti, jottei yrityksen nä-

kyvyys katoaisi. Oli sitten sosiaalisen median kanava mikä tahansa, jokaisen 

kanavan tavoitteena on levittää tietoa. Yrityksen tuottama sisältö sosiaaliseen 

mediaan täytyy olla sisällöltään kiinnostavaa, jolloin muut somea käyttävät hen-

kilöt jakavat ja levittävät yrityksen sanomaa ystävillensä ja tuttavillensa. Tiedon 

levitessä yrityksen kuva tulee vielä enemmän näkyväksi someyhteisössä. Jotta 

tämä tapahtuisi, asiakkaiden täytyy löytää ensiksi yritys laajasta sosiaalisen 

median tarjonnasta. Yrityksen luomia somekanavia voidaan esimerkiksi mainos-

taa yrityksen sisällä, eri medioiden kautta, lehdissä tai yrityksen kotisivuilla. 

(Bergström & Leppänen 2018, 313, 317–321.) 
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Sosiaalisen median kanavat ja yrityksen kotisivut tulevat ilmi myös eri hakuko-

neiden kautta. Hakukonetuloksissa on tärkeää, että yritystä ehdotetaan oikean 

hakusanan syötettyä hakukoneeseen. Jos asiakas ei löydä tietoa yrityksestä 

hakukoneiden kautta, yrityksen olemassaolo ei tule kohderyhmien tietoon. 

Google on tunnetuin hakukonejärjestelmä, jota käytetään päivittäin. Jotta yritys 

löytyisi hakukoneista, on keskityttävä millaisia hakusanoja asiakaskohderyhmä 

käyttää. Hakusanoista riippuen yrityksen tiedot tulevat, joko ensimmäisinä esille 

tai sitten hakukoneen toisille sivuille. Yritys voi myös panostaa näkyvyyteensä 

erilaisten sähköisten hakemistojen kautta. Yrityksille tärkeä hakemisto on esi-

merkiksi Fonecta, jonka avulla potentiaaliset asiakkaat saavat helposti ja nope-

asti yrityksen yhteystiedot käytettävikseen. Näkyvyys hakemistoissa on yrityksil-

le merkittävää, sillä sen kautta voidaan saada uusia asiakaskontakteja. (Berg-

ström & Leppänen 2018, 317.)  

 

 

5.5 Markkinoinnin kilpailukeinot 

 

Jotta yritys pystyisi erottumaan muiden organisaatioiden tarjonnasta, yrityksen 

täytyy keskittyä siihen, miten markkinoinnilla kilpaillaan. Asiakkaiden tarpeiden 

ja kysynnänkautta laaditaan markkinoinnista ja kilpailukeinoista kokonaisuus, 

jonka kautta rakennetaan suunnitelma. Markkinoinnin kilpailukeinoja ovat tuote, 

hinta, saatavuus sekä markkinointiviestintä. Nämä neljä kilpailukeinomallia 

muodostavat perinteisen markkinointimallin. (Bergström & Leppänen 2018, 

148.) 

 

Tuote on oleellisin markkinoinnin kilpailukeino, sen ominaisuudet luodaan hou-

kutteleviksi ja asiakasryhmää kiinnostavaksi. Tuote pelkästään ei tuo kilpailue-

tua vaan sen kokonaisuus, mikä on luotu tuotteen tai palvelun ympärille. Tuote–

ja palvelu kokonaisuuksien hinnat luodaan kilpailukykyisiksi muiden tuotteisiin 

nähden. Kilpailukykyisellä hinnoittelulla ei välttämättä aina haeta edullisempaa 

hintaa verrattuna kilpailijan hintoihin. Jos tuotteen tai palvelun ominaisuudet 

tuovat asiakkaille tarvittavaa arvoa, asiakkaat ovat valmiita maksamaan tuot-

teesta enemmän.  Hinnan lisäksi tuote tai palvelu kuuluu olla asiakkaalle saata-

villa, silloin kun asiakas aikoo ostaa. Saatavuudella luodaan tuote helposti os-

tettavaksi sekä tuotteen tieto on helposti saatavilla ja näkyvillä. Tuote, hinta ja 
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saatavuus tehdään asiakkaille näkyviksi markkinointiviestinnän avulla. Markki-

nointiviestintä kilpailuetuna mainostaa yrityksen kokonaisuutta ja luo mielikuvia 

sekä ostohalua. Viestinnän eri muodot kohdistetaan asiakaskohderyhmille, joi-

den toiveet ja tarpeet ovat kartoitettu huolellisesti. (Bergström & Leppänen 

2018, 148–152.)  

 

Nämä neljä kilpailuetua ovat perinteiset kilpailuedun muodostumisen kohteet. 

Näiden lisäksi kilpailukeinoja voivat olla henkilöstö ja asiakkaat, toimintatavat ja 

prosessit sekä palveluympäristö ja muut näkyvät osat. Varsinkin palvelualalla, 

henkilöstön ja asiakaspalvelun toiminta on kilpailuetu. Henkilöstön osaaminen ja 

viihtyvyys työpaikalla luovat parempaa palvelua, josta seuraa tyytyväisiä asiak-

kaita. Yritys saa tyytyväisestä asiakkaasta lisämyyntiä ja kannattavuutta ai-

kaiseksi, sillä asiakkaiden tyytyväisyys luo heistä uskollisempia yritykselle sekä 

he suosittelevat ystävilleen ja tuttavilleen yrityksen palveluja. Kilpailukeinona 

henkilöstön viihtyvyyden edistäminen auttaa myös yritystä sisäisesti. Uusien 

työntekijöiden rekrytoiminen minimoituu, kun nykyiset työntekijät viihtyvät työ-

paikallansa. (Bergström & Leppänen 2018, 148,153–154.) 
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6 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

 

Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana oli uimahallikahvio Aqua, joka haluaa 

kehittää kahvion oheispalveluna hoidettavia kokouspalveluita. Tutkimuksen ta-

voitteena oli saada tietoa kokouspalvelutarpeista kehittämistyön tueksi. Tarkoi-

tuksena on luoda mahdollisimman hyviä ja houkuttelevia kokouspaketteja yri-

tyksen asiakaskohderyhmille. Kehittämisideaan pyritään saamaan tietoa tutki-

mukseen laadittujen tutkimuskysymysten kautta. 

 

Tutkimuskysymyksinä toimivat: 

 

1. Millaisille kokouspalveluille on kysyntää? 

2. Miten Aqua kahvion kokouspalveluja voidaan kehittää? 

3. Miten kokouspalveluja kannattaa markkinoida? 

 

Tutkimuksen lähestymistapana oli tapaustutkimus. Tutkimuksessa keskitytään 

yhden yksikön tai kokonaisuuden rajaamiseen, joten tutkittava tapaus luokitel-

laan tapaustutkimukseksi. Menetelmäksi tapaustutkimus luodaan, kun halutaan 

ymmärtää syvällisemmin tutkimuskohdetta ja sen kontekstia. (Saaranen–

Kauppinen & Puusniekka 2006.)  

 

Tapaustutkimus on kvantitatiivisen tutkimuksen menetelmä. Tämä määrällinen 

tutkimus kuvaa saatuja tutkimustuloksia taulukoin ja kuvioin, joka selviää nume-

roiden kautta. Kvantitatiivinen tutkimus vastaa kysymyksiin mikä, missä, paljon-

ko ja kuinka usein. Näihin kysymyksiin saadaan tieto erilaisista tilastoista, rekis-

tereistä tai tietokannoista. Tietoa voi kerätä myös itse lomake- ja internet kyse-

lyillä, haastatteluilla sekä havainnoinnilla. (Heikkilä 2008, 16–18.)  

 

Vastaukset tutkimuskysymyksiin kartoitetaan potentiaalisten asiakkaiden kautta, 

joille tehdään tarvekartoituskysely. Tutkimus tehdään survey tutkimusstrategian 

avulla eli tavoitteena on kerätä tietoa tutkimuskohderyhmältä kyselymenetelmiä 

käyttäen. (Jyväskylän yliopisto 2015.) Tiedonkeruumenetelmänä paperinen lo-

make vie enemmän aikaa kuin sähköiset lomakkeet. Sähköiset lomakekyselyt 

ovat nopeasti saatava keino kerätä tietoa. Internet mahdollistaa pitemmänkin 
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kyselylomakkeen käyttämisen ja vastauksia voi tulla useita kohderyhmästä riip-

puen. Sähköinen lomake toteutetaan siten, että kohderyhmään kuulumattomat 

henkilöt eivät pääsisi vastaamaan kyselyyn. Internetissä on vaikea estää esi-

merkiksi jo vastanneen henkilön vastaamaan kyselyyn uudelleen. Tällöin tutki-

muksen saatu tieto voi vääristyä. Sama tietysti pätee paperisiin lomakkeisiin. 

Kaikilla tiedonkeruumenetelmillä on puolensa, joita käytetään tarpeen mukaan. 

(Heikkilä 2008, 18–20.) 

 

Jotta tutkimuksesta saadaan luotettavaa tietoa, tutkimus tehdään pätevästi, luo-

tettavasti ja puolueettomasti. Pätevyys eli validiteetti mittaa tutkimuksen tarkoi-

tusta tutkimuskysymyksiin. Tarkoituksena on tutkia oikeita tutkimusta edistäviä 

asioita, jottei tutkimuksen tavoitteellisuus ja tarkoitus katoa. Tulosten tarkkuus ja 

kriittisyys luo luotettavuutta tutkimukseen. Tärkeintä on osata tulkita–ja analy-

soida tietoa oikeilla menetelmillä. Pätevän ja luotettavan tutkimusvaatimuksen 

lisäksi tutkimuksen täytyy olla puolueeton, jotta tulokset olisivat laadukkaita. 

Tutkija ei saa ottaa kantaa tai vaikuttaa esimerkiksi haastateltavan vastauksiin 

haastattelutilanteessa. (Heikkilä 2008, 29–31.)  

 

Tutkimuslomakkeista saatu tieto käsitellään tietokoneella tilasto–ohjelmaa käyt-

täen.  Tilastollisia ohjelmia on monia, mutta tässä työssä kyselyn tulokset ana-

lysoidaan Microsoft Excel-ohjelman laajennettua versiota Tixeliä hyödyntäen. 

Tixel-ohjelma on yhteen sopiva Microsoft Word-ohjelman kanssa, joten grafiikka 

ja taulukot on helposti siirrettävissä ohjelmasta toiseen. Tutkimusaineisto luo-

daan yhdeksi dokumentiksi, joista voidaan luoda numeraalisia tuloksia saduista 

vastauksista kuvioin tai taulukoin. Tutkimuksesta saadut tulokset kirjataan Mic-

rosoft Exceliin, jonka jälkeen tuloksia voidaan analysoida Tixelissä. Tixel-

ohjelman avulla analysoidaan vastauksia sekä saatuja tuloksia voidaan analy-

soida ristiin, jolloin voidaan tarkastella tuloksia eri näkökulmista. (Heikkilä 2008, 

121–122.) 

 

Tutkimus toteutettiin kahden eri kyselyn avulla. Internetissä saatavilla oleva 

sähköinen kysely lähetettiin sähköpostin kautta uimahalli kahvio Aquan lähiseu-

dulla sijaitseville kauppaketjuille, asunto-osakeyhtiöille, isännöitsijätoimistoille, 

aine- ja opiskelijajärjestöille sekä muille yrityksille ja toimialoille (liite 1). Paperil-

la oleva kirjallinen kysely oli saatavilla uimahallikahvio Aquassa, joka luotiin 
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kahvilan palveluja käyttäville asiakkaille (liite 2). Kummatkin kyselyt olivat saa-

tavilla kolme viikkoa. Sähköinen kysely lähetettiin noin 90 eri sähköpostiosoit-

teeseen ja vastauksia kertyi 32 kappaletta. Kahvilassa olevista paperisista lo-

makkeista saatiin vastauksia yhteensä 31 kappaletta. 

 

Sähköinen kysely koostui kysymyksistä, jotka liittyivät lähiseudun potentiaalis-

ten asiakkaiden kokouspalveluiden käyttämiseen, mikä vaikuttaa kokouspalve-

luiden valintaan ja mitä kokouspalvelupakettiin pitäisi sisällyttää. Kyselyn auki-

olon ajan potentiaalisille asiakkaille lähetettiin muistutusviestejä kyselyyn vas-

taamisesta, jotta vastausprosentti suurenisi. Paperisten kyselylomakkeiden 

kautta pyrittiin saamaan tietoa ketkä käyttävät kahvilan palveluja ja mitä niistä. 

Samalla kartoitettiin asiakkaiden mielenkiintoa kokoustiloja kohtaan sekä miten 

kahvilan palveluita voitaisiin kehittää. Kummankin kyselyn tuloksien perusteella 

kehiteltiin kokouspalvelupaketti Aqualle (liite 3). 
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7 TUTKIMUSTULOKSET 

 

 

Sähköisen kyselyn vastauksista 37 % koostui muista toimialoista, kuten erilai-

sista lähiseudun yrityksistä. Loput vastauksista olivat 16 % isännöitsijätoimis-

toista, 16 % ainejärjestöiltä, 16 % opiskelijajärjestöltä ja 9 % kauppaketjuilta 

(kuvio 1). Vähiten vastauksia saatiin asunto–osakeyhtiöiltä. 

 

 

KUVIO 1. Vastanneiden toimialojen jakauma 

 

Kyselyn tuloksista kävi ilmi, että kokouspalveluja käytetään 45 % vastaustulok-

sen mukaan 2–4 kertaa kuukaudessa. Vastaajista 32 % käyttävät kokouspalve-

luja kuukausittain ja tulosten mukaan vastaajista 10 % eivät koskaan ole käyttä-

neet kokouspalveluja. Tuloksista voidaan todeta, että jokainen toimiala käyttää 

keskimäärin 2–4 kertaa vuodessa kokouspalveluita. Vain muutama vastanneis-

ta eivät olleet koskaan käyttäneet kokouspalveluja (kuvio 2). 
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KUVIO 2. Kokouspalveluiden käyttäminen toimialoittain 

 

Tutkimuksessa kysyttiin, missä paikoissa vastaajat pitävät yleensä kokouksia. 

Vastaajat saivat valita vaihtoehdoista useamman vaihtoehdon sekä kirjata 

mahdollisesti jonkin muun vastauksen. Tulosten mukaan ravintolassa tai kahvi-

lassa pidetään kokouksia kaikista eniten. 31 % vastanneista pitää kokouksia 

joko kahvilassa tai ravintolassa. Muita kokouspaikkoja pidettiin 22 % koulujen 

tiloissa, 13 % hotelleissa, 13 % taloyhtiön kerhohuoneessa ja 13 % jossain 

muualla. Muita kokoustiloja oli muun muassa omat tilat, mökit, kirjastot, toimis-

ton neuvottelutilat ja auditoriot.   

 

Markkinointikanavista internet oli ylivoimaisesti käytetyin. Kokouspalvelut on 

helpommin löydettävissä sieltä, kuin tv:stä, messuilta tai lehdistä. Internet oli 23 

vastaajan mielestä tärkein kanava. Internetin lisäksi vastaajista yhdeksän kom-

mentoi jotain muuta markkinointikanavaa, kuten lehteä, puskaradiota, tuttavien 

suositteluja, entuudestaan tuttuja paikkoja sekä yhteistyökumppanin tai toi-

mialan sisällä olevaa markkinointia. 

 

Kokouksiin osallistuu keskimäärin 1–19 henkilöä. Kokouksiin osallistuu alle 10 

henkilöä 39 % vastaajan mukaan ja 10–19 henkilöä 45 % mukaan. Saatujen 

tulosten kautta voidaan tarkastella eri toimialojen kokousten osallistujamääriä. 

Opiskelija- ja ainejärjestöt sekä kauppaketjut pitävät enemmän 10–19 hengen 
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kokouksia, kuin isännöitsijätoimistoille riittää 1–9 henkilönkin kokous. Yli 30 

hengen kokouksia pitivät vain muut toimialat, kuten lähiseudun yksityiset yrityk-

set (kuvio 3).  

 

 

KUVIO 3. Jakauma eri toimialojen kokousten osallistuja määrästä 

 

Saatujen tulosten mukaan kokouksen ei tarvitse kestää kauan. Vastaajista 68 % 

pitävät tai osallistuvat suunnilleen 1–3 tuntia kestävään kokoukseen ja 26 % 

kokoukset kestävät 4–7 tuntia. Kun tuloksia tarkasteltaessa toimialoittain, 

jokaisella toimialla pidetään 1–3 tuntia pitkiä kokouksia. 4–7 tunnin pituisiakin 

kokouksia on, mutta vastanneista vain muut toimialat saattavat pitää jopa yli 

kahdeksan tunnin kokouksia (kuvio 4). 
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KUVIO 4. Kokouksen pituus toimialoittain 

 

Kokouspalveluiden kaikista tärkeimmät ominaisuudet vastaajien mielestä olivat 

selvästi kokouspaikan sijainti, hyvät kulkuyhteydet sinne sekä hinta. Sijainti oli 

79 %, eli lähes kolme neljäsosaa erittäin tärkeää kokouspaikassa. Puolet vas-

taajista piti hyviä kulkuyhteyksiä erittäin tärkeänä ja 31 % melko tärkeänä. Ko-

kouspalvelun hinnan suhteen puolet vastaajista oli hinnan erittäin tärkeyden 

kannalla ja loput 50 % menivät tasan melko tärkeän ja vähän tärkeän kategori-

aan. Ei ollenkaan tai vähiten tärkeintä kokouspalveluissa oli kokouspaikan tun-

nettuvuus. Puolet vastaajista oli sitä mieltä, että kokouspaikan tunnettuvuus ei 

ole ollenkaan tärkeää ja 35 % vastaajista tunnettuvuus on vain vähän tärkeää 

(kuvio 5). 
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KUVIO 5. Kokouspalveluiden ominaisuudet tärkeysjärjestyksessä 

 

Tuloksista ei näkynyt selvää vastausta siitä, että mikä olisi tietylle toimialalle 

kaikista tärkeintä kokouspalveluissa. Isännöitsijätoimistoille ja kauppaketjuille 

tärkeintä oli hinta, opiskelija- ja ainejärjestöille sijainti, asunto–osakeyhtiöille 

hyvät kulkuyhteydet ja sijainti ja muille toimialoille hyvät kulkuyhteydet. Seuraa-

vassa kysymyksessä pyydettiin vastaajia valitsemaan heille kolme tärkeintä 

ominaisuutta kokouspalveluissa ja laittamaan ne tärkeysjärjestykseen. Tällöin 

on mahdollista tarkastella syvemmin eri toimialojen tärkeimpiä asioita kokous-

palveluissa. 

 

Tärkeysjärjestyksessä jälleen kerran sijainti oli kakista tärkein ominaisuus ko-

kouspalvelupaikassa. Vastaajista hieman yli puolet oli sijainnin tärkeyden kan-

nalla. Toiseksi tärkeimmäksi ilmeni kokouspalvelun hinta, johon vastasi 13 hen-

kilöä. Kolmanneksi tärkein ominaisuus ei ollut niin selvästi nähtävillä. Palvelu oli 

kuuden vastaajan mielestä kolmanneksi tärkein ja kuuden muun vastaajan mie-
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lestä hyvät kulkuyhteydet. Av-tekniikka ja oheispalvelut olivat viiden vastaajan 

mielestä kolmanneksi tärkeitä. 

 

Toimialoittain kolme tärkeintä asiaa kokouspalvelussa näkyivät osittain selvästi. 

Isännöitsijätoimistoille tärkeintä oli kokouspaikan sijainti, toiseksi tärkein hinta ja 

kolmanneksi tärkeintä oli oheispalvelut sekä hyvät kulku yhteydet.  Muut tulok-

set eivät olleet yhtä selvässä järjestyksessä, mutta samat kriteerit toistuivat toi-

mialoittain, eri järjestyksissä (taulukko 1). Taulukosta on jätetty pois asunto–

osakeyhtiö ja kauppaketju, koska niistä oli liian vähän dataa. Asunto–

osakeyhtiön kahden vastaajan tärkeimpiä kokouspalveluihin liittyviä asioita oli-

vat sijainti, hinta, oheispalvelut, palvelut ja rakennuksen esteettömyys. Kauppa-

ketjun tärkein oli sijainti, toiseksi tärkein hinta ja kolmanneksi tärkein palvelu.  

 

TAULUKKO 1. Kolme tärkeintä asiaa kokouspalveluissa toimialoittain 

Tärkein Toiseksi tärkein Kolmanneksi tärkein 

Muu toimiala 
Sijainti Hinta 

Rakennuksen  

esteetömyys 
Palvelu 

6 4 3 3 

Isännöitsijätoimisto 
Sijainti Hinta Oheispalvelut 

4 3 3 

Opiskelija- ja ainejärjestö 
Sijainti Hinta Hyvät kulkuyhteydet 

4 4 4 

 

Kokouspalvelupaketin hintaan sisältyvien asioiden tärkeydessä oli eroja. Paket-

tiin sisältyviä aiheita oli makea- tai suolainen leivonnainen, lounas, illallinen, 

oheisohjelma ja sauna. Tärkeimpiä kokouspalvelupaketin hintaan sisällytettäviä 

oheispalveluita olivat makea- ja suolainen leivonnainen juoman kanssa sekä 

lounas. Kävi myös ilmi, että illallinen, oheisohjelma ja sauna eivät olleet melkein 

ollenkaan tärkeitä (kuvio 6). Saunaa kohtaan löytyi silti pientä kiinnostusta.  

 

Vastauksia toimialoittain ei ollut selvästi näkyvillä kuin muilla toimialoilla, sillä 

heillä on suurin vastausprosentti. Muille toimialoille, eli lähiseudun yksityisille 

yrityksille ja toimialoille tärkein oli lounaan saaminen. Välipaloista suolainen lei-

vonnainen oli makeaa välipalaa hieman tärkeämpi. Muut toimialat sekä opiskeli-

ja- ja ainejärjestöt olivat muita vastaajia vähän enemmän kiinnostuneita saunas-

ta, kun taas isännöitsijätoimistoille sauna ei ollut ollenkaan tärkeä. 
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KUVIO 6. Mitä kokouspalvelupaketin hintaan olisi tärkeää sisältyä 

 

Sähköisen kyselyn lopussa oli avoin kysymys kokouspalveluiden kehittämises-

tä, johon vastasi 19 henkilöä. Osa vastauksista oli ”en osaa sanoa”–

kommentteja. Vastaukset olivat kaikki hieman erilaisia toisistaan, osa kehitys-

ehdotuksista oli markkinointiin ja tarjouksiin liittyviä sekä palveluun ja sijaintiin 

liittyviä.  

 

Kokouspalveluiden kehitysideoita oli mm.; 

1. Markkinoida paremmin yritystä ja sen palveluita 

2. Tarjousten tekeminen yrityksille ajoissa 

3. Toimiva wifi ja av–järjestelmä 

4. Ammattitaitoinen kokousisäntä/emäntä paikalla, joka ottaa ryhmät vas-

taan ja opastaa tarvittaessa. 

5. Kokouspaikan sijainti lähellä julkista liikennettä 

 

 

Paperilomakekyselyn tuloksista ilmeni, että vastaajista 25 % olivat iältään 60 

vuotta tai yli, 22 % olivat 50–59-vuotiaita ja 19 % olivat 40–49 vuoden ikäluok-

0 5 10 15 20 25 30

Makea leivonnainen ja juoma

Suolainen leivonnainen ja juoma

Lounas

Illallinen

Erilaista oheisohjelmaa

Sauna

Makea

leivonnainen

ja juoma

Suolainen

leivonnainen

ja juoma

Lounas Illallinen

Erilaista

oheisohjelma

a

Sauna

Erittäin tärkeä 3 4 7 2 0 3

Melko tärkeä 11 13 7 3 1 5

Vähän tärkeä 11 9 4 6 7 11

Ei lainkaan tärkeä 7 6 14 21 24 13



39 

 

kaa. Näistä vastaajista nuorempaa ikäluokkaa oli alle 20-vuotiaita 16 % vas-

tauksella, hieman vähemmän kuin 20–29 ja 30–39-vuotiaita yhteensä. Noin 

kolmasosa asiakkaista on siis alle 39-vuotiaita (kuvio 7). 

 

 

KUVIO 7. Vastaajien ikäjakauma 

 

Vastaajista puolet on tällä hetkellä työelämässä, 28 % vastanneista ovat eläke-

läisiä, 16 % opiskelijoita ja loput työttömiä. Tuloksista huomasi, että kahvilassa 

asioidaan viikoittain. 74 % vastaajista asioi kahvilassa viikoittain, joista suurin 

osa on työssäkäyviä ja eläkeläisiä. Opiskelijat ja työttömät asioivat kahvilassa 

harvemmin. 

  

Kahvilan palveluista kokoustilat, saunakabinetin sauna ja välinevuokraus olivat 

vähiten olleet vastaajien käytössä, mutta kahvilan ruoka–ja juoma palveluita oli 

käyttänyt lähes jokainen vastaajista. Kahvilan ruokapalvelua oli käyttänyt 28 

asiakasta, lipunmyyntiä 23 ja muita palveluja vain kolme henkilöä (kuvio 8).  
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KUVIO 8. Kahvilan palvelujen käyttäminen vastausmäärän mukaan 

 

Asiakkailta kysyttiin lomakkeessa, että mikä johtaa kahvion palvelujen käyttämi-

seen. Tulokset olivat hyvin tasaisia, mutta kolme tärkeintä syytä palveluiden 

käyttämiseen olivat palveluiden sijainti, tuotteet ja hinta (kuvio 9). Jos tuloksia 

tarkastellaan yhdessä suurimman ja pienemmän asiakasryhmien kautta, näh-

dään ryhmien tärkeimmät palvelujen käyttöön vaikuttavimmat asiat. Suurimmat 

vastaaja-asiakaskunnat eli työssä käyvät ja eläkeläiset sekä pienemmät vastaa-

ja-asiakaskunnat, kuten opiskelijat ja työttömät on luotu kahdeksi taulukoksi 

(taulukko 2). Töissä käyvät ja eläkeläiset käyttävät kahvilan palveluita tuotteiden 

ja sijainnin takia, kun taas opiskelijat sekä työttömät arvostavat enemmän hin-

taa ja myös sijaintia.   
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KUVIO 9. Kahvilapalvelujen käyttämiseen vaikuttavat osatekijät 

 

TAULUKKO 2. Kahvilan palvelujen käyttämisen vaikutus ryhmittäin 

Töissä käyvä ja eläkeläinen Opiskelija ja työtön 

Hinta 8 Hinta 6 

Tuotteet 12 Tuotteet 3 

Henkilökunta 8 Henkilökunta 3 

Sijainti 10 Sijainti 5 

Viihtyvyys 8 Viihtyvyys 1 

Palvelukokonaisuus 7 Palvelukokonaisuus 3 

 

Tulosten mukaan kokoustilat ja saunakabinetti ovat olleet enemmän työssä-

käyvien ja eläkeläisten käytössä. Silti kokoustilat eivät kiinnostaneet ollenkaan 

puoltakaan vastaajaryhmistä. Työssä käyvät olivat vähän enemmän kiinnostu-

neita kokoustiloista kuin muut vastaajat (kuvio 10). 
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KUVIO 10. Työssäkäyvien kiinnostus kokoustiloja- ja palveluja kohtaan. 

 

Tieto kahvilan palveluista saadaan ylivoimaisesti itse kahvilasta. 69 % vastaajis-

ta ovat saaneet tietoa kahvilan palveluista kahvilan sisältä ja 19 % uimahallin tai 

kahvilan internetsivujen kautta. Kahvilan palveluista on saatu myös tietoa mai-

noksien, sosiaalisen median, lehtien ja ystävien kautta.  

 

Kahvilan palveluiden kehittämisehdotuksia tuli suurimmalta osalta vastaajista. 

Kehittämisehdotukset liittyivät enimmäkseen kahvilan ruokapalveluiden tarjon-

taan. Kokous–ja saunatiloista sekä välinevuokraus- ja lipunmyynti palvelusta ei 

kerrottu kehitysideoita. Lyhkäisyydessään kahvilan ruokapuoleen kaivattiin pal-

jon terveellisiä ruokia ja välipaloja, kuten salaattia, lounaskeittoa, vähähiilihyd-

raattisia- sekä -kalorisia välipaloja ja ruokia sekä jugurtteja.  

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

En lainkaan

kiinnostunut

Vähän kiinnostunut Melko kiinnostunut Erittäin

kiinnostunut



43 

 

8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

 

Sähköisen kyselyn kautta ei löytynyt tiettyä asiakasryhmää, joihin kannattaisi 

palveluilla panostaa. Kyselyn tuloksista pystytään silti huomaamaan tietynlais-

ten toimialojen kokouspalvelukäyttäytymistä, heille sopivia markkinointikanavia 

ja millaisia kokouksia he kaipaavat. Kyselystä saatujen tuloksien kautta voidaan 

luoda erilaisille ryhmille sopivia kokouspaketteja esimerkiksi osallistujamäärän, 

kokouksen keston ja oheispalveluiden kautta. 

 

Kirjallinen kysely, joka oli saatavilla kahvilassa, keräsi kahden viikon aikana 

noin kymmenen vastausta. Tällöin uimahallikahvio Aquan vastaukset koostuivat 

enimmäkseen kahvilan vakioasiakkaista, sillä kyselyä markkinoitiin aluksi 

enemmän heille. Kyselyn näkyvyys ja palautelaatikko oli aluksi hieman piilossa, 

mutta niiden siirtäminen näkyvämpään paikkaan toi enemmän vastauksia. Tu-

loksiin saattoi myös vaikuttaa kahvilassa olevat pääsiäistapahtumat, jotka toivat 

enemmän muita asiakkaita paikalle.  

 

Suurin osa paperiseen kyselyyn vastaajista oli vanhempaa ikäluokkaa, eli yli 40-

vuotiaita. Noin kolmasosa vastaajista oli alle 39-vuotiaita. Tuloksista voidaan 

huomata se, että vanhempi ikäluokka jakautuu työssäkäyviin ja eläkeläisiin, jot-

ka käyttävät uimahallikahvion palveluja usein. Yksi syy palvelujen käyttämiseen 

saattaa tulla eläkeläisille ja työssä kävijöille luotujen etujen kautta, kuten liikun-

ta–ja lounas seteleillä. Tällaisia etuja ei tule toisille asiakasryhmälle kuten opis-

kelijoille tai työttömille. Kyseinen niin sanottu vanhempi ikäluokka käyttävät 

Aquan palveluja tulosten mukaan viikoittain, jolloin vanhempi ikäluokka on Aqu-

alle tärkeintä asiakaskuntaa. Nuoremmat asiakkaat eli alle 39-vuotiaat eivät ol-

leet käyttäneet kahvilan kokoustiloja tai saunakabinettia. Osa vanhemmasta 

ikäluokasta olivat käyttäneet niitä joskus sekä osa työssäkäyvien vastaajista 

olivat vähän kiinnostuneempia kokoustiloista kuin muut vastaajaluokat.  

 

Tiedottaminen kahvilan sisällä toimii, sillä markkinointi kahvilan palveluista ta-

pahtuu suurimmaksi osaksi kahvilan sisällä. Suurin osa vastaajista saa tiedon 

kahvilan palveluista itse kahvilasta, mutta nämä vastaajat kuitenkin käyvät vii-

koittain uimahallissa, jolloin tietoa palveluista ei tarvitse etsiä muualta. Toinen 
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markkinointikanava oli kahvion ja uimahallin internetsivut, muissa kanavissa 

vastausprosentit olivat pienempiä. Sähköisen kyselyn perusteella internet on 

tärkein markkinointikanava lähiseudun erilaisten toimialojen mukaan. Internetin 

lisäksi markkinointia olisi hyvä lisätä vanhemmalle ikäluokalle lehtiin tai irtomai-

noksiin, sillä jokainen eläkeläinen ja suurin osa työssäkäyvistä vastasivat saa-

vansa tiedon itse kahvilasta. Ulkoinen markkinointi voisi lisätä asiakaskuntaa. 

Sähköisen kyselyn kautta kävi myös ilmi ulkoisen markkinoinnin puute. Muuta-

malta asiakkaalta tuli kehittämisideana yrityksen ja sen palveluiden parempi 

markkinointi sekä muutama vastaajista ei edes tiennyt kahvion kokouspalvelu-

tarjonnasta.  

 

Kahvion kilpailuvaltti on selvästi sijainti. Kummankin kyselytuloksen kautta si-

jainti oli kaikista tärkein asia kokouspalveluissa. Toiseksi tärkeää oli palvelun 

hinnoittelu. Paperisten lomakkeiden mukaan hintataso on kahvilassa tällä het-

kellä hyvä, mutta muutama asiakas halusin edullisempia tuotteita. Sähköisen 

lomakkeen tulosten mukaan Aquan kokoustiloissa on suurimmaksi osaksi kaikki 

tarpeellinen. Sijainti ja kulkuyhteydet ovat hyvät. Kahvilan ympärillä on runsaasti 

parkkitilaa sekä kahviosta on lähimmille bussipysäkeille matkaa noin 400–500 

metriä. Kahvilan tilat ovat esteettömät ja kokoustiloihin pääsee huonokuntoi-

semmatkin. Kokoustilat on muunneltavissa, tilat voidaan jakaa kahtia sekä pöy-

tiä ja penkkejä on helppo siirrellä tilaisuuteen sopiviksi. Kokoustiloissa on myös 

saatavilla kattava Av-tekniikka.  

 

Saatujen tulosten mukaan oheispalvelut eivät olleet erityisen tärkeitä kokous-

palveluissa. Pientä mielenkiintoa niiden suhteen silti oli. Sähköisen kyselyn 

kautta ei tullut mitään oheispalveluihin liittyviä ehdotuksia, mutta monen vastaa-

jan mielestä kokouspalvelupakettiin voisi kuulua jonkinlainen välipala tai lounas. 

Kahvilassa asioivat asiakkaat kaipasivat tulosten mukaan terveellisempiä ruokia 

kahvilan listoille. Kummastakin kyselystä saatua dataa voitaisiin käyttää ko-

kouspalvelupaketin kehittämisprosessissa. Kahvilan valikoimaa voitaisiin kehit-

tää vakioasiakkaiden mieltymysten mukaisesti uusilla ja terveellisimmillä ruoka-

tuotteilla. Nämä ruokatuotteet voitaisiin liittää kokouspaketteihin, jolloin oheis-

palveluna kokouksille olisi terveellinen lounas tai välipala kahvin kera.  
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Oheispalveluna kahvilan saunakabinettia kuuluisi markkinoida enemmän poten-

tiaalisille asiakkaille, jotta sille saataisiin enemmän käyttöä. Kummankin kyselyn 

mukaan saunapalvelu kiinnosti vain vähän asiakkaita ja potentiaalisia asiakkai-

ta. Syynä saattaa olla se, että sauna kokouksen yhteydessä ei ole vielä tuttu 

käsite lähiseudun asiakkaille. Saunakabinettia voitaisiin markkinoida ilman ko-

koustarvetta. Kokouspaketti voitaisiin luoda virkistyspaketiksi, jolloin asiakkaat 

voisivat viettää juhlia tai muita istujaisia saunan yhteydessä.  

 

Yhteenvetona Aquan nykyiset kokouspaketit ovat hyvät kokouksen kestoltaan ja 

osallistujamäärältään. Kokouspaketteja on myös mahdollista muunnella, jolloin 

asiakkaille luodaan haluamansa paketti sopivalla hinnalla. Kokouspaketteja voi-

taisiin kehittää vain oheispalveluiden kautta, kuten ruokatuotteiden luominen 

terveellisemmäksi sekä saunakabinetti voitaisiin kehitellä muita juhla–ja virkis-

tystilaisuuksia varten. Kahvilan kokouspaketteja pitäisi markkinoida enemmän 

kahvilan ulkopuolella, jotta saataisiin enemmän huomiota muilta asiakkailta. 

Tärkeintä olisi markkinoida internetissä tai vanhemmalle asiakaskunnalle irto-

mainosten kautta. 

 

Opinnäytetyön pätevyyttä tarkastellaan tutkimusmenetelmän näkökulmasta. 

Tutkimuslomakkeisiin vastattiin anonyymisti, eikä tilanteissa ollut hankittua hen-

kilöä, joka voisi vaikuttaa saatuihin tuloksiin. Sähköisen kyselyn vastaajat valit-

tiin huolella, rajattuna lähiseudun toimialoihin. Rajaamalla kohderyhmä tietylle 

alueelle saadaan tarkempaa tietoa kyseisen alueen kokoustarpeista ja -

käyttäytymisestä. Vastauksia saatiin vähän, yhteensä 63, mutta saadut tulokset 

pystyivät vastaamaan tutkimuskysymyksiin. Lomakkeiden kysymykset kehitettiin 

tutkimuskysymysten avulla, jotta lomakkeissa kysyttäisiin oikeita, tutkimukseen 

kuuluvia kysymyksiä. Tutkimusmetodina kyselylomakkeet toimivat ja niiden 

kautta saatiin tutkimuskysymyksiin haluttuja tuloksia. Kuitenkin haastattelulla tai 

muulla metodilla olisi voinut saada enemmän piilevää tietoa asiakkaiden ko-

kouspalveluiden tarpeista, eli tietoa mikä käy ilmi esimerkiksi haastateltavan 

eleiden ja ilmeiden kautta. Tulokset kirjattiin puhtaaksi tilasto–ohjelmaa hyödyn-

täen sekä tulokset tarkistettiin useaan kertaan, jottei yksikään tulos jäisi huo-

maamatta.  
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Opinnäytetyöprosessin aikataulu eteni suunnitellusti, mutta loppua kohden 

työskentelytahti alkoi hidastua. Kyselytuloksia sai odottaa kolme viikkoa ja muis-

tutusviestejä kyselyyn vastaamisesta sai lähettää useamman kerran asiakkaille. 

Tuloksia kertyi vähän, mutta tulosten analysointi onnistui ja saatiin hyviä vas-

tauksia. Tulosten ja teorian pohjalta oli hyvä aloittaa palvelupaketin kehittämi-

nen. Kuitenkin saatujen tulosten mukaan toimeksiantajayrityksessä on jo tarvit-

tavat kokouspaketit. Kokouspaketin kehittäminen ei ollut helpoin prosessi, sillä 

kehitysideoita tulosten kautta ei paljoakaan tullut. Työn tulokset ovat silti tärkeitä 

kahvilan muihin osa-alueisiin liittyen, kuten ruokaan ja markkinointiin. Vaikka 

tuloksia saatiin vähän, tutkimusmenetelmänä lomakekyselyt sopivat tähän ta-

paukseen. Syvemmin tietoa olisi saanut myös haastatteluiden kautta, mutta se 

olisi ollut vielä isompi prosessi. Koska suurin osa asiakkaista oli tyytyväisiä jo 

olemassa oleviin kokouspaketteihin, täytyi suunnitella jotain muuta. Kokouspa-

ketiksi kehittyi saunakabinetin voimalla kulkeva virkistyspaketti. Tähän päädyt-

tiin kun huomattiin, että saunakabinetti ei ole suosittu kokouksen yhteydessä, 

jolloin tilaa voitaisiin markkinoida muulla tavalla. 

 

Jatkotutkimuksena voitaisiin kartoittaa syvemmin mitä oheispalveluja asiakkaat 

kaipaisivat. Ovatko terveellisemmät ruokatuotteet kokouksen yhteydessä se 

tärkein asia vai halutaanko rinnalle muita palveluja. Vai tarvittaisiinko kahvilaan 

anniskeluoikeudet, jolloin saunakabinetissa voitaisiin nauttia juhlien yhteydessä 

esimerkiksi kuohuvaa. Oheispalvelun lisäksi voitaisiin tutkia lisää kahvion mark-

kinointikanavia, sillä pieni osa yritysasiakkaista kommentoi vapaakommenttina 

tietämättömyydestään kahvilan kokouspalveluihin liittyen. 



47 

 

LÄHTEET 

Aaltonen, T. 2016. Yritystoiminta. Mitä markkinointi on? Luettu 30.1.2019. Saa-
tavilla: 
http://www.tieto.osaavayrittaja.fi/mitae-markkinointi-on 
 
Aaltonen, T. 2016. Yritystoiminta. Markkinointiviestintä. Luettu 30.1.2019. Saa-
tavilla: 
http://www.tieto.osaavayrittaja.fi/markkinointiviestintae 
 
Aarrejärvi, L. 2003. Kokoukset ja kongressit–Järjestäjän käsikirja. Helsinki: Edi-
ta. 
 
Anita Saaranen–Kauppinen & Anna Puusniekka. 2006. KvaliMOTV - Menetel-
mäopetuksen tietovaranto. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. Luettu: 
11.2.2019. Saatavilla: https://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/L5_5.html  
 
Aqua kahvio. N.d. Kokoustilat. Luettu: 11.3.2019 Saatavilla: 

http://www.aquakahvio.fi/kokoustilat/  

 
Bergström, S. & Leppänen, A. 2018. Yrityksen asiakasmarkkinointi. Helsinki: 
Edita. 
 
Blinnikka, P. & Kuha, M. 2004. Ideasta kokoukseksi–Asiakaslähtöisten kokous-
ten ja kongressien järjestäminen. Jyväskylä: Jyamk. 
 
Grönroos, C. 2009. Palvelujen johtaminen ja markkinointi. 4.painos. Helsinki: 
WSOYpro Oy. 
 
Heikkilä, A. 2008. Tilastollinen tutkimus. 7. painos. Helsinki: Edita. 

 
Hietikko, E. 2015. Tuotekehitystoiminta. 3. painos. Helsinki: BoD. 
 
Jaakkola, E., Orava, M. & Varjonen V. 2009. Palvelujen tuotteistamisesta kilpai-
luetua. Helsinki: Libris Oy. Luettu 30.1.2019. Saatavilla: 
https://www.keuke.fi/client/keuke2017/userfiles/palvelujen-tuotteistamisesta-
kilpailuetua.pdf 
 
Jyväskylän yliopisto. 2015. Surveytutkimus. Luettu: 19.2.2019. Saatavilla: 
https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja/menetelmapolku/tutkimusstr
ategiat/tapaustutkimus 
 
Jyväskylän yliopisto. 2015. Tapaustutkimus. Luettu: 19.2.2019 Saatavilla: 
https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja/menetelmapolku/tutkimusstr
ategiat/tapaustutkimus 
 
Kajaanin ammattikorkeakoulu. N.d. Tuotteistaminen. Luettu 30.1.2019. Saatavil-
la: 
https://www.kamk.fi/fi/opari/Opinnaytetyopakki/Teoreettinen-
materiaali/Tukimateriaali/Tuotteistaminen/Tuotteistaminen  



48 

 

 
Leppänen, E. 2007. Asiakaslähtöinen myynti. Helsinki: Yrityskirjat Oy. 
 
Määttälä, S., Nuuttila, J. & Saranpää, T. 2004. Juhlapalvelu – Suunnittele ja 
toteuta. 1. painos. Porvoo: WS Bookwell Oy. 
 
Merisavo, M., Vesanen, J., Raulas, M. & Virtanen, V. 2006. Digitaalinen markki-
nointi. Helsinki: Talentum. 
 
Nokkonen–Pirttilampi, M. 2014. Pienyrittäjän markkinointiviestinnän käsikirja. 
Jyväskylä: Extreme translation. 
 
Parantainen, J. 2007. Tuotteistaminen. Rakenna palvelusta tuote 10 päivässä. 
Helsinki: Talentum.  
 
Raatikainen, L. 2008. Asiakas, tuote ja markkinat. Helsinki: Edita. 
 
Rautiainen, M. & Siiskonen, M. 2013. Kokous–ja kongressipalvelut. Helsinki: 
Restamark. 
 
Tuulaniemi, J. 2016. Palvelumuotoilu. Helsinki: Talentum pro.  

 



49 

 

LIITTEET 

Liite 1. Sähköinen kyselylomake 

Kyselylomake kokouspalveluista 

Opiskelen palveluliiketoimintaa Tampereen ammattikorkeakoulussa ja teen opinnäyte-

työtä uimahallikahvio Aquan kokouspalveluista. Tarkoituksena on selvittää kokouspal-

veluiden tarvetta, palvelupaketteja sekä niiden markkinointikanavia. Kysely vie vain 

muutaman minuutin ajastanne! 

Kiitos, että vastaatte kyselyyn. 

  

Mihin kategoriaan luokittelette toimintanne? 

 
Kauppaketju 

 
Asunto-osakeyhtiö 

 
Isännöitsijätoimisto 

 
Opiskelijajärjestö 

 
Ainejärjestö 

 
Muu toimiala 

 

Kuinka usein käytätte kokouspalveluita? 

 
--Valitse tästä--

 

Missä pidätte kokouksia? (Voit valita useamman) 

 
Ravintolassa tai kahvilassa 

 
Hotellissa 

 
Kokouskeskuksissa 

 
Koulujen tiloissa 

 
Taloyhtiön kerhohuoneessa 

 
Jokin muu 
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Mikä on tärkein markkinointikanava, jonka kautta löydätte tarvitsemanne kokousti-

lat? 

--Valitse tästä--
 

Jos vastasit jokin muu, niin mikä?  

 

Kuinka monta osanottajaa kokouksissanne yleensä on? 

 
1-9 osanottajaa 

 
10-19 osanottajaa 

 
20-29 osanottajaa 

 
30 tai yli 

 

Kuinka kauan kokouksenne yleensä kestävät? 

 
1-3 tuntia 

 
4-7 tuntia 

 
8 tai yli 

Kuinka tärkeänä pidät seuraavia kokouspalvelujen ominaisuuksia? 

Valitse parhaiten sopiva vaihtoehto. 

 

Ei lain-

kaan 

tärkeä 

Vähän 

tärkeä

Melko 

tärkeä

Erittäin 

tärkeä 

 

Sijainti      

Oheispalvelut      

Av-tekniikka      

Tilojen muunneltavuus      

Hinta      

Palvelu      

Rakennuksen esteettömyys     
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Ei lain-

kaan 

tärkeä 

Vähän 

tärkeä

Melko 

tärkeä

Erittäin 

tärkeä 

 

Tunnettuus      

Tilojen viihtyvyys      

Hyvät kulkuyhteydet      

 

Mitkä ovat sinulle 3 tärkeintä ominaisuutta, jotka vaikuttavat kokoustilojen valin-

taan? 

Tär-

kein                                                                                                                                             

--Valitse tästä--
 

Toiseksi tär-

kein                                                                                                                                             

--Valitse tästä--
 

Kolmanneksi tär-

kein                                                                                                                                             

--Valitse tästä--
 

Kuinka tärkeää on kokouspalvelupaketin hintaan sisältyä.. 

Valitse parhaiten sopiva vaihtoehto. 

 

Ei lain-

kaan 

tärkeä 

Vähän 

tärkeä

Melko 

tärkeä

Erittäin 

tärkeä 

 

Makea leivonnainen ja juoma      

Suolainen leivonnainen ja juoma      

Lounas      

Illallinen      

Erilaista oheisohjelmaa     
 

Sauna     
 

 

Miten kokouspalveluja voisi kehittää? 
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Liite 2. Paperinen kysely 

Hei! Opiskelen palveluliiketoimintaa Tampereen ammatti-

korkeakoulussa ja teen opinnäytetyötä uimahallikahvio 

Aquan kokouspalveluista. Tämän kyselyn tarkoituksena on 

selvittää kokouspalveluiden tarvetta sekä niiden markkinointi-

kanavia.  

Olisin kiitollinen, jos ehtisitte käyttämään muutaman minuutin  

ajastanne ja vastaisitte ohessa olevaan kyselyyn!  

 

Rastita oikea vaihtoehto. 

1. Ikäni.. ☐ Alle 20 vuotta     ☐ 20–29 vuotta      ☐ 30–39 vuotta ☐ 40–49 vuotta       ☐ 50–59 vuotta      ☐ 60 vuotta tai yli 

1. Elämäntilanteeni on.. ☐ Töissä käyvä       ☐ Opiskelija          ☐ Työtön            ☐ Eläkeläinen 

2. Miten usein olet asioinut kahvilassa? ☐ Viikoittain           ☐ Kuukausittain   ☐ Vuosittain        ☐ Asioin ensimmäis-

tä kertaa 

3. Mitä seuraavista kahvilan palveluista olet käyttänyt? ☐ Kahvilan ruoka ja juoma                   ☐ Lipunmyynti    ☐ Välinevuokraus ☐ Saunakabinetin sauna                        ☐ Kokoustilat 

4. Kahvilanpalvelujen käyttämiseen vaikuttaa? ☐ Hinta                   ☐ Tuotteet            ☐ Henkilökunta ☐ Sijainti                 ☐ Viihtyvyys       ☐ Palvelukokonaisuus 

5. Kuinka kiinnostunut olisit käyttämään kahvilan kokoustiloja ja–palveluja? ☐ En lainkaan          ☐ Vähän             ☐ Melko               ☐ Erittäin 

     kiinnostunut              kiinnostunut         kiinnostunut          kiinnostunut 

 

6. Mistä olet saanut tietoa kahvilan palveluista? ☐ Sosiaalisesta mediasta                    ☐ Ystävältä ☐ Uimahallin tai kahvilan internetsivuilta                         ☐Itse kahvilasta ☐ Lehdestä                     ☐Mainoksesta 

7. Miten kahvilapalveluja voisi kyseisessä yrityksessä kehittää? 

 



53 

 

 

 

 

 

Kiitos vastauksistanne!  
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Liite 3. Kokouspaketti 

Kahviolle kehitelty kokouspaketti on saunakabinetin virkistyspaketti. Kahvilan 

tämän hetkinen kokouspaketti ”Puolen päivän kokouspaketti”, kattaa sisällöltään 

kaiken tarvittavan palvelukokonaisuuden tulosten mukaan. Paketti on sopivan 

lyhyt ja sisältää asiakkaiden toivomaa ruokapalvelukokonaisuuksia. Tämän 

vuoksi esillä on vain yksi kehittelemäni kokouspaketti. 

 

Saunakabinetin virkistyspakettiin voisi kuulua esimerkiksi tietyt juomat, makeat 

ja suolaiset leivonnaiset, joista saa valita mieluisimmat tuotteet koko ryhmälle. 

Jos pienestä purtavasta ei välitä, saatavilla voisi olla jaettavia salaatteja sekä 

hedelmälautasia tai smoothieita. Hinnoittelu laitettaisiin pakettihintana, ei henki-

löittäin. Hintaa ei ole laitettuna tähän pakettiin, sillä ei ole varmaa muutetaanko 

kahvilan ruokatuotteita asiakaspalautteen mukaan. Pakettia markkinoitaisiin 

sopivana esimerkiksi pikkujouluille, teemasynttäreille, arkeen tai juhlaan. 

 

 

Saunakabinetin virkistyspaketti arkeen tai juhlaan 

Hinta neuvoteltavissa 

Enintään 6 tuntia 

 

Saunakabinetin virkistyspaketti niin arkeen kuin juhlaan! Pakettiin kuuluu kahvi-

lan herkullisesta valikoimasta vapaavalintaisia tuotteita sekä saatavilla on päivit-

täin vaihtuva salaatti–ja keittolounas. Tule tutustumaan meidän herkulliseen 

tuotevalikoimaan ja valitse tilaisuuteen sopiva kokoelma. Kabinetin tiloihin kuu-

luu sauna sekä oma terassi. Lisäksi käytössänne ovat langaton internet-yhteys, 

televisio ja av-välineistö. Koristeet on tuotava erikseen. 


