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1 Johdanto 

Majoitusalalla palvelun yksilöllisyys on yksi tärkeimmistä arvoista asiakkaalle. Asiakas 

kokee elämyksellisyyden ja asiakaskohtaamiset tärkeäksi. Asiakkailla on odotuksia 

majoittuessaan, sillä he kaipaavat elämyksen tunnetta, joka erottaa matkan normaa-

lista arjesta. Työkseen matkustavilla liikematkailijoilla on erilaisia odotuksia majoi-

tusta kohtaan. Enemmistö liikematkustajista ovat hotellien kanta-asiakkaita, heille 

majoittuminen on osa heidän työarkeansa. Pitää kuitenkin ottaa huomioon, että jo-

kaisella asiakkaalla on omat odotuksensa, joten palvelun yksilöllisyyteen kannattaa 

kiinnittää huomiota. 

Yrityksen teettämien asiakastutkimusten tarkoituksena on saada tietoa asiakkaiden 

toiveista majoitusta kohtaan, jolloin yritys kykenee muokkaamaan palveluaan toivei-

den mukaan. Yritykset tekevät asiakastutkimuksia säännöllisesti, sillä tutkimusten 

avulla yritys tietää, missä asioissa se toimii oikein sekä mitä asioita pitää kehittää. 

Yksi tapa tehdä asiakastutkimusta ovat asiakaspalautteet. Asiakaspalautteiden avulla 

saadaan selville asiakkaiden tyytyväisyys kokemaansa palveluun. Esimerkiksi hotel-

lissa vierailevilta asiakkailta kerätään tietoa muun muassa lähettämällä asiakkaille pa-

lautekysely vierailun jälkeen. Uloskirjautumisen yhteydessä asiakkailta pääsääntöi-

sesti kysytään palautetta heidän vierailustaan. Sosiaalisissa kanavissa on myös mah-

dollista antaa palautetta hotellikokemuksesta. 

Edellä mainitut tavat kerätä asiakaspalautetta ovat hyödyllisiä tapoja varsinkin silloin, 

kun kyseessä ovat vapaa-ajan matkustajat tai ensi kertaa hotellissa vierailevat asiak-

kaat. Näiden asiakkaiden palautteet hotellikokemuksesta perustuvat yleensä vain yh-

teen majoituskertaan. Kanta-asiakkaat ovat tavallisesti liikematkustajia ja käyttävät 

saman hotellin palveluita säännöllisesti. Hotellin näkökulmasta on tärkeää saada sel-

ville, kuinka tyytyväisiä heidän kanta-asiakkaansa ovat ja onnistuuko hotelli palvele-

maan kanta-asiakkaitaan parhaalla mahdollisella tavalla.  

Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Scandic Laajavuori. Vuoden 2018 yri-

tyskaupan myötä Restelin hotellitoiminta siirtyi Scandic ketjuun, ja sen myötä Laaja-

vuoren asiakaskunta muuttui. Uutta asiakaskuntaa ei ole vielä tutkittu, mikä tekee ai-

heesta ajankohtaisen. Tässä opinnäytetyössä perehdytään Scandic Laajavuoren 

kanta-asiakkaisiin ja selvitetään asiakaspalautteiden ja haastatteluiden avulla heidän 
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ajatuksiaan kanta-asiakkuuden hyödyistä sekä majoituskokemuksista hotellissa. Tut-

kimuksessa selvitetään myös, miten kanta-asiakkaat kokevat elämyksellisyyden ma-

joituksensa aikana. Näiden asioiden pohjalta muodostui tutkimuskysymys: Miten 

kanta-asiakkaiden asiakaskokemusta voidaan kehittää? Tukikysymyksiä olivat “Miten 

kanta-asiakkaat kokevat hotellin palveluiden toimivuuden?” ja “Mitkä tekijät vaikut-

tavat kanta-asiakkaiden persoonalliseen ja elämykselliseen asiakaskokemuksen luo-

miseen?” 

Opinnäytetyössä kerrotaan Scandic hotelleista ja ketjun toiminnasta. Tämän jälkeen 

työssä avataan majoitusalaa yleisesti sekä perehdytään asiakkuuteen. Lisäksi tuodaan 

ilmi elämyksellisyyttä majoitusalalla. Tutkimusmenetelminä toimivat kirjoituspöytä-

tutkimus sekä teemahaastattelut. Lopuksi analysoidaan tutkimuksesta saatuja vas-

tauksia sekä esitetään keinoja, joilla asiakaskokemuksia voidaan tulevaisuudessa ke-

hittää.  

2 Scandic Hotels 

Scandic-hotelliketju on Pohjoismaiden suurin. Tällä Pohjoismaiden johtavalla 

hotelliketjulla on noin 280 hotellia kuudessa eri maassa. Scandic työllistää 18 000 eri 

alan ammattilaista, joiden kaikkien yhteinen tavoite on saada asiakas viihtymään 

hotellissa vierailessaan. (In brief n.d.) 

Scandicin tarina alkoi vuonna 1963 Ruotsissa. Silloin otettiin käyttöön uusi Motorby-

konsepti, jonka tarkoituksena oli tarjota ihmisile tiehotelleja. Näihin tiehotelleihin 

sisältyivät TV hotellihuoneessa sekä hotellin uima-allas, jotka olivat harvinaista 

luksusta asiakkaille siihen aikaan. Scandicin liikeideana on tarjota kohtuuhintaisia 

hotellikokemuksia mahdollisimman monille ihmisille. Liiketoiminnan kasvaessa on 

Scandicin toiminassa kulkenut mukana vastuu yhteiskunnasta ja ympäristöstä. 

(Rautiainen & Siiskonen 2009, 44.) 

2.1 Scandicin arvot 

Yrityksen toimintaa kuvastavat erilaiset arvot sekä visio ja missio. Arvojen on 

tarkoitus näkyä ja ohjata yrityksen toimintaa niin työntekijöiden kuin johdon 

suhteen. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että ne arvot joita yritys noudattaa, näkyvät 
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myös asiakkaille yrityksen jokapäiväisissä teoissa eivätkä vain sanoina kauniissa 

kehyksissä. Vision tarkoitus on kertoa, missä yritys haluaa tulevaisuudessa olla. Vision 

kannattaa olla inspiroiva, jotta sillä saadaan työntekijät sitoutumaan sen 

saavuttamiseen. Se, että yrityksen visio on nousta oman alansa markkinajohtajaksi, ei 

ole kovin inspiroiva, sillä se ei välttämättä vielä innosta työntekijöitä sitoutumaan 

siihen. Vision on kuitenkin hyvä olla lyhyt ja ytimekäs, koska vision pohjalta lähdetään 

suunnittelemaan tapoja toteuttaa sitä. Missio kertoo vastauksen yrityksen 

olemassaoloon ja siihen, mihin yrityksen toiminta perustuu sekä mitä sen toiminnalla 

halutaan saada aikaan. Siinä missä missio kuvaa enemmän yrityksen nykyistä tilaa 

sekä olemassaoloa, visio kertoo tulevaisuuden tavoitteista. (Yrityksen arvot, missio ja 

visio n.d.) 

Scandicin visio on olla Pohjoismaiden johtava maailmanluokan hotelliketju. Scandic 

pyrkii pitämään Pohjoismaisen ajattelutavan ja kulttuurin mukana hotellin 

toiminnassa. Word class eli maailmaluokan tekeminen ei Scandicille tarkoita punaisia 

mattoja ja hulppeita luksushuoneita vaan jokapäiväistä kiinnostusta asiakkaisiin, 

jäseniin sekä omistajiin toimimalla virheettömästi niin näkyvissä 

asiakaspalvelutilanteissa kuin kulissien takana. (Vision & Mission n.d.) 

Missionaan Scandic pyrkii tarjoamaan mahtavia hotellikokemuksia monille eri 

ihmisille. Scandic on olemassa ihmisiä varten. Riippumatta siitä, keitä asiakkaat ovat 

tai mihin he ovat menossa, Scandic uskoo, että mahtava hotellielämys on paljon 

muutakin kuin mukava huone tai maukas aamiainen. Se on viihtyisän tunnelman 

luomista, aidon palvelun toteuttamista sekä asiakkaan odotusten ylittämistä. Näitä 

periaatteita seuraamalla Scandic aikoo menestyä entistä paremmin tulevina vuosina 

sekä tulla yhdeksi merkittävimmistä hotelliketjuista maailmassa. (Vision & Mission 

n.d.) 

Scandic pyrkii toiminnassaan jatkuvaan kehitykseen sekä innovointiin. Alunperin 

Scandicista lähtöisin oleva “ripusta pyyhkeesi, jos haluat käyttää sitä uudelleen” -

ajatus on levinnyt tavaksi hotelleissa ympäri maailmaa. Vastuullisuus on myös yksi 

Scandicin arvoista. Jo monien vuosien ajan Scandic on korostanut vastuullisuuden 

merkitystä hotellialalla ja pyrkinyt olemaan tässä asiassa johtavassa roolissa. 

Käytännössä tämä on näkynyt siinä, että jokainen Scandic-hotelli on aina vuodesta 

1996 asti raportoinut veden-, energian- ja kemikaalien käytöstään sekä 
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lajittelemattomista jätteistä. Scandicin työntekijöillä on halutessaan mahdollisuus 

perehtyä ympäristöasioihin tarkemmin, ja jokaisella hotellilla on oma 

ympäristöpäällikkö. Scandicin jatkuva toiminta ympäristöongelmien vähentämiseksi 

omalla alallaan on tuottanut tulosta, sillä tähän päivään mennessä jo 180 Scandic-

hotellia on sertifioitu pohjoismaisella ympäristömerkillä. (Sustainability n.d.) 

2.2 Scandic Friends  

Scandicilla on laaja asiakaskunta, joka koostuu niin yritysasiakkaista kuin vapaa-ajan 

matkailijoista. Kuitenkin selkeä enemmistö asiakkaista koostuu liikematkustajista, 

jotka muodostavat lähes 70 % yrityksen liikevaihdosta. Vapaa-ajan matkustajiin 

sisältyvät urheiluseurat ja ryhmät sekä yksittäiset vapaa-ajan matkustajat. Scandicin 

laaja tarjonta eri asiakasryhmille tuottaa tulosta, sillä suurin osa yrityksen asiakkaista 

on tyytyväisiä saamaansa palvelukokemukseen ja he palaavat aina uudestaan. 

Yrityksellä on monia uskollisia asiakkaita, ja keskimäärin 30 % varauksista tulee oman 

kanta-asiakasohjelman jäseniltä. Asiakaskunta on pääasiallisesti Pohjoismaissa 

asuvia, mutta kansainvälisten matkailijoiden määrä on koko ajan nousussa. (Scandic 

Customers n.d.) 

Uskollisuusohjelma on yrityksen asiakkaita varten luotu ohjelma, jonka jäsenet ovat 

tehneet asiakkuusinvestoinnin liittyäkseen ohjelmaan. Asiakkuusinvestoinilla 

tarkoitetaan sitä, että jäsenet ovat esimerkiksi täyttäneet liittymislomakkeen tai 

maksaneet liittymismaksun päästäkseen ohjelmaan. Yritys kiinnittää erityishuomiota 

tähän asiakasryhmään sekä pyrkii ottamaan sen huomioon erilaisilla tavoilla, kuten 

tarjoamalla heille rahallisia tai palveluun liittyviä etuja. Muita sanoja 

uskollisuusohjelmalle ovat kanta-asiakasohjelma, bonusohjelma ja korttiohjelma. 

(Arantola 2003, 9-10.)  

Uskollisuusohjelmien kaksi perimmäistä syytä ovat vahvistaa asiakkaiden välistä suh-

detta brändiin ylläpitämällä asiakaskuntaa sekä kasvattamalla liikevaihtoa lisäämällä 

ostoja. Uskollisuusohjelmat on suunniteltu asettamaan tavoitteita jäsenilleen. Nämä 

tavoitteet saavutettuaan asiakas saa käyttöönsä tietynlaisia etuja. Tavoitteiden on 

tarkoitus motivoida asiakasta ostamaan yrityksen tuotteita tai palveluita enemmän, 

jotta hän saisi käyttöönsä nämä etuudet. Uskollisuusohjelman tavoitteena on myös 
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luoda tunnesidettä brändiin. Lentoyhtiöt olivat ensimmäinen vieraanvaraisuuteen 

liittyvä ala, joka otti käyttöönsä uskollisuusohjelmat. Sen jälkeen perässä tulivat suu-

rin osa hotelliketjuista sekä lukuisia ravintoloita ja kasinoita. On kuitenkin erimieli-

syyttä siitä, kuinka tehokkaita nämä ohjelmat ovat, sillä niihin meneviä kustannuksia 

ei olla seurattu yhdessä tulojen kanssa. Siitä huolimatta monet yritykset säilyttävät 

edelleen uskollisuusohjelmansa, koska se on alalla vallitseva toimintatapa. (Tanford 

& Montgomery 2015, 59.) 

Scandicin oma kanta-asiakasohjelma Scandic Friends on Pohjoismaiden hotellien 

suurin kanta-asiakasohjelma yli 2 miljoonalla jäsenellään. Yksitoista vuotta sitten 

perustettu kanta-asiakasohjelma on saavuttanut johtavan asemansa nopeasti ja 

jatkaa yhä kasvuaan. Kanta-asiakasohjelman sisältö on vuosien saatossa muuttunut, 

ja sitä pyritään kehittämään jatkuvasti, jotta se vastaisi aina asiakkaiden tarpeisiin. 

(Scandic Friends celebrates two million members n.d.)  

Kanta-asiakasjärjestelmä perustuu Scandic hotelleissa vietettyihin öihin, joista 

asiakas saa itselleen pisteitä. Pisteitä kertyy myös netissä tehdyistä varauksista ja 

majoittumisen aikana hotellissa tehdyistä ostoksista, jotka on siirretty huonelaskulle. 

Pisteitä voi käyttää palkintoyöpymisiin, yhteistyökumppanien tarjoamiin etuihin sekä 

lisäpalveluihin hotelleissa. Littyminen kanta-asiakkaaksi on ilmaista. Jäsentasoja on 

viisi, tasot 1-3 sekä top- ja red-tasot ylimpinä. Jäsentasoa on mahdollista nostaa 

kahdella eri tavalla, joko majoitusöiden määrän perusteella tai pisteiden kertymisellä. 

Edut paranevat, mitä ylemmällä tasolla jäsen on. Ylempien tasojen edut ovat 

arvokkaampia, sillä ne ovat vaativampia saavuttaa. (Jäsenedut ja -tasot n.d.) 

Liittymisen yhteydessä asiakas saa liittymisbonuksen. Kanta-asiakasetuihin kuuluvat 

esimerkiksi alennukset majoituksesta sekä ruoasta. Toisen tason saavuttaneet 

asiakkaat ovat muun muassa oikeutettuja ravintolakuponkiin, joka toimii 

alennuksena majoituksen aikana tehdyistä ostoksista. Myöhäinen huoneenluovutus 

sekä huoneluokan korottaminen veloituksetta kuuluvat etuihin kolmannesta tasosta 

alkaen. Top- ja red-tasot oikeuttavat myös tervetuliaislahjaan huoneessa. (Jäsenedut 

ja -tasot n.d.) 



8 
 

 

2.3 Scandic Laajavuori 

Jyväskylässä, noin neljän kilometrin päässä keskustasta sijaitseva hotelli Scandic 

Laajavuori on perustettu vuonna 1969. Silloinen hotelli Rantasipi oli paljon pienempi 

ja vaatimattomampi kuin tänä päivänä oleva hotelli on. Myöhemmin rakennettu 

kylpylä sekä uudet hotellihuoneet nostivat hotellin tasoa ja toivat enemmän 

asiakkaita. Tammikuussa 2017 Rantasipi hotellit siirtyivät Cumulus-ketjuun ja 

Laajavuoren hotellista tuli virallisesti Cumulus Resort Laajavuori. Vielä saman vuoden 

puolella Scandic osti Restelin kaiken hotellitoiminnan ja hotellin nimi muuttui jälleen.  

Scandic Laajavuoressa asiakaskunta koostuu liikematkustajista Scandic hotelleille  

ominaiseen tapaan. Liikematkustajat majoittuvat yleensä arkisin. Viikonloppuisin 

hotellissa majoittuu eniten vapaa-ajan matkustajia. Hotellissa järjestetään lähes 

päivittäin kokouksia, kokouksien kestosta riippuen osa osallistujista jää hotelliin 

yöksi. Koska Laajavuori on aiemmin ollut Cumulus-hotelli, sen asiakaskunnassa on 

entisiä Cumuluksen kanta-asiakkaita eli Hotel Bonus Club -jäseniä, jotka ovat 

siirtyneet Scandicin kanta-asiakasohjelmaan. Hotellimuutos on  tuonut myös uusia 

asiakkaita hotelliin, ja asiakaskunta on kasvanut. 

Nykyään hotelli Laajavuoressa on 196 huonetta, joista suurin osa on tavallisia 

standard-huoneita. Hotellissa on useita eri huoneluokkia verrattuna esimerkiksi 

keskustassa oleviin Scandic-hotelleihin. Näitä huoneluokkia ovat superior-, 

panoraama- ja perhehuoneet sekä muutama minisviitti. Osa huoneista on 

esteettömiä. Pääsääntöisesti huoneissa on vain kaksi sänkyä, mutta suurimpaan 

osaan huoneista mahtuu lisävuoteita sekä pienelle lapselle matkasänky. Suurimpiin 

huoneisiin on mahdollista majoittaa lähemmäs kymmenen henkeä. Hotellissa on 

myös lemmikeille tarkoitettuja huoneita. Osa huoneista on varustettu minibaarilla ja 

osassa on parveke. Huoneen hintaan sisältyvät aamiainen sekä kylpylän ja kuntosalin 

vapaa käyttö.  

Hotellissa on monipuolinen kylpyläosasto ja hyvänolon palveluita, kuten hierontoja ja 

erilaisia spa-hoitoja. Kahvila-baari TimeOut ja sen yhteydessä toimiva keilahalli 

palvelevat myös ulkopuolisia asiakkaita. Hotellin asiakkaat voivat lainata polkupyöriä 

tai vuokrata golfmailoja pihalla sijaitsevaan minigolfiin. Hotellin pääravintola Salitintti 

tarjoaa aamiaista joka aamu hotellin asiakkaille sekä ulkopuolisille kävijöille. 
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Salitintissä on myös lounas- sekä illallisbuffet, ja a la cartesta huolehtii ravintola 

Bistro. Hotelli tarjoaa myös kokoustiloja ja -palveluita kokousasiakkailleen. 

3 Majoitusala 

Majoitusliikkeitä on paljon erilaisia, aina motelleista hotelleihin sekä mökeistä loma-

asuntoihin. Jokaisen majoitusliikkeen toimina-ajatus perustuu kuitenkin aina ammat-

timaiseen toimintaan. Majoitusliikkeen toiminta-ajatus on vuokrata väliaikaista, ka-

lustettua, majoitusta asiakkaille. Hotelli on yksi yleisimmistä majoitusmuodoista. Ho-

tellissa sijaitsee tasokas ravintola sekä vastaanotto, jolloin se täyttää majoitusliikettä 

koskevat korkeat vaatimukset. (Rautiainen & Siiskonen 2009, 22-23.) 

Hotelleja voidaan luokitella niiden sijainnin, tarjottavien palveluiden sekä 

huonehinnan mukaan, ja niille voidaan antaa myös tähtiä tai timantteja, jotka 

kertovat hotellien tasosta tiettyjen kriteereiden mukaan (Walker 2014, 67). 

Tähtiluokitusjärjestelmässä hotellit jaetaan viiteen eri luokkaan. Yksi tähti vastaa 

hyvin vaatimatonta hotellia, kun taas viisi tähteä kertoo hotellin palveluiden 

monipuolisuudesta. Euroopassa on laajalti käytössä Hotrec-järjestelmä, jossa hotellit 

luokitellaan tähtien mukaan. Suomessa ei kuitenkaan ole minkäänlaista virallista 

hotellien luokitusjärjestelmää. Tämä johtaa juurensa Suomen hotelliketjujen 

enemmistön mielipiteestä. Suomessa Scandicin toimitusjohtajana toimivan Käyhkön 

(2014) mukaan tähtiluokitusta ei Suomessa tarvita. Hän perustelee kantansa 

kertomalla tähtijärjestelmän olevan vanhanaikainen ja mekaaninen, eikä se näin 

ollen vastaa kuluttajien tarpeisiin. Tähtijärjestelmän käyttöönotto lisäisi myös 

hotellien investointeja. Sen sijaan Käyhkö pitää tärkeänä asiakkaiden jättämää 

palautetta sähköisiin kanaviin. (Alakoski, Hörkkö & Lappalainen 1998, 131; Vihmanen 

2014.)  

Hotellin ydintuote on hotellihuone. Ydintuotteella tarkoitetaan tuotetta, josta asiakas 

on valmis maksamaan. Ydintuotteen laadun takaamiseksi tarvitaan myös muita pal-

veluita. Avustaviksi palveluiksi kutsutaan kaikkia niitä palveluita, jotka mahdollistavat 

ydintuotteen käyttökelpoisuuden sekä onnistuneen asiakaskokemuksen. Hotelli-ra-

vintolassa aamiainen on yksi avustavista palveluista. Palvelupaketti rakentuu ydin-

tuotteesta, johon lisätään asiakkaalle lisäarvoa tuovia elementtejä. Näitä lisäarvoa 
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tuovia elementtejä ovat tukipalvelut. Tukipalveluiden tarkoitus on helpottaa sekä 

tuoda lisää miellyttävyyden tunnetta asiakaskokemuksen aikana. Hotellien yleisimpiä 

tukipalveluita ovat monipuoliset ravintola- ja saunapalvelut. Isommissa hotelleissa 

tukipalveluina toimivat myös kokous-, kylpylä-, kuntosali- sekä hyvinvointipalvelut. 

Tukipalvelut voivat ilmetä myös normaalia parempana varustelutasona hotellihuo-

neessa. Silloin huoneen varusteluun saattavat sisältyä esimerkiksi minibaari, kahvin- 

tai vedenkeittovälineet, silitystarvikkeet, kylpytakki sekä aamutossut. (Rautiainen & 

Siiskonen 2009, 86-87.) 

Vanha ranskalainen sana ”Hospice” tarkoittaa huolenpidon sekä suojan tarjoamista 

matkustajille. Englanninkielinen termi “hospitality” on peräisin tästä sanasta, ja 

sanan merkitys voidaan tiivistää vieraanvaraisuuteen. Vieraanvaraisuus ilmenee 

asiakaspalveluna, joka on majoitusalalla kaiken keskipisteenä. Vieraanvaraisuutta 

tuodaan esille esimerkiksi asiakaspalvelun kautta. Majoitusalalla asiakaspalvelu on 

läsnä koko asiakkaan majoittumisen ajan, sillä ajankohdasta riippumatta työntekijät 

ovat aina paikalla ja asiakkaan saatavilla. Tällä pyritään erinomaiseen asiakastyytyväi-

syyteen. Asiakastyytyväisyyden myötä luodaan asiakasuskollisuutta, joka takaa yri-

tyksen toiminnan kannattavuuden. Majoitusalalla palvelut ovat yleensä aineettomia, 

eli asiakas ei voi esimerkiksi koeajaa yöpymistään. Tuotetta pystyy käyttämään, 

mutta sitä ei voi omistaa. Tästä syystä majoitusalan vieraanvaraisuuden määrittele-

väksi tekijäksi nousee itse palvelu ja sen myötä vieraanvaraisuus. Jotta pystytään 

tuottamaan tuotetta eli tässä tapauksessa vieraanvaraisuutta, pitää asiakkailta saada 

tietoa ja palautetta. Palvelu, mitä tuotetaan, ei ole aineellista, vaan jokaisella asiak-

kaalla ovat omat yksilölliset vaatimuksensa. Se lisää alan ainutlaatuisuutta. (Walker 

2014. 4, 17-18, 26.) 

Teknologian ollessa yksi suurimmista trendeistä majoitusalalla, huoneiden muuttumi-

nen yhä enemmän älyllisiksi, saattaisi helpottaa sekä asiakkaiden että asiakaspalveli-

joiden työtä vähentämällä kontaktin tarvetta (Walker 2014, 86). Tulevaisuuden hotel-

lien tulee tarjota kaikille kaikkea. Uutta teknologiaa on mahdollista kehittää myös 

älypuhelimiin tai hotellihuoneissa oleviin televisioihin, sillä jatkuva uudistaminen luo 

siihen mahdollisuuden. (Tuominen & Puhakainen 2017.) Scandicin missio on luoda 

mahtavia kokemuksia monille eri ihmisille, mikä tarkoittaa, että he pyrkivät vastaa-
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maan monen eri asiakkaan tarpeisiin (Vision & Mission n.d.). Scandiceissa on käy-

tössä huoneissa olevat tabletit, joilla vastaanottoon soittaminen tai ruoan tilaaminen 

huoneeseen onnistuu kätevästi. 

Palvelupolku 

Jotta asiakaskokemusta voidaan ymmärtää, täytyy tietää asiakkaan tekemä 

ostoprosessi ja osata hyödyntää tätä tietoa asiakkaalle merkityksellisissä tilanteissa 

(Gerdt & Korkiakoski 2016). Tämä asiakaslähtöinen ajattelutapa toimii myös hotellien 

liikeidean pohjana ja toiminta-ajatuksen periaatteena. Matkan suunnittelu, yhteyden 

ottaminen hotelliin, saapuminen, majoittuminen, lähteminen ja hotellin 

palvelukokemuksen arvioiminen ovat kaikki tärkeitä hotellipalvelun ja 

hotellikokemuksen onnistumisessa sekä ostopäätöksen muodostumisessa. (Alakoski 

ym. 1998, 9-12.) 

Todelliset motiivit palveluiden käyttämiselle sekä asiakkaan saama arvo palvelusta 

tulee ymmärtää, jotta palvelukokonaisuus on onnistunut. Palvelukokemus 

muodostuu asiakkaista sekä asiakaspalvelijoista ja palvelukokonaisuutta voidaan 

kuvata palvelupolulla. Palvelupolulla kuvataan asiakkaan näkökulmasta tärkeät 

asiakaspalvelupisteet, jotka määrittävät asiakkaan tyytyväisyyttä palveluun. Pisteiden 

hahmoittaminen on tärkeää parempien asiakaspalvelutilanteiden luomisessa ja 

epäkohtien löytämisessä. (Gerdt & Korkiakoski 2016.)  

Palvelupolulta näkee, kuinka asiakas kokee palvelun ja kuinka palvelua tulee kehittää 

asiakkaan kannalta paremmaksi (Tuulaniemi 2011, 78). Palvelupolulla on kuvattu  

prosessit, joita asiakas käy läpi, ja ne fyysiset elementit, jotka asiakas näkee palvelun 

aikana. Myös asiakaspalvelijoiden näkyvät palveluprosessit sekä asiakkailta 

näkymättömät prosessit ovat merkittyinä polkuun. Alin polku kuvaa tukitoimintoja, 

joita yritys käyttää asiakkaan polun toteutumiseksi. Esimerkiksi Scandic Laajavuoren 

palvelupolku kuvaa esimerkkiasiakkaan kulkeman polun yhden yön majoituksen 

aikana, kuten liitteessä 1 on kuvattu. Nämä palvelupolun vaiheet ovat 

palvelutuokioita, joista jokainen koostuu kontaktipisteistä. On tärkeää, että nämä 

pisteet tunnetaan ja niiden avulla pystytään korjaamaan mahdollisia heikkoja kohtia 

polussa (Tuulaniemi 2011, 79-80). 
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4 Asiakkuudenhallinta 

Asiakaspalvelun ydin eli tärkein asia on tunnistaa asiakkaiden tarpeet ja osata sekä 

ymmärtää liittää ne asiakaspalveluun. Asiakkaille pyritään nykypäivänä tuottamaan 

maailmanluokan palvelua ja kokemuksia pelkän myymisen sijaan. Tämä toimii kilpai-

luetuna asiakkuudenhallinnassa. Päämääränä on rakentaa asiakkaan kanssa pitkäai-

kainen suhde, joka perustuu molemminpuoliseen hyötyyn ja luottamukseen. Yritys, 

joka ymmärtää hyödyntää tätä ajattelutapaa ja toteuttaa sitä myös käytännössä, on 

vahvoilla. (Payne 2005, 195.) 

Asiakkuudenhallinnan tehtävänä on auttaa asiakkaita palveluprosessin jokaisessa 

vaiheessa tehden samalla asiakaspalautteen antamisesta helpompaa. Kanta-

asiakasjärjestelmän tarkoituksena on tunnistaa asiakkaiden tarpeita ja tarjota 

asiakkaille mahdollisimman yksilöllistä palvelua. Palvelun laatua arvioidessaan 

asiakkaalle on tärkeää, kuinka vuorovaikutus toimii työntekijöiden ja asiakkaiden 

välillä (Pesonen, Lehtonen & Toskala 2002, 44). Näitä asiakastyytyväisyyden 

edellyttämiä kontakteja on päivittäin, joten on tärkeää käyttää hyödyksi jokaista 

tällaista kohtaamista (Rope & Pöllänen 1994, 28). 

Yritysten on ymmärrettävä, kuinka rakennetaan tuottavia asiakassuhteita ja miten jo-

kapäiväiseen päätöksentekoon pystytään liittämään näitä asiakassuhteita, jotta yri-

tyksen on mahdollista kasvaa. Tavoitteena on luoda pitkäaikaisia asiakassuhteita ja 

näin kasvattaa yrityksen asiakasuskollisuutta ja saada parempia tuottoja. (Peppers & 

Rogers 2004.) 

4.1 Kanta-asiakkuus 

Hotellissa vierailevat asiakkaat voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään heidän matkan 

tarkoituksensa perusteella. Nämä kolme ryhmää ovat business-, kokous- ja vapaa-

ajan matkustajat. Kokousasiakkaiden motiivi hotellissa vierailemiseen on siellä 

järjestytty kokous ja muu siihen liittyvä ohjelma. Kokousasiakkaat arvostavat hotellin 

tarjoamia tiloja, jotka mukautuvat heidän tarpeensa mukaan sekä monipuolisia 

vapaa-ajan palveluita. Vapaa-ajan asiakkaita ovat ryhmä- ja viikonloppumatkustajat. 
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Vapaa-ajan asiakkaat arvostavat kotimaanmatkailussa edullisia hintoja sekä 

monipuolisia palveluita. (Rautiainen & Siiskonen 2009, 84.) 

Business-asiakkaat ovat niitä, jotka majoittuvat jatkuvasti hotelleissa. He matkustavat 

työnsä puolesta, mistä syystä heille on ympäri vuoden tarvetta majoitukselle. Koska 

business-asiakkaat käyttävät paljon hotelleja, he valitsevat hotellinsa tiettyjen 

laatustandardien mukaan. Ketjuhotellit ovat business-matkaajien suosiossa, sillä 

hotelliketjuja sijaitsee yleensä laajasti ympäri maata sekä niiden taso on sama 

jokaisessa ketjun hotellissa. Hotellit yleensä tarjoavat kanta-asiakkailleen eli 

toistuvasti majoittuville henkilöille erilaisia etuja, mistä syystä business-asiakkaat 

suosivat tiettyä hotelliketjua. (Rautiainen & Siiskonen 2009, 84.)  

Pölläsen (1995.) mukaan kanta-asiakkaan määrittelemiseen ei ole yhtä oikeaa tapaa. 

Mitä vähäisemmät kanta-asiakaskriteerit ovat, sitä helpompi on yrityksen tuottaa 

oikeanlaista kanta-asiakasmarkkinointia. Kuitenkin tämä saattaa karsia pois monia 

potentiaalisia asiakkaita. Jos kanta-asiakkuuteen ei ole suuria kriteereitä, kanta-

asiakassegmentti laajenee. Tällöin on vaikeampaa tuottaa kaikille kanta-asiakkaille 

sopivaa sisältöä.  Mitä tulee kanta-asiakkaana olemiseen, on jokaisen yrityksen itse 

päätettävä siihen vaadittavat kriteerit. Kanta-asiakkaista on kuitenkin pidemmällä 

aikavälillä oltava yritykselle selkeää hyötyä. Jotta kanta-asiakasmarkkinointi olisi 

hyödyllistä, on tärkeää määritellä yrityksen palveluita toistuvasti käyttävät henkilöt. 

Kanta-asiakkaan pitää ansaita asemansa olemalla uskollinen yrityksen palveluita 

käyttävä henkilö. (Pöllänen 1995, 17-19.)  

Kanta-asiakkaat ovat yritykselle kannattavampia, kuin satunnaisesti vierailevat 

asiakkaat. Uusien asiakkaiden hankkiminen voi olla yritykselle kalliimpaa, kuin 

vanhojen jo olemassaolevien asiakkaiden säilyttäminen ja näiden suhteiden 

ylläpitäminen. Uskollisiin asiakkaisiin on tärkeä panostaa, sillä he palaavat aina 

uudestaan ja tuovat todennäköisemmin myös uusia asiakkaita mukanaan. (Alakoski 

ym. 1998, 119; Walker 2014, 24-25.) Tuttu ympäristö sekä tyytyväisyys palveluun 

saavat asiakkaan keskittämään ostoksiaan helpommin tiettyyn yritykseen. Kanta-

asiakkaat ottavat satunnaiset pettymykset palveluun normaalia asiakasta kevyemmin 

ja ovat helpommin valmiita antamaan anteeksi pienemmät virheet. Tämä usein vaatii 

pidemmän aikaisen asiakastyytyväisyyden taakseen. (Alakoski, Hörkkö & Lappalainen 

2006, 167.) 
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Kanta-asiakkuuden edut ja haitat 

Kanta-asiakkaat saavat erilaisia etuja käyttäessään yrityksen palveluja. 

Asiakkuusedulla tarkoitetaan yrityksen kehittämiä rahallisia tai palveluun liittyviä 

etuja, joista asiakas katsoo hyötyvänsä asiakkuuden aikana. Asiakkuusedut ovat yksi 

tärkemmistä syistä asiakkuuteen. Asiakkuusedut voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään. 

Ryhmään kuuluvat rahalliset edut. Rahallisilla eduilla tarkoitetaan ilmaisia tuotteita 

tai palveluita sekä yrityksen tuotteisiin kohdistuneita alennuksia tai bonuksia. 

Asiakkaat kokevat rahalliset edut hyvin yksilöllisesti. Asiakkaan tulotaso ei kuitenkaan 

määrittele hänen mielenkiintoa etua kohtaan. Matkusteluun, kuten hotelleihin tai 

lentoyhtiöihin liittyvät rahalliset edut koetaan tärkeämpinä, kuin esimerkiksi 

vähittäiskauppojen tarjoamat edut. (Arantola 2003, 121-122.) 

Pehmeät edut ovat yksi asiakaseduista. Pehmeiden etujen tarkoitus on tarjota 

uskollisille asiakkailleen erilaisia etuuksia helpottaakseen sekä parantaakseen heidän 

kokemustaan. Matkailualalla tällaisia etuja ovat muun muassa jonottamisen 

välttäminen sekä palvelun nopeus. Pehmeiden etujen tarkoituksena on tarjota kanta-

asiakkaille jotain, mitä tavalliset asiakkaat eivät saa, joten myös lahjojen antaminen 

voi olla yksi tapa palkita uskollisia asiakkaita. (Arantola 2003, 123-125.)  

Ryhmään kuuluva asiakasetu on sosiaalinen etu. Sosiaalista etua ei voi mitata rahassa 

vaan se ilmenee esimerkiksi yhteenkuuluvuuden tunteena. Yritysten järjestämät 

kanta-asiakasillat ovat yksi tapa luoda asiakkailleen yhteenkuuluvuuden tunnetta. 

Tieto siitä, että juuri tämän yrityksen kanta-asiakkaana kuuluu samaan ryhmään 

muiden kanta-asiakkaiden kanssa usein riittää tuomaan asiakkaalle 

yhteenkuuluvuuden tunteen ja jo tämä tunne voi toimia eduksi yritykselle. Kanta-

asiakkailla ei välttämättä ole tarvetta kovin syvällisesti tutustua toisiin kanta-

asiakkaisiin. (Arantola 2003, 126.)  

Asiakkuudesta saattaa aiheutua asiakkaalle myös negatiivisia kokemuksia tai tun-

teita. Tällöin on kyse asiakkuushaitoista. Asiakkaiden esille tuomia asiakkuushaittoja 

ovat menetetyt edut, yksityisyyden vähentyminen, vaihtelunhalu ja pettymys palve-

luun. Eniten tunteita herättävä asiakkuushaitta on yleensä asiakkaan kokema petty-
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mys itse asiakkuuteen. Nämä kaikki asiakkuushaitat ovat kielteisiä tunteita tai koke-

muksia, joita asiakas on kokenut asiakkuutensa myötä. Asiakkuushaittojen seurauk-

sena asiakas on valmis harkitsemaan yrityksen vaihtamista. (Arantola 2003, 128.) 

Asiakasuskollisuus on ollut yritysten prioriteettina jo monien vuosien ajan. Uskollinen 

asiakas nähdään kuitenkin hieman eri tavoin, kun verrataan yrityksen ja asiakkaan 

näkökulmaa. Asiakasuskollisuus ilmenee myös hieman eri tavoin, kun otetaan huomi-

oon, minkälaisen yrityksen asiakkaana ollaan. Mitä enemmän asiakas laittaa kerralla 

rahaa palveluun, sitä merkittävämmäksi asiakaskokemus muodostuu. Myös se, miten 

usein asiakas käyttää kyseisen yrityksen palveluita sekä kuinka kiinnostunut hän on 

kyseisestä palvelusta, vaikuttaa palvelukokemukseen. “Hyvä asiakas” määritellään eri 

tavoin sen mukaan, tarkastellaanko asiaa yrityksen tai asiakkaan näkökulmasta. 

Yrityksen kannalta hyvä asiakas on uskollinen yritykselle ja ostaa paljon yrityksen 

tuotteita tai palveluita. Asiakkaalle tärkeää on tunneside, joka hänelle muodostuu 

yritykseen yleensä pitkäaikaisen asiakassuhteen myötä. Hän on hyvä asiakas, sillä hän 

on ollut yrityksen asiakkaana jo pidemmän aikaa eikä ole vaihtanut kilpailevaan 

yritykseen. (Arantola 2003, 115-116.) 

4.2 Vuorovaikutus 

Asiakkuuteen oleellisesti vaikuttava tekijä on asiakaspalvelu. Jos asiakas on 

tyytyväinen saamaana asiakaspalveluun, hän myös todennäköisemmin pysyy 

yrityksen asiakkaana. Asiakaspalvelussa on onnistuttu, kun asiakas saa ongelmansa 

ratkaistuksi ja hän tuntee olonsa helpottuneeksi ja huojentuneeksi (Pesonen ym. 

2002, 62). Asiakkaan ja asiakaspalvelijan välillä on tärkeää olla ymmärrys siitä, mitä 

toinen yrittää sanoa, ettei synny väärinymmärryksiä eikä asiakas pahoita mieltään.  

Asiakaspalvelun myötä tapahtuva vuorovaikutus on yksi keskeisimmistä asioista 

palvelualalla sekä suoranainen tekijä arvioitaessa palvelun laatua. 

Vuorovaikutustilanteissa kuuluu ottaa huomioon jokaisen asiakkaan erilaisuus. 

Asiakkaiden erilaisutta on tärkeää oppia lukemaan, jotta heitä osaa palvella parhaalla 

mahdollisella tavalla. Kuitenkin jokaiseen laadukkaaseen asiakaspalvelutilanteeseen 

kuuluu ystävällisyys, asiallisuus, nopeus sekä huomaavaisuus asiakasta kohtaan. 

Esimerkiksi hotellin vastaanotto toimii hotellirakennuksen keskeisenä paikkana ja 
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tämän vastaanoton kautta asiakkaalle muodostuu ensivaikutelma koko hotellissa 

majoittumisen ajastaan. Vastaanotossa tapahtuvan vuorovaikutuksen kautta on 

mahdollista ansaita  asiakkaan luottamus sekä välittää myönteistä mielikuvaa koko 

hotellista. Toteutuessaan onnistuneesti, nämä asiat antavat asiakkaalle 

referenssiarvoa eli hän tulee todennäköisemmin toimimaan paikan suosittelijana. 

(Rautiainen & Siiskonen 2009, 123.) 

Asiakastyytyväisyyden ollessa huonoa viestinnän tärkeys korostuu entistä enemmän 

vuorovaikutustilanteessa. Kun asiakkaan odotukset eivät täyty, hän saattaa tehdä 

asiasta reklamaation. Asiakkaalta reklamaation saaminen tarjoaa yritykselle 

mahdollisuuden korjata tilannetta ja asiakkaalle saadaan luotoa positiivinen kokemus 

tapahtuneesta. Valitettavan harvoin yritykset kuitenkaan hyödyntävät tätä 

mahdollisuutta. Poikkeustilanteella tarkoitetaan asiakkaan kokemaa pettymystä 

saamaansa palveluun. Yleisimpiä asiakkaan kokemia poikkeustilanteita ovat 

epäonnistuneet asiakaspalveutilanteet kuten viivästyneet tai virheelliset tiedot 

tuotteesta tai palvelusta sekä lupausten rikkominen. (Löytänä & Kortesuo 2011, 209.)   

4.3 Asiakaskokemus 

Asiakaskokemus perustuu asiakkaan kokemiin tunteisiin, mielikuviin sekä 

kokemuksiin, joita hän saa ollessaan yrityksen asiakkaana. Asiakkaan alitajunnassa 

olevat tunteet sekä mahdolliset tulkinnat palvelusta vaikuttavat myös 

asiakaskokemukseen. Jokaisella ihmisellä on oma arvomaailmansa sekä odotuksensa 

ja näiden perusteella he muodostavat asiakaskokemuksen. Näin ollen yrityksen on 

mahdotonta vaikuttaa täysin asiakkaan saamaan kokemukseen, sillä jokainen kokee 

asiakaskokemuksen omalla yksilöllisellä tavallaan. Yritys kuitenkin pyrkii luomaan 

asiakkaille tietynlaisia kokemuksia palvelustaan. (Löytänä & Kortesuo 2011, 11.) 

Asiakaskokemus muodostuu kaikista kosketuspisteistä, joissa asiakas on tekemisissä 

yrityksen kanssa. Nämä kosketuspisteet ovat vuosien aikana lisääntyneet sosiaalisen 

median vuoksi. Näin ollen lisääntynyt sosiaalisen median käyttö on antanut yrityksille 

lisää haasteita onnistua jokaisessa kohtaamisessaan asiakkaan kanssa. (Löytänä & 

Korkiakoski 2014, 98.) 
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Asiakaskohtaamiset 

Asiakaskohtaamisten kehittämisen ydinajatuksena on saada asiakkaan odotusten 

ylittäminen toistuvaksi tavaksi. Hyvä ja rutiininomainen palvelu on juuri sitä, mitä 

asiakas odottaa saavansa, joten tämä ei vielä saa asiakasta kokemaan syvempää 

tunnereaktiota. Positiivisten tunnereaktioiden kautta saadaan asiakas jakamaan 

kokemuksensa myös muille, mikä on tärkeää yrityksen tunnettavuuden kannalta. 

Jatkuva asiakkaiden odotusten ylittäminen aiheuttaa kuitenkin yrityksille paljon 

mietittävää. Erityisesti Suomessa asiakaspalvelutilanteissa pidetään tärkeänä, että 

palvelun laatu säilyy samanlaisena oli palvelun tarjoaja kuka tahansa. Tämän 

ajatuksen seuraaminen ei kuitenkaan vielä takaa palvelun laadun tasaisuutta, sillä 

jokainen ihminen muodostaa oman käsityksensä palvelun laadusta kokemansa 

pohjalta. Palvelun laatu vaihtelee riippuen asiakkaasta, vaikka palvelun taso 

pyrittäisiin pitämään samana. Koska palvelun laatu on sidonnainen ihmisten 

yksilöllisyyteen, pitäisi asiakaspalvelukohtaamisissa ottaa tämä huomioon 

muokkaamalla palvelua asiakkaan tarpeisiin sopivaksi. Tällä tavalla pystytään 

ylittämään asiakkaiden odotuksia. (Löytänä & Korkiakoski 2014, 119-120.)  

Myös oikeanlaisella johtamisella voidaan auttaa asiakasrajapinnassa toimivia 

työntekijöitä. Pitkäaikaisten suhteiden luomisessa kestää aina aikaa, ennen kuin 

molemminpuolinen luottamus sekä tuttavuus etenee niin pitkälle, että pystytään 

puhumaan syvällisemmästä asiakassuhteesta. Yhteiset säännöt ja tiedon 

oikeanlainen siirtäminen työntekijältä toiselle auttavat vuorovaikutuksen 

tehokkuudessa ja palvelun laadun ylläpitämisessä. (Löytänä & Korkiakoski 2014, 119.) 

4.4 Asiakastyytyväisyyden mittaaminen 

Asiakaskokemus ja sen merkitys on vuosien aikana noussut yhä keskeisemmäksi 

asiaksi. Tämän myötä on tullut tarve kehittää mittareita asiakaskokemuksen selvittä-

miseksi. Asiakaskokemus sekä yrityksen taloudellinen menestys kulkevat käsi kä-

dessä. Asiakkaat mahdollistavat yrityksen toiminnan, mutta mikäli asiakaskokemus ei 

tuota yritykselle liiketaloudellista hyötyä, ei siihen ole myöskään järkevää panostaa. 

Asiakasmittareita käyttämällä on tarkoitus saada selville asiakasvuorovaikutuksen ti-
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lanne. Asiakasmittarit voidaan jakaa epäsuoriin- ja asiakkaiden antamaan palauttee-

seen pohjautuviin suoriin mittareihin. Epäsuorien mittareiden avulla hahmotetaan 

asiakassuhdetta. Ne eivät kuitenkaan vielä kerro yksittäisistä asiakaskohtaamisista. 

Jotta asiakaskokemusta voidaan johtaa oikeaan suuntaan, pitää asiakasmittareiden 

lisäksi käyttää myös henkilöstö- ja talousmittareita. Henkilöstömittareiden avulla toi-

mintaa pystytään muokkaamaan asiakaslähtöisemmäksi ja talousmittareiden tarkoi-

tus on kertoa yrityksen strategian onnistumisesta. Näiden kaikkien mittareiden avulla 

saadaan mittava kokonaiskuva asiakaskokemuksesta. (Löytänä & Korkiakoski 2014, 

52-54.)  

Yksi näistä yritysten käyttämistä asiakaspalautteeseen pohjautuvista mittareista on 

NPS-mittari eli Net Promoter Score. Mittarin tarkoituksena on selvittää kuinka 

todennäköisesti yrityksen asiakkaat suosittelisivat kyseistä yritystä muille asteikolla 

1-10. Henkilöt, jotka antavat arvosanaksi 9 tai 10 ovat niitä, jotka toimivat yrityksen 

suosittelijoina. Arvosanan 0-6 antavat henkilöt ovat arvostelijoita, kun taas 

arvosanan 7-8 antaneet toimivat neutraalissa roolissa. NPS-luku saadaan selville 

vähentämällä arvostelijoiden määrä suosittelijoista. NPS-mittari on tärkeä hotelleille, 

sillä asiakkaat yhä useammin valitsevat hotellin suositusten ja arvosteluiden perus-

teella. (Löytänä & Korkiakoski 2014, 57-58.) 

Net Promoter Score toimii hyvänä mittarina, sillä siihen on sen yksinkertaisuuden 

vuoksi helppo vastata, mistä syystä vastausprosentit ovat yleensä korkeita. Mikäli 

annetusta arvosanasta halutaan tietää vielä enemmän, on kyselyyn mahdollista 

sisällyttää jatkokysymyksiä. Yksilöllistä palvelua kokeneet asiakkaat antavat usein 

positiivista palautetta kanta-asiakasjärjestelmään. NPS-luku kertoo asiakkaiden 

suosittelutodennäköisyyttä, joka on taas verrannollinen asiakasuskollisuuteen. 

Tuloksia tulkitessa on hyvä pitää mielessä, että luku ei kuvaa yksittäistä 

palvelutilannetta, vaan pidemmällä aikavälillä muodostunutta yleiskuvaa kyseisestä 

yrityksestä. NPS-luvun keskiarvo vaihtelee toimialoittain ja hotellialalla se on 37. 

(NPS-luku asiakasuskollisuuden mittarina 2018.) 

Toinen asiakaspalautteeseen pohjautuva mittari on CES eli Customer Effort Score. 

Siinä missä NPS-mittarin tarkoitus on kertoa vastaajien suosittelutodennäköisyyttä, 

CES mittaa palvelun vaivattomuutta. Se pohjautuu ajatukseen siitä, että onko 

asiakkaiden jatkuva odotusten ylittäminen aina tarpeellista, kun palvelusta voi myös 
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tehdä asiakkaille mahdollisimman sujuvaa ja helppoa. CES-mallin käyttö perustuu 

asteikolla 1-7 oleviin vastausvaihtoehtoihin. Sen kysymys voi liittyä esimerkiksi siihen, 

kuinka paljon asiakas on joutunut asteikolla 1-7 näkemään vaivaa, jotta hän on 

saanut asiansa hoidettua. (Löytänä & Korkiakoski 2014. 57, 59-60.) 

Erilaisten asiakastyytyväisyysmittareiden tarkoituksena on koota 

asiakaskokemuksesta tulleet arvostelut luvuiksi, joiden pohjalta yritys pystyy 

pohtimaan tulevaisuuden tavoitteitaan. Näiden perinteisten mittareiden lisäksi 

yrityksen kannattaisi myös pyrkiä kiinnittämään huomiota suoraan 

asiakaspalautteeseen, sillä sen kautta pystytään toimimaan kaikkiein nopeiten ja  

tehokkaiten.  Sosiaalisen median suosion myötä niin onnistuneet kuin 

epäonnistuneet asiakaskohtaamiset pystytään jakamaan paljon nopeammin sekä 

tavoittamaan suuremman yleisön, mistä syystä asiakaskohtaamisiin tulisi panostaa 

entistä enemmän. (Löytänä & Korkiakoski 2014, 56.) 

Hotelliketju Scandic kerää aktiivisesti palautetta asiakkailta sekä käyttää asiakastyyty-

väisyyden mittareita palautteen arvioimiseen. Scandic Laajavuoressa palautetta kerä-

tään asiakastyytyväisyyskyselyllä, palautelomakkeella sekä suullisella palautteella. 

Kokousasiakkaille on olemassa oma kysely järjestystä kokouksesta hotellista. Asiakas-

tyytyväisyyskysely lähetetään asiakkaalle hänen sähköpostiinsa majoituksen päätty-

misen jälkeen. Kyselyssä pyydetään arvioimaan majoituspaikan eri tekijöiden onnis-

tumista majoituksen aikana. Näitä tekijöitä ovat henkilökunnan ystävällisyys, huone-

kokemus, puhtaus, aamiainen sekä arvio siitä, kuinka hyvin majoituskokemuksesta 

saa vastinetta rahoilleen. Lisäksi pyydetään arvioimaan kokonaistyytyväisyyttä sekä 

suosittelutodennäköisyyttä. Kyselyyn on myös mahdollista jättää avointa palautetta. 

Palautelomakkeet ovat huoneessa olevia kortteja, joihin asiakkaalla on mahdollisuus 

antaa palautetta kirjoittamalla vapaamuotoisesti haluamastaan asiasta. Asiakas voi 

palauttaa kortin vastaanottoon lähtiessään tai jättää sen huoneeseen, josta se toimi-

tetaan kerroshoidon kautta vastaanottoon. Suullista palautetta kerätään vapaamuo-

toisen keskustelun kautta yleensä asiakkaan uloskirjautumisen yhteydessä. Yksi tapa, 

jolla asiakkaiden palautetta on myös mahdollista saada ovat netissä olevat asiakasar-

vostelut. Yleisimpiä verkossa olevia kanavia, joihin asiakkaat jättävät palautetta, ovat 

erilaiset matkantarjoaja sivustot. 
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5 Elämyksellisyys 

Jotta asiakaskokemus herättäisi mahdollisimman paljon tunteita sekä mielikuvia, pi-

tää siihen lisätä elämyksiä. Elämykseen liittyy normaalia voimakkaampia tunnereakti-

oita kuten onnellisuutta tai riemua, jotka koetaan asiakaskokemuksen myötä. Elämys 

ei synny arkisista tilanteista vaan siihen kuuluu positiivinen yllättyminen. (Löytänä & 

Kortesuo 2011, 45.) 

On mielenkiintoista nähdä, mitä ihmiset yleensä muistavat menneistä kokemuksis-

taan ja kuinka paikkaansa pitäviä nämä kokemukset todellisuudessa ovat. Jos pysty-

tään luomaan muistettavia elämyksiä, voidaan luoda kilpailuetua muihin yrityksiin. 

On tärkeää miettiä, mitkä tekijät määrittävät elämyksellisyyden muistettavuutta. 

Pine ja Gilmore (1999) määrittelevät elämyksen kahteen eri ulottuvuuteen, asiakkai-

den osallistumiseen ja ympäristöllisiin yhteyksiin. Näin ollen onnistuneen elämyksen 

tuottamiseksi yritysten tai palveluiden pitää edistää asiakkaiden osallistumista sekä 

luoda ympäristöjä, jotka tukevat kokemukseen liittyviä teemoja. Kun asiakkaat up-

poutuvat kokemukseen ja siihen liittyvään ympäristöön, on heillä suurempi todennä-

köisyys kokea elämyksiä. On välttämätöntä ymmärtää asiakkaiden näkökanta asiaan 

ja tehdä siitä tärkein tutkimuksen kohde elämystä tuottavassa yrityksessä. (Pine & 

Gilmore 1999, 99-100.) 

Yksi tapa määritellä elämyksellisyyttä on elämyskolmio. Tarssasen (2009) ideaalimalli 

täydellisestä elämystuotteesta kuvataan elämyskolmiossa, jossa kaikilla elämyksen 

tasoilla jokaisen elämyksen elementit käyvät ilmi. Nämä tasot ovat kuvattu kuviossa 

1. Elämyskolmion avulla on helppo löytää erilaisia kehittämiskohteita ja puutteita 

tuotteesta. Kolmion ensimmäinen elementti on yksilöllisyys. Yksilöllisyydellä tarkoite-

taan yksilöllistä tuotetta, jollaista ei täysin samanlaisena löydy muualta. Se ilmenee 

asiakaslähtöisyytenä ja tuotteen räätälöimisenä erilaisten asiakkaiden mieltymysten 

mukaiseksi. Toisena elementtinä elämyskolmiossa on aitous. Aitous tarkoittaa 

todellisen kulttuurin heijastumista tuotteeseen. Kolmas elementti, eli tarina, liittyy 

tuotteen aitouteen, sillä aitous tulee hyvin vahvasti ilmi tarinan myötä. Uskottava 

tarina antaa asiakkaalle syyn kokea kyseinen tuote ja se saa asiakkaan kokemaan 

tuotteen myös älyllisellä ja emotionaalisella tasolla. (Tarssanen 2009, 12-13.) 



21 
 

 

 

Kuvio 1. Elämyskolmio. (Tarssanen 2009, 11, muokattu.)  

Neljäntenä elementtinä elämyskolmiossa on moniaistisuus. Moniaistisuus tarkoittaa, 

että tuotteessa olevat aistiärsykkeet on suunniteltu teeman mukaisesti ja ne tukevat 

tuotteen konseptia. Aistiärsykkeitä ei saa kuitenkaan olla liikaa, sillä kokonaisuus 

vaikutelma voi kärsiä niistä. Kontrasti on viides elementeistä, ja se tarkoittaa, että 

tuote on asiakkaan arjesta poikkeava. Viimeisenä elementtinä elämyskolmiossa on 

vuorovaikutus. Vuorovaikutus on toimivaa kommunikaatiota tuotteen, sen 

tuottajien, sekä oppaiden kanssa. Vuorovaikutuksella luodaan yhteisöllisyyden sekä 

yksilöllisyyden luomisessa. (Tarssanen 2009, 14-15.) Asiakkaiden odotukset palvelua 

kohtaan ovat usein hyvinkin yksilöllisiä. Mitä tulee palvelun tai markkinoinnin 

yksilöllistämiseen, suomalaisten toiveet ja odotukset eivät usein ole kovinkaan 

korkealla. He kuitenkin haluavat palvelun ja viestinnän olevan juuri heille sopivaa ja 

yksilöllistä. (Arantola 2003, 117.) 

Elämyskolmion pystyakselilla kuvataan asiakkaan kokemuksen rakentumista, 

kiinnostuksen heräämisestä muutoskokemukseen, kuten kuviosta 1 ilmenee. 

Ensimmäisenä tasona on motivaation taso. Motivaation tasolla asiakas alkaa 

kiinnostua tuotteesta markkinoinnin avulla. Tässä vaiheessa jo markkinoinnin tulisi 

olla yksilöllistä, moniaistillista, aitoa ja vuorovaikutuksellista sekä siinä tulisi olla 

kontrasti ja tarina. Toisena tasona on fyysinen taso, jossa asiakas kokee tuotteen 

fyysisten aistimusten avulla. Tuotteen tulee olla turvallinen ja miellyttävä. Kolmas 

taso on älyllinen taso. Siellä asiakas oppii, ajattelee ja soveltaa tietoa, hän myös 

päättää onko hän tyytyväinen kokemaansa. Älyllisellä tasolla on hyvä antaa asiakkaan 
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oppia jotain uutta ja kehittyä, joko tiedostetusti tai tiedostamatta. (Tarssanen 2009, 

15-16.) 

Kolmion neljäntenä tasona on emotionaalinen taso, jolla varsinainen elämys koetaan. 

Jos tähän tasoon saakka kaikki elämyksen peruselementit ovat täyttyneet, on 

mahdollista, että asiakas tuntee kokemuksen positiivisena ja merkityksellisenä. 

Viimeisenä ja ylimpänä elämyskolmion tasona on henkinen taso. Henkisellä tasolla 

positiivinen elämys saattaa johtaa henkilökohtaiseen muutokseen asiakkaan 

fyysisessä olotilassa, mielentilassa tai elämäntavassa. (Tarssanen 2009, 16.) 

Elämyksen kokemisen mittaaminen voi olla hankalaa, sillä jokainen ihminen kokee 

elämykset eri tavoin. Toiselle elämyksen saavuttamiseksi riittää jopa pieni normaa-

lista poikkeava asia, joka saa henkilön kokemuksen aivan eri ulottuvuuksiin, toinen 

taas vaatii elämyksellisyyden täyttymiseksi jotain elämää suurempaa, jota voi olla vai-

kea saavuttaa.  Zhang ja Verman (2017) tekemän tutkimuksen mukaan, kun keskity-

tään hotellitoiminnan pääkohtiin ja pitkäaikaisten asiakassuhteiden luomiseen, pysty-

tään luomaan positiivisia ja mieleenpainuvia majoituskokemuksia, jopa elämyksiä.  

Elämyksen muodostuminen Scandic Laajavuoressa 

Scandic Laajavuoressa eri elementit täyttyvät asiakkaasta riippuen hieman eri tavoin. 

Vuorovaikutus, elämyksen muodostumisen osana, on yksi merkittävimmistä 

elementeistä. Vuorovaikutus asiakkaan ja asiakaspalvelijan välillä luo koko hotellissa 

majoittumiselle pohjan. Sen perusteella voidaan jo päätellä, kuinka hyvin asiakkaat 

tulevat hotellissa viihtymään ja miten he tulevat asiakaspalvelun kokemaan. 

Ilman toimivaa palvelua ei voi asiakaspalvelua kokea onnistuneeksi ja siksi Scandic 

Laajavuoressa panostetaan palvelun laatuun työntekijöiden erilaisten koulutusten ja 

palaverien avulla. Esimiehet pyrkivät omalla esimerkillään näyttämään mallia ja 

olemaan lähellä ohjaamassa tarvittaessa muita työntekijöitä. Kuitenkin niin, että 

jokainen työntekijä saa ja uskaltaa tehdä työtään ja loistaa omalla persoonallisella 

tavallaan. Näin Scandic Laajavuori luo vastaanoton työntekijöille hyvät 

mahdollisuudet asiakkaan persoonalliseen kohteluun ja henkilökohtaisten suhteiden 

luomiseen. Jotta asiakas saadaan tuntemaan itsensä kuulluksi ja palvelluksi, on 

yksilöllinen palvelu todella tärkeää asiakaspalvelutyössä. Hotelli Scandicin arvot 

korostavat asiakkaan huomioimista ja välittämisen tärkeyttä. Tämä näkyy Scandicissa 
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niin, että jokaisen hotellissa käyvän asiakkaan kohdalla huomioidaan juuri hänen 

tarpeitaan ja palvelua pyritään muokkaamaan juuri hänelle sopivaksi. (Kulttuuri ja 

arvot n.d.) 

Scandic hotelli Laajavuoren kylpylä tarjoaa asiakkaille elämyksiä heidän normaaliin 

arkeensa. Kylpylän monet erilaiset uima-altaat ja porealtaat sekä erilaiset 

hyvinvointihoidot mahdollistavat rentoutumisen. Hotellin tarjoamat palvelut tuovat 

vaikuttavimman elämyskokemuksen varmasti niille asiakkaille, joiden arjessa 

hotellimatkoja on harvemmin.  Jos asiakas odottaa saavansa arjesta erottuvia 

kokemuksia ja monipuolisuutta hotellimatkaansa, hän valitsee usein kylpylähotellin 

kohteekseen. (Alakoski ym. 1998, 10.) 

Kanta-asiakkaiden haasteena on elämyksellisyyden toteutuminen jokaisen vierailun 

aikana. Kokemuksista tulee arkipäivää ja elämyksen odottaminen ja kokeminen 

häviää. Vapaa-ajan matkaajat odottavat majoitukselta erilaisia asioita ja heille 

elämysten kokeminen sekä niiden tuottaminen on helpompaa. Jotta elämyskolmion 

tasot täyttyisivät ja elämys koettaisiin, on tärkeää, että vuorovaikutustilanteissa 

asiakkaisiin pystytään vetoamaan monella eri tasolla. Laadukas asiakaspalvelu on 

keskeisessä asemassa hotellin asiakkaiden kokemuksen muodostumisessa (Tarssanen 

2009, 17). 

6 Tutkimusasetelma 

6.1 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimuksen tekeminen perustuu ongelmaan, joka tutkimusta tehdessä ratkaistaan 

(Kananen 2010, 18). Tutkimusmenetelmät voidaan jakaa kahteen tutkimusotteeseen. 

Nämä tutkimusotteet ovat kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus ja kvalitatiivinen 

eli laadullinen tutkimus. Näiden kahden tutkimuksen menettelytavat eroavat toisis-

taan, joten on tärkeää ymmärtää, mihin niiden toimintatavat perustuvat. (Ojasalo, 

Moilanen & Ritalahti 2015, 104-105.) Määrällistä tutkimusta käytetään silloin, kun 

halutaan tietää, onko teoria paikkansapitävä. Määrällisen tutkimuksen yleisin tiedon-

keruutapa on kyselylomake ja sen tarkoitus on tavoittaa suuria määriä kohdeyleisöä. 
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Suuri vastaajamäärä tukee tuloksen luotettavuutta ja tästä syystä lomake toimii hy-

vänä toteuttamistapana. (Ojasalo ym. 2015, 104-105.)  

Kun halutaan perehtyä tarkemmin tutkittavaan ilmiöön, on kyse laadullisesta tutki-

muksesta. Laadullisessa tutkimuksessa tutkimuksen kohde on tarkasti valittu ja myös 

tutkittavaa aihetta on rajattu, jotta siitä saataisiin mahdollisimman paikkaansa pitä-

vää tietoa. Toisin kuin määrällisessä tutkimuksessa, jossa tutkija ei yleensä edes ta-

paa tutkittavia, laadullisessa tutkimuksessa tilanne on toinen. Yleisimpinä tiedonke-

ruutapoina toimivat erilaiset haastattelut, mistä syystä tutkittava on läheisissä teke-

misissä tutkittavien kanssa. (Ojasalo ym. 2015, 105.) 

Siinä missä määrällinen tutkimus pyrkii selvittämään eroja erilaisten muuttujien vä-

lillä, laadullinen tutkimus on taas kiinnostunut lopputulokseen vaikuttavista tekijöistä 

(Hirsjärvi & Hurme 2000, 25). Määrällinen sekä laadullinen tutkimus perustuvat mo-

lemmat ilmiöstä saatavaan tietoon sekä sen tuntemiseen. Laadullinen tutkimus on 

aina lähtökohtana, sillä se auttaa ilmiön ymmärtämisessä ja vasta sen jälkeen voi-

daan mitata tätä ilmiötä käyttäen määrällistä tutkimusta. (Kananen 2010, 37.)  

Haastattelu on yksi käytetyimmistä tiedonkeruutavoista. Haastattelussa tutkija ja 

haastateltava keskustelevat tutkimusaiheeseen liittyvistä asioista ja päämääränä on 

saada aineistoa tieteellisen tutkimustehtävän suorittamiseksi. (Hirsjärvi & Hurme 

2000. 34, 42.) Haastattelusta saa enemmän irti, kuin esimerkiksi kyselylomakkeesta, 

sillä haastateltavat pystyvät rentoutumaan ja kertomaan asioita, jotka eivät edes 

välttämättä liity haastattelukysymyksiin ja joista voi silti tutkimuksen kannalta olla 

hyötyä tutkijalle (Altinay & Paraskevas 2008, 107). Haastattelutapoja on useita, 

mutta yleensä ne luokitellaan niiden jäsentelyn mukaan. Voidaan käyttää joko 

valmiiksi muotoiltua ja kysymykset etukäteen tarkasti mietittyä strukturoitua 

haastattelua tai vaihtoehtoisesti vähemmän strukturoitua mallia, jossa kysymysten 

esittämistavat ovat avoimempia ja vastausvaihtoehdot puuttuvat. (Hirsjärvi & Hurme 

2000, 43-44.) 

Aineistonkeruumenetelmät jaetaan primäärisiin ja sekundäärisiin aineistoihin. Pri-

määriaineistot ovat ensisijaisia ja muodostuvat esimerkiksi haastatteluista, jotka teh-

dään juuri kyseistä tutkimusta varten. Ilmiöön liittyen voi myös löytyä jo olemassa 
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olevaa aineistoa, esimerkiksi kirjoja tai elämäkertoja. Sekundääriaineisto on toissijai-

sena aineistona ja se voi olla esimerkiksi olemassa oleva aineisto. Yleensä nämä toi-

mivat tutkimuksessa taustoina, jotka tukevat primääristä aineistoa. (Kananen 2015, 

132.) 

6.2 Tutkimuksen toteutus 

Laadullinen tutkimus sopii tutkimusmenetelmäksi, jos aiheesta on jo hyvin saatavilla 

teoriaa, mutta asiaa halutaan tutkia tarkemmin. Tästä syystä tutkimusta toteuttaessa 

on tärkeää rajata aihetta sekä valita tutkimuskysymykset, joihin on tarkoitus saada 

vastauksia ja joiden pohjalta saadaan uusia ideoita. (Hooley, Piercy & Saunders 2004, 

188.) 

Opinnäytetyössä tutkimuksen aineistonkeruumenetelmiä oli kaksi. Ensimmäisenä ai-

neistonkeruumenetelmänä käytettiin kirjoituspöytätutkimusta, jonka tarkoituksena 

oli kartoittaa jo olemassa olevaa tietoa. Kirjoituspöytätutkimuksen avulla pyrittiin 

löytämään eniten esiin nousseita aiheita kanta-asiakkaiden keskuudesta. Toisena ai-

neistonkeruumenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Teemahaastattelua varten 

kysymykset jaoteltiin erilaisiin teemoihin ja niiden lisäksi laadittiin lisäkysymyksiä 

haastattelun etenemisen avuksi. 

Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia Scandic Laajavuoren kanta-asiakkaita ja saada 

tietoa siitä, kuinka kanta-asiakkaat kokevat tämän hetkisen majoituskokemuksen. Tä-

män tiedon avulla saatiin uutta tietoa siitä, miten asiakaskokemusta voisi kehittää tu-

levaisuudessa. Tutkimus on tehty juuri Laajavuoren asiakkaille, mutta tuloksia pysty-

tään käyttämään hyödyksi myös muissa Scandic-hotelleissa samankaltaisten aiheiden 

takia. Tutkimuskysymyksenä oli “Miten kanta-asiakkaiden asiakaskokemusta voidaan 

kehittää?”. Tukikysymyksinä olivat “Miten kanta-asiakkaat kokevat hotellin palvelui-

den toimivuuden?” ja “Mitkä tekijät vaikuttavat persoonalliseen ja elämykselliseen 

asiakaskokemuksen luomiseen?”. 

Kirjoituspöytätutkimuksessa analysoitiin Scandic Laajavuoressa majoittuneille 

asiakkaille lähetettyjä asiakastyytyväisyyskyselyiden vastauksia. Kyselyssä kysyttiin 

asiakaspalveluun, huonekokemukseen, siivouksen tasoon, aamupalaan, kokonaisku-

vaan ja suositteluun liittyen arvosanoja. Lisäksi niissä oli mahdollisuus jättää avoimia 



26 
 

 

kommentteja. Tässä tutkimuksessa on keskitytty avointen kommenttien tutkimiseen 

sekä analysoimiseen. Kommentit olivat ajanjaksolta joulukuu 2018-maaliskuu 2019. 

Valittuihin teemoihin liittyviä vastauksia tutkimuksesta saatiin 69. Vastausten 

analysoiminen kohdistettiin Scandic Friends -jäsenille toisesta tasosta alkaen. Tämä 

tehtin siitä syystä, että ensimmäisen tason asiakkailla saattaa olla kyseessä 

ensimmäinen yöpyminen Scandic Friends -jäsenenä, jolloin asiakaskokemusta ei 

välttämättä ole vielä kertynyt. 

Teemahaastatteluihin osallistui 13 henkilöä ja kaikki haastattelut tehtiin helmikuun 

2019 aikana. Haastattelut tehtiin yksittäin, yhtä poikkeusta lukuun ottamatta, jolloin 

kahta henkilöä haastateltiin samaan aikaan heidän omasta toiveestaan. Yksi 

haastattelu kesti keskimäärin puoli tuntia. Haastateltavat saatiin kysymällä heidän 

halukkuttaan osallistua haastatteluun sisäänkirjautumisensa yhteydessä. Haastattelu 

järjestettiin heidän aikataulujensa mukaan ja haastattelupaikkana toimi hotellin tilat. 

Haastateltaville tarjottiin pientä purtavaa sekä kahvia haastattelun ohella, mutta 

suurin osa kuitenkin kieltäytyi näistä.  

Haastattelua suunniteltaessa mietittiin, mikä saisi haastateltavat osallistumaan 

haastatteluun parhaiten. Aluksi vaihtoehtona oli palkinnon tarjoaminen yms., mutta 

lopulta päädyttiin tarjoamaan kahvia tai muuta virvoiketta haastattelun ohella. 

Haastatteluja tehdessä huomattiin, että haastateltavat eivät kaivanneet mitään 

ylimääräistä, vaan heistä oli mukava rupatella ja kertoa samalla mielipiteitään sekä 

kokemuksiaan. 

Yhtä henkilöä lukuun ottamatta kaikki haastateltavat olivat miehiä. Heistä noin 

puolet työskenteli työnjohtamis- tai organisointitehtävissä ja puolet työntekijöinä 

erilaisissa yrityksissä. Kahdella haastateltavalla oli oma yritys. Suurimmalla osalla 

haastateltavista oli Top-tason jäsenyys. Haastatteluihin osallistui myös pari 

ylimmmän Red-tason omaavia jäseniä sekä muutama kolmostason jäsen. 

Haastateltavat valittiin heidän Scandic Friends –tasonsa sekä heidän Laajavuoren 

kanta-asiakkuutensa perusteella.  
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6.3 Kirjoituspöytätutkimus 

Asiakaskokemuksen laatua voidaan mitata suoraan asiakkaiden antamasta palaut-

teesta (Löytänä & Korkiakoski 2014, 53). Asiakkaiden antamista palautteista saadaan 

paljon tietoa niistä asioista, jotka koetaan tärkeimpinä ja mitä vieraat majoittuessaan 

arvostavat. Tutkimusaineiston aineiston avulla pystytään tekemään erilaisia tulkin-

toja sekä parantamaan ja luomaan uutta teoriaa kyseisen aineiston avulla. (Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka 2006; Zhang & Verma 2017.) Opinnäytetyön kirjoituspöytä-

tutkimuksen tavoitteena on saada tietoon laajemmin asiakkaiden mielipiteitä palau-

tekyselyiden pohjalta ja koota yhteen valittuihin teemoihin liittyviä kommentteja. 

Kirjoituspöytätutkimuksessa käytetään jo olemassa olevaa tietoa ja materiaaleja eli 

sekundääritietoa. Tässä tutkimustavassa on tärkeää, että tutkittava materiaali hanki-

taan luotettavasta lähteestä, kuten asiakaspalautteista. Usein kirjoituspöytätutki-

musta käytetään taustatiedon hankkimiseen, sillä se on nopea ja helppo tapa saada 

tietoa sekä lisää ymmärrystä aiheesta. (Lahtinen & Isoviita 1998, 48.) 

Monet hotellit käyttävät majoittumisen jälkeen lähetettyjä verkkokyselyitä apunaan 

tutkiessaan omien palveluidensa toimivuutta. Verkkokysely on vaivaton ja nopea 

tapa saada tietää asiakkaiden kokemuksia asiakaspalvelusta, hotellimajoittumisesta 

ja hotellirakennuksesta. Yleisimmät kysymykset liittyvät palvelun, huoneiden ja sii-

vouksen tasoon sekä ruokaan. (Zhang & Verma 2017.) Scandic käyttää myös saman-

kaltaista asiakkaille lähetettävää lomaketta, joissa vastaanottajalla on mahdollisuus 

kommentoida vierailuaan sekä numeroarvosteluna että sanallisena palautteena. Mo-

nesti näihin kyselyihin vastataan heti majoittumisen jälkeen. Myös Scandic pystyy 

näiden verkkokysymysten avulla kehittämään omaa toimintaansa paremmaksi.  

6.4 Teemahaastattelut 

Haastattelu toimi tutkimuksessa primaariaineistona toissijaisen kirjoituspöytätutki-

muksen ohella. Tutkimuksen kohteena olivat Scandicin kanta-asiakkaat. Koska tutki-

musta tehdessä haluttiin eritoten perehtyä Scandic Laajavuoren kanta-asiakaskoke-

muksen kehittämiseen, haastateltiin juuri Laajavuoressa paljon käyviä asiakkaita. Ko-

ettiin myös, että kyseinen hotelli saisi apua tutkimuksesta ja sen tuloksista, joten tut-

kimus kannatti kohdistaa juuri kyseiseen paikkaan ja sen vieraisiin. 
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Haastattelu tehtiin teemahaastatteluna (Ks. Liite 2). Teemahaastattelussa kysymyksiä 

on mietitty etukäteen, mutta kysymysten järjestys ja muotoilu voivat vaihdella haas-

tateltavan mukaan haastattelun edetessä (Altinay & Paraskevas 2008. 107, 113). Tee-

mahaastattelun nimi tulee siitä, kun haastattelu pohjautuu etukäteen mietittyihin 

teemoihin, joista keskustellaan haastateltavan kanssa. Haastattelu etenee teemojen 

varassa ja haastattelusta saadaan näin vapaamuotoista sekä keskustelunomaista, jol-

loin haastateltavien ääni tulee paremmin kuuluviin. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 47-48.) 

Ennen varsinaisia teemahaastatteluja tehtiin kaksi esihaastattelua, joihin osallistuivat 

Scandic Laajavuoressa majoittunut henkilö ja Scandicin kanta-asiakasohjelman 

kolmannen tason jäsen. Esihaastattelussa testattiin haastattelurungon toimivuutta, 

aihepiirien järjestystä sekä kartoittettiin tietoa, kuinka kysymykset kannattaisi 

muotoilla, jotta saataisiin päteviä vastauksia. Esihaastattelut ovat tärkeä osa 

teemahaastattelua, ja ne auttavat varsinaisten haastatteluiden sujuvuudessa 

(Hirsjärvi & Hurme 2000, 72-73).  

7 Tutkimustulokset 

7.1 Kirjoituspöytätutkimuksen tulokset 

Kirjoituspöytätutkimukseen valittiin kolme eri teemaa, joiden pohjalta arvioitiin 

tulleita vastauksia. Teemat olivat Laajavuoren hotellin fyysisiin tiloihin, Scandicin 

kanta-asiakas etuihin sekä asiakaspalveluun liittyvät kommentit. Nämä teemat 

valittiin siksi, että ne ovat olennainen osa majoituskokemusta. Teemat olivat samat, 

kuin teemahaastatteluissa. Analysoinnissa huomioitiin vain avoimeen 

kommenttikenttään tulleet vastaukset, sillä ne olivat perusteltuja ja täten hyödyllisiä 

analysoitaviksi. 

Kirjoituspöytätutkimuksesta saatuja kommentteja hyödynnettiin 

haastattelukysymyksiä laatiessa. Koska kommenteissa ei noussut esille asioita 

yleisistä tiloista, vaan ainoastaan hotellihuoneista, päätettiin haastattelussa keskittyä 

kysymään, mitä mieltä kanta-asiakkaat ovat huoneista. Kysymystä tarkennettiin 

kysymällä huoneen varustelutasosta, josta nousi esille kommentteja 

kirjoituspöytätutkimuksessa. 
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Fyysiset tilat 

Kirjoituspöytätutkimuksen ensimmäinen teema keskittyi hotellin fyysisiin tiloihin. 

Aineistoa läpikäydessä huomattiin, että kommentit keskittyivät ainoastaan 

huonekokemukseen. Se saattaa johtua siitä, että kyselyssä oli aikaisemmin pyydetty 

arvioimaan huonekokemusta, mistä syystä asiakkaalle on saattanut nousta mieleen 

jotain kommentoitavaa aiheesta. On myös mahdollista, että yleiset tilat eivät ole 

asiakkaalle niin merkkitäviä kuin hotellihuoneen tilat, joissa majoittuminen 

pääasiassa tapahtuu. Monesta kommentista nousi esiin huoneiden kunto ja 

varusteluiden toimivuus. Huoneiden kuntoon ei yleisesti oltu tyytyväisiä, vaan 

koettiin, että ne kaipaavat pientä päivitystä. Kuitenkin muutamasta palautteesta 

nousi esille, että muiden tekijöiden, kuten palvelun ja siisteyden onnistuessa, 

huoneen olemus jää toissijaiseksi asiaksi. 

Jäsenedut 

Toinen teema oli kanta-asiakasedut. Palautteista tuli ilmi, kuinka tärkeänä 

ravintolakuponkietu koettiin. Palautteissa toivottiin, että ravintolakuponkien käyttö 

olisi vapaampaa. Yksi palaute koski ravintolakupongin rajoitettua käyttöä 

majoituksen yhteydessä. Palautteen antaja koki, että ravintolakupongista olisi 

enemmän hyötyä käyttäjälleen, mikäli niitä pystyisi käyttämään myös vierailun 

jälkeen. Toinen vapaampaan käyttöön liittyvä toive oli, että ravintolakupongin 

saisivat kaikki huoneessa majoittuvat kuponkiin oikeutetut henkilöt. Tällä hetkellä 

kupongin voi saada enintään yksi henkilö huonetta kohden.  

Tervetulotoivotus huoneessa, huoneluokan korotus ja myöhäinen uloskirjautuminen 

nousivat myös jäseneduista arvokkaiksi. Riippuen jäsenen tasosta nämä kuuluvat 

etuihin ja niitä odotettiin hotelliin toteuttavan automaattisesti. Kanta-asiakkaille on 

tärkeää, että heille kuuluvat edut huomioidaan ja ne pyritään myös toteuttamaan. 

Edun unohtuminen tai kykenemättömyys toteuttaa niitä koettiin huonona asiana. 

Kuitenkin eräästä palautteesta nousi esille myös ymmärrys siitä, että kaikkia etuja ei 

välttämättä ole mahdollista toteuttaa yhdellä majoituskerralla henkilökunnasta 

riippumattomista syistä. 
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Asiakaspalvelu 

Asiakaspalveluun keskittyvät kommentit toimivat yhtenä teemana. Hotellin 

asiakaspalveluun liittyvät palautteet olivat pääasiassa positiivisia, ja riippumatta 

osastosta henkilöstöön oltiin tyytyväisiä. Osassa kommenteissa oli eritelty 

henkilöstön toimipaikkoja. Tällöin kyse oli joko vastaanotosta tai ravintolasta. 

Monesta asiakaspalveluun liittyvästä kommentista nousi esille ystävällinen palvelu. 

Vastaaoton huolenpito nousi esille kahdesta eri näkökulmasta. Osa tunsi olevansa 

hyvin huomioitu, kun taas osa kyselyyn vastanneista olisi toivonut enemmän 

ohjeistusta sisäänkirjautumisen yhteydessä. Kahdesta kommentista nousi esille 

tyytymättömyys asiakaspalveluun. Henkilöstön toimintaan ei kuitenkaan 

suoranaisesti kohdistunut mitään negatiivista vaan toivottiin enemmän oikeanlaista 

huomiointia. 

Osa kyselyyn vastanneista oli vain lyhyesti kommentoinut majoituksen olleen 

onnistunut. Joten näistä vastauksista ei pystynyt päättelemään, oliko jokin erityinen 

asia luonut vastaajalle tämän onnistuneen majoituskokemuksen vai syntyikö tämä 

kokemus vastaajalle monen eri asian kokonaisuudesta.  

7.2 Haastattelu 

Haastattelurunko muotoiltiin neljän eri teeman pohjalta, ja jokaisen teeman alle 

muodostettiin tukikysymyksiä, jotka auttoivat haastattelun sujuvaa etenemistä. 

Haastattelurunko on kuvattu liitteessä 2. Kaikki haastattelut nauhoitettiin, ja 

nauhoitukset kirjoitettiin puhtaaksi eli litteroitiin, ja niiden perusteella saadut 

vastaukset teemoiteltiin haastattelurungon mukaisiin teemoihin. Vastausten 

analysoinnin ja teoriapohjan avulla muodostettiin kehitysideoita, joiden 

tarkoituksena on parantaa Scandic Laajavuoren kanta-asiakkaiden 

majoituskokemusta. Haastattelussa käytettiin myös kuvia hotellista palvelupolun 

kuvailemisen yhteydessä. (Ks. Liite 3.) Kuvien tarkoitus oli auttaa haastateltavaa 

hahmoittamaan eri palvelun vaiheita paremmin sekä tuomaan enemmän 

mielekkyyttä haastatteluhetkeen. Haastateltaville annettiin myös Scandicin toimintaa 

kuvaileva lause nähtäväksi, kun heitä pyydettiin arvioimaan lauseen onnistumista 

juuri Laajavuoressa. (Ks. Liite 2. Kysymys 16.) 
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Kanta-asiakkuus 

Kaikki haastateltavat olivat majoittumassa työnsä puolesta. Jokaisen haastatellun 

hotelleissa majoittuminen sekä kotimassa matkustaminen liittyivät 

työmatkustukseen. Osa haastateltavista majoittuu Laajavuoressa viikottain, osa 

hieman harvemmin. Kuitenkin kaikki haastateltavat ovat Scandic Friends -jäseniä 

kolmostasosta ylöspäin, mikä tarkoittaa, että heille on kertynyt Scandicissa viettetyjä 

öitä jo runsaasti. Tällä hetkellä kaikki haastateltavat majoittuvat pääasiassa Scandic 

Laajavuoressa, joten paikka on heille tuttu.  

Noin puolet haastateltavista ovat entisen Cumulus-ketjun kanta-asiakkaita, jotka 

ketjuvaihdoksen myötä siirtyivät Scandic Friends -jäseniksi. Osa heistä on ollut 

Scadicin kanta-asiakkaina vasta vähän aikaa, kun taas yksi haastateltavista on ollut 

jopa kymmenen vuotta. Melkein kaikki haastateltavat ovat tulleet Laajavuoreen 

ketjuvaihdoksen myötä. Laajavuori valitaan sen hyvän hinta-laatusuhteen 

perusteella. Hintaan sisältyvät kylpylän ja kuntosalin vapaa käyttö, aamiainen sekä 

maksuton pysäköinti. Suurin osa haastateltavista arvostaa Laajavuoren sijaintia ja sen 

läheisyydessä olevia ulkoilumahdollisuuksia, kuten lenkkipolkuja sekä 

laskettelukeskusta. 

Täs on niin hyvä ku ei oo kaupungin meteliä. 

Tykkään kyllä tästä hotellista, tos on toi hiihtokeskus ja täällä kylpylä. 

Haastateltavista jokainen pitää majoituksen yhteydessä saatavaa ravintolakuponkia 

tärkeimpänä kanta-asiakasetuna. Ravintolakuponki on jäsentason mukaan tietyn 

arvoinen, ja sitä voi käyttää maksuvälineenä ravintoloissa sekä minibaariostoksiin ja 

shop-tuotteisiin. Laajavuoressa ravintolakupongilla on mahdollista kustantaa 

buffetpäivällinen tai -lounas. Muutama haastateltavista mainitsee kanta-

asiakaseduista hyödyllisiksi majoituksista kertyvät pisteet, joilla on mahdollista varata 

palkintoöitä. Yksi haastateltavista oli sitä mieltä, ettei pisteiden kertymisestä tai 

niiden käyttämisestä ole mitään hyötyä. 

Scandic-hotelleissa järjestettävät kanta-asiakastapahtumat kuuluvat myös 

jäsenetuihin. Järjestettävä ohjelma vaihtelee hotellittain. Haastateltavista kymmenen 

mainitsi olevansa kiinnostunut osallistumaan näihin kanta-asiakasiltoihin.  Kaksi 

kanta-asiakasilloista kiinnostuksensa maininnutta henkilöä lisäsi, että olisi valmis 
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osallistumaan, mikäli aiheena olisi jotain itseä kiinnostavaa tekemistä. Puolet 

haastateltavista ei ollut kuullut kanta-asiakasilloista tai he eivät olleet saaneet niistä 

tarpeeksi selkeää tietoa. Kuitenkin tiedotuksen ollessa kunnossa, iltoihin 

osallistuminen kiinnostaisi heitä. 

Palveluiden käyttö 

Suurin osa haastateltavista tekee itse varauksensa soittamalla varauspalveluun tai 

suoraan hotelliin. Yksi haastateltavista kertoi, että yritys tekee varaukset hänen 

puolestaan ja yksi haastateltavista kertoi tekevänsä varaukset netin kautta. Moni 

haastateltavista kertoi, että tekee paikan päällä varaukset tulevaisuuden majoituksia 

varten.  

Mä tuun vaan tohon ja sanon moi. 

Haastateltavat kokivat varauksen tekemisen helppona. Neljällä haastateltavista on 

ladattuna puhelimeen Scandicin oma mobiilisovellus. Suurin osa oli sitä mieltä, että 

mobiliisovellukselle ei ole tarvetta, kun majoittuu jatkuvasti. Kaikki haastateltavista 

saapuvat hotelliin omalla autollaan ja pitivät parkkipaikkaa tärkeänä asiana 

majoituksessa.  

Parkkipaikka on ihan unelma, siellä löytyy aina tilaa. 

Scandic Laajavuoren huoneita pidettiin toimivina, eikä huoneista pääasiassa puutu 

mitään oleellista. Muutama haastateltavista mainitsi sängyn vierestä puuttuvista 

pistorasioista. Tilavat ja yleensä hieman standard-tasoa paremmat huoneet olivat 

tulleet tutuiksi jokaiselle haastateltavalle. Tilavat huoneet koettiin myös Laajavuoren 

etuna. Muutamalle haastateltavalle oli muodostunut tiettyjä huoneita, joissa he 

mielellään yöpyvät, aina Laajavuoressa ollessaan.  

Täällä mikä on se etu on että noi huoneet on vähän isompia, ei tuu sitä 
hotellikuolemaa. 

Osa haastateltavista mainitsi hotellin tilat tunnelmmalliseksi ja avaraksi verrattuna 

muihin hotelleihin. Kylpylää pidettiin viihtyisänä. Hotellin yleisiä tiloja kommentoi 

tarkemmin yksi haastateltavista. Vastaanoton ja ravintolan välisen käytävän sekä 

aulan vieressä sijaitsevan kahvila-baarin valaistusta haastateltava piti liian valoisana. 

Se, että valaistus on yhtä kirkas vuorokauden ajasta riippumatta vastaaja koki 
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huonona. Haastateltava pohti, että paremmin tunnelmaa toisi esimerkiksi 

himmennettävät valot. 

Hotellin muut palvelut, kuten ravintola ja kylpylä, nousivat haastatteluissa myös 

tärkeiksi tekijöiksi majoitusta valitessa. Kylpylä oli lähes jokaisen haastateltavan 

päivittäisessä käytössä, ja sitä pidettiin yhtenä syynä hotellin valinnassa. 

Haastateltavat kokivat hotellin aukioloajat toimiviksi kolmea haastateltavaa lukuun 

ottamatta. Yksi haastateltavista koki, että aulan läheisyydessä sijaitseva kahvila-baari 

voisi olla iltaisin auki hieman pidempään. Yksi haastateltavista kertoi, että kylpylä 

voisi avautua vähän aikaisemmin, niin hänen olisi mahdollista päästä aamu-uinnille 

ennen töihin lähtemistään ja yhden mielestä päivällinen voisi olla tunnin verran 

pidempään auki, jotta ei töiden jälkeen olisi niin kiire syömään. 

Asiakaspalvelu 

Jokainen haastateltava nosti esiin samat asiat hyvän asiakaspalvelijan tunnusmer-

keistä. Hyvä asiakaspalvelija on iloinen, ystävällinen ja asiakkaat huomioiva. Nämä 

ominaisuudet tulivat esiin myös kysyttäessä Laajavuoren työntekijöiltä. Palvelun su-

juvuus koettiin myös tärkeäksi. 

Paljonhan teitä on tässä vaihtunutkin, teitä on ollut sillon joulunkin ai-
kaan muista hotelleista. Tässä oli hirveesti eri jengiä ja kyllä toi pysy 
aika hyvin setti kasassa, vaikka oli outoja ihmisiä ni kaikki olitte aika sa-
masta muotista mukavasti. Aina oli kiva tulla, ettei ollu hirveetä vaihte-
lua, vaikka ihmiset vaihtu. 

Laajavuori onnistuu haastateltavien mielestä toteuttamaan Scandic-ketjun ajatusta 

siitä, mitkä asiat ovat tärkeitä hotellielämyksen saavuttamiseksi. Erityisesti tuttavalli-

suus sekä rento ilmapiiri asiakaspalvelutilanteissa korostuivat lähes jokaisella haasta-

teltavalla. Haastateltavien miettiessä jotain positiivista asiakaspalvelutilannetta, esiin 

nousi tuttavallisuus ja se, kuinka paljon yövyttäessä tulee tutuksi henkilökunnan 

kanssa ja pystyy käyttäytymään rennommin. 

Alkaa tuntemaan ja tulee jotain muutakin juttuu heitettyy siellä puolin 
ja toisin. 

Ei oo niin virallinen olo, kun oot niin paljon ollu täällä. 



34 
 

 

Tuttavallisuus asiakaspalvelutilanteissa koettiin tärkeäksi elementiksi majoittuessa. 

Muutamat haastateltavista toivat esille myös sen, ettei tuttavallisuutta voi vaatia ja 

ymmärtävät, että se muodostuu vasta pidemmän tuntemisen myötä. 

Siinäkin on varmaan eroo sillai et jos sää käyt viis kertaa vuodessa tai 
jos sää käyt joka ikinen viikko. 

Eräs haastateltavista nosti esille epäonnistuneiden palvelutilanteiden korjaamisen. 

On tärkeää, jos asiakkaalle on selkeästi jäänyt huono mieli palvelusta, että siihen pys-

tytään reagoimaan. Tällä tavoin myös negatiivinen kokemus voidaan kääntää positii-

viseksi, kuten hänen tapauksessaan oli eräässä hotellissa käynyt. Huonoja asiakaspal-

velutilanteita ei Laajavuoresta muista kukaan. Negatiivisissa asiakaspalvelutilanteissa 

tärkeäksi tekijäksi kaikki haastateltavat nostivat asenteen ja sen, kuinka tilanne ote-

taan haltuun ja hoidetaan asiakkaalle sopivaan tapaan. 

Pitäis pystyä kuitenkin pitämään se hyvä asenne, vaikka olis kuinka 
huono päivä tahansa. 

Eräs haastateltavista kertoi palvelun yhdenmukaisuudesta. On asiakkaalle hämmen-

tävää, jos asiakaspalvelijan vaihtuessa myös toimintatavat muuttuvat. Muutama 

haastateltava nosti esille myös kokonaiskuvan katsomisen palvelutilanteiden koh-

dalla. Heidän mielestään on tärkeää ottaa huomioon se, miten paljon he ovat hotellin 

palveluita käyttäneet ja kuinka henkilökunnan olisi tärkeää tulla heitä vastaan tie-

tyissä asioissa kuten erityistoiveissa. 

Elämyksellisyys 

Kymmenen haastateltavaa oli sitä mieltä, ettei työmatkustamiseen kaipaa elämyksel-

lisyyden tunnetta. Sitä perusteltiin sillä, että työpäivän jälkeen ollaan usein väsyneitä 

eikä energiaa ole mihinkään ylimääräiseen. Loput haastateltavista olivat sitä mieltä, 

ettei elämyksellisyydestä olisi mitään haittaa. Yksi haastateltavista kertoi, että elä-

myksellisyyteen ei vaadittaisi paljoa. Kaikki hotellit ovat haastateltavan mielestä aika 

samanlaisia. Moni haastateltavista kuitenkin arvostaa tuttua ja turvallista hotellima-

joitusta. Melkein jokainen haastateltavista mainitsi kotoisuuden tunteen osana hotel-

liin saapumista ja majoittumista. 

Tää on mun koti. 

Kiva olla “kotona” rennosti, varsinkin kun Laajavuori on enemmän koti, 
kun oikea koti! 
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Elämyksellisyydestä kysyttäessä kahdesta haastattelusta nousi esille ylimmän Scandic 

Friends –tason kiinnostavuus. Red –tason jäsenedut eivät ole julkisessa tiedossa, jo-

ten se herätti mielenkiintoa, kuten myös muutamalla haastateltavalla edessä oleva 

nousu Top-tason jäsenyyteen. Paremmat edut kiinnostivat haastateltavia ja erityi-

sesti Red-tasolle pääseminen vaikutti haastateltavien mielestä mielenkiintoiselta, 

sillä se asia tuotiin esille ilman erillistä kysymystä aiheesta sekä kysyttäessä elämyk-

sellisyydestä. 

Työn puolesta matkustamisen vie paljon aikaa, joten vapaa-ajalla matkustaminen ei 

kiinnostanut suurinta osaa haastateltavista. Haastateltavista yhdeksän olivat kuiten-

kin kiinnostuneita tulemaan Jyväskylän hotelleista Laajavuoreen myös vapaa-ajallaan 

hotellin monipuolisuuden sekä kylpylämahdollisuuksien takia. Muutamat haastatelta-

vista olivat vierailleet Laajavuoressa vapaa-ajallaan myös aikaisemmin. Haastatelta-

vista jokainen oli suositellut Scandic Laajavuorta. Puolet haastateltavista kertoivat, 

että heidän kollegansa olivat vaihtaneet toisista hotelleista Laajavuoreen suosittelu-

jen ansiosta. Moni haastateltava myös kertoi, että tulee tulevaisuudessa suosittele-

maan hotelli Laajavuorta. 

Ehdottomasti paras paikka Jyväskylässä! 

Oon aina kehunu tätä kaikille, esim. tällä viikolla toiset oli toisessa ho-
tellissa ja moitin, että miks ihmeessä olitte siellä ja lupas ens kerralla 
tulla tänne. 

7.3 Tulosten luotettavuus 

Tieteellisiä tutkimuksia tehdessä niiden luotettavuus täytyy aina tarkistaa, jotta 

tutkimusta voidaan pitää onnistuneena. Luotettavuus täytyy ottaa huomioon jo 

suunnitteluvaiheessa, jolloin tutkimustapa valitaan sopivaksi. Realibiteetti ja 

validiteetti ovat termejä, joita käytetään tutkimuksen mittaamisessa. (Kananen 2010, 

68-69.) 

Reliabiliteetti kertoo lähdemateriaalin luotettavuudesta. Kysymyksenä kuuluu, voiko 

kysymyksen ymmärtää eri tavoin tai voiko siihen vastata eri tavalla? Jos 

tutkimuksesta saadut vastaukset ovat samanlaisia, ne ovat silloin luotettavia.  

Vastausten ollessa samanlaisia, mutta eivät sellaisia kuin mihin tutkimuksessa 

pyrittiin, ne ovat luotettavia, mutta eivät päteviä. (Altinay & Paraskevas 2008, 130.) 
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Validiteetti ilmaisee tutkimuksen pätevyyttä. Pystyykö tutkimuskysymykset 

ymmärtämään tai tarvitseeko lisäkysymyksiä laatia alkuperäisten kysymysten ohelle. 

Validi tutkimus on kyseessä silloin, jos saman kysymyksen voi kysyä eri tavoin, mutta 

siitä saadaan aina samanlainen vastaus. Samoin tutkittavien määrästä voidaan 

päätellä, ollaanko saatu tarpeeksi samanlaisia vastauksia, jotta tutkimusta voidaan 

pitää validina ja sen reliabiliteetti on hyvä. Erilaiset tutkimustavat lisäävät osaltaan 

myös luotettavuutta ja pätevyyttä. (Altinay & Paraskevas 2008, 130-131.) 

Kirjoituspöytätutkimuksessa riskit ovat melko pienet. Riskit liittyvät siihen, osataanko 

valita luotettavat ja sopivat lähteet, löytyykö kaikki tarvittava tieto ja tulkitaanko läh-

teet oikein. (Mäntyneva 2008, 29-31.) Haastatteluissa tutkimuskysymykset pysyivät 

samoina, ainoastaan kysymysten muoto ja järjestys vaihteli hieman haastatteluja 

tehdessä, kun huomattiin, että jotkut tavat kysyä tiettyjä asioita toimivat paremmin 

kuin toiset. Otannan suuruus teemahaastattelussa tulisi olla 10-15, jolloin aineiston 

saturaatio on riittävä (Kananen 2010. 55, 70). Haastatteluun osallistuneista 13 

henkilöstä saatiin hyvin ja monipuolisesti vastauksia. Vastaukset alkoivat saturoitua 

jo muutaman ensimmäisen haastattelun jälkeen ja niiden avulla pystyttiin 

muodostamaan yleinen mielipide aiheista. Aineiston teemoittelu voi aiheuttaa 

erilaisia tulkintoja, mutta useat samat johtopäätökset lisäävät tulosten 

luotettavuutta (Kananen 2010, 70). 

Haastattelun tulosten luotettavuuteen on mahdollisesti vaikuttanut haastattelijoiden 

asema hotellin työnekijöinä. Koska haastateltavat tunnistivat haastattelijat hotellin 

työntekijöiksi, on mahdolista että heidän vastauksensa eivät välttämättä olleet aivan 

luotettavia. Esimerkiksi kysyttäessä lempihotellia, lähes kaikki haastateltavat joko 

sanoivat heti Scandic Laajavuoren olevan heidän suosikkihotellinsa tai pienen 

mietinnän jälkeen myönsivät, että heillä ei välttämättä ole mitään tiettyä 

lempipaikkaa, mutta Laajavuori voisi olla sellainen. Jos haastattelut olisi tehty talon 

ulkopuolisen henkilön toimesta, vastaukset olisivat voineet olla hieman erilaisia.  

Haastattelujen aikaan hotellissa oli voimassa käytäntö, jossa kanta-asiakkaiden 

saamilla 15 euron ravintolakupongeilla sai ravintolassa syödä joko lounas- tai 

päivällisbuffetin ilman ylimääräistä maksua. Tämä käytäntö on kuitenkin poistunut 

haastattelujen teon jälkeen, joten ravintolaetuun liittyvissä kysymyksissä vastaukset 
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tulisivat olemaan todennäköisesti hieman erilaisia, jos haastattelu suoritettaisiin 

uudelleen. 

8 Kehittämisehdotukset 

Tämän opinnäytetyön tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että hotelli 

Scandic Laajavuoren kanta-asiakkaat ovat tyytyväisiä majoituskokemuksiinsa. Kanta-

asiakkaat toivat tutkimuksessa esille, että kohtaamiset hotellin henkilökunnan kanssa 

olivat heille tärkeitä. Kanta-asiakkaat kertoivat, että asiointi henkilökunnan kanssa oli 

ystävällistä ja sujuvaa. Tutkimusten tulosten perusteella voidaan todeta, että kanta-

asiakkaat arvostivat palvelun sujuvaa toimivuutta, esimerkiksi sisään- ja uloskirjautu-

misen yhteydessä. Tämän lisäksi kanta-asiakkaat kokivat tärkeäksi, että he voivat ho-

tellissa majoittuessaan keskustella henkilökunnan kanssa vapaasti. Henkilökunnalla 

tulee olla aikaa asiakkaan aitoon kohtaamiseen. Scandic Laajavuoren vastaanotossa 

työskentelevillä työntekijöillä tulisi olla aikaa kohdata jokainen asiakas henkilökohtai-

sella tasolla. Esimiesten kannattaisi huomioida tämä työvuorojen suunnittelussa. Esi-

merkiksi kiireisinä päivinä työntekijöitä tulisi vastaanotossa olla tarpeeksi, jotta asiak-

kaan yksilölliseen kohtaamiseen olisi enemmän aikaa. 

Aiemmin teoriaosuudessa on käsitelty vuorovaikutuksen tärkeyttä ja se korostuu 

myös miettiessä tulevaisuuden asiakaskohtaamisia. Hyvä asiakaspalvelu pitää sisäl-

lään hyvät vuorovaikutustaidot ja tätä on kehitettävä myös jatkossa. Tutkimuksesta 

kävi ilmi, että kanta-asiakkaat arvostavat asiakaspalvelussa ystävällisyyttä ja se on 

yksi majoituskokemukseen vaikuttavista asioista. Kuten teemahaastatteluista tuli 

ilmi, suurin osa kanta-asiakkaista ei muistanut mitään tiettyä hyvää tai huonoa asia-

kaspalvelutilannetta, vaan esille nousi tuttavallisuus sekä kotoisan ja tervetulleen 

tunnelman luominen. Tämän tunnelman luominen on ensisijaisesti työntekijöiden 

vastuulla ja se tapahtuu vuorovaikutustilanteissa. Scandic Laajavuoren on hyvä huo-

mioida tämä suunnitellessaan henkilökoulutuksia sekä pitäessään henkilökunnalle 

palavereja. Esimiesten on hyvä muistuttaa säännöllisesti työntekijöilleen asiakkaan 

vastaanottamisen tärkeyttä.  
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Tutkimuksen tulokset osoittivat kiistattomasti ravintolakupongin tärkeyden kanta-

asiakkaille. Haastateltavat toivat esiin ravintokupongin tärkeimpänä jäsenetuna ja ko-

kivat kupongin tuovan lisäarvoa majoituskokemukseensa. Jäsenedut ovat vuosien 

saatossa muuttuneet ja niitä pyritään jatkuvasti kehittämään asiakkaiden toiveet 

huomioiden. Muutoksen tekee vaikeaksi, että edut ovat ketjukohtaisia eikä niitä pys-

tytä hotellikohtaisesti muuttamaan. Scandic Laajavuoren kannattaa ehdottomasti 

myös tulevaisuudessa jakaa asiakkailleen ravintolakuponkeja sekä kertoa edun ole-

massaolosta. 

Tutkimuksen perusteella kanta-asiakkaat ovat kiinnostuneita kanta-asiakasilloista. 

Tutkimuksesta nousi esille, että aiheen tulisi olla mielenkiintoinen, sillä pitkän työpäi-

vän päätteeksi kanta-asiakkaat eivät välttämättä jaksa osallistua mihinkään ylimääräi-

seen toimintaan. Esille nousi myös kanta-asiakkaiden tietämättömyys kanta-asiakasil-

loista. Scandic Laajavuoren tulee tulevaisuudessa mainostaa kanta-asiakasiltojaan 

asiakkailleen tehokkaammin ja monipuolisemmin, jotta iltoihin halukkailla on mah-

dollisuus osallistua niihin. Hotellin kannattaisi järjestää kanta-asiakkailleen pienimuo-

toinen kysely iltojen sisällöstä ja sopivasta alkamisajankohdasta sekä mainostaa iltoja 

entistä enemmän. 

Liikematkustajilla työt kulkevat mukana, kuten yksi haastateltavista mainitsi. Langa-

ton ja hyvä verkkoyhteys pitää löytyä jokaisesta hotellista ja niiden toimivuus tulee 

taata. Haastattelusta tuli ilmi hotellin yleisten tilojen valaistus tunnelman tekijänä. 

Valaistuksen tulee sopeutua vuorokauden rytmiin ja esimerkiksi yleisissä tiloissa 

oleva valojen tehostus sekä säätö auttavat tunnelman luomisessa. Uuden ja parem-

man teknologian lisääminen toisi monelle työkseen matkustavalle lisäarvoa majoitus-

kokemukseen. Scandic Laajavuori takaisi edellä mainittujen asioiden toimivuuden 

säännöllisellä tekniikan tarkastamisella. Hotellin tunnelman luomiseen saisi apua 

palkkaamalla ammattilaisen valosuunnittelijan. 

NPS-luku saadaan nousuun asiakkaiden hyvien kokemusten myötä ja heidän suositte-

luinnokkuutensa avulla. Maailmanluokan tekeminen sekä persoonallisten ja mahdol-

listen elämyksellisten asiakaskokemusten myötä asiakkaat kokevat itsensä huomioi-

duksi ja näin ollen suosittelevat hotellia todennäköisemmin myös muille. Kuten tutki-

muksessa kävi ilmi, kanta-asiakkaat ovat valmiita suosittelemaan hotelli Laajavuorea, 

koska he aidosti nauttivat vierailustaan hotellissa. Tutkimuksesta selvisi, että kaikki 
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haastateltavat olivat suositelleet Scandic Laajavuorta työkavereille sekä tuttaville. 

Suosittelun kautta kanta-asiakkaiden kollegat olivat vaihtaneet majoituspaikakseen 

Laajavuoren sekä suositelleet hotellia edelleen. 

Selkeä ero kirjoituspöytätutkimuksen ja teemahaastatteluiden välillä oli hotellin fyy-

sisten tilojen, erityisesti huoneiden kuntoon sekä ominaisuuksiin liittyvät asiat. Siinä 

missä kanta-asiakkaiden kirjoituspöytätutkimuksen avoimista palautteista tulleet 

kommentit ilmaisivat tyytymättömyyttä huoneisiin, teemahaastatteluissa tämä asia 

ei erityisesti korostunut. Teemahaastatteluista kävi ilmi, että moni kanta-asiakas piti 

hotellia tunnelmallisena ja viihtyisänä. Hotellin fyysisiin ominaisuuksiin ei pystytä pal-

velutasolla vaikuttamaan huoneen vaihtamista lukuun ottamatta, mutta laadukkaalla 

asiakaspalvelulla voidaan kompensoida hotellin fyysisten tilojen vaikuttavuutta. Ku-

ten eräästä kirjoituspöytätutkimuksen palautteesta nousi esille, hyvällä palvelulla 

saadaan asiakaskokemusta parannettua. Teoriatiedon mukaan on kuitenkin mahdol-

lista, että kanta-asiakkaat antavat helpommin anteeksi pienemmät puutteet kuin ho-

tellissa ensimmäisiä kertoja vierailevat asiakkaat. Kirjoituspöytätutkimus nosti esiin 

tärkeän huomion, vaikka hotelli Laajavuori on toiminut vasta vuoden Scandicina, asi-

akkaat odottavat ketjun jokaiselta hotellilta samaa tasoa, myös huoneiden suhteen. 

Scandic Laajavuoren johdon on hyvä säännöllisesti viestiä hotellin kunnosta ylem-

mälle tasolle ketjua. 

Viitaten teoriaan, on tärkeää luoda henkilökohtaisia suhteita työntekijöiden ja asiak-

kaiden välille sekä huomioida jokainen asiakas yksilönä. Tutkimus osoitti yksiselittei-

sesti, että vaikka Laajavuoressa on onnistuttu kohtaamaan asiakas henkilökohtaisella 

tasolla, on tärkeää, että pystytään jatkossakin ylläpitämään näitä kohtaamisia ja pa-

rantamaan kokemuksia kanta-asiakkaille. Kuten teemahaastatteluista kävi ilmi, 

kanta-asiakkaat ovat usein vuorovaikutuksessa samojen työntekijöiden kanssa ja 

odottavat, että heidät muistetaan ja heitä kohdellaan tuttavallisesti. Teemahaastat-

teluista voidaan päätellä, että haastateltavat ymmärsivät tuttavallisuuden tunteen 

syntyvän vasta useamman vuorovaikutustilanteen jälkeen saman työntekijän kanssa. 

Scandic Laajavuoren pitäisi panostaa asiakasrekisterin ylläpitoon, sillä työyhteisössä 

pystytään keräämään tietoa kyseisen paikan kanta-asiakkaista. Esimerkiksi uuden 

työntekijän perehdytystilanteessa tätä kanta-asiakasrekisteriä pystyttäisiin hyvin hyö-
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dyntämään. Näin saataisiin tieto henkilökunnan välillä kulkemaan ja asiakkaalle luo-

tua henkilökohtaista tunnetta. Tämän avulla on mahdollista saavuttaa henkilökohtai-

nen tunne palvelukokemukseen kaikille kanta-asiakkaille. Kanta-asiakkaalle luodaan 

tunne, että hänet on huomioitu henkilökunnan työsuhteen pituudesta huolimatta. 

Tällaista tekijää on mahdollista käyttää odotukset yllättävänä elementtinä, sillä var-

masti vain harva kanta-asiakas odottaa uuden työntekijän tunnistavan hänet paikan 

vakiovieraaksi. 

9 Pohdinta 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Scandic Laajavuoren kanta-asiakkaita 

ja selvittää heidän majoituskokemustaan. Osana tutkimusta oli selvittää elämykselli-

syyden merkitystä majoituksen yhteydessä. Työn tavoitteena oli saada enemmän tie-

toa Laajavuoren vakituisesta asiakaskunnasta ja selvittää, kuinka heille pystytään tar-

joamaan mahdollisimman hyvää ja laadukasta palvelua tulevaisuudessa. Toimeksian-

tajalle oli tärkeää saada lisää tietoa asiakkaistaan sekä siitä, kuinka palvelussa on on-

nistuttu ja miten sitä voidaan jatkossa kehittää. 

Tutkimuskysymyksenä oli “Miten kanta-asiakkaiden asiakaskokemusta voidaan kehit-

tää?”. Tukikysymyksinä olivat “Miten kanta-asiakkaat kokevat hotellin palveluiden 

toimivuuden?” ja “Mitkä tekijät vaikuttavat persoonalliseen ja elämykselliseen asia-

kaskokemuksen luomiseen?” Tutkimuksen avulla löydettiin hyödyllistä ja toteutta-

miskelpoista tietoa, millä kehittää kanta-asiakkaiden kohtaamista sekä mitkä asiat 

luovat tunteen henkilökohtaisesta asiakaspalvelusta. 

Tutkimuksen avulla saatiin tietoa niistä asioista, missä Scandic Laajavuori tällä het-

kellä onnistuu sekä mihin asioihin hotellin kannattaa tulevaisuudessa kiinnittää huo-

miota. Tutkimuksesta selvisi, että kanta-asiakkaat ovat tyytyväisiä majoituskokemuk-

seensa. Olennaiseksi tekijäksi kanta-asiakkaiden majoituksen onnistumisen kannalta 

koettiin kotoisuuden tunne hotellissa majoittuessaan. Kanta-asiakkaiden asiakasko-

kemusta voidaan kehittää panostamalla aidon tunnelman luomiseen ja henkilökoh-

taiseen palveluun. Tutkimuksen kautta saatiin tietoa nykyisestä kanta-asiakastyyty-

väisyydestä sekä ideoita siitä, miten kanta-asiakaskokemusta voi vielä kehittää asiak-
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kuuden eri osa-alueilla. Opinnäytetyön teoriaosuudessa esiteltiin hotelliketju Scan-

dic, jonka kanssa opinnäytetyö toteutettiin sekä perehdyttiin tarkemmin itse toimek-

siantajan toimipaikkaan Laajavuoressa. Sen jälkeen kerrottiin majoitusalan pääpiir-

teistä sekä majoitukseen liittyvistä palveluprosesseista. Teoriassa perehdyttiin lisäksi 

asiakkuudenhallintaan ja elämyksellisyyteen. Asiakastutkimus suoritettiin kirjoitus-

pöytätutkimuksella sekä teemahaastatteluilla.  

Vaikka tutkimus toteutettiin valitun hotellin kanta-asiakkaille, on tutkimusta mahdol-

lista hyödyntää myös muissa Scandic hotelleissa. Tämä tutkimus keskittyi hotelli 

Scandic Laajavuoren kanta-asiakkaiden mielipiteisiin ja kokemuksiin, mutta tutkimuk-

sen tuloksista on hyötyä myös muille Scandic hotelleille. Tutkimuksen tuloksista on 

yleisesti hyötyä kaikille niille hotelleille, jotka haluavat tietää asiakkuudesta enem-

män juuri kanta-asiakkaan näkökulmasta.  

Tutkimuksen tulosten myötä syntyi jatkotutkimusaiheita. Jatkotutkimukset auttaisi-

vat Scandicia ylläpitämään läheisiä suhteita asiakkaisiinsa. Jatkotutkimus voisi keskit-

tyä työntekijöiden näkökulmaan asiakaskohtaamisissa. Tutkimuksen avulla voisi sel-

vittää miten työntekijät kokevat, että heidän oma käyttäytymisensä ja tapansa tehdä 

työtä vaikuttaa asiakkaiden viihtyvyyteen. Toinen jatkotutkimus voisi keskittyä työn-

tekijöiden työssä viihtymiseen ja koettuun työhyvinvointiin.  Työntekijöiden työssä 

viihtyminen välittyy suoraan asiakkaille ja näin ollen työtyytyväisyyden merkitykseen 

kannattaa perehtyä tarkemmin myös silloin, kun kehitetään asiakaskohtaamista. Tut-

kimukset voisivat keskittyä hotellin eri osa-alueisiin: vastaanotto, ravintola, kahvila-

baari, kylpylä, kokouspalvelu ja tutkimuksen näkökulma olla työntekijöiden sekä asia-

kaspalvelun kehittäminen näissä osa-alueissa.  

Opinnäytetyön tekijät oppivat paljon asiakkuudenhallinnasta lukiessaan teoriatietoa. 

Scandic hotelliketju tuli tutuksi opinnäytetyön tekijöille. Teemahaastattelut antoivat 

syvällisempää ymmärrystä kanta-asiakkaiden ajatuksista hotellissa majoittuessaan. 

Teemahaastatteluiden avulla haastattelijat pääsivät lähelle asiakasta ja haastatelta-

vien henkilökohtaisia pohdintoja asiakkuudesta. Opinnäytetyötä aloittaessa ajateltiin 

elämyksellisyyden olevan tärkeä osa kanta-asiakkaiden majoituskokemusta, mutta 

teemahaastatteluja tehdessä selvisi, että näin ei ole. Teemahaastatteluista selvisi, 

että pienet yksinkertaiset eleet ja asiat luovat asiakkaalle tunteen henkilökohtaisesta 

kohtaamisesta. 
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Lopputuloksena voidaan todeta, että tutkimuksen tuloksissa ja aiheen teoriatiedon 

kanssa oli paljon samanlaisuutta. Kirjoituspöytätutkimus ja teemahaastattelut toivat 

opinnäytetyön kehittämisehdotuksiin tärkeitä huomioita. Nämä huomiot tullaan an-

tamaan opinnäytetyön toimeksiantajalle Scandic Laajavuorelle ja toivotaan, että ho-

tellin johto ja esimiestaso hyödyntävät saatuja kehittämisehdotuksia kehittäessään 

asiakaspalveluaan. 
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Liitteet 

Liite 1. Scandic Laajavuoren palvelupolku 
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Liite 2. Haastattelurunko 

Haastattelu 

Scandic Laajavuoren kanta-asiakaskokemuksen kehittäminen 

Scandic laajavuoren asiakkuus sekä Scandic Friends kanta-asiakkuus: 

1. Sukupuoli ja jäsentaso 

2. Mikä on matkanne tarkoitus? Ammattiasema/missä työskentelette/millaista työtä 

teette? 

3. Kuinka paljon yövytte hotelleissa kotimaassa vuoden aikana keskimäärin? Kuinka 

iso prosentti tästä on työn takia matkustamista? 

4. Kuinka suuri osa yöpymisistänne sijoittuu Scandiciin? Kuinka paljon taas Jyväsky-

lään? Miksi valitsette Scandic Laajavuoren? Mikä saa valitsemaan jonkun muun ho-

tellin?  

5. Kuinka monen vuoden ajan olette olleet Laajavuoressa vieraana? 

6. Kuinka kauan olette olleet Scandic Friends jäsenenä? Mitä hyötyä jäsenyydestä on 

ollut? Saako jäsenyys valitsemaan hotellin? 

7. Millaiset kanta-asiakasedut kiinnostavat? Mikä on tärkein kanta-asiakasetu? Mitä 

mieltä olette esimerkiksi kanta-asiakasilloista? Oletteko joskus osallistuneet? Mikä 

saisi osallistumaan/Minkälaiseen iltaan osallistuisitte? Tuovatko kyseiset illat lisäar-

voa majoittumisen lisäksi? 

Palveluiden käyttö: 

8. Mitä kautta varaukset tehdään ja kuka tekee? 

9.  Käytättekö Scandicin mobiilisovellusta? Onko siitä ollut hyötyä?  

10. Onko hotelliin helppo saapua? Onko varauksen teko onnistunut? Onko tiedot va-

rauksessa oikein ja otettu huomioon toivomukset?  

11. Mitä mieltä olette Scandic Laajavuoren huoneista? Oletteko tyytyväinen huoneen 

varustelutasoon, puuttuuko jotain oleellista?  

12. Mitä palveluita koette tärkeimmiksi hotellissa? Käytättekö kylpylän/ravintolan pal-

veluita kuinka usein? Mitä mieltä olette niistä? Puuttuuko Laajavuoren hotellilta jo-

tain lisäpalvelua, josta olisi teille hyötyä? 

13. Mitä mieltä olette palveluidemme aukioloajoista, ovatko ne olleet toimivia? 

Ovatko aamiaisen aikataulut olleet hyvät?  

14. Mikä on lempihotellinne, miksi? Mitkä ovat mielestänne onnistuneen majoittumi-

sen avaintekijät?  

Hotellin asiakaspalvelu: 

15. Kuvaile hieman, millaista on hyvä asiakaspalvelu. Mihin kiinnitätte ensimmäisenä 

huomiota asiakaspalvelutilanteissa? Miten asiakaspalvelutilanteet toteutuvat täällä 

Laajavuoressa?  
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16. “Scandic uskoo, että mahtava hotellielämys on paljon muutakin kuin mukava huone 

tai maukas aamiainen, se on viihtyisän tunnelman luomista, aidon palvelun toteutta-

mista sekä asiakkaan odotusten ylittämistä” Kuinka hyvin Laajavuori onnistuu to-

teuttamaan tämän? Mitä voisimme tehdä, että olisi parempi? 

17. Mikä on ollut positiivisesti mieleenpainuvin asiakaspalvelutilanne, jota olette ho-

tellissa ollessa kohdanneet? Mitä tapahtui? Missä se oli? 

18. Joskus palvelutilanne voi olla myös epäonnistunut, oletteko joskus kokeneet jotain 

negatiivista tilannetta Laajavuoressa ollessa? Mitkä asiat yleensä vaikuttavat nega-

tiivisesti kokemukseen? 

Elämyksellisyys: 

19. Kaipaatteko työmatkailuun enemmän elämyksellisyyttä? Onko parempi, että on 

tiedossa tuttu ja turvallinen yöpyminen? 

20. Valitsisitteko Jyväskylän hotelleista Laajavuoren myös vapaa-ajallasi? 

21. Kuinka todennäköisesti suosittelisitte Scandic Laajavuorta muille? Oletteko jo suo-

sitelleet? 
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Liite 3. Kuvat 

 

 


