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1 Johdanto 

 

 

Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja Sampon mökit on pohjoiskarjalainen yritys, 

joka tarjoaa mökkimajoitusta seitsemässä erikokoisessa mökissä. Mökkejä vuok-

rataan erilaisiin käyttötarkoituksiin, kuten loman viettoon tai juhlien järjestämi-

seen. Majoituspalvelun ohella yritys tarjoaa myös lisäpalveluita, kuten Kuntola-

urheiluhallia. Lisäpalveluiden kysynnän lisäämiseksi olisi vielä kuitenkin teke-

mistä. Oikeanlainen markkinointi ja oikein tuotteistetut palvelut voisivat lisätä ky-

syntää. Yrittäjällä itsellään olisi halua kehittää lisäpalveluitaan, joten ensin tiedus-

teltiin asiakkaiden halua kokeilla lisäpalveluita tai mahdollisia palvelupaketteja 

asiakaskyselyn avulla. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on lisätä Sampon mök-

kien lisäpalveluiden kysyntää. 

 

Asiakaskyselyn tarkoitus oli kerätä tietoa jo yrityksessä vierailevilta asiakkailta 

heidän kokemuksistaan yrityksen lisäpalveluista. Kysely kohdennettiin tarkemmin 

turisteille ja vapaa-ajan matkustajille. Kyselyn tarkoituksena on myös kysyä, kiin-

nostaisiko asiakkaita kokeilla jotain uusia palveluita tai palvelupaketteja. Tulosten 

perusteella kehiteltiin palvelupaketteja asiakkaiden toiveiden mukaan. Asiakas-

kyselyn avulla tutkittiin, miten tiettyjen ikäryhmien tai matkustajaryhmien välillä 

lisäpalveluiden kiinnostus vaihtelee, sekä miten erilaisista palveluista eri ryhmät 

ovat kiinnostuneita.  

 

Tässä opinnäytetyössä esitellään toimeksiantaja Sampon mökit ja sen palvelut 

sekä tämän opinnäytetyön menetelmät ja tulokset. Työssä kerrotaan yrityksen 

historiasta ja nykytilanteesta sekä toiveista tulevaan. Raportissa avataan kysely-

tutkimuksen laatimisprosessia ja miten asiakaskysely on toteutettu tähän opin-

näytetyöhön liittyen. Avataan myös tarkemmin tuotteistamista ja palvelupakettien 

suunnittelua sekä korostetaan elämysten tärkeyttä. Työssä kerrotaan tarkemmin 

palveluiden hinnoittelusta ja markkinoinnista, sekä niiden yhteyksistä.  
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2 Toimeksiantaja 

 

 

Opinnäytetyön toimeksiantaja on Sampon mökit, jonka omistajana toimii Sampo 

Pitkänen. Yritys vuokraa lomamökkejä erilaisiin käyttötarkoituksiin, kuten loman-

viettoon, yritysten työntekijöiden majoittamiseen tai vaikkapa juhlien järjestämi-

seen. Yritys sijaitsee Lehmossa, noin kahdeksan kilometrin päässä Joensuusta. 

Sampon mökit vuokraa seitsemää erikokoista mökkiä, joista viisi on Pielisjoen 

rannalla. Mökkien koot vaihtelevat kahden hengen mökistä kahdentoista hengen 

mökkiin. Yrityksessä työskentelee tällä hetkellä vain oman perheen jäsenet, joita 

on yhteensä neljä. Yritys on perustettu 1990-luvun alussa ja ensimmäinen mökki, 

joka esitellään seuraavassa kuvassa, valmistui vuonna 1992.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Sampon mökkien ensimmäinen mökki, Sampola (Kuva: Jouni Vuori-

nen). 

 

Sampon mökkien asiakassegmentti on monipuolinen. Yrityksen asiakassegment-

tiin kuuluvat yksin matkustavat, työmatkalaiset, perheet, ystäväporukat, juhlapo-

rukat ja pariskunnat. Sesongin eli lomakauden aikaan suurin asiakaskunta on 

perheet ja pariskunnat sekä ystäväporukat. Sampon mökkien sesonkiaika on 

yleensä kesä ja talvi sekä yleiset loma-ajat. Sesongin ulkopuolella matkustavat 

suureksi osaksi yksin matkustavat sekä työmatkalaiset, jotka majoittuvat pääasi-

assa arkisin. Useat juhlaporukat ovat myös sesongin ulkopuolella vierailevia asi-

akkaita, jotka majoittuvat viikonloppuisin tai juhlapyhinä. Sampon mökkien 
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asiakaskunta koostuu myös kansainvälisistä työ- ja vapaa-ajan matkustajista. 

Kansainvälisistä matkailijaryhmistä suurin ovat venäläiset matkustajat, joita ma-

joittuu yrityksessä vuosittain.  

 

Sampon mökkien kilpailevat yritykset ovat lähialueiden muut yksityiset mökki-

vuokraajat ja majoituspalvelut, mutta suurin kilpailija on kuitenkin Koli, joka on 

monipuolinen palvelukeskus. Koli tarjoaa aktiviteetteja kesät ja talvet sekä myös 

mökkimajoitusta, joka voidaan ajatella vievän asiakkaat sinne. Kuitenkin Pitkänen 

uskoo, että kaupungin läheisyys tuo myös asiakkaita Sampon mökeille, sillä yhä 

useammat haluavat majoittua lähellä yleisiä palveluita. Mökkien sijainti on siksikin 

hyvä, sillä ne sijaitsevat luonnon keskellä ja vesistön äärellä, mutta kuitenkin niin 

lähellä kaupunkia.  

 

Yritys on saanut alkunsa, kun yrittäjä Sampo Pitkänen kiinnostui hirsirakentami-

sesta vuonna 1990 ja ihaili hirsirakentamista ja sen perinteitä. Hän hakeutui kan-

salaisopiston hirsirakentajan kurssille, jossa hän alkoi valmistamaan hirsiraken-

nuksia, esimerkiksi yrityksen ensimmäisen mökin Sampolan ulkosauna on 

valmistettu hänen opiskelijatyönään. Siitä innostuneena hän jatkoi rakentamista 

ja valmisti käsin vuolemalla ensimmäisen yrityksen mökeistä, josta nimikin juontui 

Sampola-mökiksi. Innostus sai tästä vain puhtia ja Pitkänen perusti toisen yrittä-

jän kanssa yhteistoimin vuonna 1994 hirsisorvin, jossa he alkoivat valmistaa ko-

neellisesti pyöröhirsirakennuksia ulkopuolisille asiakkaille. Vuonna 1995 he val-

mistivat sorvillaan toisen Sampon yrityksen mökeistä, Jukolan, mistä mökkien 

vuokrausidea sai alkunsa. Nyt reilun kahdenkymmenen vuoden jälkeen voi to-

deta, että idea oli hyvä. Haastateltaessa Pitkästä (2019) hän toteaa: ”Vanha hir-

sirakentamisen käsintekotaito on jo osaksi menetetty, kun on siirrytty koneelli-

seen valmistamiseen, mutta silti hirsirakentaminen on minun mielestäni 

ympäristöystävällistä ja suomalaiseen maisemaan sopivaa.” 

 

Pitkäsellä on mökkien vuokraamisen lisäksi myös luomutila. Tilalla on pitkät pe-

rinteet luomuviljelyyn, ja viljely jatkuu edelleen. Perinteisestä viljanviljelystä kui-

tenkin on siirrytty marjojen viljelyyn. Nykyisin tilalla on luomumustaherukkaa ja -

mansikkaa. 
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3 Opinnäytetyön tausta ja tavoite 

 

 

Tämän opinnäytetyön toimeksiantajalta tuli pyyntö kehittää yrityksen lisäpalve-

luita. Opinnäytetyön aiheeksi muotoutui lopulta palvelupakettien kehittäminen jo 

olemassa olevista palveluista sekä uusista mahdollisista lisäpalveluista. Vaikka 

Sampon mökit vuokraa pääasiassa mökkimajoitusta, heillä on silti myös lisäpal-

veluita mökkivuokrauksen ohelle, joita ovat Kuntola-urheiluhalli, savusauna, 

palju, kota, laavu sekä soutu-, moottori- ja kirkkovene. Nämä lisäpalvelut eivät 

kuulu mökkien vuokraan vaan ovat varattavissa lisäpalveluna lukuun ottamatta 

kotaa, laavua ja soutuvenettä, jotka ovat majoittuvien asiakkaiden vapaassa käy-

tössä. Sampon mökkien lisäpalveluita voivat varata myös ulkopuoliset asiakkaat, 

eli ei tarvitse olla mökin asiakas saadakseen nämä palvelut käyttöönsä.  

 

Lisäpalvelut eivät kuitenkaan tällä hetkellä ole olleet kovin paljon käytössä, joten 

niille tarvittaisiin lisää näkyvyyttä. Lisäpalveluiden vähään käyttöön voi olla syynä, 

etteivät pelkästään lisäpalvelut kiinnosta asiakkaita, mutta esimerkiksi palvelupa-

kettimuodossa tai ohjattuna palveluna ne saattaisivatkin kiinnostaa. Yrittäjä 

Sampo Pitkäsellä on paljon uusia ideoita ja halua kehittää palveluita, mutta ensin 

täytyy selvittää, mitä asiakkaat haluavat, joten selvitystavaksi valikoitui asiakas-

kysely. 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia asiakaskysely (liitteet 1−3) asiakkaiden 

kiinnostuksesta lisäpalveluihin ja palvelupaketteihin. Siinä selvitettiin, ovatko asi-

akkaat käyttäneet Sampon mökkien lisäpalveluita aikaisemmin ja minkälaisia ko-

kemuksia heillä on niistä. Asiakaskyselyllä selvitettiin myös millaisille lisäpalve-

luille voisi olla kysyntää sekä millaisia mahdollisia palvelupaketteja asiakkaat 

toivoisivat saavansa Sampon mökeiltä. Tavoitteena oli selvittää, millaiset palvelut 

kiinnostavat tiettyjä ikäryhmiä tai tietynlaisia matkustajaryhmiä sekä miten mark-

kinointi kannattaa kohdistaa tietyille ikä- ja matkustajaryhmille. 

 

Kysely (liitteet 1−3) laitettiin jakoon maaliskuun 2019 puolessa välissä sähköpos-

titse yrityksessä vierailleille asiakkaille. Kysely toteutettiin Webropol-kyselyjärjes-

telmällä ja aikaa kyselyn vastaamiseen annettiin huhtikuun 2019 loppuun. 
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Seuraava vaihe oli asiakaskyselyn analysointi, jonka avulla selvitettiin millaisille 

palveluille olisi kysyntää ja analyysien pohjalta aloitettiin kehittelemään palvelu-

paketteja tietyille matkailijaryhmille. Asiakaskyselyn perusteella selvitettiin myös 

markkinoinnin suuntaamista, joten palvelupakettien suunnittelemisen lisäksi mie-

tittiin, miten palvelupaketteja tulisi markkinoida. 

 

 

4 Tuotteistaminen ja tuotekehitys 

 

 

4.1 Tuotteistaminen 

 

 

Sanasta tuotteistaminen puhutaan useiden lähteiden mukaan, että se on tuotteen 

tekemistä alusta loppuun asiakkaiden toiveiden mukaan. Tuotteistamiselle ei ole 

yhtä oikeaa määritelmää; jokainen voi mieltää sen eri tavalla, mutta yleensä se 

on asiakkaan ongelman ratkaisemista ja tarpeen tyydyttämistä. Tuotteistettu pal-

velu on yleensä suunniteltu tietylle kohderyhmälle. Kun kohderyhmä on määri-

telty, sen mukaan tapahtuu myös myynti ja markkinointi. Kaikkien tarpeita ei pysty 

tyydyttämään, joten täytyy pystyä tuotteistamaan erilaisia palveluita eri kohderyh-

mille. (Tonder 2013, 12.) Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mitä 

palveluita Sampon mökkien kannattaisi tuotteistaa ja miten. Tarkoituksena oli sel-

vittää, millaisille palveluille olisi kiinnostusta sekä millaisille mahdollisille kohde-

ryhmille palvelut voisi kohdistaa.  

 

Sampon mökit haluaa tehdä mahdollisimman asiakaslähtöistä työtä, joten ennen 

palvelupakettien tuotteistamista selvitettiin asiakkaiden tarpeet. Palvelun tuotteis-

tamisessa tärkeä osa on asiakassegmentointi. Se tarkoittaa, että osataan ohjata 

ja markkinoida palvelut ja tuotteet tietylle kohderyhmälle. Kuluttajat eli asiakkaat 

ovat yleensä jakautuneet ryhmiin tiettyjen mieltymyksiensä perusteella. (Tonder 

2013, 43.) Opinnäytetyön asiakaskysely suunnattiin Sampon mökeillä vierailleille 

asiakkaille, pääasiassa yksityisille vapaa-ajan matkustajille, mutta kyselyyn pys-

tyivät vastaamaan myös yritykset. Ajatuksena lisäpalvelut kiinnostavat todennä-

köisesti enemmän vapaa-ajan matkustajia kuin esimerkiksi työmatkalaisia. 
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4.2 Tuotekehitys 

 

 

Tuotekehitys on tuotteen luomisprosessi, ja sillä pyritään saamaan uusia tuotteita 

markkinoille tai kehittää jo olemassa olevia tuotteita. Usein tuotekehityksessä on 

kuitenkin kyse olemassa olevien tuotteiden kehittämisestä. Tuotekehityksen tulee 

olla jatkuvaa ja yrityksen on seurattava muutoksia ja pysyä ajan tasalla. Onnistu-

nut kehitystyö luo uusia tuotteita ja parantaa jo olemassa olevien tuotteiden laa-

tua. Yleisimmät syyt tuotekehitykseen ovat tavoite lisätä myyntiä, markkinatilan-

teen muutos, asiakkaiden kulutustottumukset ja kilpailutilanne. Mikään tuote ei 

menesty, jos sitä ei muuteta tai kehitetä missään vaiheessa. (Komppula & 

Boxberg 2002, 92−96.)  

 

Sampon mökkien kohdalla voidaankin puhua tuotekehityksestä, sillä jo olemassa 

olevien palveluiden kehittäminen on päätavoitteena. Oletuksena on, että se ei 

riitä, joten ollaan valmiita myös lisäämään tarjontaa. Tarkoituksena on nimen-

omaan parantaa jo olemassa olevien palveluiden laatua ja markkinointia sekä 

kehitellä uusia palvelupaketteja asiakkaiden toiveiden mukaan, jo olemassa ole-

vista palveluista sekä mahdollisista uusista palveluista.  

 

 

5 Palvelupaketti 

 

 

Palvelupaketti on palveluista koostuva kokonaisuus ja se voidaan jakaa kahteen 

luokkaan: peruspalvelu eli ydinpalvelu ja lisäpalvelu. Lisäpalvelut tekevät yrityk-

sestä kilpailukykyisen, sillä ne yksilöivät palvelupaketit ja näin ollen eroavat 

muista samankaltaisista yrityksistä. Yleensä tarvitaan lisäpalveluita, jotta asiakas 

käyttäisi myös ydinpalvelua. Jos käytetään Sampon mökkejä esimerkkinä tässä, 

niin mökkivuokraus on peruspalvelu eli ydinpalvelu ja mahdolliset tulevat palve-

lupaketit tulisivat olemaan lisäpalveluita. Lisäpalvelut houkuttelevat asiakkaita os-

tamaan palvelun, ja ne ovat ydinpalvelun mahdollistavia palveluita. Christian 

Grönroosia lainaten “Voidakseen käyttää pankkiautomaattia asiakas tarvitsee 

pankkikortin”. Lisäpalveluiden lisäksi on olemassa myös tukipalveluita, jotka 
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tukevat ydinpalvelua, mutta toteuttavat toisenlaista tehtävää kuin lisäpalvelut. Li-

säpalvelun ja tukipalvelun ero ei ole aina selkeä. (Grönroos 2015, 222−226.) Kat-

sotaan esimerkkinä Sampon mökkejä: ydinpalvelu on mökkivuokraus, lisäpalvelu 

voisi olla 24/7-vastaanotto ja tukipalveluna uudet palvelupaketit. 

 

Vaikka olisi hyvä tuote ja puitteet kunnossa, silti tarvitaan muutakin, jotta tuote tai 

palvelu on valmis. Jotta palvelu olisi kiinnostava, se pitää tuotteistaa hyvin. Mark-

kinointi vaikuttaa hyvin pitkälti myyntiin, joten markkinointiin pitää myös panostaa. 

Täytyy tietää, millä kanavilla markkinoi sekä kuinka paljon palvelu tarvitsee mark-

kinointia ollakseen tuottava. Hinnoittelu on myös tuotteen kiinnostavuuteen vai-

kuttava tekijä. Palvelua tulee osata hinnoitella ja myydä oikein. Jotkut ovat val-

miita maksamaan hyvästä palvelusta hyvän hinnan, mutta hintalaatu-suhde 

täytyy osata pitää kohdallaan. (Tonder 2013, 11.) Tämän opinnäytetyön asiakas-

kyselyn avulla selvitettiin missä markkinointikanavissa asiakkaat haluaisivat 

markkinoinnin tapahtuvan jatkossa uusien palveluiden kohdalla.  

 

Asiakkaan odotukset muotoutuvat jo siinä vaiheessa, kun hän etsii palvelua sekä 

päätöksen tekemisprosessin aikana, eli mihin palveluun hän päätyy. Jos asiak-

kaalla ei ole aikaisempaa kokemusta palvelusta, silloin hänelle muodostuu hel-

pommin ennakko-odotukset, joihin vaikuttavat yleensä muiden mielipiteet ja pal-

velun markkinointi. Ennakko-odotukset voivat muodostua myös aikaisemman 

kokemuksen perusteella. (Wirtz & Lovelock 2018, 46−47.)  

 

Nykypäivänä ympäristökysymys ja kestävä kehitys ovat tärkeä ja puhuttu aihe, ja 

ihmiset arvostavat entistä enemmän ekologisempia vaihtoehtoja. Uusien palve-

luiden ja tuotteiden kehittämisessä tulee ottaa huomioon ympäristökysymys ja 

pyrkiä tuottamaan yhä ympäristöystävällisempiä palveluita ja tuotteita. Ilmaston-

muutos vaikuttaa myös matkailuelinkeinoon, joten palveluiden suunnittelu ympä-

ristöystävälliseksi on tärkeää. Näin ollen myös yritys antaa itsestään ajan tasalla 

olevan kuvan asiakkailleen. (Tonder 2013, 27) Sampon mökit on pyrkinyt panos-

tamaan ekologisuuteen, ja myös tulevien palveluiden ja palvelupakettien toteut-

taminen olisi tarkoitus tehdä niin, että ne olisivat ympäristöystävällisiä. Varsinkin 

Suomessa on helppo hyödyntää luontoa, hiljaisuutta ja vuodenaikoja suunnitel-

taessa palveluita.  
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6 Hinnoittelu 

 

 

Hinta on yrityksen kilpailukeino, joka osoittaa kannattavuutta sekä taloudellista 

menestystä. Hintaan vaikuttavat monet tekijät, lähtökohtana kuitenkin kustannuk-

set, jotka palvelusta muodostuvat. Hinnoiteltaessa täytyy ottaa huomioon myös 

kilpailutilanne sekä määrittää, mitkä ovat yrityksen liiketoiminnan tavoitteet. Ensin 

tulee miettiä, halutaanko, että yritykselle jää jotain myös käteen palvelun tuotta-

misen jälkeen ja sitä kautta muodostuvat hintapäätökset. Hinnoittelun suhteen on 

varaa operoida eli muuttaa hintaa tarpeen ja tilanteen mukaan. Esimerkiksi eri 

ajankohtana tai erilaisten asiakasryhmien kohdalla hintaa voidaan muuttaa. Hin-

taa voi muuttaa nopeastikin, jos kilpailijan mukana haluaa pysyä. (Bergström & 

Leppänen 2018, 233.)  Sampon mökkien hinnoitteluun vaikuttavat monet tekijät, 

muun muassa sesonkiajat, esimerkiksi yleiset loma-ajat kesällä sekä talvella. 

Myös asiakasryhmien koko voi vaikuttaa hintaan. 

 

Tuotteistamiseen liittyy tärkeänä osana hinnoittelu. Siihen vaikuttavia tekijöitä on 

useita ja tulee ottaa huomioon myös ulkopuoliset tekijät. Ensimmäisenä vaikutta-

vat markkinat, jotka määrittelevät ja antavat perustan hintatasolle. Palveluiden 

kysynnän ja tarjonnan suhde vaikuttaa myös suuresti hinnoitteluun. Julkinen valta 

eli viranomaisten perimät verot ja maksut vaikuttavat hinnoitteluun. Yrityksen 

omat tavoitteet ovat perustana, sillä hinnalla luodaan yrityksen imago. Hinnoitte-

lussa on otettava huomioon myytävä tuote. Jos tuotteessa on jotain lisäetuja eikä 

se ole yksin riisuttu tuote, sillä voidaan vaikuttaa hintaan. Tuotteen kohderyhmän 

tunteminen ja se miten tuote on kohdistettu kohderyhmälle verrattuna kilpailijoi-

hin, voivat lisätä tuotteen arvoa. Kustannukset vaikuttavat hinnoitteluun ja antavat 

hinnan alarajan palvelulle. Täytyy pystyä määrittelemään tuotteen kaikki kustan-

nukset ja sen mukaan hinnoitella tuote, jotta se voidaan myydä voittoa tavoitellen. 

(Bergström & Leppänen 2018, 237−238.) Lisäpalveluiden hinnoitteluun voi vai-

kuttaa räätälöimällä ne asiakkaan tarpeiden mukaan. Useasti asiakas on valmis 

maksamaan palvelusta, mikäli siihen kuuluu jotain palvelun arvoa lisääviä teki-

jöitä.  
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Usein yrittäjät kopioivat hintoja kilpailevilta yrittäjiltä, mutta näin ei kannattaisi 

tehdä. Jos tuote on samanlainen, voi kilpailijoiden hintoja seurata, mutta koska 

palvelu tai tuote on aina oma, niin sillä on myös oma hinta. Koska matkailupalve-

lutuotteet ovat aineettomia, ja asiakas ei tiedä etukäteen, mistä hän on maksa-

massa, on vaikea pystyä vertailemaan toisiin palveluihin. Palvelun ominaispiir-

teillä voi vaikuttaa hintaan ja siihen, miten asiakas kokee palvelun hinnan. Sama 

palvelu voi maksaa kilpailevalla yrityksellä vähemmän, mutta palvelun laatu voi 

olla heikompaa. (Tonder 2013, 88.) 

 

Hinnoittelussa on hyvä ottaa huomioon, onko edullisempaa tuottaa palvelu itse 

vai ostaa palvelu joltain muulta palveluntarjoajalta. Myös se vaikuttaa, miten ko-

kee oman osaamisen: pystyykö tuottamaan palvelun itse vai haluaako ostaa ul-

kopuolisen ammattitaitoisen palvelun, jolla voi sitten muuttaa myös palvelun hin-

taa. (Tamminen 2012, 14.) Sampon mökit on perheyritys ja on tähän asti pyrkinyt 

tuottamaan kaiken itse, koska se on koettu edullisimmaksi tavaksi. Kun ajatellaan 

tulevia palvelupaketteja, voisi kuvitella, että edelleen palveluiden tuottaminen itse 

olisi mahdollista, sillä uudet palvelupaketit eivät vaadi osaamista enempää kuin 

tähänkään asti.  

 

 

7 Markkinointi 

 

 

7.1 Kertamyynti- ja suhdemarkkinointi 

 

Markkinointi on tapa tuoda yritys julkiseksi, eli se on myynnin saamista ja edistä-

mistä sekä asiakkaiden hankkimista. Markkinoinnissa on kolmetasoisia tavoit-

teita; saada asiakkaita, säilyttää asiakkaat ja kasvattaa asiakkuutta. Kun markki-

noinnin tavoitteena on asiakkaiden hankkiminen, puhutaan kertamyyntimark-

kinoinnista. Markkinointi on myös olemassa olevien asiakaskontaktien ylläpitä-

mistä. Suhdemarkkinoinnista puhutaan, kun halutaan säilyttää jo olemassa olevia 

asiakaskontakteja. (Grönroos 2015, 317−318.) Sampon mökkien kohdalla sekä 

kertamyyntimarkkinointi että suhdemarkkinointi ovat tärkeitä, sillä uusien 
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asiakkaiden tavoittaminen sekä jo olemassa olevien asiakassuhteiden ylläpitämi-

nen ovat tavoitteina. 

 

Markkinointi on tärkeä osa liiketoimintaa, ja se perustuu asiakkaiden tarpeiden 

tyydyttämiseen paremmin kuin kilpailijat. Markkinoinnissa lähtökohtana on osata 

tuntea asiakkaiden ostokäyttäytymistä ja pystyä tyydyttämään asiakkaiden tar-

peet oikein. Hyvään markkinointiin tarvitaan moniosaamista. Täytyy olla ajan ta-

salla muutoksista sekä perillä kilpailijoiden tarjonnasta. Ensiksi on oltava jotakin 

konkreettista myytävää, esimerkiksi jokin tuote tai palvelu, eli tarjooma, jolle on 

kysyntää. Tarjooman pitää erottua kilpailijoista, olla sopivan hintainen ja helposti 

saatavilla, niin se kiinnittää mahdollisen asiakkaan huomion. Markkinoinnissa ei 

riitä, että asiakas ostaa tuotteen kerran tai muutaman kerran, vaan tavoitteena 

on saada pitkäkestoisia asiakassuhteita ja tyytyväisiä asiakkaita. Tavoitteena on 

luoda tarjooma, jonka asiakkaat haluavat ostaa. Markkinointi auttaa asiakasta 

löytämään tarjooman ja houkuttelee asiakasta ostamaan palvelun. (Bergström & 

Leppänen 2018, 18, 22−23.) Markkinointia on aina vara lisätä ja kehittää.  

 

Yrityksestä ja sen tuotteista muodostuu mielikuva eli imago, joka on tärkeä kilpai-

lutekijä. Haluttu mielikuva muodostaa markkinointitoimenpiteiden suunnittelun ja 

toteutuksen. Nykypäivänä kausittainen markkinointi ja kampanjointi eivät ole kan-

nattavia, vaan pitäisi osata kohdistaa tietynlainen markkinointi oikeille kohderyh-

mille. Tärkeintä ei ole, että asiakas ostaa tuotteen kerran, vaan, että se ostaisi 

sen toistuvasti ja on tyytyväinen siihen. Markkinointiin vaikuttaa asiakastyytyväi-

syys, ja se ohjaa markkinointia ja mittaa sen onnistumista. Jos asiakas on tyyty-

väinen, todennäköisesti asiakassuhde jatkuu.  (Bergström & Leppänen 2018, 

19.) 

 

Nykypäivänä internetiä käytetään markkinoinnissa paljon, ja mobiilipalvelut ovat 

yleistyneet ja kehittyneet. Erityisesti myynnissä, viestinnässä ja laskujen maksa-

misessa mobiiliteknologia on kehittynyt. Mobiilissa ja netissä varaaminen on tehty 

mahdolliseksi ja suurin osa yritysten nettisivuista on jo tehty mobiiliversioon. 

Vaikka nykypäivänä melkein kaikki tapahtuu internetin välityksellä, on silti muis-

tettava kontaktien tärkeys, sillä internet on enimmäkseen myynti- ja viestintävä-

line. (Grönroos 2015, 339.) Sampon mökit on lisännyt markkinointia myös 
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sosiaaliseen mediaan, nettisivujen ja Google-markkinoinnin lisäksi, saavuttaak-

seen myös nuoremman sukupolven asiakkaat helpommin. Sampon mökkien net-

tisivut on tehty myös mobiiliversioon, jotta nettisivujen selaaminen mobiililaitteilla 

helpottuu.  

 

 

7.2 Kohdemarkkinointi 

 

Kohdemarkkinointi on henkilökohtaisempaa markkinointia kuin yleinen markki-

nointi. Kohdemarkkinoinnin tavoite on pystyä vetoamaan asiakkaan yksilöllisiin 

tunteisiin ja tehdä siitä aitoa viestintää. Yrityksen täytyy olla ajan tasalla nykyajan 

markkinointikanavista, jotta pystyy tekemään siitä mahdollisimman tehokasta. In-

ternet on jo arkipäivää, joten vuorovaikutteisemmat markkinointikanavat, kuten 

sosiaalinen media on hyvä tapa kohdemarkkinointiin. (Tonder 2013, 37.) Esimer-

kiksi nuorille kohdistettu markkinointi olisi järkevä suunnata sosiaaliseen medi-

aan. On tärkeää tietää oikeat markkinointikanavat oman asiakasryhmän tavoitta-

miseen.  

 

Sampon mökeillä on tällä hetkellä käytössä omat nettisivut, Instagram ja Face-

book, mutta tarkoituksena on vielä panostaa nimenomaan kohdemarkkinointiin. 

Asiakaskyselyn avulla selvitettiin, miten kenellekin olisi järkevintä ja tehokkainta 

markkinoida. 

 

 

8 Elämys 

 

 

Elämyksiä arvostetaan paljon, joten elämyksen luominen olisi tärkeä osa palve-

lua. Asiakkaat, jotka ovat kokeneet elämyksellisyyttä aikaisemminkin, osaavat 

odottaa ja vaatia sitä jatkossakin. Koska tämä on yleistynyt, voidaan melkein sa-

noa, että elämystalous on jo oma tuotannon ala. Nykypäivänä elintaso on pa-

rempi ja täten myös matkailuun käytettävä rahan määrä on lisääntynyt, joten ku-

luttajat ovat valmiita maksamaan siitä, että he saavat laatua ja yksilöllisiä 

elämyksiä. Matkailussa monet asiakkaat arvostavat palvelun autenttisuutta ja 
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ainutlaatuisuutta sekä tuotteen räätälöintiä asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin. Lisä-

palveluiden arvon saa nousemaan pienilläkin panostuksilla. Elämykset, uuden 

oppiminen ja seikkailu ovat esimerkkejä siitä, mistä asiakkaat ovat nykypäivänä 

erityisen kiinnostuneita. Kun tiedetään, että näihin edellä mainittuihin asioihin täy-

tyy kiinnittää huomiota palvelua tuottaessa, osataan tehdä niistä persoonallisia ja 

henkilökohtaisia. (Tonder 2013, 31.) Sampon mökit haluaa luoda asiakkaille elä-

myksiä, joten tulevia palvelupaketteja tultaisiin räätälöimään asiakkaiden tarpei-

den mukaan ja näin ollen pyritään luomaan elämyksiä asiakkaille.  

 

Elämystä suunniteltaessa täytyy miettiä, miten erottuu muista samantyylisistä 

palveluista. Tarkoituksena on antaa asiakkaalle sellainen kokemus, jota hän ei 

osannut odottaa. Elämysten kohdalla on vaikea tuottaa elämys jokaiselle asiak-

kaalle, koska se voi olla toiselle epämiellyttävä kokemus, mutta toiselle arvokas 

elämys. Edellä mainitussa tapauksessa asiakasta täytyisi osata kuunnella ja rää-

tälöidä oikeanlainen elämys, jotta se onnistuu. (Lûthje & Tarssanen 2013, 

64−65.) Monika Lüthjen ja Sanna Tarssasen sanoin: “Matkailuelämys tarkoittaa 

elämystä, joka syntyy jo matkaa suunniteltaessa, itse matkan aikana tai sen jäl-

keen matkaa muisteltaessa”. Elämyksen luominen asiakkaalle täytyy pystyä aloit-

tamaan jo markkinointivaiheessa ja jatkaa ostovaiheen elämyksellisyyttä. Kun 

asiakkaalle jää matkan suunniteltaessa elämys, niin hänen odotuksensa ovat 

korkealla ja näin ollen asiakas voi suhtautua positiivisemmin myös lopulliseen 

palveluun.  

 

 

9 Kysely asiakastiedon keräämisen menetelmänä 

 

 

9.1 Kyselytutkimus 

 

Kysely on yleinen tapa kerätä tietoa johonkin tiettyyn tarkoitukseen. Kyselytutki-

muksen avulla kerätään tietoa ihmisten toiminnasta, mielipiteistä, asenteista ja 

arvoista. Siinä vastaajalle esitetään kysymyksiä kyselylomakkeen välityksellä. 

Kyselylomake toimii mittausvälineenä, jolla selvitetään vastaajien mielipiteitä ja 

mieltymyksiä. (Vehkalahti 2014, 11.) Tässä opinnäytetyössä tiedonkeruu-
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menetelmänä käytetään asiakaskyselyä, jonka on tarkoitus selvittää nykytilan-

netta sekä asiakkaiden toiveita tulevaan.   

 

Kyselylomakkeen toteutustapoja on erilaisia tutkijan ja vastaajan välillä. Kysely-

lomake voi olla paperinen tai sähköinen versio. Sähköinen kyselylomake tai pu-

helinhaastattelu toimii parhaiten, mikäli välimatkaa on vastaajan kanssa, sillä 

sähköinen kysely on helppo lähettää sähköisesti ja saada myös vastaukset niin. 

Myös haastattelu on yleinen tapa kerätä tietoa. (Fink 2009, 1−11.) Tämän opin-

näytetyön asiakaskysely on toteutettu sekä paperisena että sähköisenä versiona. 

Opinnäytetyötä varten on myös haastateltu toimeksiantajaa vapaamuotoisesti. 

Haastattelussa on kysytty toimeksiantajan yrityshistoriasta sekä mielipiteitä ja toi-

veita liittyen tulevaan opinnäytetyöhön. 

 

Kyselylomakkeeseen voi vastata anonyymisti. Silloin etuna on, että vastaaja voi 

jäädä halutessaan tuntemattomaksi. Tyypillinen haitta kyselylomakkeessa voi 

kuitenkin olla riski siitä, että vastaukset voivat jäädä vähäisiksi. Kyselyn vastaa-

miseen olisi hyvä laittaa jokin motivoiva tekijä, joka innostaa vastaamaan kyse-

lyyn, esimerkiksi jokin palkkio vastaamisesta. (Valli 2001, 100−102; Hirsjärvi, Re-

mes & Sajavaara 2005, 184−185.) Opinnäytetyön asiakaskysely tehtiin 

luottamuksellisesti, mikä voi olla vaikuttavana tekijänä vastausten määrään. Ky-

selyn vastaamisen lisäksi oli mahdollista osallistua mökkiviikonlopun arvontaan, 

mikä laitettiin motivoivaksi tekijäksi vastaamaan kyselyyn.  

 

Tässä opinnäytetyössä menetelmänä käytetään kyselylomaketta, joka on mää-

rällisen tutkimusmenetelmän tavallisin ja käytetyin aineiston keräämistapa (Heik-

kilä 2004,18; Hirsjärvi ym. 2005, 185−186). Määrällisessä eli kvantitatiivisessa 

tutkimuksessa käytetään mittausmenetelmää, jolla voidaan kerätä numeraalista 

tutkimusaineistoa. Kyselytutkimus voi olla myös laadullinen eli kvalitatiivinen tut-

kimus, joka perustuu tutkittavan henkilön arvoihin ja mieltymyksiin. Kyselylomak-

keessa asiat kysytään sanallisesti, mutta siihen vastataan numeerisesti. Osaan 

kysymyksistä voidaan vastata sanallisesti, jos kysymykseen ei ole mahdollista 

vastata numeroilla. (Vilpas 2008, 1.) Tässä opinnäytetyössä käytetään menetel-

mänä asiakaskyselyä, jota analysoidaan kvantitatiivisesti ja kvalitatiivisesti. 
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9.2 Kyselylomakkeen suunnittelu ja analysointi 

 

Kyselylomake tulisi suunnitella huolellisesti, sillä tutkimuksen onnistuminen riip-

puu lomakkeesta ja siitä, kysytäänkö sisällöllisesti ja tilastollisesti oikeita kysy-

myksiä. Kysymys pyritään muotoilemaan vastaajalle helpoimmalla mahdollisella 

tavalla, siksi kohderyhmän tunteminen on tärkeää. Kyselylomakkeen sanojen tu-

lee olla yksiselitteisiä ja niitä täytyy käyttää niin, että ne tunnistetaan selkeästi. 

Johdonmukaisuus ja kysymysten ryhmittäminen helpottavat kyselyyn vastaa-

mista. Samaa asiasisältöä olevat kysymykset tulisi ryhmitellä omiksi kokonai-

suuksiksi. Taustakysymykset, kuten sukupuoli, ikä ja asuinpaikkakunta sijoite-

taan yleensä peräkkäin ja omaksi ryhmäksi, joko kyselylomakkeen alkuun tai 

loppuun. (Vilkka 2007, 82−85.) Asiakaskyselyssä taustakysymykset on sijoitettu 

kyselylomakkeen alkuun, ja loput kokemuksiin ja mielipiteisiin liittyvät kysymykset 

on sijoitettu niiden jälkeen. 

 

Kyselylomakkeessa voi olla erilaisia kysymysmuotoja, kuten monivalinta- tai 

avoin kysymys. Opinnäytetyön asiakaskyselyssä käytettiin molempia edellä mai-

nittuja kysymysmuotoja. Monivalintakysymyksissä vastaajalle annetaan valmiit 

vastausvaihtoehdot. (Vilkka 2007, 73.) Vastausvaihtoehdot voivat olla esimer-

kiksi a,b,c -vaihtoehdot, joista täytyy valita sopivin vastaus. Monivalintakysymyk-

sissä vaihtoehtona voi olla myös ”muu, mikä?”, jos halutaan tietää, onko vastaa-

jalla vielä lisättävää jo annettuihin vastausvaihtoehtoihin. Usein myös käytetään 

asteikkoa, jossa kysytään, onko vastaaja samaa vai eri mieltä tutkimuskysymyk-

sestä. Vastausvaihtoehtoina voivat olla esimerkiksi: täysin eri mieltä, jokseenkin 

eri mieltä, ei samaa eikä eri mieltä, jokseenkin samaa mieltä ja täysin samaa 

mieltä. (Karjalainen & Ronkainen 2008, 23.) Tällaista asteikkoa käytettiin myös 

opinnäytetyön asiakaskyselyssä, jossa kysyttiin asiakkaiden kokemuksista nykyi-

siin lisäpalveluihin. Avoimet kysymykset sopivat silloin, jos vastausvaihtoehtoja 

ei tiedetä. (Vehkalahti 2014, 24−25.) Asiakaskyselyyn sisältyi kaksi avointa kysy-

mystä, joissa kysyttiin vastaajien asuinpaikkakuntaa ja vapaita terveisiä.  

 

Kysymyksiä muotoiltaessa on hyvä määritellä, mitä tietoa todella tarvitaan. Jokai-

sen kysymyksen kohdalla olisi hyvä miettiä, mitä kysymyksellä mitataan ja onko 

kysymys olennainen ongelman ratkaisemiseksi. Täten turhat kysymykset 
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pystytään karsimaan pois. (Vilkka 2007, 84−88.) Kyselylomake tulisi aina testata 

ennen sen julkaisua. Lomake tarkistetaan niin, että muutama perusjoukkoa vas-

taava ihminen arvioi lomaketta kriittisesti. Tässä tapauksessa perusjoukko on yri-

tyksessä vierailleet asiakkaat. Arvioinnissa tulisi ottaa huomioon kysymysten sel-

keys, vastausvaihtoehtojen toimivuus, kyselylomakkeen pituus ja se, että 

vastaamiseen kuluva aika olisi kohtuullinen. Arvioinnissa pitäisi myös ottaa huo-

mioon, puuttuuko jokin olennainen kysymys tai sisältääkö kyselylomake tarpeet-

tomia kysymyksiä. (Heikkilä 2004, 61.) Tähän opinnäytetyöhön liittyvä asiakas-

kysely testattiin testiryhmällä, joka edustaa perusjoukkoa ja niiden kokemuksien 

pohjalta tehtiin mahdollisia korjauksia kyselyyn liittyen ja turhat kysymykset pois-

tettiin. 

 

Ennen raportointivaihetta on hyvä, että on jo silmäillyt tutkimuksen tuloksia kyse-

lyn julkiolon aikana. Kaikki havainnot, joita tutkimuksen aikana tulee, on hyvä kir-

jata johonkin muistiin. (Hirsjärvi ym. 2007, 31.) Kyselylomakkeen tuloksista on 

hyvä tehdä kaavioita tai taulukoita eli havaintomatriiseja, joita määrällisessä tut-

kimusmenetelmässä käytetään. Taulukointi helpottaa ja nopeuttaa tulosten ana-

lysoimista ja niiden avulla näkee prosentuaalisen jakauman, joka toimii esimer-

kiksi iän ja sukupuolen kohdalla. (Vehkalahti 2014, 68−71.) Kyselyn tulosten 

havainnollistamiseksi tehtiin muutamia taulukoita. 

 

 

10 Asiakaskyselyn toteutus 

 

 

10.1 Asiakaskyselyn kuvaus 

 

Asiakaskysely (liitteet 1−3) on laadittu suomeksi, venäjäksi ja englanniksi, jotta 

myös kansainväliset asiakkaat voivat vastata kyselyyn. Kysely on samanlainen 

kaikilla kielillä ja kyselyn englannin- ja venäjänkieliset versiot opinnäytetyön laa-

tija on kääntänyt itse. Sen rakennetta muokattiin sujuvammaksi testiryhmän 

avulla. Kysely kohdistettiin kaikille yrityksessä vierailleille asiakkaille, jotka oli kir-

jattu asiakasrekisteriin, lukuun ottamatta heitä, jotka ovat poistaneet itsensä säh-

köpostilistasta ja ilmoittaneet etteivät halua saada yrityksen markkinointiviestejä.  
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Kyselyt toteutettiin paperisina versioina sekä sähköisinä verkkokyselyinä. Pape-

riset lomakkeet annettiin asiakkaille, kun he saapuivat mökille. Sähköisten verk-

kokyselyiden linkit lähetettiin yrityksessä vierailleille asiakkaille sähköpostitse. 

Aluksi oli tarkoitus tehdä vain sähköiset versiot kyselystä, mutta lopulta päädyttiin 

jakamaan myös muutamia paperisia versioita, sillä ajateltiin, ettei sähköisiä vas-

tauksia saataisi tarpeeksi. 

 

Kysely oli avoinna maaliskuun 2019 puolesta välistä huhtikuun 2019 loppuun. 

Kysely kohdistettiin kaikille asiakkaille, johon kuuluivat sekä yksityiset asiakkaat 

että yritykset. Vastauksia saatiin 85 kappaletta, joista sähköisiä oli 78 ja paperisia 

seitsemän.  

 

Kyselystä löytyi virhe vasta sen jälkeen, kun kysely oli laitettu julkiseksi. Tarkis-

tuksessa ei huomattu, että ikää kysyessä vastausvaihtoehtoina oli 55−64-vuotias 

ja sen jälkeen yli 65-vuotias, eli jos vastaaja olisi ollut 65-vuotias, niin ei voida 

tietää, mihin hän on itsensä sijoittanut. 

 

 

10.2 Asiakaskyselyn vastaukset 

 

Kaiken kaikkiaan kyselyyn vastanneiden määrä oli 85. Vastauksia tuli suomeksi, 

venäjäksi ja englanniksi. Suomeksi vastauksia saatiin 78, venäjäksi saatiin kuusi 

vastausta ja yksi englanniksi. Suurin osa vastauksista tuli sähköisesti, mutta 

myös paperisia versioita saatiin seitsemän kappaletta. Tavoitteena oli saada vas-

tauksia vähintään 50. Kyselyn julkaisuaika ei ollut suurta sesonkiaikaa, joten aja-

teltiin, ettei vastauksia tulisi ainakaan enemmän kuin 50. Vastausten tavoite täyt-

tyi jo ensimmäisen kolmen päivän aikana, kun kysely oli laitettu julkiseksi. 

Ensimmäisten viikkojen jälkeen vastauksia tuli vielä muutamia, joten lopullinen 

vastausten määrä oli 85. Voi olla, että vastauksia tuli sen takia odotettua enem-

män, koska motivoivana tekijänä oli mökkiviikonlopun arvonta kahdelle. Kaikki 

paperiset tulokset ja yksi englanninkielinen sähköinen versio siirrettiin samaan 

Webropol-kyselyjärjestelmään, missä suomenkieliset tulokset olivat, sillä sieltä 

saatiin suoraan kuviot sekä prosentuaaliset tulokset. Venäjän- ja 
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englanninkieliset tulokset käännettiin itse omatoimisesti, sillä siihen opinnäyte-

työn laatijan oma kielitaito oli riittävä. 

 

Kyselyssä kysyttiin ensin henkilön perustietoja, kuten sukupuolta, ikää, asuin-

paikkakuntaa sekä millaisella kokoonpanolla asiakkaat ovat yrityksessä vierail-

leet. Tuloksista voidaan huomata, että yli puolet vastaajista on naisia. Kaikista 

vastaajista 55 oli naisia ja 30 miehiä. Suurin osa vastaajista oli joko 45−54-vuoti-

aita tai 55−64-vuotiaita. 25−34-vuotiailta sekä 35−44-vuotiailta oli tullut vastauk-

sia toiseksi eniten. Kaikista ikäryhmistä kuitenkin saatiin ainakin yksi vastaus. 

Ikäjakaumaa voi tarkastella kuviosta 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Ikäjakauma 

 

Vastaajien asuinpaikkakuntien perusteella huomaa, että vastaajat ovat ympäri 

Suomea, mutta on myös suomalaisia asiakkaita, jotka asuvat ulkomailla, muun 

muassa Ruotsissa. 42 % asiakkaista on vieraillut yrityksessä perheen kanssa, 

mutta myös pariskuntana ja ystävien kanssa matkustavia oli paljon. Myös muu-

tamia yksin tai työporukan kanssa matkustavia vastasi kyselyyn. Vastauksista 

voidaan huomata, että nuoremmat asiakkaat (18−24-vuotiaat ja 25−34-vuotiaat) 

matkustavat pitkälti ystävien kanssa, mutta vanhemmat (35−44-vuotiaista yli 65-

vuotiaisiin) matkustavat yleensä perheen kesken. Yksin matkustavien ja työporu-

kan kesken matkustavien määrä kyselyssä voi olla pieni siitä syystä, ettei kysely 
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ole ehkä tavoittanut heitä tai he eivät ole katsoneet tarpeelliseksi vastata kyse-

lyyn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2. Asiakkaiden matkustuskokoonpanot 

 

Kyselyssä kysyttiin, mitä mieltä asiakkaat ovat mökkien sijainnista, mistä he ovat 

löytäneet tiedon majoitusyrityksestä sekä onko tieto löytynyt helposti. Vastaajista 

99 % on sitä mieltä, että mökkien sijainti on hyvä. Yksi vastaajista on kuitenkin 

sitä mieltä, että mökkien sijainti ei ole hyvä, koska kaikki mökit eivät sijaitse ran-

nalla. Lähes kaikki eli 99 % vastaajista on löytänyt tiedon yrityksestä helposti. 68 

% vastaajista on löytänyt tiedon pääasiassa yrityksen omilta nettisivuilta, mutta 

moni on kuullut myös ystäviltä, työkavereilta tai jostain muualta. Vastauksia ana-

lysoidessa kävi ilmi, että paikkakunnasta tai maasta riippumatta asiakkaat ovat 

kuulleet tiedon yrityksestä ystäviltä, työkavereilta tai jostain muualta, joten voi-

daan huomata, että tieto yrityksestä on levinnyt myös ulkomaille.  
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Kuvio 3. Asiakkaiden tiedonsaaminen yrityksestä. 

 

Pohjatietoja keräävien kysymysten jälkeen asiakaskyselyssä kysyttiin lisäpalve-

luihin, tuleviin palvelupaketteihin ja niiden markkinointiin sekä pyöräilyyn liittyviä 

kysymyksiä. Kysymykset alkoivat aikaisempien kokemusten tiedustelulla. Kysy-

myksessä pyydettiin kertomaan mielipide valmiiksi annetuista väittämistä asiak-

kaan kokemuksien perusteella. Kysymyksessä annettiin valmiit väittämät ja niihin 

vastausvaihtoehdot (5= täysin samaa mieltä 4= osittain samaa mieltä 3= ei sa-

maa eikä eri mieltä 2= osittain eri mieltä 1= täysin eri mieltä 0= en ole käyttänyt). 

Kysymyksen väittämät olivat lisäpalveluista, savusauna-, palju-, ja kirkkoveneko-

kemuksista, Kuntola-urheiluhallin monipuolisuudesta, kodan tunnelmallisuudesta 

ja laavun mukavuudesta. Suurin osa vastaajista on käyttänyt kotaa ja laavua, 

mistä voi huomata, että omatoimiset ja ilmaiset lisäpalvelut ovat olleet eniten käy-

tössä, mikä oli yllättävä tieto toimeksiantajalle ja opinnäytetyön laatijalle. Savu-

sauna ja palju ovat olleet myös melko paljon käytössä. Seuraavasta kuviosta 4 

voi tarkastella miten asiakkaiden lisäpalveluiden käyttö on jakautunut eri lisäpal-

veluiden kesken. 
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Kuvio 4. Asiakkaiden vastaukset lisäpalveluiden käyttöön liittyen. 

 

Kyselyssä kysyttiin asiakkaiden kiinnostusta uusiin lisäpalveluihin. Vastausvaih-

toehtoina olivat: Kuntolaan ohjattua liikuntaa, lumikenkäily, sähköpyöräily, kalas-

tus, soutu- tai moottoriveneily, järjestetty luontoretki lähimetsän kodalle, savu-

sauna ja palju, kirkkovenesoutu ja muu, mikä, missä sai ehdottaa jotakin muuta. 

Vastaajista 61 % oli sitä mieltä, että savusauna ja palju kiinnostavat heitä, mutta 

myös soutu- tai moottoriveneily kiinnostivat asiakkaita melko paljon. Naisten ja 

miesten välisiä vastauksia analysoidessa havaittiin, että vastaukset eivät juuri-

kaan eronneet. Vastauksissa ei ollut myöskään huomattavia eroja eri ikäryhmien 

välillä. Oli hienoa huomata, että kaikki mainitut lisäpalvelut kiinnostaisivat ainakin 

jonkin verran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 5. Asiakkaiden kiinnostus lisäpalveluihin.  
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Sampon mökit haluaa panostaa markkinointiin, joten kyselyssä tiedusteltiin, mi-

ten asiakkaat toivovat uusien palveluiden mainostamisen tapahtuvan: yrityksen 

omilla nettisivuilla, Facebookissa, Instagramissa, sanomalehdessä vai muualla, 

missä. Kysymyksessä pystyi vastaamaan useampaan kohtaan. Vastauksista 

huomataan, että asiakkaat toivovat pääasiassa markkinoinnin tapahtuvan yrityk-

sen omilla nettisivuilla. Koska vastaajista suurin osa on vanhempaa ikäpolvea, 

Facebook on heille sosiaalisen median kanavista suosituin markkinointikanava. 

Nuoremmat asiakkaat toivovat markkinoinnin kohdistuvan myös Instagramiin. 

Iästä huolimatta yrityksen omat nettisivut ovat sekä nuorien että vanhempien mie-

lestä hyvä paikka markkinoida. Tulosten perusteella huomattiin, että paikkakun-

talaiset toivovat enemmän sanomalehtimarkkinointia kuin muualta suomesta tu-

levat asiakkaat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 6. Asiakkaiden toiveet markkinointikanaviin. 

 

Joensuu on satsannut pyöräily-ystävälliseksi kaupungiksi ja pyörällä liikkumi-

sesta on tehty helppoa ja mukavaa. Sampon mökit sijaitsevat lähellä Joensuun 

keskustaa, joten pyörällä liikkuminen on mahdollista. Asiakaskyselyssä kysyttiin 

kiinnostaisiko asiakkaita vuokrata polku- tai sähköpyörä ja mikäli kiinnostaa, pal-

jonko he olisivat valmiita maksamaan sähköpyörän päivävuokrasta. Asiakkaiden 

kiinnostus polku- ja sähköpyörään on melko tasainen.  
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Kuvio 7. Asiakkaiden kiinnostus pyöräilyyn. 

 

Tulosten perusteella havaittiin, että miehet ovat enemmän kiinnostuneita sähkö-

pyöräilystä, kun taas naiset polkupyöräilystä, mutta yksi kolmasosa vastaajista ei 

ole kiinnostunut kummastakaan vaihtoehdosta. Vastauksista pystyttiin päättele-

mään, että ainakaan nuoret vastaajat eli 18−24-vuotiaat vastaajat eivät ole kiin-

nostuneita kummastakaan. Asiakkailta haluttiin kysyä, kuinka paljon he olisivat 

valmiita maksamaan sähköpyörän päivävuokrasta, 45 €, 50 €, 55 € vai 60 €. Suu-

rin osa vastaajista olisi valmis maksamaan vuokrasta 45 €, mutta muutama vas-

taaja olisi valmis maksamaan jopa 50 €.  

 

Asiakaskyselyn lopussa vastaajilla oli mahdollisuus kertoa vielä jotain terveisiä 

yrittäjille. Oli miellyttävää huomata, että vastauksia tuli myös tähän kysymykseen, 

vaikka siihen ei ollut pakko vastata. Palautteista suurin osa oli positiivista pa-

lautetta, jotka liittyivät palveluihin, joita oli käytetty, mökkien siisteyteen ja varus-

tetasoon, ympäristöön ja vesistöön sekä asiakaspalveluun. Isäntäperhe sai posi-

tiivista palautetta avuliaisuudestaan ja palvelualttiudestaan. Avointen viestien 

mukana oli muutama rakentava palaute liittyen mökkien hintoihin sekä sähköpos-

tiviestien liian viiveelliseen vastaamisaikaan, jotka varmasti yrityksessä otetaan 

jatkossa huomioon. Tästä opinnäytetyön asiakaskyselystä tuli kiitosta palaut-

teissa, mikä oli opinnäytetyön laatijalle positiivinen yllätys ja josta voi huomata, 

että kysely ei ollut turha. 
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11 Palvelupakettiesitteen kuvaus 

 

 

Asiakaskyselyn tulosten analysoinnin jälkeen aloitettiin tuotteistamaan palvelu-

paketteja kyselystä saatujen vastausten perusteella. Suurin osa kyselyssä ehdo-

tetuista lisäpalveluista ovat jo olemassa, joten niiden sekä uusien lisäpalveluiden, 

kuten lumikenkäilyn pohjalta kehitellään palvelupaketteja erilaisille asiakasryh-

mille.  

 

Sampon mökeille kehiteltiin neljä erilaista palvelupakettia: yksi talvipaketti, kaksi 

kesäpakettia ja yksi ympärivuotinen palvelupaketti. Paketit ovat muodostuneet 

asiakkaiden kiinnostuksen myötä ja sen perusteella mitkä lisäpalvelut saivat suu-

rinta kannatusta asiakaskyselyssä. Palvelupaketit on suunniteltu niin, että ne pys-

tytään toteuttamaan alusta loppuun itse, joten siksi myöskään hinnoitteluun ei ole 

keskitytty. Palvelupakettien kuvaukset; kenelle sopii mikäkin paketti ja mitä pa-

kettiin kuuluu, esitellään palvelupakettiesitteessä (Liite 4).   

 

Suurin osa asiakaskyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että savusauna ja palju 

pakettina kiinnostaa, joten siitä on hyvä aloittaa pakettien kehittäminen. Ensim-

mäinen palvelupaketti on Savusauna & palju, joka on räätälöity asiakasryhmän 

mukaan, sisältäen tuotepaketin ja asianmukaisen koristelun. Esimerkiksi polttari-

porukat voisivat kiinnostua edellä mainitusta aktiviteettina, joka olisi helposti rää-

tälöitävissä mies- ja naispolttariporukoille. Yleisesti naiset ovat kiinnostuneita 

hemmottelusta, kun taas miehet esimerkiksi pelailusta. Tarkoituksena on tuottaa 

elämys kaikille palvelupaketin käyttäjille.  

 

Tuotteistettiin kaksi palvelupakettia vesistöä hyödyntäen, sillä asiakaskyselyn tu-

loksista kävi ilmi, että kalastus ja veneily oli sekä suomalaisten että kansainvälis-

ten asiakkaiden mielestä kiinnostava lisäpalvelu. Tuotteistettiin paketti: Kalastus 

soutu- tai moottoriveneeltä. Pienillä eleillä voidaan räätälöidä myös kalastuspa-

kettia. Esimerkiksi edellä mainittu paketti sisältää täyden tankin bensiiniä, kaksi 

kappaletta onkia, veneen vuokran, kaksi pyyhettä sekä vesipullot matkaan. Asi-

akkaan tulisi itse hankkia vain kalastuslupa, sillä se on henkilökohtainen lupa. 

Asiakkaalle kerrotaan myös parhaaksi koetut kalapaikat. Vesistöä hyödyntäen 
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myös ideoitiin kolmas palvelupaketti, joka on Kirkkoveneellä halki Joensuun. Kirk-

koveneily sopii mainiosti isoille porukoille. Yhä useammin isoihin juhliin kaivataan 

aktiviteetteja, ja näin ollen kirkkoveneily on hyvä tuotteistaa palvelupaketiksi. 

Kirkkovene-palvelupaketissa turvallisuus otetaan huomioon niin, että yrittäjä itse 

on mukana jokaisella kirkkoveneajelulla. 

 

Talvi on tärkeä vuodenaika Suomelle, ja suuri osa kansainvälisistä asiakkaista 

haluavat kokea Suomen talven ja lumen. Lumikenkäily on aktiviteetti, jonka var-

masti monet kansainväliset kuin myös kotimaan asiakkaat haluaisivat kokea, mi-

käli sellaista olisi tarjolla. Viimeisenä talvipakettina päätettiin tuotteistaa lumiken-

käilyä lähimetsään ja kodalle, johon sisältyy opastettu retki lumikengillä sekä 

makkaranpaistoa ja herkuttelua kodassa.  

 

Mikäli palvelupaketit otetaan käyttöön, ne testataan ennen käyttöönottoa kohde-

ryhmään kuuluvien asiakkaiden avulla. Asiakkaiden saavuttamiseksi palvelupa-

kettien markkinointi kannattaisi suunnata yrityksen omille nettisivuille, sillä asiak-

kaat toivoivat asiakaskyselyssä markkinoinnin suuntaamista tällä tavoin. Myös 

Facebookiin ja Instagramiin olisi hyvä kohdistaa palvelupakettien markkinointia, 

sillä asiakaskyselyn perusteella myös sosiaalinen media on kanava, missä erityi-

sesti nuoremmat asiakkaat seuraavat markkinointia.  

 

 

12 Luotettavuus ja eettisyys 

 

 

Opinnäytetyön luotettavuuteen vaikuttavat monet tekijät. Olen noudattanut Am-

mattikorkeakoulujen rehtorineuvoston Arene Oy:n laatimia opinnäytetyön eettisiä 

ohjeita. Opinnäytetyön laatijan, ammattikorkeakoulun edustajan ja toimeksianta-

jan kanssa tulee solmia tarvittavat sopimukset (Arene 2018, 6). Olen tehnyt toi-

meksiantajani kanssa toimeksiantosopimuksen, ja olen tietoinen toimeksiantajan 

yrityksen asioista sekä perehtynyt opinnäytetyöni aiheeseen, sillä se on perheeni 

yritys. Opinnäytetyössä mainittavilta henkilöiltä on pyydetty suostumus nimen jul-

kaisemiseen. 
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Lähteet, joita olen käyttänyt, ovat luotettavia, sillä olen pyrkinyt käyttämään mah-

dollisimman uutta lähdemateriaalia. Olen käyttänyt pääasiassa kirjalähteitä. 

Opinnäytetyötä varten olen käyttänyt myös muutamia internetlähteitä, jotka ovat 

olleet pääasiassa oppimateriaalia, mutta silloin olen yrittänyt kiinnittää huomiota 

lähteen luotettavuuteen. 

 

Asiakaskyselyyn liittyen tuli ottaa huomioon luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä. 

Kysely sisälsi saatekirjeen, jossa kerrottiin pohjustus kyselyyn sekä yhteystiedot, 

mikäli kyselyn suhteen ilmeni jotain kysyttävää. Kaikki kyselyn tulokset käsiteltiin 

luottamuksellisesti eikä henkilötietoja luovuteta kenellekään ulkopuoliselle. Ky-

sely sisälsi vaihtoehtoja, jos ei ole kokeillut jotain palvelua tai ei ole tietoinen pal-

velusta. Mikäli asiakkaalla ei ollut kokemusta tietystä palvelusta, niin hänen ei 

tarvinnut vastata kysymykseen. Kyselylomake olisi hyvä testata ennen julkaisua, 

ja tämä kyselylomake on testattu kahdella ihmisellä ennen julkaisua. Opinnäyte-

työn valmistumisen jälkeen asiakaskyselyn tulokset tuhotaan luotettavuuden säi-

lyttämiseksi.  

 

 

13 Pohdinta 

 

 

Opinnäytetyön aihe oli ajankohtainen ja tarpeellinen, sillä Sampon mökkien lisä-

palveluiden kysyntää olisi korkea aika saada lisättyä. Asiakaskysely oli tehokkain 

tapa kerättyä asiakkaiden mielipiteitä nykyisiin palveluihin ja toiveita tuleviin 

suunnitelmiin. Voi olla mahdollista, etteivät lisäpalvelut ole olleet asiakkaiden tie-

dossa ennen kyselyä, mutta koska kyselyssä kysyttiin jo olemassa olevista lisä-

palveluista, niin ne päätyivät asiakkaiden tietouteen.  

 

Sampon mökkien kannalta tämän asiakaskyselyn toteuttaminen on kannattavaa, 

sillä ensin on hyvä tietää mitkä ovat asiakkaiden tarpeet ja niiden pohjalta aloittaa 

palveluiden kehittäminen. Asiakaskysely sai hyvää palautetta asiakkailta, joten 

sen voisi toteuttaa useammin, mikäli haluaa koko ajan kehittää palveluita parem-

miksi. Sampon mökit voisi esimerkiksi tehdä uudestaan asiakaspalautekyselyn 

liittyen tuleviin palvelupaketteihin, jotta he saisivat tietää, mitä mieltä asiakkaat 
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ovat niistä. Toteutin kyselyt sähköisesti sekä paperisesti suomeksi, venäjäksi ja 

englanniksi, mutta jälkeenpäin ajateltuna pelkkä suomenkielinen sähköinen ver-

sio olisi riittänyt, sillä sähköisten linkkien kautta sain vain yhden englanninkielisen 

vastauksen ja venäläisiltä vastaukset sain paperisina versioina. 

 

Sampon mökit haluavat panostaa ekologisuuteen ja idea sähköpyöräilystä lisä-

palveluna oli ilmassa koko opinnäytetyön laatimisen aikana. Koska sähköpyöräily 

ei saavuttanut suurta mielenkiintoa asiakkaissa, suunnittelimme yhteistoimin toi-

meksiantajan kanssa, että mökkeihin voisi jatkossa jättää Joensuun pyöräilykar-

tan, mikäli asiakkaat haluavat liikkua kaupungissa omilla pyörillään.  

 

Kyselyn julkaisuajankohtaa (maaliskuun 2019 puolivälistä huhtikuun 2019 lop-

puun) pidän hyvänä, sillä kyselyn julkaisu oli Suomen hiihtolomien aikaan, jolloin 

asiakkailla on ollut aikaa vastata kyselyyn. Vastausten määrään voi vaikuttaa 

myös se, jos asiakkaat ovat vasta vierailleet yrityksessä ja heiltä on saatu tuoretta 

palautetta. Kansainvälisten vastausten kannalta julkaisuajankohta olisi ollut pa-

rempi uuden vuoden aikoihin, sillä silloin venäläisten asiakkaiden määrä on suu-

rempi. Kuitenkin pääsiäinen ja veteraanien ampumahiihtokilpailut Kontiolahdella 

toivat venäläisiä asiakkaita Sampon mökeille ja näin ollen myös heiltä saatiin 

muutamia vastauksia.  

 

Asiakaskyselyn julkaisun jälkeen huomattiin, että kyselyssä oli tullut virhe ikää 

kysyttäessä. Vaikka kysely testattiin testihenkilöillä, jäi silti huomaamatta, että 

ikävaihtoehdoissa oli 55−64-vuotias ja sen jälkeen yli 65-vuotias. Jos vastaaja oli 

65-vuotias, jäi epäselväksi, kumpaan ikäryhmään hän on itsensä sijoittanut. Tu-

loksia analysoidessani, en voinut olla täysin varma, että onko tämän kohdan tulos 

täysin luotettava.  

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda asiakaskysely Sampon mökkien asiak-

kaille, jonka tavoitteena oli selvittää asiakkaiden kiinnostusta lisäpalveluihin. Tu-

losten perusteella luodut palvelupaketit oli vaikea valita, sillä vaihtoehtoja olisi 

ollut paljon. Palvelupaketit valikoituivat sen perusteella, mitkä lisäpalvelut saivat 

eniten suosiota asiakaskyselyn perusteella. Uusia paketteja ei ole vielä laitettu 

myyntiin Sampon mökkien toimesta, mutta nyt heille on valmiiksi suunnitellut 
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paketit, joten he voivat ottaa ne käyttöönsä, milloin haluavat. Koen, että nämä 

paketit voisivat tuoda lisää asiakkaita, koska yhä useammat asiakkaat haluavat 

jotain lisäpalveluita mökkilomansa ohelle. Näiden palvelupakettien suosio voisi 

olla hyvä, sillä asiakkaat ovat itse saaneet vaikuttaa niihin. Uskoisin juhla- ja polt-

tariporukoiden asiakasmäärän kasvavan yrityksessä, mikäli palvelupaketit ote-

taan käyttöön.  

 

Yhä enemmän halutaan kokea elämyksiä palveluiden yhteydessä, joten nykypäi-

vänä olisi hyvä pystyä panostamaan elämyksen luomiseen. Joskus siihen ei vaa-

dita suuria tekoja, mutta palveluntarjoajan täytyy pystyä tekemään elämyksen 

eteen töitä. Jotkut ovat valmiita maksamaan elämyksestä enemmän kuin toiset, 

joten niitä on vaikea hinnoitella. Asiakkaalle tulisi jäädä muisto kokemuksesta 

eikä hinnasta. Esimerkiksi, jos asiakkaalle olisi tarjolla pelkkä Savusauna & pal-

jupaketti tai toisena vaihtoehtona sama paketti asiakasryhmälle soveltuvan tuo-

tepaketin kanssa ja hieman kalliimpana, niin voisin ajatella, että asiakkaat olisivat 

valmiita maksamaan palvelusta hieman enemmän. Kun palveluun on panostettu 

enemmän, on mahdollista, että asiakas kokee helpommin elämyksen. 

 

Opinnäytetyön luotettavuuteen voi vaikuttaa, että toimeksiantaja on perheeni yri-

tys. Koen, että minulla on riittävästi tietoa yrityksestä ja sen toiminnasta, joten se 

mahdollistaa tiedon luotettavuuden. Pidän myös luotettavuuteen vaikuttavana te-

kijänä sitä, että jos joku muu olisi tehnyt tätä opinnäytetyötä, hän tarkastelisi asi-

oita eri näkökulmasta, joten silloin tulisi esille erilaisia asioita, mitä esimerkiksi 

minä tarkastelen. 

 

Toimeksiantajan kannalta olisi hyvä, jos asiakaskyselyitä toteutettaisiin useam-

min yrityksessä vieraileville asiakkaille. Jatkotutkimusaiheita voisivat liittyä esi-

merkiksi palvelupaketteihin, mikäli ne otetaan yrityksessä käyttöön sekä palvelui-

den laatuun.  
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PALVELUPAKETTIESITE 

 

 

 
SAVUSAUNA & PALJU 

 

✓ Sopii mainiosti esimerkiksi polt-
tariporukoiden aktiviteetiksi tai 
juhlaporukoiden illanviettoon 

✓ Palvelu sisältää:  
✓ lämpimän saunan 
✓ kylpyvalmiin paljun 
✓ pyyhkeet  
✓ tuotepaketin 
✓ elämyksellisen savu-

saunakokemuksen 
 

KALASTUS SOUTU- TAI 
MOOTTORIVENEESTÄ 
(kahdelle hengelle) 

 

✓ Sopii erityisesti kalastuksesta 
kiinnostuneille  

✓ Palvelu sisältää: 
✓ täyden tankin bensaa (moot-

toriveneen kohdalla) 
✓ kaksi onkea 
✓ kaksi pyyhettä 
✓ vesipullot matkaan 
✓ palan Pielisjokea ja veden 

kimallusta 

 

KIRKKOVENEELLÄ HALKI 
JOENSUUN (vähintään 8 henkilöä, 

enintään 11 henkilöä) 

 

✓ Sopii isoille porukoille 
✓ Palvelu sisältää: 

✓ kirkkovenesoutua Joensuun 
Jokiasemalle 

✓ kyydit takaisin mökille 
✓ matkajuomat (vesipullot 

jokaiselle osallistujalle) 
✓ mukavan maisema-ajelun 

halki Joensuun 

LUMIKENKÄILYÄ LUONNON 
HELMASSA 

 

✓ Sopii aktiivisille luonnon 
ystäville 

✓ Palvelu sisältää: 
✓ lumikengät 
✓ opastetun retken lähi-

metsään 
✓ yhteisen kotahetken & 

eväät 
✓ palan metsän tuoksua 


