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Tiivistelmä 

Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda Helsingissä toimivalle hotelli Indigolle 
palvelunparantamissuunnitelma. Tämän suunnitelman avulla kohdeyritys voi mahdollisesti 
lisätä asiakasvirtaa sen yhteydessä toimivassa ravintola Bröd Punavuoressa. 
Palvelunparantamissuunnitelman keskeinen tarkoitus oli selvittää syitä siihen, miksi hotellissa 
yöpyvät asiakkaat eivät käytä hotellin ravintolan palveluja sen illallisaikaan.  

Tämän opinnäytetyön tietoperustaksi valikoitui asiakasymmärrystä, asiakaskokemusta sekä 
palvelunlaatua käsittelevää teoriaa. Asiakasta ja palvelua käsittelevän teorian lisäksi 
tietoperustaan sisältyi myös markkinointiviestintään keskittyvää teoriaa.  

Opinnäytetyön tutkimusmenetelminä toimivat osallistuva havainnointi, sekä kyselytutkimus. 
Osallistuvan havainnoinnin avulla kerättiin tietoa kohdeyrityksen nykytilanteesta, sekä 
lähialueella toimivien kilpailijoiden toiminnasta. Havainnoinnin keskeiseksi tarkkailun 
kohteeksi valikoitui ravintolapalveluihin liittyvä markkinointi. Kyselytutkimuksen 
tarkoituksena oli selvittää nykyisten asiakkaiden näkemystä hotellin ravintolapalveluista, ja 
heidän mahdollisia toiveitaan ravintolapalveluihin liittyen. 

Opinnäytetyössä käytettyjen tutkimusmenetelmien sekä tietoperustan avulla keskeisiksi 
tuloksiksi selvisi, että kohdeyrityksellä on hieman parannettavaa ravintolan markkinointiin, ja 
ravintolasalin viihtyvyyteen sekä toimivuuteen liittyen. Huomattuihin epäkohtiin viitaten, 
opinnäytetyöhön muodostettiin palvelunparantamissuunnitelma, joka tarjoaa 
esimerkkiratkaisuja havaittuihin puutteisiin. Palvelunparantamissuunnitelmasta hyötyy 
kohdeyritys – suunnitelmasta esille nousevat kehitysehdotukset ovat myös helposti 
hyödynnettävissä, sillä ne ovat suhteellisen edullisia toteuttaa. 
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Abstract 

The objective of this thesis was to create a service improvement plan for hotel Indigo that is 
located in Helsinki. By implementing the service improvement plan, the hotel might be able 
to increase the number of customers in the restaurant Bröd Punavuori, which operates on the 
same premises. The main purpose of the service improvement plan is to map reasons for why 
overnight customers do not use the hotel’s restaurant services during its dinner time. 

The theoretical framework of this thesis covers customer insight, customer experience and 
the quality of service. In addition to theory regarding the client and the service, the theoreti-
cal framework also includes theory regarding marketing communications. 

The research methods for this thesis were participatory observation and survey. By imple-
menting participatory observation, information was collected about the current state of the 
commissioner company, as well with its nearby competitors. Marketing restaurant services 
was elected as a central object of observation. The purpose of the survey was to clarify the 
current view of overnight customers and their possible desires regarding the hotel’s restau-
rant services. 

The key findings are that the commissioner company has to improve in its marketing, some-
what as well and the comfortability and functionality of the dining hall. In terms of the im-
provement points, the thesis was complemented with a service improvement plan that offers 
example solutions to the observed defects. The commissioner company benefits from the ser-
vice improvement plan. The improvement propositions are easy to implement, and they are 
relatively inexpensive to execute. 

 

Keywords: Customer insight, Marketing Communications, Participatory Observation, Quality 
of service, Survey 
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1 Johdanto 

Majoitusala on hyvin kasvava toimiala. Asiakkaat ovat oppineet vaatimaan yrityksiltä ja 

palveluilta enemmän lisääntyneen tarjonnan ja tiedonhaun helppouden vuoksi. 

Markkinointiviestintä on oleellinen tekijä yrityksen menestyksen kannalta. 

Markkinointiviestinnän keinoin yritys on kanssakäymisissä asiakkaiden kanssa, ja kertoo 

asiakkaalle olemassaolostaan. Oikein toteutettuna, markkinointiviestintä auttaa yritystä 

erottumaan kilpailijoistaan. Opinnäytetyön aihe saatiin Helsingin Bulevardilla sijaitsevalta 

hotelli Indigolta. Tarkemmin opinnäytetyömme kohdistuu hotelli Indigon yhteydessä toimivaan 

ravintolaan, Bröd Punavuoreen. Opinnäytetyön tavoitteena on lisätä hotelli Indigossa yöpyvien 

asiakkaiden määrää hotellin yhteydessä toimivassa ravintolassa sen illallisaikana. 

Opinnäytetyön tarkoituksena on lisätä kohdeyrityksessä työskentelevien asiakaspalvelijoiden 

sekä yrityksen johdon ymmärrystä heidän asiakkaidensa tarpeista ja odotuksista. Tällä tavoin 

pyritään lisäämään asiakasvirtaa ravintolassa illallisaikaan.  

Työn tavoitteena on tuottaa kohdeyritykselle palvelunparantamissuunnitelma. Suunnitelman 

kohteena on hotellin ravintolan illallisasiakasvirran parantaminen. Tämä toteutuu 

hyödyntämällä aiheeseen liittyvää kirjallisuutta, sekä keräämällä tietoa kahdella eri 

tutkimusmenetelmällä. Käytettävät tutkimusmenetelmät ovat osallistuva havainnointi sekä 

kyselytutkimus. Havainnoinnilla tarkastellaan lähialueella toimivien kilpailijoiden tarjoamaa 

palvelua ja sen laatua. Kyselytutkimuksella puolestaan selvitetään hotellissa yöpyvien 

asiakkaiden tarpeita ravintolapalvelun suhteen. Kerätyn tiedon perusteella laaditaan 

kohdeyritykselle palvelupolku, sekä palvelunparantamissuunnitelma, joissa tuodaan esille 

mahdolliset puutteet ja parannusehdotukset. 

Toimeksiannon tarkoitus oli tuottaa kohdeyritykselle palvelunparantamissuunnitelma. 

Opinnäytetyö aloitetaan esittelemällä toimeksiantaja, ja käsittelemällä aiheeseen liittyvää 

teoreettista viitekehystä. Käsiteltäviä termejä ovat esimerkiksi asiakasymmärrys sekä 

kilpailuympäristö ja trendit. Tässä opinnäytetyössä käytetyt tutkimusmenetelmät on esitelty 

yksilöidysti, esitellen ensin kyseisen tutkimusmenetelmän teoriaa, jonka jälkeen käsitellään 

käytännön toteutus, ja siitä kerätyt tulokset. 
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2 Toimeksiantajan ja toimintaympäristön esittely 

Tässä luvussa esitellään opinnäytetyömme kohdeyritystä, Hotelli Indigoa. Tässä luvussa 

esitellään myös hotelli Indigon yhteydessä toimivaa ravintolaa Bröd Punavuorta, johon 

opinnäytetyön avulla saatava palvelunparantamissuunnitelma kohdistuu. Luvussa pureudutaan 

myös matkailuun toimialana, sekä matkailuun liittyviin trendeihin ja niiden tulevaisuuden 

näkymiin. 

Hotelli Indigo on osa IHG Rewards Clubia, joka on yksi maailman suosituimmista kanta-

asiakasjärjestelmistä. Tähän järjestelmään lukeutuu 13 eri hotelliketjua, joilla on yhteensä 

yli 5000 hotellia maailmanlaajuisesti. Hotel Indigo on myös osa Scandic-ketjua. Indigo on 

design- hotelli, joka sijaitsee Helsingin keskustassa Bulevardilla. Hotel Indigon kohderyhmään 

kuuluvat vapaa-ajan matkailijat, sekä työnsä puolesta matkustavat. Hotellille on myönnetty 

kansainvälinen LEED- ympäristöluokitus, joka on vihreän rakentamisen sertifikaatti. Hotelli 

Indigon arvoihin kuuluvat ympäristöystävällinen ja kestävä toiminta. Hotelliin kuuluu 120 

huonetta, joiden sisustus on ajoittain vaihtuva. Hotellin sisustukseen on haettu inspiraatiota 

sen lähiympäristöstä. (Hotelli Indigo Helsinki – Boulevard 2019.)  

Hotellissa toimii ravintola Bröd Punavuori, joka kokoaa konstailemattoman valikoiman ruokia, 

joiden yhdistävänä tekijänä on bistromainen tyyli. Bröd Punavuori on bistro, jonka 

ruokalistalla näkyy vahvasti kotimaisuus ja paikallisuus. Ravintolan palveluita on saatavilla 

arkisin aamuvarhaisesta iltamyöhään, sekä viikonloppuisin aamiaisen ja illallisen muodossa. 

Sunnuntaisin ravintola on suljettu, mutta yöpyville asiakkaille on mahdollista tilata 

huonepalvelusta. (Bröd Punavuori 2019.)  

Majoitustoiminta tarkoittaa ammattimaisesti tapahtuvaa valmiiksi kalustettujen 

majoitushuoneiden tai muiden tilojen tarjoamista tilapäistä majoitusta tarvitseville 

asiakkaille. Majoitusliikkeellä tarkoitetaan esimerkiksi huoneistoa, rakennusta tai muuta 

liiketilaa, jossa harjoitetaan jonkinlaista majoitustoimintaa. (Valorinta 2008, 14.) 

Toimialana matkailuala on maailman merkittävimpiä aloja, mikäli sitä mitataan 

työllistävyydellä sekä liikevaihdolla. Vuonna 2014 matkailuala tuotti melkein 10% maailman 

bruttokansantuotteesta, ja se työllisti joka yhdennentoista työntekijän maailmassa. Matkailu 

on ollut maailmanlaajuisesti kasvava toimiala jo kuusi vuosikymmentä. Vuonna 2030 Euroopan 

oletetaan olevan suosituin matkailukohde. (Matkailusäätiö, 7.) Toimialana ravintola- ja 

hotelliala on erittäin laaja. Ominaista tälle palvelualalle on majoitus- ja ravitsemuspalvelujen 

tuottaminen, myynti, markkinointi ja asiakaspalvelu. Toiminnan tavoitteena on yksityisten ja 

julkisten ruokapalveluyritysten kannattavuus. Palvelualan tehtävänä on myös edistää ihmisten 

psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia, sekä samalla luoda heille elämyksiä. (Manninen 

1998, 8.) 
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Suomessa matkailun osuus BKT:sta on 2,5%. Matkailuyritykset ovat keskittyneet lähinnä 

Uudellemaalle, Varsinais-Suomeen sekä Pirkanmaalle. Näissä kunnissa sekä Pohjois-

Pohjanmaalla ja Lapissa matkailun työllistävä vaikutus sekä liikevaihdon määrä on muuta 

Suomea suurempi. Suomen saavutettavuudessa on tapahtunut selkeää parannusta aiemmista 

vuosista. Kestävyyden kannalta matkailu on toimiala, jossa tulee huomioida kestävyyden 

kaikki näkökulmat- kestävien arvojen vaikutus matkailijoiden ostopäätöksissä lisääntyy 

jatkuvasti. Myös erilaisten tehokkaiden energiaratkaisujen avulla voidaan säästää 

kustannuksia, ja myös sitä kautta parantaa toiminnan kannattavuutta. (Elinkeinoministeriö 

2019, 3.) 

Yrityksen liiketoimintaympäristö tarkoittaa kaikkea sitä, joka vaikuttaa yritykseen sen 

ulkopuolelta, ja jotka yrityksen on otettava huomioon. Yrityksen on toimittava ulkoisen 

toimintaympäristön ehdoilla. Siksi että ne eivät voi muuttaa sitä. Haastavan tilanteesta tekee 

se, että liiketoimintaympäristö kuitenkin muuttuu jatkuvasti. (Yritystoiminta 2019, A.)  

Yritys ei ole käytännössä ikinä markkinoilla yksin. Samasta kysynnästä on taistelemassa myös 

toiset, kilpailevat yritykset. Kilpailu on yksi tärkeimmistä toimintaympäristön tekijöitä. 

Markkinoilla voi olla kysyntää, mutta kovan kilpailun vuoksi sitä ei riitä kaikille alalla 

toimiville yrityksille. (Yritystoiminta 2019, B.) 

OECD nostaa vuodelle 2040 neljä matkailun megatrendiä, jotka ovat matkailijamäärien kasvu 

ja uudet matkailijaryhmät, uudet mahdollistavat teknologiat, kestävän matkailun kasvu sekä 

liikkumisessa tapahtuvat merkittävät muutokset. Lyhyemmälle aikavälille voidaan ennakoida 

myös muutoksia liittyen mm. paikalliseen ruokaan, ympäristötietoisuuteen sekä pienempien 

matkailukohteiden suosion nouseminen. (Elinkeinoministeriö 2019, 3.)  

Ympäristön saastuminen on suuri megatrendi. Arviolta yli 90% maapallon ihmisistä asuu 

alueilla, joilla on huono ilmanlaatu. Suomessa ilmanlaatu on maailman parasta. Viime aikoina 

medioissa on nostettu esiin ilmansaasteiden lisäksi erityisesti muovijäte, ja sen haitallinen 

vaikutus. (Matkailusäätiö, 17.) Matkailualla ilmastonmuutos on myös läsnä. Matkailun on 

todettu aiheuttavan arviolta 8 prosenttia kaikista ihmisten tuottamista kasvihuonepäästöistä, 

joten kyseessä on iso rasite ympäristölle. Matkailijoista on tullut entistä 

ympäristötietoisempia, ja booking.comin laatiman tutkimuksen mukaan, yli 70% matkailijoista 

ovat sitä mieltä, että matkailussa on tehtävä ympäristöystävällisiä valintoja. (Matkailusäätiö, 

17.) 

Ilmastonmuutokseen on herätty viime vuosien aikana. Ympäri maailmaa on koettu 

äärisääilmiöitä sekä niistä johtuvia ongelmia. Ilmastonmuutosta on vaikea olla huomioimatta, 

ja se vaikuttaa tulevaisuudessa kaikkeen, myös esimerkiksi siihen miten ihmiset matkustavat. 

(Matkailusäätiö, 16.)  
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Luontomatkailu on maailmanlaajuisesti kasvava trendi, ja etenkin Suomen vahvuus alan 

markkinoilla. Maailmalla näkyvä trendi voi näkyä Suomen matkailukohteiden suosion 

lisääntymisenä. Suomesta saattaa tulla kansainvälisille matkailijoille eksoottinen ja trendikäs 

matkailukohde. Kotimaanmatkailijoille Suomen kohteet saattavat muodostua 

“trendikohteiksi”. (Elinkeinoministeriö, 2019. 47 – 48.) 

Väestönkasvu lisää luonnollisesti potentiaalisten asiakkaiden määrää matkailualalla. OECD:n 

mukaan väestörakenteen muutos, esimerkiksi ikääntyminen, vaikuttaa myös matkailuun. 

Väestörakenteen muutos tuo uudenlaisia tarpeita ja kuluttajaryhmiä matkailuun. Esimerkiksi 

Z-sukupolvi (syntyneet 1990-luvun loppupuolella -2010-luvun alussa) sekä milleniaalit 

(syntyneet 1980-luvulla-1990-luvun puoliväliin mennessä) ovat ikääntyvien lisäksi entistä 

valmiimpia matkustelemaan. Lisäksi kehittyvien maiden nuorten määrän sekä elintason 

kasvaessa, heistä saattaa muodostua tulevaisuudessa potentiaalisempi matkustajaryhmä. 

(Matkailusäätiö, 22.) 

Teknologian kehittyminen sekä digitalisaatio ovat keskeisessä roolissa tulevaisuuden 

muutoksissa. Uusia innovaatioita syntyy myös matkailuun liittyen. Esimerkiksi sellaiset 

kehittyvät teknologiat, kuten esineiden internet, tekoäly sekä autonomiset liikennevälineet 

vaikuttavat tulevaisuudessa suuresti matkailuun. Myös tekniset uudet alustavat mahdollistavat 

uusia innovaatioita matkailun toteuttamiselle, kuten esimerkiksi vertaispalvelualustat Uber ja 

Airbnb. Uudet teknologiat mahdollistavat uusia digitaalisia matkailun kauppapaikkoja, sekä 

uusia liiketoimintamalleja. Teknologian kehitys ja digitalisaatio ovat jo vaikuttaneet 

matkailualalla. Esimerkiksi tekoälyä käyttämällä voidaan jo suorittaa kohdennettua 

mainontaa, ongelmatilanteiden ratkaisua sekä algoritmien avulla ennakoimaan tulevaisuutta. 

(Matkailusäätiö, 30 - 31.)  

Digitalisaatio tuo matkailuun useita mahdollisuuksia. Yritysten on entistä helpompi saada 

palvelulleen kansainvälistä näkyvyyttä kohtuullisen helpoilla teknisillä ratkaisuilla. Toisaalta 

kilpailu kansainvälisillä markkinoilla kasvaa jatkuvasti, joten yritysten on panostettava 

näkyvyyteen merkittävästi nykyistä laajamittaisemmin. (Elinkeinoiministeriö 2019, 3.) 

3 Palvelun asiakaslähtöisyys 

Tässä luvussa käsitellään opinnäytetyölle oleellista teoreettista materiaalia ja sen käsitteitä. 

Esiteltävät käsitteet ovat palvelun asiakaslähtöisyys, asiakasymmärrys, asiakaskokemus sekä 

palvelun laatu.  

Asiakaslähtöisyyden keskiössä on se, että palveluita ei järjestetä pelkästään organisaation, 

vaan myös asiakkaan tarpeista lähtien mahdollisimman toimiviksi. Asiakaslähtöisen 

palvelutoiminnan tulee alkaa myös asiakkaan esittämistä kysymyksistä ja asioista, ja olla 

vastavuoroista. Tällainen toiminta edellyttää palveluntarjoajan ja asiakkaan välistä 
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yhteisymmärrystä siitä, miten asiakkaan tarpeet pystytään täyttämään mahdollisimman 

kustannustehokkaasti. Asiakaslähtöisyyteen sisältyy näkemys asiakassuhteiden jatkuvuudesta, 

joka on asiakkaan ja palvelutarjoajan välisen yhteisymmärryksen edellytys. 

Asiakaslähtöisyydestä ja asiakaskeskeisyydestä puhutaan usein synonyymeinä, mutta 

asiakaslähtöisyys voidaan myös kokea asiakaskeskeisyyden seuraavana vaiheena. Tässä 

vaiheessa asiakas ei ole vain palvelun kehittämisen kohteena, vaan itse osallistumassa 

palvelutoiminnan suunnittelemiseen yhdessä mahdollisen palvelun tarjoajan kanssa. 

(Virtanen, Suoheimo ym. 2011, 18 – 19.) 

Asiakaskeskeisyys on organisaatiota määrittävä strateginen valinta, eikä suinkaan kampanja 

tai projekti. Asiakaskeskeisen organisaation perusajatus on, että jokaisella asiakkaalla on 

omat tarpeensa, ja että jokainen asiakas toimii suhteessa organisaatioon eri lailla. 

Asiakaskeskeisen organisaation tulee tuntea oma asiakaskuntansa niin hyvin, että se kykenee 

tunnistamaan itselleen arvokkaimmat asiakkaat. Tämän jälkeen organisaatio pystyy 

valjastamaan toimintaansa näiden arvokkaimpien asiakkaiden palvelemiseen, ja mahdollisesti 

heidän tulevaisuudessaan ilmenevien tarpeidensa ennakoimiseen. (Asiakaskeskeisyys, 2020.) 

3.1 Asiakasymmärrys 

Moritz (2005) määrittelee asiakasymmärryksen ensimmäiseksi palvelumuotoilun prosessin 

vaiheeksi. Tämä tarkoittaa asiakkaiden tietoisten ja tiedostamattomien tarpeiden 

selvittämistä sekä niistä oppimista. (Miettinen 2011, 61). Asiakkaat eivät osta palveluja tai 

tuotteita, vaan niiden tuottamia hyötyjä. (Grönroos 2009, 25.) Asiakasymmärryksen 

parantaminen, eli tutkimus kohderyhmän odotuksista, tavoitteista ja tarpeista on yksi 

palvelumuotoilun kriittisimpiä vaiheita. Tässä vaiheessa kerätään ja analysoidaan 

asiakastietoa, joka ohjaa suunnittelua. Palvelut pyritään suunnittelemaan vastaamaan 

kuluttajien tarpeita, joten loppukäyttäjien todelliset motiivit ja tarpeet on äärimmäisen 

tärkeää tunnistaa ja havaita. Asiakasymmärrystä rakennetaan loppukäyttäjän motiiveista, 

joten ymmärrystä lisätään tarkastelemalla loppukäyttäjän arkielämän tarpeita ja motiiveja. 

(Tuulaniemi 2011, 142.) 

Asiakasymmärrys perustuu tietoon – ja se nimenomaan perustuu tietoon myös tunteesta eli 

emootiosta. Asiakasymmärrys auttaa tunnistamaan, missä arvoketjun osassa on aineetonta 

pääomaa, ja missä sitä on mahdollista kehittää. Asiakasymmärrys perustuu syvälliseen, 

asiakkaiden motiivien ja tarpeiden tunnistamiseen sekä tunnustamiseen. (Ahonen & 

Rautakorpi 2008, 32.) 

Syvällinen asiakasymmärrys, joka pohjautuu tietoon asiakkaan valintamotiiveista, auttaa 

johtamaan ja lisäämään asiakaspääomaa. Yrityksen arvoketju muodostuu niistä osista 

tuotanto- ja toimintaketjua, joilla on asiakkaalle arvoa. Arvoketju, joka rakennetaan 

vastaamaan asiakkaan tarpeisiin ja valintamotiiveihin on tuottavampi ja vahvempi. Yrityksen 
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arvoketjun määrittäminen asiakkaan näkökulmasta usein johtaa koko arvoketjussa 

vastuullisempaan yritystoimintaan. (Ahonen & Rautakorpi 2008, 29.) 

Asiakasymmärryksen syventämisen tarkoituksena on joko kehittää edelleen, tai luoda 

yritykselle uutta visiota ja strategiaa. Visio- ja strategiatyön pohjaksi ei riitä ainoastaan 

asiakkaan käyttäytymiseen perustuva tieto. Asiakasymmärrys sisältää myös tunteen, koska 

tunteet vaikuttavat myös kaikkiin ihmisen tekemisiin päätöksiin. Syvällinen asiakasymmärrys 

ei voi kuitenkaan perustua kokonaan vain asiakaspalautteeseen, parhaiden asiakkaiden 

haastatteluihin tai henkilökunnan kommentteihin. Asiakkaat eivät kerro yrityksen edustajille 

kaikkea. Tämä johtuu siitä, että edes halutessaan asiakas ei kykene suoraan kysyttäessä 

kertomaan kaikista niistä motiiveista, jota käytöksessämme jossain roolissa liittyy. Toisena 

syynä on se, että asiakkaat eivät välttämättä tahdo kertoa yritykselle kaikkea. (Ahonen & 

Rautakorpi 2008, 37.) 

Myös henkilökunta suodattaa asiakastietoa, joko tarkoituksellisesti tai itse tahtomattaan. 

Systeemin asiakasymmärrykselle täytyy pohjautua asiakkaiden valintamotiiveihin. Niitä ei 

synnytetä asiakaskohtaamisissa, eikä asiakaspalvelun perusteella. Asiakasymmärryksen tulee 

perustua systemaattiseen tutkimukseen ja analyysiin. Asiakastietoa kerätään ja 

asiakasrakenteita kuvataan, mutta asiakasymmärrystä ei synny paljoa. Yrityksien hallitukset 

ovat alkaneet kiinnostua asiakastietojen käsittelemisestä, mutta asiakasymmärryksen 

syventäminen ja hyödyntäminen on vielä vain harvojen yrityksien kilpailuetuna. (Ahonen & 

Rautakorpi 2008, 38 - 39.) 

3.2 Asiakaskokemus 

Englanninkielinen termi “customer experience” yleistyi bisneskielessä 2000-luvun 

alkupuolella. Tämän jälkeen aihetta on käsitelty laajamittaisesti Euroopassa ja Yhdysvalloissa 

- meillä Suomessa hyvin vähän. Asiakaskokemus tarkoittaa niiden kokemusten, tunteiden ja 

mielikuvien summaa, jotka asiakas yrityksen toiminnasta muodostaa. Määritelmästä on 

tärkeää huomata, että asiakaskokemus on ihmisen tekemien yksittäisien tulkintojen summa. 

Näin ollen asiakaskokemus ei suinkaan ole rationaalinen päätös, vaan pikemminkin kokemus, 

johon vaikuttavat vahvasti myös tunteet ja alitajuisesti tehdyt tulkinnat asiakkaan toimesta. 

Tästä syystä ei ole täysin mahdollista vaikuttaa siihen, millaisen asiakaskokemuksen asiakas 

muodostaa. Yritykset voivat kuitenkin vaikuttaa siihen, millaisia kokemuksia he pyrkivät itse 

luomaan. (Löytänä & Kortesuo 2011, 11.) 

Palveluissa on olennaista asiakkaan kokemus ja tunnetilat palvelusta. Tämä asiakaskokemus 

sisältää koko kyseisen yrityksen tarjooman: mainonnan ja muut kontaktit jo ennen palvelua, 

kuin myös asiakaspalvelun laadun, luotettavuuden, helppouden sekä palveluominaisuudet. 

Erinomaisia asiakaskokemuksia on mahdollista suunnitella ja tarjota vain silloin, kun 

ymmärretään milloin ja miten kuluttajat kohtaavat yrityksen tarjooman. (Tuulaniemi, 2011. 
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74.) Ruokailu- ja palveluympäristössä asiakkaan kokemaan viihtyvyyteen on mahdollista 

vaikuttaa hyvin toteutetulla suunnitelulla. Miellyttävän ravintolamiljöön kriteereitä ovat 

muun muassa kotoinen tunnelma, lämpimät sävyt, siisteys ja puhtaus, ajankohtainen koristelu 

sekä järjestelmällisesti asetetut kalusteet. (Manninen 1998, 51.) 

Asiakaskokemus rakentuu erilaisten kohtaamisten, ja niissä syntyvien tunteiden ja mielikuvien 

summana. Kohtaamiset tapahtuvat kosketuspisteissä, joissa asiakas kohtaa erilaisia yrityksen 

toimintoja. Tätä voidaan havainnollistaa rakentamalla peräkkäisistä kohtaamisista 

palvelupolkuja (customer journeys). (Löytänä & Kortesuo 2011, 113.) 

3.3 Palvelun laatu 
 

Palveluilla on tyypillisesti kolme yleisluonteista peruspiirrettä. Ensimmäisenä palvelut ovat 

prosesseja, jotka rakentuvat erilaisista toiminnoista tai joukosta eri toimintoja. Toisena 

palvelut tuotetaan sekä kulutetaan, ainakin jossain määrin samanaikaisesti. Kolmantena 

asiakas osallistuu jossain määrin palvelun tuotantoprosessiin osallistuvana tuottajana. 

Palvelut ovat erilaisista toiminnoista koostuvia prosesseja, joissa hyödynnetään monenlaisia 

resursseja. Henkilöitä tai muita fyysisiä resursseja, informaatiota, järjestelmiä sekä 

infrastruktuureja, usein suorassa vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa, jotta asiakkaan 

mahdolliseen ongelmaan löydetään ratkaisu. (Grönroos 2015, 79.) 

 

Laatua on haastavaa määritellä vain muutamalla sanalla. “Alan kirjallisuudessa on todettu, 

että laatu on mitä tahansa mitä asiakkaat kokevat sen olevan” (Grönroos 2015, 100). 

Tyypillisesti ottaen laatu tarkoittaa sitä, miten hyvin tuote tai palvelu vastaa asiakkaan 

ennakko-odotuksia tai vaatimuksia, eli sitä, miten hyvin asiakkaan tarpeet ja toiveet 

tyydyttyvät palveluprosessissa. Laatu on täten asiakkaan muodostama yleinen näkemys siitä, 

miten tuote tai palvelu onnistuu. Laatu on periaatteessa asiakkaan asenne jotakin 

organisaatiota tai sen tarjoamia tuotteita kohtaan. Laatua tulisikin aina pyrkiä tutkimaan 

asiakkaan näkökulmasta. Ainoastaan asiakas pystyy kertomaan, onko palvelun laatu koettu 

hyväksi vai huonoksi, eli vastaako laatu asiakkaan odotuksia. (Ylikoski 1999, 118.) 

 

Laatu on sitä mitä asiakkaat kokevat. Laatu tuotetaan paikallisesti ostajan ja myyjän välisissä 

hetkissä. Jokainen palveluprosessiin osallistuva vaikuttaa omalta osaltaan kokemaansa 

laatuun. Siksi että asiakkaat osallistuvat palveluprosesseihin tuottajina, heitä on ajateltava 

laatua tuottavana resurssina. (Grönroos 2015, 154-155.) 

 

Palvelun laatuun vaikuttavat asiakkaan mahdolliset odotukset ja myöhemmin koetut 

kokemukset kyseisestä palvelusta. Palveluyritys voi olla poikkeuksellinen esimerkiksi sen 

korkean laadun takia, jolloin yrityksen tavoittelema omaperäisyys saavutetaan. On kuitenkin 

muistettava, että palvelun laatu on subjektiivinen asia, sillä jokainen asiakas kuitenkin itse 
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päättää laadusta ja laatu kriteereistä. Palvelun laatuun vaikuttavat myös yrityksen brändi, 

sekä sen fyysinen- ja toiminnallinen laatu. (Leppänen 2007, 135 - 136.) 

 

Ruokapalvelussa laatu voidaan jakaa kolmeen eri osa-alueeseen: suunnittelulaatuun, 

valmistuslaatuun ja asiakaspalvelulaatuun. Suunnittelulaadulla tarkoitetaan tuotannon, 

aterioiden ja palvelun suunnittelun onnistumista asiakkaan näkökulmasta. Valmistuslaadulla 

tarkoitetaan aterian täyttämien laatuvaatimusten toteuttamista, kuten esimerkiksi ruoan 

hygieenistä tai aistinvaraista laatua. Asiakaspalvelulaadulla mitataan asiakaskeskeisen 

palvelun ja markkinoinnin onnistumista. (Manninen 1998, 15.) 

 

Innovoinnilla tarkoitetaan uusien ideoiden tuottamista, uudelleenajattelua sekä ongelmien 

uudenlaisia ratkaisuehdotuksia. Perinteisissä toimisto-, hallinto- tai teollisuustyössä sekä niitä 

palvelevissa projekteissa innovoinnin osuus on aivan liian vähäinen, mahdollisesti vain 10% - 

20%. Joskus innovatiivisuus saattaa puuttua kokonaan. Olipa organisaatio minkälainen 

tahansa, ja millä alalla tahansa, innovoimalla voidaan turvata sen uudistumiskyky ja 

elinvoimaisuus. (Rissanen 2005, 101.) 

Asiakkaan tarpeet vaikuttavat siihen, mitä odotuksia hänellä on palvelulle. Näiden tarpeiden 

taustalla puolestaan vaikuttavat asiakkaan ominaisuudet kuten esimerkiksi hänen ikänsä, 

sukupuolensa, persoonallisuus ja koulutustaso. Asiakkaan ominaisuudet vaikuttavat tietenkin 

siihen, mitä hyötyä asiakas tavoittelee palvelusta, kuin myös siihen mitä asiakas kokee 

hyväksi palveluksi. Palveluodotukset ovatkin hyvin asiakaskohtaisia, jonka vuoksi jokainen 

asiakas ei odota samanlaista palvelua. Lisäksi odotukset, jotka asiakkaalla ovat palvelua 

kohtaan saattavat muuttua jopa hetkellisesti asiakkaan sen hetkisen mielialan mukaisesti. 

(Ylikoski 1999, 123.) 

Yrityksen on tärkeää löytää itselleen oma asiakaskuntansa, jonka ostokäyttäytymisen ja 

tarpeet se tuntee mahdollisimman tarkasti. Tavoitteena on vastata tämän 

asiakaskohderyhmän vaatimuksiin yrityksen kilpailijoita paremmin. Ei riitä, että asiakas ostaa 

vain kerran, vaan asiakas tulisi saada ostamaan toistuvasti uudelleen. Yksittäisistä 

markkinointikampanjoista on siirrytty pitkäkestoisempaan asiakassuhteita ylläpitävään 

markkinointiin. On yritykselle halvempaa ylläpitää sen myyntiä nykyisille asiakkailleen, sen 

sijaan että se hankkisi jatkuvasti uusia asiakkaita. (Osaavayrittäjä 2020.) 

4 Markkinointiviestintä  

Tässä luvussa pureudutaan opinnäytetyön kannalta tärkeään osa-alueeseen, eli 

markkinointiin. Markkinointi on erittäin tärkeää yrityksen ja asiakkaan välisen 

tiedonvälityksen kannalta. Tässä luvussa käsitellään markkinoinnin lisäksi markkinoinnin eri 

kanavia, sekä erikseen digimarkkinointia. 
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Yrityssuunnittelu alkaa toiminta-ajatuksesta ja tähtää asetettujen tavoitteiden 

saavuttamiseen. Strategisen ajattelun avulla hahmotetaan konkreettinen liikeidea bisneksen 

tekemisellä. Liikeideassa otetaan yksityiskohtaisesti kantaa asioihin, joilla yritys hahmottuu 

ulkopuolisille. Alkuvaiheessa yrityksestä tietävät vain tietyt sidosryhmät, mutta kun toiminta 

lähtee kunnolla liikkeelle, piiri kasvaa vähitellen. Kuitenkin vasta varsinaisen markkinoinnin 

alkaessa mahdolliset asiakkaat tulevat tietoisiksi yrityksen tulosta markkinoille tai ylipäätään 

sen olemassaolosta. Pitkin yrityksen elinkaarta käytännössä lähes kaikki asiakkaat tutustuvat 

yritykseen vain sen markkinointitoimenpiteiden kautta. Yritykset ovat perustettu asiakkaita 

varten, ja koska he saavat tietonsa ja elämyksensä yrityksen markkinointitoimintojen kautta, 

markkinointi muodostuu näkyväksi tekijäksi, kun liikeideaa toteutetaan. (Heikkilä & Viljanen 

2000, 114.)  

4.1 Tuote markkinoinnin perustana 

Koko markkinoinnin perusta on tuote. Käytäntö on osoittautunut, että ravitsemis- ja 

majoitusalalla tuotteen merkitys on äärimmäisen korostunut. Yleisesti hyväksytään näkemys, 

että myös tuotteessa pätee niin sanottu 80/20-sääntö. Tämä tarkoittaa, että tuotteen 

merkitys on 80% markkinoinnin kokonaiskentässä. Tätä taustaa vasten yrityssuunnittelun 

keskeinen lähtökohta on paneutuminen yrityksessä käytettävään tuotepolitiikkaan. 

Kilpailukeinona tuote, sisältää kaikki yrityksen ne markkinointitoiminnot, joiden tarkoitus on 

asiakkaalle tehtävän tarjouksen konkretisoiminen. Tuote on kokonaisuus, jota asiakas ostaa, 

ja jota yritys markkinoi. Tästä syystä tuotteen määritelmä sisältää useita eri elementtejä, ja 

on erittäin laaja. (Heikkilä & Viljanen 2000, 118.) 

Esimerkiksi ravintolan tuotteita kuvataan useasti kerroksisesti. Tavallinen arkilounas 

ravintolassa muodostuu erilaisista fyysisistä osista, jotka käsittävät ruokaa, juomaa, 

ruokailuvälineet sekä ravintolasalin kaikkine kalusteineen. Lisäksi tuotteeseen kuuluvat 

sellaiset käsitteet kuin yrityksen nimi, ruoka- ja viinilistat, annosten nimet sekä henkilöstön 

palvelu. Kolmantena kerroksena lopputulokseen vaikuttavat lisäksi henkilökunnan 

ammattitaito ja palvelualttius, ympäristön miljöö sekä muut asiakkaat ja esimerkiksi erilaiset 

oheispalvelut. Kaiken tämän ja monen muun seikan perusteella asiakas muodostaa itselleen 

mielikuvan, joka lopuksi tuottaa hänelle käsityksen nauttimastaan tuotteesta. (Heikkilä & 

Viljanen 2000, 118 – 119.) 

Palveluyrityksen tuote on myös mahdollista havainnollistaa kuvittelemalla se ketjuksi, jossa 

kukin osatekijä muodostaa yhden lenkin. Tällöin voidaan ajatella, että yrityksen tuote on vain 

yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki. Tällaisessa tuotteessa saattaa olla helposti mukana 

kymmeniä lenkkejä. Kun asiakas esimerkiksi saapuu hotelliin, hän kohtaa ensin kuljetuksen ja 

tämän jälkeen hotellin aulatilat, vastaanoton, hotellihuoneen, ravintolan, ruoan ja juomat eri 

pisteissä. Lisäksi asiakas kohtaa henkilökuntaa jokaisessa pisteessä. Henkilökunnalta asiakas 

odottaa ammattitaitoa, palvelualttiutta sekä ystävällisyyttä. Voidaan todeta, että esimerkiksi 
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ravintolan tuote on arka, ja helposti haavoittuva, joten sen vaalimiseen täytyy jatkuvasti, 

päivittäin ja tunneittain – herpaantumatta paneutua. (Heikkilä & Viljanen 2000, 119.) 

Markkinointiviestintä on yrityksestä ulospäin suunnattua viestintää, jonka avulla halutaan 

lisätä yrityksen myyntiä joko välillisesti tai suoraan. Markkinointiviestinnän avulla luodaan 

tunnettavuutta ja yrityskuvaa, ja annetaan tietoa yrityksestä, sen saatavuudesta, tuotteista 

ja hinnoista. Markkinointiviestintää voi olla esimerkiksi erilainen tiedotus- ja suhdetoimintaa, 

mainontaa tai henkilökohtaista myyntityötä. Vaikka yrityksellä olisi loistavia tuotteita, ne 

eivät mene kaupaksi, mikäli asiakkaat eivät tiedä niistä. (Yritystoiminta 2020, C.) 

Hotelli ja ravintola-alan yritykset tuottavat oman liikeideansa mukaisesti erilaisia 

ruokapalveluja. Ruokapalvelujen tuottaminen on kokonaisuus, johon lukeutuu markkinointia, 

asiakaspalvelua, tuotantoa sekä teknistä osaamista. Ruokapalvelujen markkinoinnin tavoitteet 

ovat yleensä erittäin tulossuuntautuneita. Tavoitteet voivat olla muun muassa ruoan, palvelun 

ja yrityksen tunnettavuuden parantaminen, positiivisten mielikuvien herättäminen 

yrityksestä, sekä kanta-asiakassuhteiden luominen ja ylläpitäminen. Tavoitteisiin lukeutuu 

myös tehokas myynti, ja tätä kautta mahdollinen kannattavuuden parantaminen. (Manninen 

1998, 5.)  

Markkinointiviestinnän sanoman suunnittelun lähtökohdan muodostaa sekä kohderyhmä että 

tavoite. Viestintä tulisi suunnitella siten, että se vetoaa valittuun kohderyhmään, ja saa 

heissä aikaan tavoitellun tuloksen. Yksittäisen viestin sisältö vaihtelee riippuen siitä, mitä 

sillä halutaan asiakkaassa saavuttaa. Mikäli esimerkiksi tavoite on lisätä yrityksen 

tunnettavuutta tietylle kohderyhmälle ja hankkia lisää vierailijoita yrityksen verkkosivuille, 

voisi sanoma sisältää esimerkiksi yrityksen logon, jonkinlaisen iskulauseen, sekä yrityksen 

yhteystiedot. Mikäli sanoman tavoitteena on houkutella uusia kokeilija-asiakkaita, tulisi 

sanoman sisältää perusteluja sille, miksi juuri kyseisen yrityksen tuotteita kannattaisi ostaa. 

Viestinnässä samalinjaisuus voi olla esimerkiksi visuaalista, jolloin markkinoinnissa toistuu 

samoja värejä ja ulkoasuja. Viestinnän tulisi olla yksinkertaista ja selkeää, jolloin sanoma 

tulisi pelkistää vain olennaisiin asioihin. Viestinnän avulla yritykselle ja sen tarjoamille 

tuotteille luodaan persoonallisuus, jonka avulla yritys erottuu sen kilpailijoista. 

(Yritystoiminta 2020, C.) 

4.2 Markkinointiviestinnän kanavat 

Olennainen osa markkinointiviestinnän suunnittelua on oikean viestintävälineen valinta. 

Sanoma tulisi välittää kohderyhmälle sen viestintävälineen avulla, jolla kohderyhmä voidaan 

tavoittaa mahdollisimman kustannustehokkaasti ja kattavasti. (Yritystoiminta 2020, C.) Myös 

Isohookana toteaa kirjassaan “Yrityksen markkinointiviestintä”, että mediavalinnan tavoite on 

kartoittaa ne mainosvälineet, joilla yrityksen sanoma saadaan valitulle kohderyhmälle 

mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti. (Isohookana 2007, 141.) 
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Intermediavalinnalla tarkoitetaan valintaa eri mainosmuotojen välillä, joita tullaan 

markkinointiviestinnässä käyttämään. Intermediavalinnalla päätetään mitä mainonnan 

muotoja tullaan käyttämään, kuten esimerkiksi ulko-, suora- vai internetmainontaa ja 

millaisin eri yhdistelmin. Intramediavalinnalla tarkoitetaan valitun mainosmuodon sisällä 

olevien erilaisten medioiden valintaa. Esimerkiksi tehdään valinta siitä, mitä sanomalehtiä tai 

aikakausilehtiä halutaan käyttää, tai minkä ohjelmien yhteyteen mainos tultaisiin 

sijoittamaan. Mediavalinnassa on tärkeää huomioida muun muassa median luonne, median ja 

sen käyttäjien suhde sekä aikataulu- ja ajoitustiedot. (Isohookana 2007, 141 – 142.) 

Mediamainontaa voidaan suorittaa erilaisissa painetuissa ja sähköisissä mainosvälineissä. 

Mediamainonnassa viesti kohdistetaan halutulle kohderyhmälle sille valitulla medialla. 

Suoramainonnassa mainosviestit lähetetään suoraan vastaanottajalle, jolloin mainosten 

kohderyhmä voidaan valita tarkkuudella. (Yritystoiminta 2020, C.) 

Suomalaiset lukevat paljon lehtiä, joka on syy sille, että lehtimainonta on Suomessa paljon 

hyödynnetty mainosmuoto. Vaikka verkkomainonta sekä muut uudet mainosvälineet ovat 

hiljattain kasvattaneet osuuttaan, on lehtimainonta vieläkin suurta. Sanomalehden vahvuuksia 

markkinoinnissa ovat sen ajankohtaisuus ja paikallisuus. Sanomalehtien heikkous 

markkinoinnissa on ilmoitusten lyhyt ikä. Aikakausilehtien vahvuuksiin lukeutuvat saman 

lehden useampi lukukerta, sekä niiden pitkä säilytysaika. Aikakausilehtien heikkous on niiden 

harva ilmestymisaika, jonka vuoksi ne eivät sovellu nopeaan mainontaan. (Yritystoiminta 

2020, C.) 

Televisiomainonta on nykyään myös pienempien yritysten ulottuvilla siksi, että mainosten 

paikallinen kohdistaminen on nykyään mahdollista. Televisio on sen vuoksi tehokas 

mainosväline kuluttajille suunnatussa mainonnassa, että sen avulla voidaan yhdistää ääntä, 

liikettä ja kuvaa, jolloin mainokset jäävät tehokkaasti katsojien mieleen. (Yritystoiminta 

2020, C.) 

Verkkomainontaa on mahdollista toteuttaa usealla eri tavalla. Yrityksen kotisivujen avulla 

voidaan esitellä yritystä ja sen tuotteita verkossa. Pelkkä kotisivujen olemassaolo ei 

kuitenkaan ole riittävää, vaan verkkosivuja on aktiivisesti mainostettava uusien kävijöiden 

tavoittamiseksi. Yrityksen kotisivuja voidaan esimerkiksi mainostaa verkon ulkopuolella 

tapahtuvan mainonnan yhteydessä. (Yritystoiminta 2020, C.) 

Sosiaalisella medialla tarkoitetaan verkossa toimivia palveluja ja sovelluksia, joita 

hyödyntämällä niiden käyttäjät pystyvät kommunikoimaan keskenään ja luomaan itse uutta 

sisältöä. Sosiaalisen median valttikortti muihin markkinointikanaviin verrattaessa on sen 

vuorovaikutteisuus. Sosiaalinen media mahdollistaa tutustumisen uusiin ihmisiin, sekä 

verkostoitumisen ja yhteisöllisyyden tunteen. (Hintikka 2008.)  
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Suoramainonnassa mainos lähetetään suoraan vastaanottajalle, ja se on paljon käytetty 

mainonnan muoto. Suoramainos voi olla sähköisessä, tai painetussa muodossa, kuten 

esimerkiksi esite, tai sähköpostiviesti. Suoramainonnan etuihin lukeutuu sen kohdistettavuus, 

sekä mahdollisuus muotoilla mainoksen sisältö yksilöllisesti. Suoramainonnan tehoa on myös 

muihin mainonnan muotoihin verratessa helpompi mitata. (Yritystoiminta 2020, A.) 

Eräs mahdollisuus lisämyyntiin on varauksen ja asiakkaan yritykseen saapumisen välinen aika. 

Tällöin hotellille tarjoutuu mahdollisuus kommunikoida asiakkaan kanssa, ja tarjota 

esimerkiksi huoneluokan korotusta tai muita hotellin palveluja ostettavaksi etukäteen. 

Parhaimmillaan tällaisesta menettelystä on mahdollista tehdä täysin automatisoitua hotellin 

CRM- järjestelmän avulla. CRM eli asiakkuudenhallintajärjestelmä on tukiohjelmisto, joka 

auttaa hotellia hallitsemaan sen asiakassuhteita. (Valorinta 2008, 105.) 

4.3 Digimarkkinointi 

Internet on jäänyt viestinnässä yrityksille passiiviseksi tiedonhakuväyläksi. Internetiä 

käytetään esitteenä tuotetietojen jakamiselle, kun sähköpostin markkinointikirjeellä taas 

voidaan lähettää asiakkaille tarjouksia ja tietoja tuotteista. Internetin hyödyntämisen 

tavoitteena ovat tähän asti yrityksille olleet enemmän kustannussäästöt ja laajempien 

asiakasryhmien tavoittaminen, kuin asiakkaiden sitouttaminen tai asiakassuhteiden 

lujittaminen. (Merisavo, Vesanen, Raulas & Virtanen 2006, 25 – 26.)  

Sähköisenä lähetetyt uutiskirjeet täydentävät ja korvaavat paperisia tiedotteita ja 

asiakaslehtiä. Verkkomainonta näyttää hitaan alun jälkeen voimakkaita kasvun merkkejä. 

Koska asiakkaat ovat verkossa, markkinoijatkin siirtyvät sinne suuremmissa määrin. 

Matkapuhelinohjelmistojen rooli digimarkkinoinnissa on useimmiten toimia palaute- ja 

tukikanavana. Uusien laitteiden käytön kasvaminen muuttaa tilannetta, niiden tarjoamien 

uusien sovellusmahdollisuuksien kautta. Digikanavien hyödyntäminen markkinoinnissa etenee 

hitaasti ja asiakkaat vaikuttavat olevan markkinoijia aktiivisempia uusien kanavien 

käyttämisessä ja omaksumisessa. (Merisavo, Vesanen, Raulas & Virtanen 2006, 26.) 

Odotuksia on paljon digitaalisien kanavien tarjotessa kustannustehokkaan, rikkaan ja 

kohdennettavan median markkinoijien sekä asiakkaiden käyttöön. Digitaalisien kanavien 

käytössä ei ole kyse ainoastaan siitä, kuinka esimerkiksi yritys pystyy viestiä asiakkaidensa 

kanssa, hankkiakseen uusia asiakkaita, kasvattaakseen nykyisten asiakkaiden tietämystä 

yrityksen tarjonnasta, tai vahvistaakseen heidän asiakasuskollisuuttaan säännöllisen 

yhteydenpidon avulla. Myös kaupankäyntiratkaisut ja asiakaspalvelu tulee yhdistää viestintään 

niin, että ne toimivat yhdessä, luoden asiakkaalle toimivan, yhtenäisen asiakaskokemuksen. 

(Merisavo, Vesanen, Raulas & Virtanen 2006, 31.) 
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Digitaaliset kanavat kuten internet ja mobiililaitteet ovat tuoneet uusia mahdollisuuksia 

asiakassuhdemarkkinointiin. Muun muassa verkkopalvelut ovat osa nykypäivän markkinoijan 

arsenaalia, jolla asiakassuhteita voidaan lujittaa ja rakentaa. Tavanomaisen suostuttelun ja 

tarjousten lisäksi asiakkaille voidaan tarjota hyödyllistä tietoa, kuten tietoa uusista 

tuotteista, tapahtumista ja palveluista. Säännöllisellä yhteydenpidolla on todettu olevan 

vahvistava vaikutus asiakassuhteisiin liittyen. Sekä asiakas että markkinoija voivat hyötyä 

digitaalisuudesta. Esimerkiksi pankit ja matkailupalvelujentuottajat ovat alkaneet 

voimakkaasti hyödyntämään digitaalista asiakassuhdemarkkinointia. (Merisavo, Vesanen, 

Raulas & Virtanen 2006, 43 – 44.) 

Koska matkapuhelin on yleensä matkustajalla mukana koko hänen matkansa ajan, 

luontevimmat mobiilisti tarjottavat lisäarvopalvelut voisivat olla varaukseen, hotelliin tai 

kohdekaupunkiin liittyviä sisältöpalveluja. Sellaisia voisivat olla esimerkiksi muistutus 

tulevasta varauksesta, mobiilisti tapahtuva check-in tai tiedottaminen kohdekaupungin 

ravintoloista ja tapahtumista. Tämänkaltaiset lisäpalvelut ovat loistava tapa erottautua 

kilpailijoista ja mahdollisesti sitouttaa asiakasta. (Valorinta 2008, 105.) 

5 Tutkimusmenetelmät & tutkimusmenetelmäteoriat 

Tässä luvussa käsittelemme opinnäytetyössä käytettyjä menetelmiä, sekä niihin liittyvää 

teoriaa. Tässä opinnäytetyössä käytettävät tutkimusmenetelmät ovat havainnointi sekä 

kyselytutkimus. Tutkimusmenetelmiin perehdyttiin niihin liittyvän kirjallisuuden avulla. Nämä 

tutkimusmenetelmät valikoituivat käytettäviksi tutkimusmenetelmiksi, koska opinnäytetyön 

tavoite on luoda kohdeyritykselle palvelunparantamissuunnitelma. Tutkimusmenetelmien 

avulla saatiin tärkeää tietoa kohdeyrityksestä, sekä kilpailevista yrityksistä. 

Tutkimusmenetelmien avulla kartoitettiin hotelli Indigon palveluiden nykytilanne, joten siitä 

muodostettiin kuvaava palvelupolku tutustumalla hotelliin ja sen toimintamalleihin. 

Tarkoituksena on nostaa esille mahdolliset epäkohdat, syyt niiden taustalla sekä muut 

huomion arvoiset asiat. 

Havainnointi toteutettiin samantyylisissä toimintaympäristöissä, kuin hotelli Indigo. Huomiota 

kiinnitettiin erityisesti markkinointiin. Pyrkimyksenä oli selvittää, mitkä tekijät ja 

toimintamallit ovat erilaisia verrattaessa hotelli Indigoon, ja miten ne vaikuttavat kyseisissä 

toimintaympäristöissä. Näihin tekijöihin lukeutuvat esimerkiksi yrityksen miljöö ja sen 

palvelun laatu. 

Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia asiakaskäyttäytymistä. Indigossa yöpyneet asiakkaat 

vastasivat kyselyyn. Tavoitteena oli kerätä 15-20 vastausta, joiden avulla täsmennettiin 

haluttuja kohteita.  
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5.1 Osallistuva havainnointi 

Osallistuva havainnointi tarkoittaa, että tutkija osallistuu tutkimuskohteensa toimintaan usein 

ennalta määritellystä teoreettisesta näkökulmasta. Osallistuva havainnointi voi olla myös 

jotenkin ennalta suunniteltua jonkin tietyn valitun näkökulman avulla. Käytännön 

työskentelyä ja osallistuvaa havainnointia on mahdollista tehostaa kohdistetun havainnoinnin 

avulla. Kohdistetun havainnoinnin suorittaminen on mahdollista vasta silloin, kun ratkaistava 

ongelma on täsmentynyt, ja tutkimuskohteesta on muodostunut jonkinlainen käsitys. (Vilkka 

2006, 39.) 

Osallistuva havainnointi voi olla joko passiivista tai aktiivista. Aktiivisessa osallistuvassa 

havainnoinnissa havainnoija vaikuttaa aktiivisesti tutkittavaan ilmiöön läsnäolollaan. 

Passiivisessa osallistuvassa havainnoinnissa havainnoija osallistuu tutkittavaan tilanteeseen 

vaikuttamatta tilanteiden kulkuun. Havainnoija on havainnointitilanteessa ikään kuin 

kahdessa eri persoonassa: toisaalta muiden käyttäytymisen seuraajana, toisaalta 

osallistujana. Havainnoiminen on subjektiivista ja hyvinkin valikoivaa toimintaa: eri ihmiset 

kiinnittävät huomiota eri asioihin, ja painottavat havaintojaan eri tavoilla. Joku saattaa 

nostaa esille asian, jota joku toinen ei välttämättä edes huomaa. Havainnoijan ennakko-

oletukset ja mieliala saattavat suunnata huomiota tiettyihin asioihin, kuten myös esimerkiksi 

aikaisemmat kokemukset palvelusta. (Voutilainen, Lauerma ym. 2012, 406.) 

Havainnointi suoritettiin kohdeyritykseen, sekä kahteen kohdeyrityksen kaltaiseen 

kilpailevaan yritykseen. Ennen havainnoinnin aloittamista, laadittiin havainnointisuunnitelma 

(Liite 1), jonka avulla pystyttiin kiinnittämään huomiota asetettuihin tutkimuskohteisiin. 

Eettisistä syistä kilpaileviin yrityksiin tullaan viittaamaan nimillä “Yritys A” ja “Yritys B”.  

5.2 Kysely 

Kysely on tapa kerätä aineistoa. Se on tunnettu survey- tutkimuksen keskeisenä 

menetelmänä. Englanniksi termi tarkoittaa sellaisia kyselyn, havainnoinnin tai haastattelun 

muotoja, joissa aineisto kerätään standardoidusti ja joissa kohdehenkilöt muodostavat 

näytteen tai otoksen määrätystä perusjoukosta. Standardoituus tarkoittaa sitä, että 

kysymykset on esitettävä vastaajille täsmälleen samalla tavalla. (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara 2010, 193.) 

Kyselytutkimuksen etuna nähdään usein se, että niiden avulla on mahdollista kerätä 

laajamittainen tutkimusaineisto: tutkimukseen on mahdollista sisällyttää useita haastateltavia 

ja heiltä voidaan kysyä useita asioita. Kyselymenetelmä on siksi tehokas, että se säästää 

tutkijalta vaivannäköä ja aikaa. Mikäli lomake on suunniteltu huolellisesti, aineisto on 

mahdollista käsitellä tietokoneen avulla. Tällä tavalla kerätyn tiedon käsittelyyn on 

suunniteltu useita eri analysointi- sekä raportointitapoja, joten tutkijan ei tarvitse itse 

kehitellä uusia. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2010, 195.) 
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Kyselytutkimuksen suorittamiseen liittyy kuitenkin myös puutteita ja heikkouksia. 

Kyselytutkimus nähdään usein teoreettisesti vaatimattomina ja hyvin pinnallisina. 

Heikkouksiin lukeutuvat myös esimerkiksi mahdollisesti huonosti suunnitellut 

vastausvaihtoehdot, vastaajien puutteellinen tietämys aihealueesta sekä “kato”, eli 

vastaamattomuus vastaajien keskuudessa. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2010, 195.) 

Kysely voidaan suorittaa ainakin kahdella erilaisella tavalla. Posti- ja verkkokysely on 

ensimmäinen tapa suorittaa kysely. Tässä menetelmässä lomake lähetetään tutkittaville, ja 

sen palauttaminen on heille maksutonta. Etuina menetelmälle vaivaton aineiston kerääminen 

sekä nopeus. Suurin ongelmakohta tälle menetelmälle lomakkeeseen vastaamatta jättäminen. 

Tutkija voi yrittää muistuttaa tutkittavia lomakkeen palauttamisesta, jolloin vastausmäärää 

voi saada suhteellisen korkeaksi. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2010, 196.) 

Toinen päätapa suorittaa kysely on ns. “kontrolloitu kysely”, joka on henkilökohtaisempi tapa 

tehdä tutkimusta. Informoitu kysely on menetelmä, jossa tutkija jakaa lomakkeet itse 

haluamalleen kohderyhmälle. Lomakkeiden jakamisen yhteydessä tutkija samalla kertoo 

kyselyn tarkoitusperistä ja vastaa tarvittaessa kysymyksiin. Kyselyyn vastataan omatoimisesti, 

ja se voidaan palauttaa esimerkiksi ennalta sovittuun paikkaan tai postin avulla. 

Henkilökohtaisesti tarkistetussa kyselyssä tutkija noutaa lomakkeet henkilökohtaisesti, ja 

mahdollisesti tarkistaa miten lomake on täytetty ja tarvittaessa keskustelee kysymyksistä 

vastaajan kanssa. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2010, 197.)  

Kyselyn muodostaminen on aikaa vievää ja vaatii paljon ajatusta. Nykypäivänä kyselyihin 

kohtaa usein, ja ne ovat yleensä puutteellisia tai ns. kiireessä tehtyjä. (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara, 2010 198.) Hyvän kyselyn suunnittelussa on syytä ottaa huomioon monia asioita. 

Lomakkeessa on syytä välttää epämääräisyyttä, ja selvyyteen on pyrittävä - 

monimerkityksellisiä sanoja on syytä välttää. Kysymysten on oltava lyhyitä ja spesifejä, näin 

vältetään tulkintavirheet sekä kysymyksen ymmärtäminen väärin. Kyselyä luodessa on 

parempi soveltaa monivalintakysymyksiä, ennemmin kuin “eri mieltä / samaa mieltä” 

väitteitä, vastaustaipumusten kitkemiseksi. Tutkijan on myös syytä kiinnittää huomiota 

siihen, missä järjestyksessä kysymykset esitetään lomakkeessa, ja mikä niiden kokonaismäärä 

on. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2010, 202-203.) 

Kyselyn tutkimusaineisto kerättiin joulukuussa 2019. Kyselytutkimuksen lomake on liitteessä 

2. Kyselylomakkeita toimitettiin kohdeyritykseen 25kpl, hotellin asiakaskunnasta johtuen 

ainoastaan englanninkielisenä, kohdeyrityksen pyynnöstä. Kyselylomakkeet toimitettiin 

hotellin henkilökunnan avulla huoneisiin, joissa yöpyvät asiakkaat pystyivät vastaamaan niihin 

haluamassaan ajankohdassa. Asiakkaiden toimesta täytetyt kyselylomakkeet palautettiin 

hotellin vastaanottoon. Palautettua lomaketta vastaan asiakkaalle annettiin alennuskuponki 
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hotellin ravintolaan. Täytettyjä kyselylomakkeita palautettiin 13/25 kappaletta, eli 

kyselytutkimuksen vastausprosentti oli 52%. 

6 Tulokset 

Tässä luvussa käsittelemme tutkimusmenetelmien avulla saatuja tuloksia. Ensin tulevat 

osallistuvan havainnoinnin tulokset, jonka jälkeen kyselytutkimuksen tulokset. Osallistuvan 

havainnoinnin tuloksissa avataan sanallisesti havainnointisuunnitelman toteutuksen avulla 

kerättyjä tuloksia. Kyselytutkimuksen tuloksissa käsitellään kyselylomakkeiden avulla 

kerättyjä vastauksia. Kyselytutkimuksen tuloksia esitellään sanallisesti, sekä 

havainnollistavien kuvaajien avulla. 

6.1 Osallistuva havainnointi 

Osallistuva havainnointi suoritettiin kohdeyritykseen arkipäivänä, illalla marraskuun lopulla 

vuonna 2019. Havainnointi aloitettiin tutustumalla yrityksen verkkosivuihin, sekä muihin 

sähköisiin kanaviin kuten sen sosiaaliseen mediaan, ennen vierailua itse yritykseen. Kaikki 

tyypillisesti asiakkaan tarvitsema tieto, kuten yrityksen sijainti, aukioloajat sekä yhteystiedot 

löytyvät yrityksen verkkosivuilta helposti. Verkkosivut ovat helppokäyttöiset. Verkkosivuilla 

on myös linkki hotellissa yhteydessä toimivan ravintolan omille verkkosivuille. Ulkonäöllisesti 

kohdeyrityksen verkkosivut ovat yksinkertaiset. Verkkosivujen kautta on mahdollista varata 

aamiainen etukäteen. 

Kohdeyritykseen saavuttiin julkisilla kulkuvälineillä. Saapumisen kannalta yrityksellä on hyvä 

sijainti. Kohdeyritykseen saapuessa ensivaikutelma oli jokseenkin kutsuva, sisällä asioivien 

asiakkaiden vuoksi. Hotellin aulatila oli riittävästi valaistu, mutta musiikkia ei soinut. 

Aulatilan huonekalut olivat hotellin teemaan sopivia. Hotellin aulatilassa ei juuri esiintynyt 

hotellin yhteydessä toimivaan ravintolaan liittyvää markkinointia. Hotellin hississä oli esillä 

markkinointiin liittyvää materiaalia esimerkiksi ravintolan a’la carte ruokalista, sekä 

sesonkijuomamainos.  

Vastaanottotiskin läheisyydessä on mainostaulu. Mainostaulussa ei esiintynyt hotelliin tai sen 

ravintolaan liittyvää markkinointia. Vierailumme aikana hotellin ravintola oli juuri 

aukeamassa. Hotellin aulabaarissa ei ollut esillä illallisaikaan tarjottavaa ruokalistaa. 

Aulabaarissa ei soinut mitään musiikkia. Aulabaarin ja ravintola salin välissä oli asiakkaiden 

ohjausta varten puomi. Ravintolasali on sijoitettu taka-alalle, eikä se sen vuoksi toimi 

markkinoivana tekijänä ulkona käveleville ihmisille. Pöydillä olevia kynttilöitä ei ollut 

vaihdettu uusiin, eivätkä ne sen vuoksi palaneet. Ravintolasalissa oli hieman liian hämärä 

valaistus. Paikan päällä ei kerätä asiakaspalautetta, mutta palautteen jättäminen on 

mahdollista yrityksen verkkosivuilla.  
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Vierailu tapahtui yritys A:han arkipäivänä, illalla joulukuussa vuonna 2019. Ennen 

havainnoinnin suorittamista, sen verkkosivuihin perehdyttiin. Yrityksen verkkosivuilla on esillä 

sen yhteydessä toimiva ravintola. Verkkosivuja on helppoa navigoida. Verkkosivuilta löytyy 

yrityksen aukioloajat, sijainti sekä sen yhteystiedot. Yrityksen verkkosivuilla on linkki sen 

yhteydessä toimivan ravintolan omille verkkosivuille. Verkkosivujen yleisilme on graafisesti 

näyttävä, sekä moderni. Hotellihuoneen varaamisen yhteydessä on mahdollista tilata 

aamiainen hotellihuoneeseen. 

Matkustus yritys A:han tapahtui julkisilla kulkuvälineillä. Saapumisen kannalta yrityksellä on 

keskeinen ja hyvä sijainti. Yritykseen saavuttaessa siitä syntyy luokseen kutsuvan kuva, sillä 

ravintolasali ja siellä ruokailevat asiakkaat näkyivät suoraan kadulle.  

Sisäänkirjautumisen yhteydessä on mahdollista tehdä pöytävaraus hotellin ravintolaan. 

Yrityksen aulatila oli tunnelmallisesti valaistu, aulatilassa soi miellyttävä musiikki sekä tila oli 

sisustettu erittäin yrityksen teeman mukaisesti. Yrityksen aulatilassa ei esiinny erikseen 

ravintolan illalliseen liittyvää markkinointia. Ravintolan illallislista on puolestaan asiakkaiden 

nähtävänä hotellihuoneiden televisioissa. Ravintolasalin tiloja on käytetty toimivasti, sillä 

sisällä ruokailevat asiakkaat toimivat markkinoivana tekijänä ulkopuolella liikkuville ihmisille. 

Ravintolasalissa oli tunnelmallinen ja sopivan kirkas valaistus. Asiakkailta ei kerätä erikseen 

palautetta. 

Vierailu yritys B:ssä tapahtui joulukuussa 2019, arkipäivänä ja ilta-aikaan. Havainnoinnin 

suorittamista ennen yrityksen verkkosivuihin tutustuttiin. Yrityksen verkkosivut ovat helposti 

navigoitavissa, ja yrityksen aukioloajat, sijainti ja ruokalista ovat nopeasti löydettävissä. 

Yrityksen verkkosivujen graafinen ilme oli vanhentunut, mutta yrityksen verkkosivuilta on 

mahdollisuus ostaa lukuisia lisäpalveluja hotellihuoneeseen sekä varauksen yhteydessä. 

Yrityksellä on toimiva sijainti saapumisen kannalta mutta yritykseen saavuttaessa se ei ollut 

kovinkaan luokseen kutsuva, puuttuvien asiakkaiden vuoksi. Yrityksen aulatilan valaistus oli 

liian kirkas. Aulatilassa ei soinut musiikki, eikä sisustus istunut hotellin teemaan. Aulatilassa 

ei esiintynyt ravintolan illalliseen liittyvää markkinointia. Ravintolan illallislista on asiakkaille 

näkyvissä hotellihuoneiden televisioissa. Ravintolan tiloja oli käytetty toimivasti, sillä sisällä 

ruokailevat asiakkaat toimivat markkinointina hotellin ulkopuolelle. Ruokailusalissa valaistus 

oli erittäin kirkas. Asiakkaiden on mahdollista antaa yritykselle palautetta sähköisesti 

verkossa.  

Ohessa on esitelty havainnointien perusteella täytetty havainnointitaulukko. 

Havainnointitaulukon vasemmasta reunasta löytyy havainnoitava kohde, joita tässä 

suoritetussa havainnoinnissa oli 13 kappaletta. Ensimmäisessä sarakkeessa ovat 

kohdeyritykseen suoritetusta havainnoinnista saadut tulokset. Toisessa ja kolmannessa 

sarakkeessa vastaukset ovat kilpaileviin yrityksiin tehdyistä havainnoinneista. 
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Havainnoitava kohde Kohdeyritys Yritys A Yritys B 

Onko verkkosivuilla 
tarvittava sisältö? 

Kyllä Kyllä Kyllä 

Onko verkkosivuja helppo 
navigoida? 

Kyllä Kyllä Kyllä 

Onko verkkosivujen 
graafisesti näyttävät? 

Hieman Kyllä Hieman 

Onko lisäpalvelujen 
ostaminen mahdollista 
verkossa? 

Hieman Hieman Kyllä 

Onko yrityksellä hyvä 
sijainti saapumisen 
kannalta? 

Kyllä Kyllä Kyllä 

Onko yritys helposti 
tavoitettavissa julkisilla 
kulkuvälineillä? 

Kyllä Kyllä Kyllä 

Onko yrityksen 
ensivaikutelma luokseen 
kutsuva? 

Hieman Kyllä Ei 

Onko yrityksen aulatila 
viihtyisä? 

Hieman Kyllä Ei 

Esiintyykö aulatilassa 
ravintolan illalliseen 
liittyvää markkinointia? 

Hieman Ei Ei 

Onko ravintolan illallislista 
näkyvillä? 

Hieman Hieman Hieman 

Onko ravintolan tiloja 
käytetty toimivasti? 

Ei Kyllä Kyllä 

Onko ravintolassa toimiva 
valaistus? 

Hieman Kyllä Ei 

Kerätäänkö asiakkailta 
palautetta? 

Hieman Ei Hieman 

Taulukko 1: Täytetty havainnointilomake 

Havainnointitaulukon tarkoitus on havainnollistaa eroavaisuuksia kohdeyrityksen ja sen 

kilpailijoiden välillä. Vastaukset ovat eritelty käyttämällä eri värejä niiden selvyyden 

parantamiseksi, sekä tuomaan eroavaisuuksia paremmin esille. 

6.2 Kysely 

Tässä luvussa esitellään kyselytutkimuksella kerättyä aineistoa. Kyselytutkimuksen tulokset 

esitellään sanallisesti, sekä havainnollistavien kuvaajien avulla. Liitteenä löytyy yhteenveto 

kaikista täytettyjen kyselylomakkeiden vastauksista. 

Kyselylomakkeeseen vastanneista kuusi oli miehiä, joiden keski-ikä oli n. 42 vuotta. 

Vastanneista viisi olivat naisia, joiden keski-ikä oli n. 35 vuotta. Kaksi vastaajaa ei määritellyt 

sukupuoltaan tai ikäänsä. Vastanneita oli monesta eri maasta, kuten Kiinasta, Yhdysvalloista, 

Isosta Britanniasta, Sveitsistä ja Intiasta (Kuvio 1). Vieraat yöpyivät hotellissa keskimääräisesti 

3-4 yötä. Hotellin sijainti sekä IHG- jäsenyys nousivat suurimmiksi syiksi valita hotelli Indigo. 
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Kuvio 1: Vastanneiden kansallisuus (n=13) 

Kyselyyn vastanneista vain yhdelle hotellissa toimiva ravintola oli tuttu entuudestaan. Neljällä 

vastanneista oli aikeita illastaa hotellin ravintolassa. Kysyttäessä mahdollisia syitä sille miksi 

asiakas ei mahdollisesti halua illastaa hotellin ravintolassa, esille nousi useita eri syitä (Kuvio 

2). Näihin sisältyi muun muassa ravintolan miljöö, halu vierailla muissa ravintoloissa, kallis 

hinta tai pöytävaraus muualle. Osan vastanneista mielestä, ravintolan ruokalista ei ollut 

houkutteleva tai se oli liian lyhyt ja tylsänoloinen. 

 

 

Kuvio 2: Syitä miksi asiakas ei halua tulla ravintolaan illallisaikaan (n=13) 

Miljöö
8 %

Muut ravintolat
38 %

Kallis hinta
8 %

Ruokalista
15 %

Ei vastausta
31 %

Syitä miksi asiakas ei halua tulla ravintolaan 
illallisaikaan?

Miljöö Muut ravintolat Kallis hinta Ruokalista Ei vastausta
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Kyselyyn vastanneiden asiakkaiden toiveisiin kuuluivat muun muassa hyvä hinta-laatusuhde, 

hyvälaatuinen ruoka sekä palvelu, mielenkiintoinen ja monipuolinen ruokalista (Kuvio 3). 

Kyselyssä selvitettiin mieluisinta aikaa illastaa ravintolassa, jossa vastausvaihtoehtoina olivat 

kello 17:00-19:00, 19:00-21:00 ja 21:00-23:00. Vastanneista kolmelle mieluisin aika oli kello 

17:00-19:00, kuudelle mieluisin aika oli 19:00-21:00 ja neljälle joko 19:00-21:00 tai 21:00-

23:00. Valtaosa siis illastaisi illallisravintolassa kello 19:00 jälkeen. 

 

Kuvio 3: Mitä asiakas odottaa ravintolalta illallisaikaan? (n=13) 

Kyselyyn vastanneista vain kaksi olivat kohdanneet minkäänlaista markkinointia hotellin 

ravintolaan liittyen. Toinen vastanneista oli huomannut markkinointia hotellihuoneen 

televisiossa, ja toinen puolestaan oli huomannut mainoskyltin hotellin pihalla, ja lisäksi 

tutustunut ravintolan ruokalistaan aikaisemmin verkossa. Seitsemän (54%) kyselyyn 

vastanneista toivoi kertaluonteisia tarjouksia, kuten esimerkiksi pääruoan ostajalle 

alkuruokaa puoleen hintaan (Kuvio 4). 

Mitä odotat 
ravintolalta 

illallisaikaan?

Hinta Ruoan laatu

Hyvä 
palvelu

Kiinnostava 
ruokalista

Valikoiman 
laajuus
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Kuvio 4: Kiinnostavin etu (n=13) 

Edellä esitetyt kuvaajat havainnollistavat suurimpia eroavaisuuksia, sekä huomattavampia 

asioita joita kyselylomakkeista selvisi. 

7 Illallisasiakkaiden lisääminen palvelupolun ja palvelunparantamissuunnitelman avulla 

Tässä osiossa käsittelemme palvelupolkua ja siihen liittyvää teoriaa, sekä sen suhdetta 

kohdeyritykseen. Kohdeyrityksen palvelupolku havainnollistetaan visuaalisen kuvaajan avulla 

(Kuvio 6). Palvelupolku syntyi tutkimusmenetelmiä hyödyntämällä. Palvelupolku nostaa esille 

oleellisia kehitettäviä kohteita kohdeyrityksessä, joihin perehdytään 

palvelunparantamissuunnitelmassa. 

7.1 Kohdeyrityksen palvelupolku 

Siitä syystä, että palvelu on prosessi, palvelun kuluttaminen tarkoittaa aika-akselille 

sijoittuvan kokemuksen kuluttamista. Palvelupolku kuvaa sitä, miten asiakas kulkee ja kokee 

palvelun aika-akselilla. Palvelupolku jaetaan eripituisiin osiin käytännön kannalta nähden 

tarkoituksenmukaisesti. Näitä osia ovat palvelutuokiot sekä palvelun kontaktipisteet. 

Palvelupolku voidaan jakaa palvelutuokioihin, jotka sisältävät useita palvelun 

kontaktipisteitä. (Tuulaniemi 2011, 78.) 

Palvelupolku kuvaa palvelukokonaisuutta. Asiakkaan kokema palvelun polku kuvataan 

tyypillisesti vaiheittain, jotta sitä voidaan analysoida, ja jotta siihen päästäisiin käsiksi 

suunnittelun keinoin. Suunnittelun ensimmäinen toimenpide on määritellä, mikä osa 

palvelupolkua valitaan kehittämisen kohteeksi. Valittavan osan on oltava 

tarkoituksenmukainen ja oleellinen osa palvelupolkua. (Tuulaniemi 2011, 78.) 
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Palvelupolku on myös jaettavissa eri vaiheisiin asiakkaalle muodostuvan arvon näkökulmasta. 

Näitä palvelupolun vaiheisiin lukeutuvat esipalvelu, ydinpalvelu ja jälkipalvelu (Kuvio 5). 

Ydinpalveluvaiheessa asiakas kokee varsinaisen arvon. Esipalveluvaihe puolestaan on 

valmistellut arvon muodostumista asiakkaalle. Tällöin asiakas on esimerkiksi ollut yhteydessä 

kohdeyritykseen aikaisemmin puhelimitse tai internetin välityksellä (esimerkiksi kysynyt 

aukioloaikoja). Jälkipalvelulla tarkoitetaan asiakkaan mahdollista kontaktia 

palveluntarjoajaan varsinaisen palvelutapahtuman jälkeen. Tällaisia kontakteja voivat olla 

esimerkiksi asiakaspalautteet ja reklamaatiot. (Tuulaniemi 2011, 79.) 

 

Kuvio 5: Esimerkki palvelupolusta 

Palvelupolku jaetaan vaiheisiin, joista käytetään termiä palvelutuokio. Jokainen palvelutuokio 

koostuu lukuisista kontaktipisteistä. Näiden palvelutuokioiden kautta asiakas on kontaktissa 

palveluun kaikilla mahdollisilla aisteillaan. Kontaktipisteitä ovat ympäristöt, henkilöt, esineet 

ja toimintatavat. (Tuulaniemi 2011, 79 - 80.) 

Ympäristöt: Palveluja toteutetaan erilaisissa ympäristöissä. Ympäristöt voivat olla joko 

fyysisiä tiloja, virtuaalisia tai digitaalisia ympäristöjä. Ympäristöllä on äärimmäisen suuri 

vaikutus palveluun ja sen onnistumiseen. (Tuulaniemi 2011, 81.) 

Henkilöt: Kontaktipisteisiin kuuluvat kaikki palvelua tuottavat ja kuluttavat henkilöt. 

Ihmiskontaktipisteitä ovat arvoa itselleen tuottava asiakas ja palvelun tarjoava 

asiakaspalvelija. Palveluhenkilöstön toimintatavat ja roolit määritellään yleensä 

palvelumuotoiluprosessissa. (Tuulaniemi 2011, 81.) 

Esineet: Palvelun tuotantoon ja kuluttamiseen liittyy melkein aina myös erilaisia fyysisiä 

esineitä. Nämä tavarat mahdollistavat kyseisen palvelun kuluttamisen. Esimerkiksi 

ravintolapalveluihin liittyy useita eri ruokailuvälineitä, joiden avulla palvelua käytetään. 

Palveluissa tavarat voivat toimia myös usein todisteina käyttöoikeudesta kyseiseen palveluun. 

Tällaisia voivat olla esimerkiksi pankkikortit, matkaliput ja erilaiset elektroniset tunnisteet. 

(Tuulaniemi 2011, 82.) 
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Tilojen miljöö (Ydinpalvelu): Aulatilan sisustus 
on pelkistettyä. Aulatilassa valaistus on melko 

kirkas. Musiikki puuttuu. 
 

Henkilökunta (Ydinpalvelu): Henkilökunta on 
ammattitaitoista ja ystävällistä. Palvelu 
yrityksessä on nopeaa, asiantuntevaa ja 

hyväntuulista. 
Kontaktipisteet: ruokasali, musiikki, tarjoilija, 

aterimet, ruokapöytä, valaistus, 
sisustuselementit, asiakaspalvelu, ruoan laatu 

Toimintatavat: Toimintatavoilla tarkoitetaan palveluhenkilökunnan ennalta sovittuja, 

palveluun kuuluvia käyttäytymismalleja ja tapoja toimia. Asiakaspalvelijoiden toiminnassa on 

mahdollista vakioida joitakin toimintatapoja sekä käyttäytymismalleja. (Tuulaniemi 2011, 

82.) 

Palvelupolun kuvaajassa esitellään kohdeyrityksen palvelupolkua (Kuvio 6). Palvelupolun 

toteutuksessa on hyödynnetty niin palvelupolun teoriaan pohjautuvaa tietoa, kuin myös 

kohdeyrityksessä suoritetun havainnoinnin perusteella saatua aineistoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkkosivut (Esipalvelu): Verkkosivut 
sisältävät kaiken yleisesti tarvittavan tiedon 
yrityksestä (aukioloajat, sijainti & ravintolan 
ruokalista).Verkkosivuja on helppo navigoida. 

Verkkosivujen visuaalinen ilme on 
vanhanaikainen ja ketjumainen. 

Kontaktipisteet: verkkosivut, asiakaspalvelija 
(sähköposti, puhelinsoitto) 

 

Saapuminen (Ydinpalvelu): 
Yrityksellä on saapumisen 

kannalta keskeinen ja helposti 
saavutettava sijainti. 

Saavuttaessa yritykseen, sen 
tarjoama ensivaikutelma on 
vähemmän luokseenkutsuva, 

muun muassa puuttuvien 
asiakkaiden, valaistuksen ja 
puuttuvan musiikin vuoksi.  
Kontaktipisteet: eteinen, 

aulatila, vastaanottovirkailija, 
vastaanottotiski, pöydät, tuolit, 

valaisimet,  baaritiski, 
mainokset 

 

Palvelun jälkeen (Jälkipalvelu): 
Asiakaspalautetta on mahdollista antaa 
verkkossa, esimerkiksi TableOnlinessa 
sekä yrityksen omilla verkkosivuilla.  

Kontaktipisteet: verkkosivut, 
asiakaspalvelija  

Kuvio 6: Havainnollistava palvelupolku 
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Palvelupolun kuvaajassa (Kuvio 6) havainnollistetaan kohdeyrityksen palvelupolkua. Kuvaajan 

on tarkoitus havainnollistaa niin asiakkaan kokemia palvelutuokioita, kuin myös asiakkaalle 

syntyvää arvoa. Palvelupolku on jaettu eri vaiheisiin asiakkaalle muodostuvan arvon 

näkökulmasta, joita ovat jälkipalvelu, esipalvelu ja ydinpalvelu.  

7.2 Palvelunparantamissuunnitelma 

Tässä luvussa käsittelemme kohdeyrityksestä ilmenevät epäkohdat, ja niille mahdolliset 

palvelun parantamissehdotukset. Tutkimusmenetelmiä käyttämällä kohdeyritykselle syntyi 

palvelupolku. Palvelupolkua tarkkailemalla toteutettiin palvelunparantamissuunnitelma. 

Palvelunparantamissuunnitelma on esitelty taulukkona. Taulukon vasemmassa sarakkeessa 

ilmenevät havaitut epäkohdat. Taulukon oikeassa sarakkeessa esitellään esimerkki ongelman 

ratkaisemiseksi. 

 

 

Mitä voidaan tehdä? Miten voidaan toteuttaa? 

Kertaluonteisten etuuksien hyödyntäminen Kertaluonteisien etujen tarjoaminen hotellin 

ravintolassa: esimerkiksi pääruoan ostajalle 

alkuruoka -50%, tai muut vastaavat 

kertaluonteiset tarjoukset 

Lisäpalveluiden ostaminen hotellihuoneeseen Tällä hetkellä etukäteen on mahdollista ostaa 

vain aamiainen. Kilpailijat hyödyntävät lukuisia 

muita lisäpalveluja hotellihuoneeseen, kuten 

esimerkiksi samppanjaa, kuohuviiniä tai 

pienikokoista syötävää. Kohdeyritys voisi 

suunnitella oman valikoimansa, ja tarjota sitä 

asiakkaille hotellihuoneisiin saatavaksi. 

Illallisen myyminen hotellin ravintolaan jo 

hotellihuoneen varauksen yhteydessä 

Hotellihuoneen varauksen yhteydessä tulisi olla 

vaihtoehto varata pöytä haluamaansa 

kellonaikaan ja haluamalleen henkilömäärälle. 

Työntekijöiden työskentely helpottuisi, saapuvien 

asiakkaiden määrän ollessa tiedossa etukäteen. 

Palvelu soveltuisi hyvin etenkin myöhäiseen 

kellonaikaan saapuville asiakkaille, sillä 

ruokapaikkaa ei tarvitsisi erikseen etsiä. Palvelu 

Verkossa suoritettavia parannuksia 
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voisi olla hieman edullisempi, mikäli pöytä olisi 

varattu etukäteen verkossa. 

Markkinoinnin parantaminen verkossa Sosiaalisen median elvyttäminen – tällä hetkellä 

illalliseen liittyvät päivitykset ovat harvinaisia. 

Markkinointia voi suorittaa suhteellisen 

tehokkaasti suosituimmissa sosiaalisen median 

kanavissa, kuten Instagramissa ja Facebookissa. 

Markkinointiin tulisi sisältää tarjouksia sekä 

ruokalistoja. On myös tärkeää, että markkinointi 

sisältäisi erityisesti illallisaikaan tarjottavia 

tuotteita. 

Hotellin pysäköintihallin hyödyntäminen Kohdeyrityksellä on käytössään sijaintiinsa 

nähden harvinainen valttikortti, jota ei tällä 

hetkellä juuri hyödynnetä. Hotellin parkkihallia 

voisi hyödyntää myös illallisasiakkaiden suhteen, 

esimerkiksi tarjoamalla maksuton pysäköinti 

ravintolan asiakkaille tietyksi ajaksi. 

Yhteistyö muiden lähellä sijaitsevien yrityksien 

kanssa 

Esimerkiksi kohdeyrityksen lähellä sijaitsevan 

Aleksanterin teatterin kanssa on mahdollista 

tehdä yhteistyötä, esimerkiksi myymällä 

teatterilippua, pysäköintimahdollisuutta sekä 

ravintolan illallista pakettihintaan. 

Taulukko 2: Palvelunparantamissuunnitelma (sähköiset) 

Kehitysehdotuksia ensimmäisessä taulukossa (Taulukko 2) oli kuusi, ja ne keskittyvät 

sähköisesti suoritettaviin parannusehdotuksiin. Parannusehdotuksia olivat esimerkiksi 

lisäpalveluiden ostaminen hotellihuoneeseen, illallisen myyminen hotellin ravintolaan jo 

hotellihuoneen varauksen yhteydessä, sekä verkossa suoritettavan markkinoinnin 

parantaminen. 
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Toisessa taulukossa (Taulukko 3) kehitysehdotuksia oli neljä, ja ne keskittyivät fyysisesti 

suoritettaviin parannusehdotuksiin. Fyysisesti suoritettavia parannusehdotuksia olivat 

esimerkiksi ravintolasalin uudelleen organisointi, sekä ravintolan markkinoiminen hotellin 

aula-alueella. Palvelunparantamissuunnitelmassa esitellyt parannusehdotukset ovat 

kohdeyritykselle suhteellisen edullisia toteuttaa. 

Mitä voidaan tehdä? Miten voidaan toteuttaa? 

Illallisaikaan tarjottavan ruokalistan esille 

nostaminen hotellin tiloissa 

Illallisaikaan tarjottavaa ruokalistaa tulisi nostaa 

esille hotellin aula-alueella, hotellin baarissa 

sekä hotellihuoneissa (televisioissa). 

Ravintolasalin uudelleen organisointi Ravintolasali tulisi siirtää takatilasta Bulevardin 

kadun puolelle, jotta ravintolasali toimisi 

markkinoivana tekijänä kadulla käveleville 

ihmisille. Myös ruokasalin tunnelma voisi 

parantua, kun asiakkaat voisivat katsella ulos 

Bulevardille syödessään. 

Ravintolan mainonta aula-alueella Esimerkiksi vastaanottotiskin läheisyydessä 

olevaa mainostaulua voisi hyödyntää, asettamalla 

siihen vaihtumaan kuvia ja hintoja hotellin 

ravintolassa tarjottavista tuotteista. Tällä 

hetkellä hotellin aulatilassa ei esiinny 

mieleenjäävää markkinointia liittyen hotellin 

ravintolaan. 

Jälkimarkkinointi Jälkimarkkinointia asiakkaille voi suorittaa 

esimerkiksi tekemällä suoramarkkinointia 

asiakastietojen perusteella palvelun jälkeen. 

Suoramarkkinoinnin sisältö voisi olla esimerkiksi 

erilaisia tarjouksia, tai tiedotuksia tulevista 

tapahtumista ja tilaisuuksista. 

Taulukko 3: Palvelunparantamissuunnitelma (fyysiset) 

Kohdeyrityksessä suoritettavia fyysisiä 
parannuksia 
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8 Johtopäätökset 

Opinnäytetyön tavoitteena oli lisätä asiakasvirtaa hotelli Indigon yhteydessä toimivassa 

ravintolassa sen illallisaikana. Aihe opinnäytetyölle saatiin Helsingissä sijaitsevalta hotelli 

Indigolta. Opinnäytetyö kohdistuu hotelli Indigon yhteydessä toimivaan ravintolaan, Bröd 

Punavuoreen. Tarkemmin opinnäytetyön tavoitteena oli lisätä hotelli Indigossa yöpyvien 

asiakkaiden määrää hotellin yhteydessä toimivassa ravintolassa sen illallisaikana. Tämän 

opinnäytetyön päämäärä oli tuottaa kohdeyritykselle palvelunparantamissuunnitelma. 

Tutkimustyön tavoitteena oli kartoittaa yrityksen nykyistä tilannetta, kilpailijoiden toimintaa 

sekä saada nykyisiltä asiakkailta mielipiteitä liittyen kohdeyritykseen. Tutkimusmenetelminä 

käytettiin osallistuvaa havainnointia, sekä kyselytutkimusta.  

Kyselytutkimuksen tuloksista selvisi esimerkiksi, että ravintola oli entuudestaan tuttu vain 

yhdelle vastanneelle. Vain murto-osa oli huomannut kohdeyrityksessä ravintolaan liittyvää 

markkinointia. Kuitenkin vasta varsinaisen markkinoinnin alkaessa mahdolliset asiakkaat 

tulevat tietoisiksi yrityksen tulosta markkinoille tai ylipäätään sen olemassaolosta (Heikkilä & 

Viljanen 2000, 114). Kysyttäessä mahdollisia syitä sille miksi asiakas ei mahdollisesti halua 

illastaa hotellin ravintolassa, esille nousi useita eri syitä. Näihin sisältyi muun muassa 

ravintolan miljöö, halu vierailla muissa ravintoloissa tai kallis hinta. Osan vastanneista 

mielestä, ravintolan ruokalista ei ollut houkutteleva. On kuitenkin muistettava, että erilaiset 

asiakkaat haluavat eri asioita. Asiakkaan ominaisuudet vaikuttavat tietenkin siihen, mitä 

hyötyä asiakas tavoittelee palvelusta, kuin myös siihen mitä asiakas kokee hyväksi palveluksi 

(Ylikoski 1999, 123). 

Kyselyn perusteella asiakkaat toivovat kertaluonteisia tarjouksia. Tällaisia voivat olla erilaiset 

illallisaikaan tarjottavat etuudet, kuten esimerkiksi ilmainen alkuruoka kolmen ruokalajin 

ostajalle. Osallistuvan havainnoinnin kautta selvisi, että kohdeyrityksen ja sen lähellä 

toimivien kilpailijoiden välillä esiintyy eroavaisuuksia. Kohdeyrityksessä ravintolasali on 

sijoitettu kilpailijoihinsa verrattaessa eri lailla, kerroksen takaosaan. Ravintolasali ei täten 

toimi markkinoivana tekijänä ulkona liikkuville ihmisille. Siksi että asiakkaat osallistuvat 

palveluprosesseihin tuottajina, heitä on ajateltava laatua tuottavana resurssina. (Grönroos 

2015, 154 - 155). Kohdeyrityksessä ei myöskään panostettu tunnelmaan samoissa määrin, kuin 

sen kilpailevissa yrityksissä, esimerkiksi sisustusta, valaistusta ja musiikkia ajatellen. 

Kohdeyrityksen sähköinen markkinointi on heikkoa sen kilpailijoihin nähden, ainakin 

digitaalisen markkinoinnin osalta. Kilpailijoilla on moninkertainen määrä päivityksiä 

kohdeyritykseen verrattaessa, etenkin ravintolan illalliseen liittyen. 

Kohdeyrityksestä löydettyjen ilmenevien puutteiden perusteella sille luotiin 

palvelunparantamissuunnitelma. Palvelunparantamissuunnitelma sisältää kohdeyrityksessä 

esiintyviä epäkohtia, sekä kehitysehdotuksia niihin liittyen. Kehitysehdotukset sisältävät 

esimerkiksi ravintolasalin uudelleen organisoimisen, kertaluonteisten etuuksien 
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hyödyntämisen, verkossa suoritettavan markkinoinnin parantamisen sekä illallisvarauksen 

mahdollistamisen jo hotellihuoneen varauksen yhteydessä. Koska matkapuhelin on yleensä 

matkustajalla mukana koko hänen matkansa ajan, luontevimmat mobiilisti tarjottavat 

lisäarvopalvelut voisivat olla varaukseen, hotelliin tai kohdekaupunkiin liittyviä 

sisältöpalveluja. Tämänkaltaiset lisäpalvelut ovat loistava tapa erottautua kilpailijoista ja 

mahdollisesti sitouttaa asiakasta. (Valorinta 2008, 105). 

Palvelunparantamissuunnitelman hyödynnettävyys on hyvä, sillä kehitysehdotukset ovat 

pääpiirteittäin yksinkertaisia ja suhteellisen edullisesti toteutettavissa. Kyselytutkimuksesta 

olisi voinut tulla kattavampi, mikäli kyselyn sijaan olisi valittu esimerkiksi haastattelu. Tällä 

tavoin asiakkailta olisi voitu kerätä täsmällisempää tietoa, ja suuremmissa määrin. 

Opinnäytetyöhön voi olla tyytyväinen. Kohdeyritys saa siitä helposti sovellettavan 

palvelunparantamissuunnitelman, jonka avulla se voi pureutua havaittuihin epäkohtiin ja 

puutteisiin, sekä mahdollisesti parantaa toimintaansa sen avulla.  
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Liite 1: Havainnointilomake 

Havainnoitava kohde Kohdeyritys Yritys A Yritys B 

Löytyykö verkkosivuilta 
helposti aukioloajat, sijainti, 
ruokalista? 

   

Onko verkkosivuja helppo 
navigoida? 

   

Onko verkkosivujen graafinen 
ilme moderni ja sommiteltu? 

   

Onko lisäpalvelujen 
ostaminen mahdollista 
verkossa? 

   

Onko yrityksellä hyvä sijainti 
saapumisen kannalta? 

   

Onko yritys helposti 
tavoitettavissa julkisilla 
kulkuvälineillä? 

   

Onko yrityksen 
ensivaikutelma luokseen 
kutsuva? 

   

Onko yrityksen aulatila 
viihtyisä? (valaistus, musiikki, 
miljöö?) 

   

Esiintyykö aulatilassa 
ravintolan illalliseen liittyvää 
markkinointia? 

   

Onko ravintolan illallislista 
näkyvillä? Missä? 

   

Onko ravintolan tiloja 
käytetty toimivasti? 

   

Onko ravintolassa toimiva 
valaistus? (Ei liian 
hämärää/pimeää/valoisaa) 

   

Kerätäänkö asiakkailta 
palautetta? 
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Liite 2: Kyselylomake 1/2 

Greetings! We are third year students from Laurea University of Applied Sciences, and we are 
performing our thesis for the hotel Indigo. The objective of the thesis is to improve the service 
experience, and additionally charting the needs of overnight visitors. In order to reach this objective, 
we have composed a short questionnaire, and we would greatly appreciate, if you could find the 
time to answer the questions enclosed. The questionnaire is completely anonymous, and we are 
hoping that you answer the questions honestly. 

 

1. Age?                                       Gender?                         Nationality? 

18-24   ☐                            Male                  ☐                       Finnish ☐                        

25-30   ☐                            Female                ☐                     Other? _________________ 

31-35   ☐                            Other                   ☐ 

36-44   ☐                            I do not wish to answer ☐ 

45-50   ☐ 

50+      ☐ 

  

2. How many nights is your stay in the hotel during this visit? 

1-2  ☐ 

3-4  ☐ 

5-6  ☐ 

7 or more ☐ 

 

       3. Why did you choose this hotel? 

Location ☐                             

Ambience ☐                             

Recommendation ☐                             

Price ☐                             

Other _______________________________ 

 

4.  Are you familiar with the restaurant of the hotel? 

Yes ☐            No ☐                    
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Liite 3: Kyselylomake 2/2 Questionnaire                                                                                                                                      

 

5. Do you intend to dine at the hotel restaurant? 

Yes ☐              No ☐ 

 

6. If you are not intending to dine at the hotel restaurant, what could be the reason for that?  

 

___________________________________________________________________________ 

 

7. What expectations do you have while looking for a restaurant at dinner time? 

 

___________________________________________________________________________ 

8. Which of the following is the most convenient time for you to dine at a restaurant? 

Between the hours of 17:00-19:00 ☐ 

Between the hours of 19:00-21:00 ☐ 

Between the hours of 21:00-23:00 ☐ 

 

9. What kind of marketing have you encountered regarding the hotel restaurant? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

10. Would you use the restaurant services of the hotel, if there were for example one of the 
following discounts involved? Choose from the following options the one that appeals to you the 
most! (1) 

Loyalty card (-20% off the price of a meal) ☐ 

One-time discounts (for each main course dish, an appetizer for half the price) ☐ 

Offers regarding the dinner menu (a free beverage for the purchase of a three-course menu ☐ 

 

 

Thank you for answering! As a thank you for your answers, you are granted a -20% discount for 
the dishes and non-alcoholic beverages in the hotel restaurant. 

Please return the questionnaire to the reception to get the discount coupon! 

 
 


