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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää millainen on Huoneistohotelli Lietsun asiakaskokemus ja 
mitkä tekijät siihen erityisesti vaikuttavat. Haluttiin saada mahdollisimman tarkka kuva Lietsun majoitus-

prosessin toimivuudesta ja sen mahdollisista parantamiskohteista. Lisäksi haluttiin selvittää, millaiset ovat 

asiakkaiden muodostamat ennakko-odotukset ja -mielikuvat Lietsusta ja kuinka toteutuneet asiakaskoke-
mukset näitä vastasivat. Tutkimuksen tarkoitus oli myös saada työkalu majoitusprosessin toimivuuden 

säännöllistä mittaamista varten. 
 

Työn teoriaosuudessa käsitellään asiakaspalvelukokemusta ja sen muodostumista. Opinnäytetyön teoreet-
tinen viitekehys käsittelee asiakaskokemusta, asiakaspolkua ja siihen liittyviä kosketuspisteitä. Lisäksi tar-

kemmin tarkastellaan asiakaskokemuksen tärkeintä osatekijää, palvelua sekä lopuksi asiakaskokemuksen 

mittaamista. 
 

Tutkimus toteutettiin toiminnallisena tapaustutkimuksena, joka sisälsi piirteitä kvalitatiivisesta ja kvantitatii-
visesta tutkimusmenetelmästä. Tutkimusaineisto kerättiin 5.-6.12.2019 toteutetussa koemajoittumisessa, 

jonka kuluessa kyselylomakkeet täytettiin. Koemajoittumiseen ja samalla kyselyyn osallistui kymmenen 

henkilöä. Tutkimusjoukon pienuudesta johtuen, lisäarvioita Lietsun majoituskokemuksista kerättiin myös 
TripAdvisorista ja Booking.comista. 

 
Kaikki koemajoittujat palauttivat täytetyn kyselylomakkeen ja kirjallista palautetta saatiin kiitettävässä 

määrin. Vastaukset osoittivat, että Lietsussa majoittuneet asiakkaat olivat pääasiassa hyvin tyytyväisiä ma-

joituskokemukseensa. Lietsun odotettiin olevan kodikas, erilainen ja massasta poikkeava sekä karjalaishen-
kinen. Vastausten perusteella toteutunut kokemus vastasi mainonnan perusteella luotuja odotuksia täysin, 

ja monella ne jopa ylittyivät. Erityisen mieleenpainuvina asioina koemajoittujat pitivät Lietsun ystävällistä 
asiakaspalvelua, kodikkuutta ja lämmintä tunnelmaa sekä aamupalaa.  

 
Myös muutamia kehittämiskohteita löytyi esimerkiksi sähköisistä järjestelmistä, huoneiston varustuksesta 

ja opasteista. Puutteita tai toimimattomuuksia ei kuitenkaan koettu niin suurina, että ne olisivat vaikutta-

neet heikentävästi Lietsusta annettuihin arvioihin. Tämän perusteella voitiin päätellä, että asiakkaat todel-
lakin olivat vaikuttuneita Lietsusta kokonaisuutena. Jotta pystyttäisiin tarkkailemaan majoittumisprosessin 

jokaisen osa-alueen pysymistä jatkossakin yhtä hyvällä tasolla, tulisi laaja kysely toistaa säännöllisesti. 
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The purpose of this thesis was to find out what the customer experience of Apartment hotel Lietsu is like 

and what factors particularly affect it. The aim was to get as accurate a picture as possible of the function-
ality of Lietsu accommodation process and possible areas for improvement. In addition, the aim was to 

find out what the customers’ expectations and perceptions of Lietsu are, and how the actual customer ex-

periences corresponded to these. The purpose of the research was also to obtain a tool for regular meas-
urement of the functioning of the accommodation process. 

 
The theoretical part of the thesis deals with customer service experience and its formation. The theoretical 

framework deals with the customer experience, the customer path, and related points of contact. In addi-

tion, the most important component of the customer experience, the service, and finally the measurement 
of the customer experience are examined in more detail. 

 
The research was conducted as a functional case research that included the features of a qualitative and 

quantitative research method. The research material was collected in a test accommodation conducted on 

5 to 6 December 2019, during which the questionnaires were filled in. Ten people participated in the test 
accommodation and in the research at the same time. Due to the small size of the research team, addi-

tional reviews of Lietsu’s accommodation experiences were collected from Trip Advisor and Booking.com. 
 

All test customers completed and returned the questionnaire. Written feedback was received to a com-
mendable extent. The responses showed that customers who stayed in Lietsu were mainly very satisfied 

with their accommodation experience. Lietsu was expected to be cozy, different, and standing out from 

the mass, as well as Karelian-style. The experience fully met the expectations created by the advertising 
and in many cases even exceeded them. The customers underlined in particular Lietsu’s friendly customer 

service, coziness, and warm atmosphere, as well as breakfast. 
 

A few areas for development were also found, for example in electronic systems, apartment equipment 

and signage. However, the deficiencies or malfunctions were not perceived to be so significant as to have 
a detrimental effect on the estimates of Lietsu. Based on this, it could be concluded that customers were 

indeed impressed with Lietsu as a whole. In order to be able to monitor that each aspect of the accommo-
dation process remains at the same good level, an extensive survey should be repeated regularly. 
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1 JOHDANTO 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, millainen on Huoneistohotelli Lietsussa majoittunei-

den testiyöpyjien asiakaskokemus ja mitkä asiat tämän asiakaskokemuksen muodostumiseen erityi-

sesti vaikuttavat. Tavoitteena on saada mahdollisimman tarkka kuva Lietsun majoitusprosessin toi-

mivuudesta ja sen mahdollisista parantamiskohteista. Selvitetään myös, millaiset ennakko-odotukset 

yrityksestä koemajoittujille ennakkoinformaation perusteella on muodostunut ja kuinka toteutunut 

palvelukokemus näitä ennakko-odotuksia vastaa. Lisäksi kyselylomakkeen teon myötä kehitetään 

apuväline säännölliseen asiakaskokemuksen arviointiin ja sen tulosten pohjalta tapahtuvaan toimin-

nan kehittämiseen. 

 

Tutkimuksen tavoitteena on löytää toimeksiantajayrityksessä majoittuvan asiakkaan palvelupolun 

varrelta mahdolliset piilevät ongelmakohdat, ja sitä kautta asiakaskokemusta heikentävät tekijät heti 

yrityksen toiminnan alkumetreillä. Lisäksi tavoitteena on selvittää, antaako yrityksen markkinointi-

viestintä toiminnasta ja miljööstä realistisen kuvan, vai luoko se asiakkaalle katteettomia ennakko-

odotuksia. Opinnäytetyön aihe on saatu toimeksiantajana toimivan huoneistohotelli Lietsun yrittäjien 

ja opinnäytetyön tekijän yhteisen palaverin tuloksena. Lähtökohtana toimii yrityksen tarve koema-

joittumisen majoitusprosessin dokumentoimiseen ja analysoimiseen, sekä tekijän halu ymmärtää 

asiakaskokemuksen muodostumista ja siihen vaikuttavia tekijöitä. 

 

Toimeksiantajana toimii joensuulainen Lietsu Palvelut Oy ja sen yrittäjät Helena Puhakka-Tarvainen 

ja Maria Saastamoinen. Lietsu Palvelut Oy omistaa Joensuun keskustassa 06.12.2019 majoitustoi-

mintansa aloittaneen karjalaishenkisen Huoneistohotelli Lietsun. Yrityksen toimintaa ohjaavia ja asi-

akkaille selkeästi näkyviä arvoja ovat vieraanvaraisuus, vastuullisuus, paikallisuus ja omaleimaisuus. 

Opinnäytetyö perustuu Lietsussa 5.12.2019 järjestetyn koemajoittumisen yhteydessä suoritettuun 

asiakaskyselyyn ja siitä saatujen palautteiden ja arviointien analysointiin. Tarkemmin yritystä esitel-

lään kappaleessa kuusi. (Lietsuhotel.fi s.a.b.) 

 

Teoriaosuudessa käsitellään asiakaskokemusta ja sen muodostumiseen liittyviä tekijöitä. Selvitetään, 

mitä hyötyä yritykselle hyvästä asiakaskokemuksesta on ja kuinka asiakaskokemusta tulisi johtaa. 

Myös termi asiakaspolku liittyy tiiviisti asiakaskokemuksen muodostumiseen ja kolmannessa kappa-

leessa käsitelläänkin asiakaspolkuun liittyviä termejä. Lisäksi tarkastellaan, kuinka yksittäiset asiat 

vaikuttavat siihen, millaisen kokonaiskokemuksen asiakkaat kosketuspisteiden perusteella yrityksestä 

muodostavat. Tutustutaan myös asiakaspalvelun olennaisimpaan osatekijään eli palveluun ja sen 

erilaisiin laatutekijöihin. Viimeisimpänä käsitellään asiakaskokemuksen mittaamista; mittaamisen  

merkitystä yritykselle ja mittareita, joita asiakaskokemuksen kattavaan mittaamiseen tarvitaan. 

 

Tutkimuksessa lähteenä käytetään lähinnä markkinointiin ja palvelualaan liittyvää kirjallisuutta. Eri-

tyisen antoisiksi teoriatiedon hankkimisen kannalta ovat osoittautuneet Grönroosin (1990 ja 2015), 

Ylikosken (2000) ja Eräsalon (2011) kirjoittamat teokset. Palvelun laatua ja asiakkaiden odotuksia 

puolestaan käsitellään kattavasti Zeithamlin, Parasuramanin ja Berryn vuonna 1990 kirjoittamassa 
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teoksessa Delivering Quality Service, Balancing Customer Perceptions and Expectations. Myös esi-

merkiksi Gerdt (2016 ja 2018), Korkiakoski (2014 ja 2016) sekä Löytänä (2014 ja 2015) ovat kirjoit-

taneet runsaasti aiheeseen liittyvää, tutkimuksessa käytettyä kirjallisuutta.  

 

Opinnäytetyö toteutetaan toiminnallisena tapaustutkimuksena ja siinä on piirteitä sekä kvalitatiivi-

sesta että kvantitatiivisesta tutkimusmenetelmistä. Aineistonkeruu tapahtuu paperisella kyselylomak-

keella, joka jaetaan kaikille koemajoittumiseen osallistuville aikuisille heidän saapuessaan. Aineisto 

syötetään Webropol-ohjelmistoon, jonka avulla tulokset analysoidaan. Koemajoittujien vähyyden 

vuoksi, vastausten rinnalla tarkastellaan lisäksi TripAdvisorissa ja Booking.comissa Lietsusta annet-

tuja arviointeja. 
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2 ASIAKASKOKEMUS  

 

Asiakaskokemus on kokonaissumma yrityksen asiakkaaseen yhteydessä olevista palveluista ja niiden 

toimivuudesta. Kun asiakaskokemus rakentuu, on palvelu sen olennaisin elementti. Puhuttaessa 

asiakaskokemuksesta, yleensä tarkoitetaan juuri nimenomaan palvelukokemusta. Jos jossain palvelu 

on toiminut erityisen hyvin, muistaa asiakas sen todennäköisesti tuotteen hintaa kauemmin. Toimi-

akseen sujuvasti, yritys vaatii usean eri sisäisen palvelun yhteistyötä. Kun tekniikka toimii, lähetettä-

vät laskut ovat sitä mitä olla pitääkin, päätuotteen osalta asiakkaan tarpeet tyydytetään mahdolli-

simman hyvin, yrityksen markkinointi ja brändi ovat kunnossa sekä HR-osasto on rekrytoinut oikeita 

henkilöitä, on luotu edellytykset myös hyvälle asiakaskokemukselle. (Gerdt & Korkiakoski 2016, 101; 

Löytänä & Kortesuo 2015, 14-15.) 

 

 

2.1 Asiakaskokemuksen muodostuminen  

 

Asiakaskokemuksessa yhdistyvät asiakaspolut sekä kosketuspisteet, joten sitä voi kuvata myös eri 

kohtaamisten välisenä ketjureaktiona. Kokonaisvaltainen asiakaskokemus on yhdistelmä asiakkaan 

ennakko-odotuksia ja toteutunutta palvelutapahtumaa, eli se muodostuu erilaisissa kohtaamisissa 

syntyvistä mielikuvista ja tunteista; ydinkokemuksesta, laajennetusta kokemuksesta ja odotukset 

ylittävistä elementeistä. Näitä mielikuvia ovat muodostamassa yrityksen kaikki funktiot alihankkijoi-

neen ja sidosryhmineen. (Ahvenainen, Gylling & Leino 2017, 10., 23., 71.; Friman s.a., 7-10; Löy-

tänä & Korkiakoski 2014, 84; Löytänä & Kortesuo 2015, 168.) 

 

Ahvenainen, Gylling ja Leino määrittelevät kirjassaan (2017, 143.), että ”asiakaskokemuksesta 70% 

on tunnetta ja 30% teknistä toimivuutta.” Jotta asiakaskokemus olisi kokonaisvaltaisesti hyvä, täytyy 

huomio kiinnittää yksittäisten kosketuspisteiden sijaan koko kosketuspistepolulle. Asiakas mieltää 

palvelutapahtuman aina osaksi tiettyä asiakaskokemusta ja koska yhtenä asiakaskokemukseen vai-

kuttavana osatekijänä ovat asiakkaan ennakko-odotukset, on jokainen kokemus aina yksilöllinen. Se, 

mitä tunteita palveluntarjoaja kuluttajassa herättää ja mitä hän yrityksestä ajattelee, on vaikutta-

massa tähän asiakaskokemuksen yksilölliseen lopputulokseen. (Ahvenainen, Gylling & Leino 2017, 

10., 23., 71.; Friman s.a., 7-10; Löytänä & Korkiakoski 2014, 84; Löytänä & Kortesuo 2015, 168.) 

 

Löytänä ja Korkiakoski ovat kirjassaan (2014, 166.) listanneet yhdeksän tekijää, jotka osaltaan vai-

kuttavat asiakaskokemukseen. Näitä ovat yrityksessä työskentelevät ihmiset, yrityksen asiakasstrate-

gia ja käytetyt toimintamallit sekä mittarit. Muita tekijöitä ovat asiakkaan odotukset palvelua koh-

taan ja asiakkaan käyttämät kanavat, joista hän tietoa ja palveluita hankkii. Myös brändillä, proses-

seilla sekä yrityskulttuurilla ja johtamisella on oma vaikutuksensa siihen, millaisen asiakaskokemuk-

sen kuluttaja yrityksessä asioidessaan saa. Näiden yhdeksän ylläolevan elementin toimiessa hyvin, 

asiakaskokemuksesta pitäisi tulla luotettava, ainutlaatuinen, tunnistettava sekä korvaamaton. (Löy-

tänä & Korkiakoski 2014, 166.) 
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Jotta asiakaskokemus tuntuisi luotettavalta, täytyy jokaisen kohtaamisen rakentaa luottamusta asi-

akkaan ja palveluntuottajan välille. Tämä toteutuu esimerkiksi nopeilla reagoimisilla tiedusteluihin. 

Jotta asiakaskokemus puolestaan olisi ainutlaatuinen ja muista kilpailijoista erottuva, täytyy kohtaa-

misten olla jotain muuta, kuin alan tyypilliset ratkaisut. Jos asiakas muistaa missä liikkeessä hän on 

aikaisemmalla kerralla asioinut, hyvää palvelua saaden, hän varmemmin palaa takaisin. Tämä siksi, 

että asiakaspalvelukokemus on ollut tunnistettava. Silloin, kun asiakas ei enää halua asioida muu-

alla, arvellen toisaalla saavansa nykyistä huonompaa palvelua, on asiakaskokemuksesta tullut kor-

vaamaton. (Gerdt & Korkiakoski 2016, 79; Löytänä & Korkiakoski 2014, 166.) 

 

Vuosittain Helsingissä järjestettävä Nordic Business Forum on kuuluisa hyvästä asiakaskokemukses-

taan. Tapahtuman asiakaskokemusvastaavana toimii valtiotieteiden maisteri Salla Seppä. Hänen mu-

kaansa on viisi keskeistä elementtiä, jotka tekevät asiakaskokemuksesta hyvän. Ensimmäisenä 

Seppä mainitsee hyvän asiakaskokemuksen muodostumisessa olevan keskeisintä odotusten ylittämi-

sen. Täytyy pystyä yllättämään positiivisesti ja luomaan asiakkaalle positiivinen wau-elämys. Toinen 

elementti on henkilökohtaisuus. Asiakkaalle tulee tulla tunne, että hänet on huomioitu asiakkaana 

jollain erityisellä tavalla ja kokemus on räätälöity juuri hänelle. Kolmantena Seppä mainitsee, että 

asiakkaalle pitäisi välittyä tunne, että hänestä todella välitetään ja häntä pidetään tärkeänä. Palvelun 

tulisi olla ns. sydämellä tehty. Neljäntenä elementtinä hyvässä asiakaskokemuksessa on helppous. 

Palvelun sujuvuutta on mietitty ja logistiikka toimii. Myös tiedottamiseen on kiinnitetty huomiota. 

Viidentenä asiana Seppä mainitsee myönteiset asiat uniikisti tehden. Täytyy miettiä, kuinka toimin-

nallaan voidaan erottua muista. (Karppanen 2016; Seppä 2020.) 

 

Pyrkimys on, että jokainen kohtaaminen olisi positiivinen kokemus. Yksi keino ylläolevien element-

tien toteuttamiseen on esimerkiksi asiakaspalvelijoiden valtuuttaminen toimimaan hyvin hetkessä. 

Tämä tarkoittaa, että heillä on kyky tehdä pikaisia ja itsenäsiä päätöksiä tilanteiden ratkaisemiseksi. 

Asiakaspalvelijoiden tulisi myös kyetä lukemaan ja aistimaan asiakasta, sekä pyrkiä olemaan hänen 

kanssaan mahdollisimman samalla aaltopituudella. (Seppä 2020.) 

 

 

2.2 Ennakko-odotusten merkitys asiakaskokemuksen arvioinnissa 

 

Ennakko-odotusten merkitys kuluttajien arvioidessa asiakaskokemusta ja sen kokonaislaatua on hy-

vin suuri, ellei suurin. Asiakas peilaa joko tietoisesti tai tiedostamattaan toteutunutta asiakaskoke-

musta ennakko-odotuksiinsa, ja näin muodostaa arvion siitä, millaista laatua hän juuri on saanut. 

Jotta yritys pystyy tarjoamaan asiakkaille korkealaatuisia asiakaskokemuksia, sillä siis täytyy olla kä-

sitys asiakkaan ennakko-odotuksista ja siitä, millä tasolla ne ovat. Tämä taso yrityksen pitäisi toimin-

nallaan pystyä ylittämään. Jos yritys kuvaa palvelunsa tai tuotteensa laadun epärealistisen korke-

aksi, asiakkaiden odotukset kasvavat liian suuriksi. Tällöin he kokevat saavansa heikkoa laatua, 

vaikka palvelun laadussa ei sinällään mitään varsinaista vikaa olisikaan. Toisaalta, jos yritys on saa-

nut tuotteensa laadun korkealle tasolle, mutta koska asiakkaan ennakko-odotukset ovat aikaisem-

pien kokemusten perusteella matalla, laatu koetaan edelleen heikoksi. Tämän välttämiseksi yrityksen 

tulisi kiinnittää markkinoinnissaan huomiota siihen, ettei se anna lupauksia, joita ei voi pitää. Tällöin 
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asiakkaat eivät myöskään pety kokemaansa laatuun. (Grönroos 2015, 105; Wilson, Zeithaml, Bitner 

& Gremler 2016, 65; Zeithaml, Parasuraman & Berry 1990, 51.) 

 

Jos koettu laatu onkin luvattua korkeampi, pystyy yritys yllättämään asiakkaansa positiivisesti laadul-

laan. Asiakkaat eivät pety, joka puolestaan edistää asiakasuskollisuutta ja alttiutta käyttää yrityksen 

palveluita uudelleen. On siis parempi, että luvataan vähän liian vähäisempää laatua ja sitten mah-

dollisuuksien mukaan tarjotaan luvattua laatua parempaa. Tosin myös tässä alilupaamisessa ja yli-

toimittamisessa piilee vaaransa. Jos yritys jatkuvasti alilupaa palveluitansa, todennäköisesti säännöl-

lisesti palveluita käyttävä asiakas huomaa tämän pian ja voi alkaa olettaa palvelusta jotain, mikä ei 

aina toteudukaan. Esimerkkinä tästä lentoyhtiö, joka ilmoittaa lentoaikansa jatkuvasti toteutuvaa 

pidemmäksi. Tapa luo illuusion siitä, että lennot ovat aina ajassaan tai jopa etuajassa. Jatkuvasti 

lentoyhtiötä käyttävä henkilö tottuu tähän ja pettyy, jos lento ei kenties joskus olekaan ajoissa. 

(Grönroos 2015, 105; Wilson et al. 2016, 65; Zeithaml et al. 1990, 51.) 

 

Toinen alilupaamisen sudenkuoppa ilmenee myyntitilanteessa, huononevana kilpailukykynä. Kun kil-

pailutilanne on kireä, on viisaampaa antaa totuudenmukainen ja rehellinen kuvaus palvelustaan. Se, 

että valvoo yrityksen palvelulupauksia ja pyrkii tekemään niistä toteutuneen laadun kanssa yhden-

mukaisia, voi olla järkevämpi lähestymistapa asiakaskokemuksen muodostamiseen. (Grönroos 2015, 

105; Wilson et al. 2016, 65; Zeithaml et al. 1990, 51.) 

 

Ylikoski (2000, 119.) esittää kirjassaan Zeithamlin, Berryn ja Parasuramanin (1993) teorian, jonka 

mukaan yllä mainitut, ostoprosessin aikana syntyneet ennakko-odotukset, koskevat ”palvelun loppu-

tulosta, palveluprosessin laatua, hintaa, ja palveluympäristöä jne.” Asiakas luo ennakko-odotuksiaan 

laajasti kautta koko asiakaskokemuksen, monen tekijän pohjalta. Samassa kirjassa kuvataan edel-

leen Zeithamlin et al. (1993) kattava listaus näistä odotuksiin vaikuttavista tekijöistä. Ennakko-odo-

tusten muotoutuminen on monitahoinen ja hyvin yksilöllinen prosessi. Osaltaan odotukset muotou-

tuvat kuluttajasta itsestään johtuen, osaan vaikuttavat ulkopuoliset tekijät. Näitä tekijöitä ovat esi-

merkiksi asiakkaan tarpeet, joihin taas vaikuttavat asiakkaan yksilölliset ominaisuudet. Lisäksi palve-

lun tai tuotteen hinta luo tiettyjä odotuksia, samoin kuin ulkoiset puitteet, jossa palvelua tuotetaan. 

Myös aikaisemmat kokemukset samasta tai kilpailevasta yrityksestä sekä mainonta, luovat odotuksia 

siitä, millainen tuotteen tulisi olla. (Storbacka & Lehtinen 2006, 101; Ylikoski 2000, 119-125.) 

 

Nykypäivänä muiden ihmisten suosituksilla ja arvioinneilla on suuri merkitys asiakkaiden luomiin en-

nakko-odotuksiin. Jokaisella varaus- ja matkailusivustolla on arviointimahdollisuus, johon palveluiden 

kuluttajat voivat omia kokemuksiaan kirjata. Myös se, kuinka paljon asiakas joutuu panostamaan 

palveluun aikaansa tai vaivaansa, nostaa tuotteeseen kohdistuvia odotuksia. Lisäksi on olemassa 

lukuisa määrä odotuksiin vaikuttavia erilaisia tilannetekijöitä. Yleensä ne ilmaantuvat yllättäen tai 

ovat muuten tilannesidonnaisia. Tilannetekijöitä voivat olla esimerkiksi kiire ja muiden palveluvaihto-

ehtojen puute. (Storbacka & Lehtinen 2006, 101; Ylikoski 2000, 119-125.) 
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Ylikosken kirjassa (2000, 120.) kuvataan myös Clown ja Beiselin (1995) artikkelin pohjalta odotusten 

voivan olla joko ennakoivia tai normatiivisia. Odotukset ovat ennakoivia silloin, kun asiakas on tu-

lossa palvelunkäyttäjäksi ensimmäistä kertaa. Samat odotukset muokkaavat asiakkaan käyttäyty-

mistä myös palvelun kulutuksen aikana. Kun asiakkaalle kertyy useampia kokemuksia palvelusta, 

muuttuu se normatiiviseksi eli ohjeelliseksi. Hyvien palvelukokemusten myötä asiakas odottaa palve-

lun laadun vakiintuvan yhtä hyvälle tasolle myös tulevaisuudessa. Samoin käy, jos asiakas pettyy 

palvelukokokemukseen useasti peräkkäin. Tällöin hänen olettamuksenaan on jo etukäteen, että 

laatu ei tule olemaan hyvää. Jokainen kokemus vaikuttaa siis osaltaan asiakkaan odotuksiin seuraa-

vassa palvelukohtaamisessa. (Storbacka & Lehtinen 2006, 101; Ylikoski 2000, 119-125.) 

 

Odotusten ominaisuuksiin kuuluu, että ne ovat kaksitasoisia ja joustavia. Asiakkaalla on jonkinlainen 

käsitys siitä, mikä on hänelle riittävä palvelun taso ja millaiset odotukset hänellä sitä kohtaan on. 

Lisäksi asiakkaalla on mielikuva myös siitä, millaista hän palvelun haluaisi olevan. Alue, joka näiden 

kahden tason väliin jää on nimetty hyväksyttävän palvelun alueeksi. Se muodostaa vaihteluvälin asi-

akkaan sietorajalle. Toiselta nimeltään tätä aluetta kutsutaan myös toleranssivyöhykkeeksi. Sen laa-

juus ja joustavuus vaihtelee asiakkaan ja kohtaamisen mukaan. Jos palvelu pysyy hyväksyttävän 

palvelun sisällä, ei asiakas huomaa juurikaan eroa. Mikäli taas riittävän- tai halutun palvelun rajat 

ylitetään tai alitetaan, kiinnittyy asiakkaan huomio laatuun, hyvässä tai pahassa. (Storbacka & Lehti-

nen 2006, 101; Ylikoski 2000, 120-123.) 

 

Ylikoski (2000, 122-123.) esittää kirjassaan Zeithamlnin ja Bitnerin (1996) teorian odotusten ylityk-

sien ja alitusten aiheuttamista kustannuksista. Sen mukaan, jos odotukset ylitetään tai alitetaan jat-

kuvasti, tulee se yritykselle kalliimmaksi kuin se, että toimittaisiin koko ajan hyväksyttävän laadun 

alueella. Jos laatuvirheitä joutuu jatkuvasti korjaamaan, ei se voi olla vaikuttamatta heikentävästi 

asiakasuskollisuuteen sekä työntekijöiden motivaatioon. Toinen vaikutus on, että saadessaan joka 

kerran hyvää laatua, nousevat myös asiakkaan odotukset palvelua kohtaan samassa tahdissa. Sen 

seurauksena asiakkaan odotusten ylittämisestä tulee kerta kerralta vaikeampaa ja kalliimpaa. (Stor-

backa & Lehtinen 2006, 101; Ylikoski 2000, 120-123.) 

 

Ennakko-odotusten ja toteutuneen kokemuksen välistä eroavuutta mitatessa haastavinta lienee odo-

tusten määritteleminen. Täytyy varmistua siitä, että odotukset varmasti liittyvät juuri kyseiseen kulu-

tettavaan palveluun. Riippumatta siitä, mitä halutaan mitata. Toinen ongelma, joka sisältyy odotus-

ten ja kokemusten vertaamiseen, on siihen sisältyvät validiteetti- eli pätevyysongelmat, joita on tii-

vistetysti kolme. Ensinnäkin, kun odotuksia mitataan palvelun jälkeen tai sen aikana, kuten yleensä 

mitataan, ei tuloksena saada tietoa todellisista odotuksista, vaan odotuksista, jotka kokemus on jo 

vinouttanut. Odotuksia ei myöskään kannata mitata ennen palvelun kokemista. Tämä siksi, että asi-

akkaat saattavat jättää vertaamatta kokemuksiaan etukäteisodotuksiinsa. On myös mahdollista, että 

palvelun aikana saadut kokemukset voivat muuttaa kuluttajan odotuksia. Laatukokemuksen määrit-

tämisessä vertailukohtana tulisikin käyttää nimenomaan näitä muuttuneita odotuksia. (Grönroos 

2015, 118-119.) 
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2.3 Hyvän asiakaskokemuksen hyödyt 

 

Hyvällä asiakaskokemuksella ja taloudellisella menestyksellä on tutkimusten mukaan suora yhteys 

toisiinsa. Gerdt ja Korkiakoski (2016, 16-20.) käsittelevät kirjassaan useita eri tutkimuksia siitä, 

kuinka hyvällä asiakaskokemuksella on laaja positiivinen vaikutus yrityksen toimintaan. Yrityksen, 

jossa asiakaskokemuksen on arvioitu olevan parhaalla tasolla, tuotto voi olla jopa kolminkertainen, 

kun verrataan asiakaskokemukseltaan heikoimpiin yrityksiin. Näiden asiakaskokemukseltaan parhai-

den yritysten kannattavuus perustuu osaltaan siihen, että heidän asiakkaansa ovat kanta-asiakkaita. 

Nämä kanta-asiakkaat pitävät yrityksen toimintatapaa hyvänä ja vaihtuvuus on pientä, eivätkä he 

myöskään ole niin hintaherkkiä. Jos asiakas pystyy olemaan varma yrityksen toimintavarmuudesta ja 

yhteistyön jatkuvasta sujuvuudesta, hän harvemmin pyytää alennusta palvelustaan tai tuotteestaan.  

(Gerdt & Korkiakoski 2016, 16-20; Vesterinen 2014, 116-117.) 

 

Tyytyväiset asiakkaat myös suosittelevat yritystä herkemmin. Ja ne asiakkaat, jotka tulevat asiak-

kaiksi suosittelun kautta, ovat niin pitkällä kuin lyhyelläkin aikavälillä yritykselle kannattavampia kuin 

muut asiakkaat. Esimerkiksi NPS mittauksissa nämä asiakkaat arvioivat yrityksen 15% korkeammalle 

tasolle, kuin muut asiakkaat. Myös heidän asiakkuutensa elinkaaren arvo on 25% suurempi kuin 

muilla, ja he tuovat uusia asiakkaita neljä-viisi kertaa todennäköisemmin kuin muut asiakkaat. Toisin 

sanoen NPS mittauksissa menestyneet yritykset kasvavat huonompia arvosanoja saaneita yrityksiä 

nopeammin. Säästöjä syntyy myös siksi, että investointeja asiakashankintaan tarvitsee tehdä vä-

hemmän. Tyytyväisillä asiakkailla ei myöskään ole niin paljon aihetta reklamaatioihin tai asiakaspa-

lautuksiin. Kun asiat toimivat moitteettomasti ja asiakkailla ei ole aihetta ottaa yhteyttä asiakaspal-

veluun, vähenee myös asiakaspalveluhenkilöstön tarve. Ja tämä luonnollisesti merkitsee säästöjä. 

(Gerdt & Korkiakoski 2016, 16-20; Vesterinen 2014, 116-117.) 

 

 

2.4 Asiakaskokemuksen johtaminen     

 

Asiakaskokemuksen johtamisella tarkoitetaan niitä toimia, joita yritys tekee, jotta sen toiminta olisi 

asiakaskeskeistä ja odotukset ylittävää. Sitä ei pitäisi ajatella yksittäisenä projektina, vaan toiminnan 

tulisi olla jatkuvaa. Koska jokainen yritys on erilainen, yhtä tarkkaa ohjetta asiakaskokemuksen joh-

tamiselle ei pysty antamaan, vaan jokaisen yrityksen täytyy kehittää oma tapansa toimia. (Löytänä 

& Kortesuo 2015, 165-166.) 

 

Löytänä ja Kortesuo (2015, 163-179.) esittelevät kirjassaan asiakaskokemuksen johtamisen toimia, 

joita yritysten tulisi asiakaskeskeisen toimintansa edistämiseksi tehdä. Näitä toimenpiteitä ovat: 

 

✓ Tavoitteiden määrittäminen. Hyvän asiakaskokemustavoitteen tulisi vastata seuraaviin kysy-

myksiin: ”Mitä arvoa tuotamme asiakkaillemme?”, ”Mitä konkreettista hyötyä meistä on asi-

akkaillemme?”, ”Minkä asiakkaan tarpeen tyydytämme?” ja ”Millaisia kokemuksia haluamme 

luoda asiakkaillemme?” Hyvän tavoitteen tulisi myös olla realistinen ja eriteltynä asiakasseg-

menteittäin. 
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✓ Kehittäminen. Tulee kehittää ja konkretisoida tavoitteen toteutumisen mahdollistavia toimin-

tatapoja jokaiseen kosketuspisteeseen, jossa asiakas kohdataan.  

✓ Organisointi. Toimenpiteet, joilla henkilöstö saadaan organisoitua tuottamaan aiemmin ase-

tettujen tavoitteiden mukaisia kokemuksia. Tärkeintä tämän saavuttamiseksi on, että rekry-

toidaan oikeita, ja erityisesti oikeanlaista asennetta omaavia henkilöitä. Heitä tulisi myös 

kouluttaa asiakaspalvelutaidoissa, sekä harjaannuttaa heidän ongelmanratkaisukykyään.  

✓ Toteuttaminen. Asiakaspalvelun johtaminen koostuu enimmäkseen asioiden toteuttamisista 

ja valinnoista. Valintoja on kahdenlaisia; henkilökunnan tekemiä päivittäisiä valintoja, sekä 

yrityksen johdon tekemiä strategisia valintoja.  

✓ Mittaaminen. Tärkeää testata, kuinka hyvin asiakaskokemukset ja yrityksen asettamat ta-

voitteet vastaavat toisiaan. 

✓ Uudelleen määritteleminen. Ympäristö, asiakkaat ja teknologia yrityksen ympärillä muuttu-

vat. Jotta yritys pystyisi lunastamaan antamansa lupaukset, pakottaa se innovoimaan ja 

määrittelemään asiakaskokemuksen tavoitteen säännöllisesti uudelleen.  

(Löytänä & Kortesuo 2015, 163-179.) 
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3 ASIAKASPOLKU  

 

Termillä asiakaspolku tarkoitetaan sitä kuvainnollista matkaa, jonka kuluttaja käy läpi tuotetta tai 

palvelua hankkiessaan ja kuluttaessaan. Hän etsii tarvitsemastaan tuotteesta tietoa, tekee ostopää-

töksen, käyttää tuotetta tai palvelua, tukipalveluita ja myöhemmin vielä ehkä tekee uusintaoston. 

Yrityksen sisällä voi olla useita erilaisia asiakaspolkuja. Jokainen asiakaspolku koostuu eri kosketus-

pisteistä. Niiden kautta kuluttajat kohtaavat tuotteen tarjoajan ja yrityksen toimintoja, joko epäsuo-

rasti tai suorasti. Jokaisen kosketuspisteen tavoitteena on tuottaa edellistä kohtaamista parempi po-

sitiivinen tunnetila. Kaikkien kosketuspisteiden hallintaan yritys ei kuitenkaan pysty itse vaikutta-

maan. Näitä ovat esimerkiksi erilaisilla sivustoilla tai sosiaalisen median kanavilla tapahtuva arviointi, 

joiden perusteella kuluttaja osittain valintojaan tekee. (Friman s.a., 7-10; Ahvenainen, Gylling & 

Leino 2017, 55; Gerdt  & Korkiakoski 2016, 132; Löytänä & Kortesuo 2015, 113.) 

 

Nykypäivänä tiedonhakulähteitä on paljon saatavilla. Tämä on johtanut siihen, että ostopäätöstä 

harkitseva kuluttaja hakee informaatiota entistä useammasta lähteestä. Friman (s.a.) kuvaa raportis-

saan Googlen ja Inmarin tutkimuksissa selvinneen, että vuonna 2010 syventävää tuotetietoa hake-

vat asiakkaat hyödynsivät haussaan keskimäärin viittä lähdettä. Kolme vuotta myöhemmin, tuo luku 

oli kasvanut jo kahteentoista. Asiakkaat vertailevat yhä enemmän, ennen kuin päättävät mitä ja 

mistä ostavat. Tästä syystä yrityksille on tärkeää, että he ovat tietoisia siitä, mistä kanavasta oma 

asiakaskunta tietoa hakee ja minkä perusteella ostopäätöksensä tekee. (Friman s.a., 7-10; Ahvenai-

nen, Gylling & Leino 2017, 55; Gerdt  & Korkiakoski 2016, 132; Löytänä & Kortesuo 2015, 113.) 

 

 

3.1 Kosketuspistepolku 

 

Kuten yllä tuli jo ilmi, kosketuspisteet ovat asiakkaan ja yrityksen välisiä kohtaamisia. Kun nämä 

kohtaamiset kootaan peräkkäin, saadaan asiakkaan kosketuspistepolku. Sen avulla voidaan havain-

nollistaa asiakkaan ja yrityksen väliset kohtaamispaikat ja niissä syntyneen kokemuksen taso. Jos 

kohtaaminen on ollut neutraali, eikä ole jättänyt mitään erityisen mieleen jäävää kokemusta, pysyy 

polun linja suorana. Jos kohtaamisessa tapahtunut toiminto on tuottanut kuluttajalle myönteisiä tun-

teita, toiminut sujuvasti tai aiheuttanut asiakkaalle wau-efektin, on kokemus positiivinen. Tällöin 

kosketuspiste nousee keskilinjan yläpuolelle siinä suhteessa, kuinka positiivisena tämä tapahtuma 

koetaan. Vastaavasti, jos kohtaaminen ei ole vastannut odotuksia ja asiakas on siihen pettynyt, pai-

nuu kosketuspiste viivan alapuolelle. Se, mille tasolle kosketuspiste painuu, riippuu siitä, kuinka suuri 

pettymys kohtaaminen asiakkaalle on ollut. (Löytänä & Kortesuo 2016, 113-118.) 

 

Löytänä & Kortesuo (2016, 117-118.) esittelevät kirjassaan psykologi Daniel Kahnemanin kehittämän 

teorian (peak-end rule), jossa asiakkaan kerrotaan muodostavan mielikuvan palvelukokemuksesta 

pääasiassa tapahtuman huippukohdan ja lopun perusteella. Huippukohdalla tarkoittaen kokemuksen 

positiivista tai negatiivista huippua. Palvelutapahtuman loppuun, huippukohtien luomisen lisäksi, tu-

lisi siis kiinnittää erityistä huomiota, jotta asiakkaalle ei jäisi palvelusta viimeisemmäksi muistoksi 

negatiivista kokemusta. Löytänä & Kortesuo käyttävät samassa yhteydessä esimerkkinä sitä, kuinka 
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Disney Worldit ovat huomioineet toiminnassaan juuri kosketuspistepolun lopun. Huvipuistoalueilta 

poistumiseen ja sen sujuvuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota, jottei mukavilla muistoilla täyte-

tystä päivästä jää päällimmäiseksi mieleen vain negatiivisia tunteita aiheuttava ruuhka ja pitkä odo-

tusaika parkkipaikalta pois pyrittäessä. (Löytänä & Kortesuo 2016, 113-118.) 

 

 

3.2 Totuuden hetket 

 

Laatukokemuksen kannalta tilanteet, joissa asiakas on kosketuksissa palveluntarjoajan resursseihin 

ja toimintatapoihin, ovat ratkaisevan tärkeitä. Aikaisemmin tämän kokonaisuuden hallinta on ollut 

yrityksille helpompaa, koska kosketuspisteitä on ollut vähemmän. Nykypäivänä internetin, sähköisen 

kaupan ja sosiaalisen median tuomana, kosketuspisteitä joissa kohtaamisia tapahtuu, on hyvin pal-

jon. Niiden kaikkien täydellinen hallitseminen on lähes mahdotonta. Toiminnallisen laadun taso mää-

räytyy  vuorovaikutustilanteiden perusteella ja tilanteen epäonnistuessa myös laatu epäonnistuu. 

Ominaista näille tilanteille on, että tekninen laatu siirtyy kokonaan tai suurimmaksi osaksi asiakkaan 

hoidettavaksi. Edellä mainittuja tilaisuuksia kutsutaan niiden tärkeyden vuoksi ”totuuden hetkiksi”. 

Totuuden hetkessä testataan sitä, millainen kyky yrityksellä on luoda asiakkaalle tunteista muodos-

tuva kokemus. Grönroosin (1990, 67.) mukaan, tämän käsitteen palvelujen johtamista käsittelevään 

kirjallisuuteen toi Richard Normann vuonna 1984. (Grönroos 1990, 67; Löytänä & Korkiakoski 2014, 

97-98; Ylikoski 2000, 298.) 

 

Totuuden hetket koskevat kaikkia ja kaikkea, joita vuorovaikutus asiakkaan kanssa koskee; niin asia-

kaspalveluhenkilöstöä, palvelua tuottavia laitteita kuin ohjelmistojakin. Totuuden hetkessä palvelun 

tarjoajalla on mahdollisuus osoittaa kuluttajalle, kuinka laadukas hänen tarjoamansa tuote on. Nämä 

tilaisuudet täytyy osata käyttää välittömästi tilanteessa hyväkseen, koska mahdollisuus menee nope-

asti ohi. Asiakkaan lähdön jälkeen huonoa palvelun laatua on luonnollisesti enää hyvin vaikeaa kor-

jata. (Friman, s.a., 10-11; Ylikoski 2000, 299.) 

 

Totuuden hetkistä tärkeimpiä ovat ns. kriittiset totuuden hetket. Vuosituhannen alussa näitä kriittisiä 

totuuden hetkiä määriteltiin olevan kaksi. Ensimmäinen on hetki (FMOT= First Moment of Truth), 

jolloin asiakas ostaa tuotteen, joko verkko- tai kivijalkakaupasta. Toinen kriittinen hetki (SMOT) koit-

taa, kun asiakkaalle muodostuu kokemus käytettävästä tuotteesta tai palvelusta. Myöhemmin näihin 

kahteen kriittiseen totuuden hetkeen on hakukoneiden yleistyttyä lisätty vielä myös kolmas (TMOT). 

Se kuvaa kuluttajien kokemusten jakoa eri kanavissa, palvelun käytön jälkeen. Viime vuosina teknii-

kan merkitys onkin kasvanut asiakkaan kosketuspistepolulla ja sen tiedonhakuvaiheessa. Tämän 

vuoksi MOT-malliin, tiedonhakua kuvaamaan, on liitetty myös termi ZMOT eli Zero Moment of Truth. 

(Friman, s.a., 10-11; Ylikoski 2000, 299.) 
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3.3 Henkilökohtaiset vuorovaikutustilanteet  

 

Koska asioiminen on muuttunut yhä enemmän sähköiseksi, ovat henkilökunnan ja asiakkaiden väli-

set vuorovaikutustilanteet sen myötä vähentyneet samassa suhteessa. Vaikka suorat vuorovaikutus-

tilanteet ovat harventuneet, niiden merkitys on kokonaisuuden arvioinnin kannalta on muuttunut 

yhä kriittisemmäksi. Henkilökunnalla ja sen työntekijäkokemuksella  on suuri vaikutus hyvän asiakas-

kokemuksen muodostumiseen. Tästä syystä yritykselle onkin tärkeää rekrytoida palvelunhaluisia 

henkilöitä, joilla on luontainen halu ratkaista asiakkaiden ongelmia. (Eräsalo 2011, 111; Kuusela 

1998, 167;  Löytänä & Korkiakoski 2014, 174-175; Rantanen 2016, 21; Rubanovitsch & Aalto 2008, 

18-19.) 

 

Jos yritys huomioi henkilökuntaansa yksilöinä ja kiinnittää huomiota heidän hyvinvointiinsa, sen seu-

rauksena tulee tyytyväisiä ja motivoituneita työntekijöitä. Tämä puolestaan on yksi osatekijä yrityk-

sen hyvän tuloksen aikaansaamisessa. Hyvän asiakaspalvelijan ominaisuuksia ei voi oppia koulussa. 

Häneltä tulisi löytyä synnynnäistä empatiaa, tekemisen intohimoa, hyvät ihmissuhdetaidot ja kykyä 

ratkaista ongelmia innovatiivisesti. Lisäksi hyvän myyjän ja asiakaspalvelijan ominaisuuksia ovat te-

hokkuus, vakuuttavuus, ymmärrettävyys, oma-aloitteisuus, ystävällisyys ja kohteliaisuus. Hän harkit-

see mitä sanoo, eikä oleta mitään. (Eräsalo 2011, 111; Kuusela 1998, 167; Löytänä & Korkiakoski 

2014, 174-175; Rantanen 2016, 21; Rubanovitsch & Aalto 2008, 18-19.) 

 

Siihen, kuinka vuorovaikutustilanne kehittyy, on aloituksella ratkaiseva merkitys. Aloituksessa luo-

daan ensivaikutelma, jonka ohjaamana tilanne kehittyy. Erityisesti ihmisiin liittyvissä palveluissa ys-

tävällisyys ja vieraanvaraisuus korostuvat. Näissä palveluissa asiakkaiden tulisi viihtyä ja samalla yri-

tyksen pitäisi saada välitettyä tunne, että heidän asiakkaana olemisensa ja viihtymisensä on yrityk-

selle tärkeää. Tämän ystävällisyyden ja vieraanvaraisuuden kuuluisi tulla esille kaikessa asiakkaan ja 

henkilökunnan välisessä viestinnässä, niin henkilökohtaisissa tapaamisissa, puheluissa kuin kirjalli-

sissa julkaisuissakin. (Eräsalo 2011, 111; Kuusela 1998, 167; Löytänä & Korkiakoski 2014, 174-175; 

Rantanen 2016, 21; Rubanovitsch & Aalto 2008, 18-19.) 

 

Palveluiden arvostuksen painopisteet ovat vanhemmalla ja nuoremmalla väestöllä erilaiset. Vanhem-

man sukupolven henkilökohtaisen palvelun arvostus näkyy siinä, että he antavat helpommin proses-

sin pieniä puutteita anteeksi, jos saavat hyvää palvelua. Puolestaan diginatiivit, eli henkilöt, jotka 

ovat eläneet koko ikänsä internetiä ja mobiililaitteita käyttäen, puolestaan arvostavat digitaalista 

asiakaskokemusta ja sen sujuvaa toimivuutta jopa perinteistä palvelua enemmän. Jos käytetty appli-

kaatio ei toimi toivotulla tavalla, on Gerdt & Eskelisen mukaan (2018, 148.) lähes 90% käyttäjistä 

valmis vaihtamaan palveluntarjoajaa. (Gerdt & Eskelinen 2018, 147-148; Vallinkoski 2017.)  

 

Asiakkaan ja henkilökunnan vuorovaikutustilanteita kutsutaan myös nimellä kontaktitilanne. Ylikos-

ken (2000, 299.) kirja kuvaa Millsiin (1986) perustuen, että kontaktitilanteet voidaan jakaa ensi- ja 

toissijaisiin vuorovaikutustilanteisiin. Ensisijaiset vuorovaikutustilanteet ovat välttämättömiä asiak-

kaan ydinpalvelun saamiseksi. Näitä syntyy esimerkiksi hotellin vastaanottohenkilökunnan ja asiak-
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kaan välille. Toissijaiset vuorovaikutustilanteet puolestaan liittyvät tukipalveluihin. Hotellin tukipalve-

luiden vuorovaikutustilanteissa kohtaavat asiakkaiden kanssa muun muassa huonepalvelu ja hotel-

liemäntä. (Löytänä & Korkiakoski 2014, 56; Ylikoski 2000, 299.) 

 

Vuorovaikutustilanteiden merkitys korostuu erityisesti ongelmien ilmetessä ja asiakaspalvelijan ta-

vassa hoitaa niitä. Henkilökunta pystyy ongelmanratkaisutaidoillaan vaikuttamaan ratkaisevasti sii-

hen, mitä asiakkaalle jää mahdollisesta reklamaatiotilanteesta päällimmäiseksi mieleen. Itse on-

gelma, vaiko se, miten ja kuinka nopeasti henkilökunta kyseisen ongelman ratkaisee. Nykymaail-

massa kohtaamisilla on aivan erityinen merkitys, koska negatiiviset ja positiiviset kokemukset jae-

taan usein välittömästi digitaalisten kanavien kautta. Yksittäinen palvelutapahtuma voi hetkessä 

saada tuhansien ihmisten huomion esimerkiksi sosiaalisen median välityksellä. (Löytänä & Kor-

kiakoski 2014, 56; Ylikoski 2000, 299.) 

 

Yleisesti ajatellaan, että hyvän asiakaspalvelijan ominaisuuksiin kuuluu puheliaisuus ja ulospäinsuun-

tautuneisuus. Jos työntekijä kuitenkin on liian puhelias, on aina vaarana, että asiakas ongelmineen 

jää taka-alalle, asiakaspalvelijan ollessa koko ajan itse äänessä. Henkilökunnalta tulisi löytyä herk-

kyyttä todella kuunnella asiakasta, ja sitä, mitä toiveita hänellä on. Toisessa ääripäässä ovat taas 

hyvin ujot asiakaspalveluhenkilöt. Ujoudesta muodostuu ongelma silloin, jos henkilö on niin arka, 

ettei kykene suoriutumaan vuorovaikutustilanteista. Tällöin voidaankin ehkä miettiä, toimiiko oikea 

henkilö oikeassa tehtävässä. (Eräsalo 2011, 105-106.) 

 

Asiakaspalvelijan koko olemuksen, ilmeiden ja eleiden, tulisi olla sopusoinnussa puheen kanssa, 

koska niiden vaikutus on paljon sanoja suurempi. Ystävällisiltäkin sanoilta katoaa merkitys, jos il-

meestä on aistittavissa välinpitämättömyyttä ja ylimielisyyttä. Maya Angeloun ajatelma Rantasen 

(2016, 57.) kirjassa tiivistää hyvin myös henkilökohtaisten palvelutilanteiden ja henkilökunnan mer-

kityksen asiakkaille: ”Ihmiset eivät muista, mitä olet sanonut. Ihmiset eivät muista, mitä olet tehnyt. 

Mutta ihmiset muistavat, minkä tunteen olet heissä saanut aikaan.” (Eräsalo 2011, 105-106; Ranta-

nen 2016, 57.) 

 

Bisnoden tekemässä tutkimuksessa (Friman s.a.) on selvitetty, mitä kanavia käyttäen suomalaiset 

haluavat palveluihinsa liittyviä asioita selvittää. Sen mukaan suora puhelinpalvelu on selkeästi suosi-

tuin, vaikka rinnalle onkin tullut myös paljon muita reittejä, joita kautta henkilö voi asioitaan hoitaa. 

Näin varsinkin silloin, kun asiakkaan asia koskee reklamaatiota, lisäpalveluita, tuotetiedusteluita ja 

varsinkin laskutusta. Vain harva käy suoraan yrityksessä selvittämässä asiaansa. Majoitusliikkeen 

kohdalla tämä on usein jo välimatkankin takia hankalaa. Chatin apuun kuluttajat turvautuvat silloin, 

jos heidän asiansa koskee esimerkiksi tuotteeseen liittyvää tiedustelua. Laskutus- tai reklamaatio-

asiaa chatin tai muun digitaalisen kanavan (sähköposti, sosiaalinen media ja verkkosivujen yhtey-

denottolomakkeet) kautta harvemmin selvitetään. Tämä luultavasti siksi, että yleensä asiakkaat ha-

luavat asiansa selväksi välittömästi, ei minuuttien, eikä ehkä jopa päivien viiveellä. Tämän perus-

teella asiakaskokemuksen kannalta on tärkeää, että puhelinpalvelussa toimivalla henkilöllä on taitoa 

ja valmiuksia ratkaista asiakkaan ongelma välittömästi puhelun aikana. (Friman s.a.,22-23.) 
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3.4 Palveluympäristö 

 

Kuten aiemmin on tullut esiin, palveluympäristö vaikuttaa osaltaan siihen, kuinka asiakas saamansa 

palvelun laadun kokee. Se on eräänlainen ”käärepaperi”, jossa palvelu asiakkaalle tarjotaan. Jos pal-

veluyrityksessä joka paikka repsottaa, on rikki tai yleisilme on muuten nuhjuinen ja likainen, vaikut-

taa se väistämättä asiakkaan kokonaiskokemukseen yrityksestä. Yrityksen palveluympäristö toimii 

viestintävälineenä, jolla tuodaan esille yrityksen arvoja, teemaa, luotettavuutta ja hyvää laatua. Si-

sustuksella pystytään myös erottautumaan muista kilpailijoista. Tästä toimeksiantajayritys Lietsu on 

karjalaisteemoineen ja kierrätystavaroineen hyvä esimerkki. (Rantanen 2016, 37.)  

 

Ylikosken (2000, 235) kirjassa kuvataan Wakefieldiin ja Blodgettiin (1999) viitaten palveluympäristön 

lisäävän palvelun kiinnostavuutta. Se on myös vaikuttamassa asiakkaan haluun valita yrityksen pal-

velut useammankin kerran, sekä suositella yritystä myös muille. Palveluympäristöllä luodaan paikalle 

myös sen ilmapiiri. Ilmapiiriin vaikuttaa kaikki se, minkä asiakas voi käydessään aistia. Näitä voivat 

olla käytetyt värit, valot, tuoksut ja äänet sekä huonekalujen ja tekstiilien materiaalit. Sisustusratkai-

suilla voidaan saada aikaan pehmeän rauhallinen tai tehokkaan kliininen ilmapiiri, joka taas vaikuttaa 

asiakkaan vierailukokemukseen. Jos aistiärsykkeitä on kerralla liikaa, muuttuu niiden vaikutus kuor-

mittavaksi ja stressitasoa nostavaksi. (Ylikoski 2000, 235; 295-297.) 

 

Ylikoski (2000, 235-256) kuvaa kirjassaan Wakefieldin ja Blodgettin (1999) teorian palveluympäris-

tön merkityksestä suhteessa oleskelun pituuteen. Kirjassa kerrotaan ympäristön merkityksen kasva-

van sen suuremmaksi, mitä pidempi oleskelu on. Lisäksi merkitystä kasvattaa se, kuinka paljon mie-

lihyvää asiakas kyseisellä palvelulla haluaa tavoitella. Jos asiakkaan tarvitsee vain piipahtaa yrityksen 

tiloissa palvelun toteuttamiseksi, ei ympäristöllä ole suurtakaan merkitystä. Tämä edellyttää, että 

ydinpalvelu on hyvälaatuinen. Mitä pidempään asiakkaan vierailu yrityksessä kestää, sen enemmän 

hän luonnollisesti alkaa yksityiskohtiin huomiotaan kiinnittämään. (Ylikoski 2000, 235-236.) 
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4 PALVELU, ASIAKASKOKEMUKSEN RAKENTUMISEN KESKEISIN ELEMENTTI 

 

Merkitykseltään palvelu voidaan käsittää joko henkilökohtaisena palveluna tai tuotteeseen liittyvänä 

palveluna. Yleensä siinä on kyse kahden osapuolen toiminnasta, toisen ollessa palvelun tuottaja ja 

toinen sen käyttäjä, asiakas. Asiakkaalla on tarve, jonka yritys voi tuotteellaan täyttää. Pelkkä tuote 

ei vielä riitä, vaan tarvitaan myös palvelua. Palvelun laatu ja toteuttamistapa tekee tuotteesta per-

soonallisen ja haluttavan. Jotta palvelu koettaisiin hyvänä, täytyy asiakasta ja hänen tarpeitaan ym-

märtää. Ja jotta asiakaspalvelija ymmärtäisi asiakkaan sanallisia tai sanattomia viestejä, täytyy hä-

neltä löytyä tunneälyä ja tilannetajua tulkita asiakasta. Jos asiakas kokee, että palvelun laadussa ja 

toteuttamisessa on virheitä tai puutteita, vaikutus on negatiivinen. Palvelu koostuu ainakin joiltain 

osin asiakkaan ja palvelun tarjoajan välisestä vuorovaikutuksesta, teoista, tapahtumista ja toimin-

nasta. Nämä antavat lisäarvoa asiakkaan perusongelman täyttämiseen. (Eräsalo 2011, 12; Gerdt & 

Korkiakoski 2016, 101; Grönroos 1990, 46, 49-50.) 

 

Lähes kaikkeen palveluun voidaan yhdistää tiettyjä yhteneväisiä ominaisuuksia ja piirteitä. Tämä kai-

kille palveluille yhteisten piirteiden määrä vaihtelee tutkijasta ja teoksesta riippuen. Eräsalon (2011, 

12.) kirjassa on listattu kuusi erilaista, kun taas Grönroos (2015, 79.) mainitsee vain kolme tär-

keintä. Hänen mukaansa kaikki palvelut ovat prosesseja, jotka koostuvat toiminnoista tai suurem-

masta joukosta toimintoja. Tätä hän pitää myös palvelujen tärkeimpänä piirteenä, koska useimmat 

muut ominaisuudet johtuvat juuri tästä prosessiluonteesta. (Eräsalo 2011, 12-13; Grönroos 1990, 

48, 50-52; Grönroos 2015, 79; Kuusela 1998, 27.) 

 

Asiakas on aina myös itse joltain osin tekijänä tuotantoprosessissa. Hän on siis yksi tuotantoresurs-

seista. Kaikki palvelut kulutetaan ja tuotetaan samanaikaisesti. Tämä tekee palveluiden laadun tark-

kailun ja varmistamisen haastavaksi, koska palvelutapahtumaa ei kokonaisuudessaan voi tuottaa 

ennakolta varastoon ja näin tarkistaa etukäteen. Esivalmistelevia töitä tekemällä palvelun laatuun 

voidaan kyllä vaikuttaa osittain. Asiakas kuitenkin mieltää palveluksi vain hänelle näkyvän tuotanto-

toimenpiteiden osan ja antaa kokonaisarvionsa nähdyn ja koetun perusteella. Lisäksi Eräsalo (2011, 

12.) ja Grönroos (1990, 50.) mainitsevat kirjoissaan lähes kaikkeen palveluun päteväksi piirteeksi 

aineettomuuden. Palvelusta ei jää, mahdollista laskua lukuun ottamatta, jäljelle siis mitään konkreet-

tista. Lopputulos on yleensä subjektiivisesti koettu tuntemus tai kokemus, jota on vaikea arvioida. 

(Eräsalo 2011, 12-13; Grönroos 1990,48, 50-52; Grönroos 2015, 79; Kuusela 1998, 27.) 

 

Kaikkia palveluita yhdistää Eräsalon (2011, 12-13.) mukaan myös se, että ne koetaan hyvin yksilölli-

sesti. Arviointeihin palvelusta voivat vaikuttaa odotukset kyseistä palvelua kohtaan, sekä aikaisem-

mat henkilökohtaiset kokemukset yrityksestä ja tuotteesta. Jokaisella on esimerkiksi oma näkemyk-

sensä siitä, kuinka hitaasti tai nopeasti heitä kulloinkin palvellaan. Tähän tuntemukseen taas vaikut-

taa muun muassa se, kuinka paljon asiakkaalla on aikaa kulloinkin käytettävissään. Se, että jokainen 

kokee palvelukokemuksen eri tavalla, aiheuttaa haastetta tuotetun ja tarjotun palvelun koetun laa-

dun tasaisena pitämiselle. (Eräsalo 2011, 12-13; Grönroos 1990,48, 50-52; Grönroos 2015, 79; Kuu-

sela 1998, 27.) 
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4.1 Palvelun arvo 

 

Raija Komppula ja Matti Boxberg antavat kirjassaan (2002, 63.) asiakkaan kokeman arvon syntymi-

selle selkeän ja kuvaavan kaavan. Sen mukaan ”…kun koettua laatua verrataan palvelun hankkimi-

sen panostukseen, saadaan tulokseksi asiakkaan kokema arvo.” Koettu laatu ja asiakastyytyväisyys 

taas muodostuvat asiakkaan ennakko-odotuksien ja kokemuksen summana. Kun asiakas kokee, että 

on saanut panostuksillensa tarpeeksi vastinetta ja näin ollen positiivista arvoa, hän oletettavasti on 

tyytyväinen. Koettu arvo syntyy siis yksittäisessä palvelutilanteessa ja se ohjaa ihmisten kuluttaja-

käyttäytymistä ja päätöksentekoa tulevissa valintatilanteissa. Kuitenkin joskus, vaikka asiakas olisikin 

ollut täysin tyytyväinen saamaansa palveluun ilman moitteen sijaa, ei asiakas kuitenkaan palaa ta-

kaisin tai suosittele tuotetta toisille. Tämä voi tapahtua esimerkiksi siksi, ettei asiakas koe saaneensa 

tuotteesta mitään lisäarvoa johonkin muuhun tuotteeseen verrattuna, tai sen eteen tehdyt panos-

tukset (aika, vaiva ja raha) ovat olleet liian suuret. (Komppula & Boxberg 2002, 44, 63.) 

 

Yritykset eivät pysty määrittelemään, minkä tasoisen arvon asiakas heidän tarjoamistaan palveluista 

saa. Arvon luominen saa vain puitteet yrityksen toiminnasta ja tuotteista. Lopulta asiakas kuitenkin 

itse on pääosassa siinä, millaisen arvon hän kulloisestakin asiakaskokemuksesta muodostaa. Jos yri-

tys panostaa asiakaskokemukseensa ja määrätietoisesti luo asiakkaille arvoa, se näkyy ajan myötä 

myös yrityksen tuloksessa. Sen seurauksena arvoa luodaan yhä enemmän myös omistajille. Asiak-

kaalle luotu arvo ja omistajille luotu arvo siis korreloivat vahvasti toisiaan. Tärkeää on myös huo-

mata, ettei arvoa omistajille voi luoda ja kasvattaa, ennen kuin on luotu arvo asiakkaille. (Löytänä & 

Korkiakoski 2014, 22-23.) 

 

 

4.2 Palvelun laatu ja laatu-ulottuvuudet  

 

Yikoski (2000, 118.) määrittelee teoksessaan laadun tarkoittavan sitä, ”miten hyvin tuote (tavara tai 

palvelu) vastaa asiakkaan odotuksia ja vaatimuksia.” Laatu kuvaa siis sitä, millainen kokonaismieli-

kuva asiakkaalle yrityksestä ja palveluista palvelukokemuksen jälkeen muodostuu. Sitä luonnehdi-

taan myös ”asenteeksi yritystä ja sen tarjoamia palveluita kohtaan.” (Ylikoski 2000, 118.) 

 

Asiakkaan ja yrityksen välisestä palvelusta voi erottaa kolme erilaista laatu-ulottuvuutta; teknisen 

laadun eli lopputuloslaadun, toiminnallisen laadun eli prosessilaadun ja vuorovaikutuslaadun. Näiden 

muodostamana syntyy palvelun kokonaislaatu. Kokonaislaatu asettuu sille tasolle, millä huonoimman 

osan laatu on. Palvelun hyvän laadun takaamiseksi täytyy jokaisen kolmesta ulottuvuudesta olla hal-

litusti tasapainossa. Kokonaislaatuun vaikuttava tekijä, laatu-ulottuvuuksien lisäksi, on myös yrityk-

sen imago. Se rakentuu muun muassa viestinnän, maineen ja ulkoisten tunnusmerkkien perusteella. 

Imagon pohjalta asiakas muodostaa omia persoonallisia mielikuvia yrityksestä. Jos nämä syntyneet 

mielikuvat ovat pääasiassa myönteisiä, voi asiakas helpommin jättää pienet virheet palvelussa huo-

mioitta. Yrityksen ydintuotteen asiakas odottaa olevan vähintäänkin hyväksyttävällä tasolla ja pienet 

laatuongelmat annetaan herkemmin anteeksi, jos kokonaisuus muuten on toimiva. Kuten aiemmin 

on jo tullut ilmi, hyvää laatua on hyvin vaikea arvioida ja määritellä. Koska hyvään kokonaislaatuun 
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vaikuttaa hyvin monta erilaista, jokaisen asiakkaan omalla laillaan kokemaa asiaa, sen muotoutumi-

seen on yrityksen hyvin vaikea vaikuttaa. (Komppula & Boxberg 2002, 42, 45-46; Rissanen 2005, 

257; Verhelä & Lackman 2003, 40-41.) 

 

Markkinoinnin haaste-teoksessa (Kuusela 1998, 121.) Grönroosia (1984) mukaillen, kerrotaan tekni-

sen laadun vastaavan kysymykseen ”Mitä?”. Eli mitä hyötyä asiakas palvelusta itselleen saa? Sen 

osatekijöitä ovat palveluprosessin toteuttamisessa tarvittavat koneet, laitteet, välineet sekä tekniset 

ratkaisut. Tämä laadun näkökulma painottaa lopputulosta, eikä niinkään itse prosesseja. Kuuselan 

(1998, 121.) kirjassa Grönroosin (1984) mukaan, kerrotaan toiminnallisen laadun vastaavan kysy-

mykseen ”Miten?”. Toiminnallinen laatu sisältää ne tekijät, jotka vaikuttavat asiakkaan kokemukseen 

palvelutilanteessa. Henkilökunnan merkitys toiminnalliseen laatuun on olennainen. Vuorovaikutuslaa-

tua Verhelä ja Lackman pitävät laadun tärkeimpänä, vaikeimpana ja useimmin epäonnistuvana 

osana. Se syntyy siitä kokemuksesta ja tunteesta, joka muotoutuu asiakkaan ja henkilökunnan välille 

palvelutilanteessa. Myös vuorovaikutuslaadun muodostumisessa henkilökunnan merkitys on tärkeä. 

(Komppula & Boxberg 2002, 42-43; Kuusela 1998, 212-122; Verhelä & Lackman 2003, 42.) 

 

 

4.3 Kokonaislaatu ja laadukkaaksi koetun palvelun kriteerit  

 

Yrittäjälle on tärkeää tietää, kuinka hänen asiakkaansa tuotteen kokonaislaadun kokevat. Onko tar-

jottu palvelu asiakkaan odotusten mukainen ja riittääkö tarjottu taso? Ovatko asiakkaat joltain osin 

tyytymättömiä? Jos ovat, tällöin epäkohdat on pyrittävä viipymättä korjaamaan. Siihen, kuinka asia-

kas kokee yrityksen toiminnan ja palvelukokemuksen kokonaisuutena, vaikuttaa jokainen yksittäinen 

palvelutapahtuma ja niiden onnistuminen. Pelkästään laatu-ulottuvuuksien perusteella ei vielä voi 

todeta, onko laatu hyvää vai huonoa. (Grönroos 1990, 71; Grönroos 2015, 105; Komppula & 

Boxberg 2002, 44; Verhelä & Lackman 2003, 46.) 

 

Grönroos (2015, 105.) kuvaa laadun olevan silloin hyvä, kun koettu laatu vastaa asiakkaan odotuk-

sia eli odotettua laatua. Yksi laadun kokemiseen selvästi vaikuttava tekijä on palvelutilanteen hal-

linta. Asiakas on tyytyväinen, jos hän kokee, että palvelutilanne on hänellä hallinnassaan. Jos esi-

merkiksi asiakkaasta riippumattomista syistä tulleen myöhästymisen vuoksi tuo hallinnan tunne vie-

dään häneltä pois, tulee asiakkaalle epämukava tunne ja tyytymättömyys palvelua kohtaan kasvaa. 

(Grönroos 1990, 71; Grönroos 2015, 105; Komppula & Boxberg 2002, 44; Verhelä & Lackman 2003, 

46.) 

 

Grönroos (1990, 72-75.) on koonnut kirjaansa ”Nyt kilpaillaan palveluilla” lukuisten eri maissa tehty-

jen tutkimusten perusteella kuusi laadukkaaksi koetun palvelun kriteeriä. Ensimmäinen, lopputulok-

seen liittyvä kriteeri on ammattitaito. Asiakkaat luottavat siihen, että palvelun tarjoajalta ja sen hen-

kilökunnalta, palveluun liittyviltä operatiivisilta järjestelmiltä sekä fyysisiltä resursseilta löytyvät asi-

akkaan ongelman ammattitaitoiseen ratkaisemiseen tarvittavat tiedot ja taidot. Toinen, prosessiin 

liittyvä kriteeri, Grönroosin mukaan on asenne ja käyttäytyminen. Jotta tämä täyttyisi, asiakkaille 
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tulee tulla tunne, että palvelutyöntekijöillä on todellinen halu, pyytämättä ja ystävällisesti, ratkaista 

heidän ongelmansa. (Grönroos 1990, 72-75.) 

 

Kolmanneksi kriteeriksi Grönroos (1990, 72-75.) mainitsee lähestyttävyyden ja joustavuuden. Myös 

nämä liittyvät prosessiin. Asiakkaat kokevat, että palvelu ja kaikki siihen liittyvät asiat, kuten opera-

tiiviset järjestelmät ja aukioloajat sekä henkilökunta, on suunniteltu ja toimivat niin, että palvelu on 

helposti saavutettava ja sopeutuu joustavasti asiakkaan vaatimuksiin ja toivomuksiin. Neljäntenä, 

prosessiin liittyvänä kriteereinä, ovat luotettavuus ja uskottavuus. Asiakkaan tulee pystyä luotta-

maan palvelun tarjoajan tai sen edustajien antamiin lupauksiin. Sekä lisäksi siihen, että toiminta on 

asiakkaan etujen mukaista. (Grönroos 1990, 72-75.) 

 

Myös asiakkaiden luottamus ja ymmärrys siihen, että palvelun tarjoaja tarvittaessa ryhtyy välittömiin 

toimenpiteisiin eli tilanteen normalisointiin, vaikuttaa osaltaan siihen, että asiakkaat kokevat palvelun 

laadukkaaksi. Kuudentena laadukkaaksi koetun palvelun kriteerinä on imagoon liittyvä maine. Asiak-

kaiden tulee pystyä luottamaan siihen, että he saavat palvelusta tarpeeksi rahalleen vastinetta ja 

voivat uskoa, että palvelun tarjoajalla on asiakkaan hyväksymät suorituskriteerit ja arvot. (Grönroos 

1990, 72-75.) 

 

Kirjassa ”Palvelujen johtaminen ja markkinointi” (Grönroos 2015, 122.) ylläoleva lista on täydentynyt 

lisäksi palvelumaisemalla. Prosessiin liittyvässä palvelumaisemassa asiakkaat kokevat, että palvelun 

fyysinen ympäristö ja siihen liittyvät tekijät ovat linjassa asiakkaan myönteisen kokemuksen kanssa. 

Listassa ei ole mainittu hintaa, koska sen merkitystä laadun kannalta ei ole tutkittu paljoakaan. Jos 

asiakkaat pitävät tuotteen hintaa liian korkeana, sitä ei osteta. Toisaalta hinnalla on merkitystä tuot-

teeseen kohdistuviin ennakko-odotuksiin. Perinteisesti korkeaa hintaa on pidetty merkkinä hyvästä 

laadusta. Sen vuoksi, asiakkaat voivat mieltää kalliin tuotteen tai palvelun hyvälaatuiseksi pelkästään 

hinnan perusteella. (Grönroos 1990, 72-74; Grönroos 2015, 122.) 
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5  ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN 

 

Asiakaskokemuksiin liittyviä mittaamisia voidaan tehdä kahdesta näkökulmasta. Mittaukset voivat 

perustua joko pelkästään asiakkaiden kokemuksiin tai asiakaskokemuksen johtamiseen sekä sen vai-

kutuksien mittaamiseen. Tavoitteena on luoda jokaisen yrityksen omiin tarpeisiin räätälöity, asiakas-

kokemuksille ja liiketoiminnalle asetettujen tavoitteiden mukainen mittaamiskokonaisuus. Oleellista 

on kiinnittää huomiota saatujen tulosten laatuun. Tieto, joka mittaamisen tuloksena saadaan, tulisi 

olla niin luotettavaa, että sen perusteella yritys pystyy tekemään ratkaisuja tarvittavista kehittämis-

päätöksistä ja niiden toteutuksesta. Jotta varmistetaan luotettavan mittaustiedon kerääminen, täyty-

vät kohdata oikeanlaiset kysymykset, oikeanlainen kohderyhmä sekä sopiva ajoitus. (Löytänä & Kor-

tesuo 2015, 187; Löytänä & Korkiakoski 2014, 140-141.) 

 

Asiakaskokemus on tullut yritykselle yhä merkityksellisemmäksi. Tästä syystä yritykset tarvitsevat 

myös työkaluja, joilla asiakaskokemuksen tasoa pystytään mittaamaan. Menestymisen kannalta on 

tärkeää, että asiakaskokemus omaksutaan olennaiseksi osaksi yrityksen kokonaisliiketoimintaa ja 

palvelun tuottamista. Mittarit tulisi asettaa siten, että niiden seurannassa hyödynnetään enemmän 

kuin yhtä tietolähdettä. Löytänä & Korkiakoski (2014, 24, 52.) kertovat kirjassaan, että asiakaskoke-

muksen ja hyvän taloudellisen menestyksen välillä on todistettu yhteys. Pelkillä taloudellisilla mitta-

reilla asiakaskokemusta ei siis voida mitata, vaan lisäksi tarvitaan myös asiakas- ja henkilöstömitta-

reita. Nämä kolme mittaria yhdessä muodostavat positiivisen kierteen, johon jokainen mittari on 

osaltaan vaikuttamassa. Asiakasmittareilla varmistetaan, että asiakasvuorovaikutus on halutun suun-

tainen. Henkilöstömittareiden avustuksella puolestaan varmistetaan, että yrityksen toiminta ja kult-

tuuri kehittyvät haluttuun, asiakaskeskeisempään suuntaan. Edellä mainittujen asiakas- ja henkilös-

tömittareiden seurauksena, myös taloudelliset mittarit kehittyvät toivottuun suuntaan. (Gerdt & Es-

kelinen 2018, 240; Löytänä & Korkiakoski 2014, 24.,52.) 

 

Jotta ihmiset eivät kyllästyisi vastaamaan usein toistuviin kyselyihin, suosittelevat Löytänä ja Korte-

suo  (2014, 143.) kiinnittämään huomiota mittausmallin suunnitteluun. Kysytään harvemmin ja kiin-

nitetään huomiota siihen, keiltä kysytään. Näin varmistetaan, että kohderyhmä on oikea. Mittauk-

sissa saatavan tiedon luotettavuuden kannalta täytyisi vastausprosentin olla riittävän suuri. Siihen, 

mikä vastausprosentti on riittävä, vaikuttaa esimerkiksi yritystyyppi (B2B- vai B2C-yritys), onko ky-

sely kohtaamis- vai asiakassuhdetasoinen ja käytetty tutkimusmetodi. Myös toimiala ja asiakkaiden 

tyytyväisyys vaikuttavat vastaamistasoon. Mitä tyytyväisemmät asiakkaat, sen varmemmin he halua-

vat kyselyyn vastata. B2B-toimialalla toimivien, pienten yritysten asiakassuhdetutkimuksissa yli 50 

oleva vastausprosentti on riittävä. Suurissa yrityksissä vastausprosentiksi puolestaan riittää 20-30. 

Jos B2C-yritykset pääsevät vastausprosenteissaan kymmeneen, voidaan sitä pitää jo hyvänä. (Löy-

tänä & Korkiakoski 2014, 142-143.) 
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5.1 Asiakasmittarit 

 

Palvelukokemuksen jälkeen asiakas on joko tyytyväinen tai tyytymätön. Eräsalon kirjassa Unohtuiko 

asiakas (2000) Zeithamlin ja Bitnerin (1996) mukaan laatu ja tyytyväisyys mielletään usein yhdeksi 

ja samaksi asiaksi, koska tyytyväinen asiakas on saanut hyvää laatua. Kuitenkin tyytyväisyys on kä-

sitteenä laajempi, laadun ollessa vain eräs asiakastyytyväisyyteen vaikuttava tekijä. Jotta tiedettäi-

siin, millä tekijöillä voidaan vaikuttaa asiakkaiden tyytyväisyyteen, tarvitaan siihen täsmällistä tietoa 

suoraan asiakkailta itseltään. Perinteisesti iso osa asiakaspalautteista on kerätty kyselylomakkeilla ja 

haastatteluilla. Tämä on kuitenkin muuttumassa nopeasti ja rinnalle on tullut menetelmiä, jotka 

mahdollistavat palautteen seurannan lähes reaaliaikaisesti. Myös perinteiset menetelmät puolustavat 

edelleen vankalla jalansijallaan paikkaansa. Jos kyselylomaketta ei ole tehty liian pitkäksi, on palaut-

teen saaminen paljon todennäköisempää, kuin silloin, jos kysymyksiä on liikaa. (Eräsalo 2000, 149-

150; Gerdt & Korkiakoski 2016; 161-162; Vesterinen 2014, 39-40.) 

 

Vaikka asiakastyytyväsyysmittauksista saadaan paljon informaatiota, kannattaa niistä saatavaa tie-

toa tarkastella kriittisesti. Parhaan tiedon asiakaskohtaamisten reaaliaikaisesta tilasta yritys saa asi-

akkaiden antamasta asiakaspalautteesta. Mittausta tehtäessä on ratkaisevaa tietää mitä, milloin, ke-

neltä ja missä kanavassa kysytään. Kanava, jonka välityksellä kysytään, on osaltaan vaikuttamassa 

siihen mitä kysytään. Myös ajoitus vaikuttaa siihen, millaisia vastauksia saadaan. Jos palvelutapahtu-

masta on kulunut jo pitkä aika, ei kuluttajalla ole enää tarkkaa muistikuvaa palvelutapahtumasta. 

Tällöin saadaan vääristynyt vastaus. Siitä huolimatta, että yritys tutkiikin ajoittain asiakastyytyväi-

syyttään, se pelkästään ei riitä. Tulos on vain tieto juuri senhetkisestä tilanteesta, eikä kehitystä pa-

rempaan tämän perusteella tapahdu, kuten halutaan. Jotta asiakastyytyväisyystutkimuksilla olisi jo-

tain suurempaa arvoa, tarvitaan myös käytännön toimia. Näiden toimien tulisi perustua tutkimuk-

sissa ilmenneisiin tuloksiin. (Eräsalo 2000, 149-150; Gerdt & Korkiakoski 2016; 161-162; Vesterinen 

2014, 39-40.) 

 

Ohjelmistoyhtiö Oraclen tekemän ja keväällä 2013 julkaiseman laajan asiakaskokemusta käsittelevän 

tutkimuksen (18 maata ja 1300 yritystä) mukaan tutkituissa yrityksissä käytetään yleensä neljää eri-

laista asiakaskokemuksen mittaria rinnakkain. Lisäksi selvisi, että asiakastyytyväisyyttä mitataan 

edelleen pääsääntöisesti perinteisillä markkinoinnin mittareilla, tai jollain muilla epäsuorilla mitta-

reilla. Näitä ovat muun muassa asiakkaiden määrä, uskollisuus, asiakasvaihtuvuus, markkinaosuus ja 

tunnettuus. Nämä perinteiset mittarit eivät kuitenkaan kerro, kuinka hyvin yritys on onnistunut yksit-

täisissä asiakaskohtaamisissa, vaan ne liittyvät enemmän asiakassuhteeseen. Asiakaskokemuksella 

on varmasti osuutta edellä mainittuihin epäsuoriin asiakaskokemuksen mittareiden tuloksiin, mutta 

myös useat muut tekijät voivat vaikuttaa esimerkiksi kuluttajan asiakassuhteen jatkumiseen. (Löy-

tänä & Korkiakoski 2014, 53-54.) 

 

Perinteisten epäsuorien mittareiden rinnalle on syntynyt myös asiakkaiden antamaan suoraan pa-

lautteeseen ja asiakaskohtaamisiin liittyviä mittareita. Niistä saadut vastaukset perustuvat asiakkai-

den antamaan palautteeseen, niin kohtaamisten, kuin koko asiakassuhteenkin aikana. Oraclen tutki-
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muksessa asiakastyytyväisyysmittaus oli suosituin käytetty asiakaskokemuksen mittari. Muita asia-

kaskokemusta kartoittavia mittareita ovat esimerkiksi USA:n markkinoilla käytettävä CX-indeksi, pal-

velun vaivattomuutta kysyvä Custom Effort Score (CES), sekä asiakkaan suositteluhalukkuutta tie-

dusteleva Net Promoter Score (NPS), joista tarkemmin seuraavassa. (Löytänä & Korkiakoski 2014, 

55-57.) 

 

Yksi suosituimmista ja laajimmalle levinneistä asiakaskokemuksen mittaamiseen luoduista malleista 

on Fred Reicheldin ja Bain & Companyn kehittämä Net Promoter Score. NPS on kehitetty tutkimuk-

sen perusteella, jonka mukaan parhaiten yrityksen tulevaa menestystä voidaan ennustaa asiakkai-

den suositteluhalukkuudella. Tutkimuksessa saatiin selville, että suosittelulla pystytään ennustamaan 

asiakkaan toimintaa tyytyväisyyttä paremmin. NPS tarkoittaa siis nettosuosittelulukua, joka perustuu 

kysymykselle: ”Kuinka todennäköisesti suosittelisit tätä yritystä ystävällesi tai kollegallesi?”. Vastauk-

set annetaan asteikolla 0-10. Nolla kuvastaa pienintä todennäköisyyttä, kymmenen ollessa suurin 

todennäköisyys. Luvun 0-6 antaneet luokitellaan arvostelijoihin, 7-8 neutraaleihin ja 9-10 suositteli-

joihin. NPS-luku saadaan, kun vähennetään arvostelijoiden prosentuaalinen osuus suosittelijoiden 

prosentuaalisesta osuudesta. (Löytänä & Kortesuo 2015, 202-203; Löytänä & Korkiakoski 2014, 57-

59; Gerdt & Korkiakoski 2016, 166.) 

 

Käytännön osoittamana on huomattu, että suositteluhalukkuus vaihtelee kulttuureittain. Muun mu-

assa suomalaisten, japanilaisten ja saksalaisten kynnys antaa numeroita 9-10 on huomattavasti esi-

merkiksi eteläeurooppalaisia korkeammalla. Malli on herättänyt myös ristiriitoja ja sen luotettavuutta 

on epäilty. Suoraviivaisuudessaan ja ohjattavuudessaan se on kuitenkin hyvin tehokas väline, jolla 

voi verrata omia tuloksiaan muiden yritysten vastaaviin tuloksiin. (Löytänä & Kortesuo 2015, 202-

203; Löytänä & Korkiakoski 2014, 57-59; Gerdt & Korkiakoski 2016, 166.)  

 

NPS-tuloksia ei tulisi kerätä vain keräämisen vuoksi, vaan saadut vastaukset ovat välittömiä toimen-

piteitä varten. Yrityksen tulisi laatia toimintamalli, jossa kaikki arvostelijat kontaktoidaan ja arvoste-

lun kohteena olleet tekijät ratkaistaan nopeasti. Ainoastaan tämä keino parantaa tuloksia ja sen 

myötä myös asiakaskokemusta. (Gerdt & Korkiakoski 2016, 167; Löytänä & Korkiakoski 2014, 59.) 

 

CES-mallin perustana on ajatus, että asiakkaiden arjen helpottaminen on oleellisempaa, kuin pyrki-

mys heidän jatkuvaan ilahduttamiseensa. Yhden lyhyen kohtaamisen perusteella asiakas ei usein-

kaan kykene muodostamaan mielipidettä siitä, pystyisikö hän suosittelemaan yritystä muille. Tällai-

sissa tilanteissa helppouden indeksi, CES, voi olla oikea vaihtoehto. Asiakkailta tiedustellaan: ”Kuinka 

helppoa asiointi yrityksen kanssa oli?” ja vastaukset annetaan asteikolla 1-7. Luvut yhdestä kolmeen 

kuvaavat helpon asioimisen eri tasoja, yhden ollessa erittäin helppoa. Numeron neljä antaneen mie-

lestä asiointi ei ole helppoa eikä vaikeaa. Numerot viidestä seitsemään kuvaavat vaikeaksi koetun 

palvelun eri tasoja, seitsemän ollessa erittäin vaikeaa. Helppouden indeksi saadaan, kun asioinnin 

helpoksi kuvanneiden prosenttiosuus vähennetään asiointia vaikeaksi kuvanneiden prosenttiosuu-

desta. (Löytänä & Korkiakoski 2014, 59-61; Gerdt & Korkiakoski 2016, 168-169.) 

 

 



         

         26 (73) 

CES on NPS-mittausta vakiintumattomampi ja sen käyttöön ei ole niin tarkkaa ohjeistusta. Myös ky-

symystä pystytään muokkaamaan kohtaamisesta riippuen. Tärkeintä on tunnistaa oikeat kohtaamis-

pisteet ja muokata siihen asiakkaan käyttäytymisen perusteella oikeat mittaamistavat ja kysymykset. 

(Löytänä & Korkiakoski 2014, 59-60; Gerdt & Korkiakoski 2016, 168-169.) 

 

 

5.2 Taloudelliset mittarit 

 

Pelkkien taloudellisten mittareiden perusteella ei voida riittävästi arvioida kohtaamisten tai kosketus-

pisteiden toimivuutta. Oracle jaottelee taloudelliset mittarit kolmeen eri osa-alueeseen: asiakashan-

kintaan, asiakaspysyvyyteen ja tehokkuuteen. Asiakashankinnan mittareita voivat olla ostoskorin 

arvo tai se, montako kertaa brändi mainitaan sosiaalisessa mediassa. Asiakkaiden pysyvyyttä taas 

voidaan mitata Net Promoter Scorella tai sillä, kuinka suuri osuus asiakkaan budjetista suuntautuu 

kyseiseen palveluun. Toiminnallisen tehokkuuden mittareina voidaan käyttää myynnin tai markki-

noinnin suoria kulkuja tai sitä, kuinka usein asiakaspalvelu kykenee ratkaisemaan asiakkaan ongel-

man jo ensimmäisellä yhteydenotolla. Jotta näitä edellä mainittuja mittareita voisi hyödyntää, tulee 

yrityksen tunnistaa, mille osa-alueelle se haluaa asiakaskokemuksensa kehittämistä kohdistaa ja te-

hostaa. Lopputuloksen kannalta on tärkeää, että asiakasmittareiden ja valittujen taloudellisten mitta-

reiden tuloksia verrataan ja tunnistetaan niiden välinen korrelaatio. (Löytänä & Korkiakoski 2014, 

62-63.) 

 

Yrityksillä on monia tavoitteita verratessaan asiakaskokemusta erilaisiin mittareihin. Niitä voivat olla 

asiakkaiden lojaliteetti, suositteluhalukkuus tai vaikka uusien asiakkaiden arvon selvittäminen. Kes-

keisin tavoite on kuitenkin asiakaspoistuman hallintaan liittyvissä asioissa, koska väistämättä yrityk-

set myös menettävät asiakkaitaan. He voivat vaihtaa yritystä, vaikka eivät varsinaisesti olisi entiseen 

tyytymättömiäkään. Asiakkaat ovat voineet muuttaa toiselle paikkakunnalle, vaihtaa työpaikkaa tai 

heidän kiinnostuksensa yritystä kohtaan ei ole ollut alun alkaenkaan kovin korkealla tasolla. Toisilla 

vaihdon syy on se, että he jostain syystä ovat tyytymättömiä yrityksen toimintaan, eli yritys on hoi-

tanut asiakkuuteen kuuluvat kohtaamiset huonosti. Lisäksi asiointipaikkaa voidaan vaihtaa siksi, ett-

eivät asiakkaat koe yrityksen tuottavan heille ollenkaan, tai tarpeeksi arvoa. Näiden vaihtajien mie-

lestä yrityksen toiminta on asiallista, mutta tuntevat jonkin toisen yrityksen antavan heille kokonai-

suutena enemmän arvoa. Näistä viimeisimmän ryhmän viesti on vakavin ja siihen pitäisi reagoida 

viipymättä. Kilpailukykyyn vaikuttavia tekijöitä tulisi analysoida omassa asiakkuusstrategiassaan ja 

miettiä, millä muutoksilla tilanne voidaan korjata. (Löytänä & Korkiakoski 2014, 63-64; Storbacka & 

Lehtinen 2006, 112-113.)  

 

 

5.3 Henkilöstömittarit 

 

Jotta asiakaskokemus voitaisiin muuttaa strategiseksi kilpailueduksi, edellyttää se koko yrityskulttuu-

rin muuttamista asiakaskeskeiseksi. Tässä ei onnistuta, ellei myös koko henkilöstöä sitouteta asiaan 
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ja oteta käyttöön mittareita, joilla muutoksen etenemistä henkilöstön keskuudessa voidaan tarkas-

tella. Henkilöstömittarit voivat olla joko kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia. (Löytänä & Korkiakoski 2014, 

64.) 

 

Kvantitatiivisia mittareita ovat esimerkiksi Human Capital Return On Investment (HCROI), joka ker-

too, kuinka paljon henkilöstöön sijoitettu euro tuottaa myyntikatetta, tai Human Capital Value Added 

(HCVA). Jälkimmäinen kertoo, kuinka paljon tehty työ tuottaa per työntekijä. Joitakin aikoja sitten 

on otettu käyttöön myös NPS-kysymyksen henkilöstöversio Employee Net Promoter Score, ENPS. 

Siinä NPS:a mukaillen työntekijöiltä kysytään heidän halukkuuttaan suositella työnantajaansa ystävil-

leen ja tutuilleen työpaikkana, asteikolla 0-10. (Löytänä & Korkiakoski 2014, 64.) 

 

Kvalitatiivisilla mittareilla voidaan arvioida strategian läpimenoa henkilöstön keskuudessa. Löytänä ja 

Korkiakoski (2014, 65.) kuvaavat teoksessaan Engaged-kirjaan perustuen asiakaskokemuksen stra-

tegisen johtamisen edellyttävän kolmen tason muutoksia. Ensimmäiseksi täytyy muuttaa käyttäyty-

mistä koko yritystasolla johtoportaasta asiakaspalvelijaan saakka. Toiseksi huomio tulisi kiinnittää 

tarkasti tunnistettuihin työtehtäviin ja niihin liittyvään käyttäytymiseen. Kolmantena huomio pitäisi 

kohdistaa johdon käyttäytymiseen ja siihen, että se tukee esimiestyötä asiakaskokemuksen rakenta-

misessa. (Löytänä & Korkiakoski 2014, 65.) 
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6 LIETSU PALVELUT OY, HUONEISTOHOTELLI LIETSU 

 

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii matkailu- ja majoitusliiketoimintaa harjoittava Lietsu Palvelut 

Oy ja sen yrittäjät Helena Puhakka-Tarvainen ja Maria Saastamoinen. Yritys on perustettu vuonna 

2019 ja se omistaa Joensuun keskustassa, vanhassa Postitalossa toimivan Huoneistohotelli Lietsun. 

Majoitustoiminta Lietsussa alkoi itsenäisyyspäivänä 2019. Yrityksen arvoja ovat karjalainen vieraan-

varaisuus, paikallisuus, omaleimaisuus ja vastuullisuus. Lietsun pyrkimyksenä onkin toimia edellä 

mainittujen tavoitteiden mukaisesti ja tuoda niitä kaikessa toiminnassaan esiin. (Finder.fi 2020; Liet-

suhotel.fi s.a.a; Lietsuhotel.fi s.a.b; Lietsuhotel.fi s.a.d.) 

 

 

 

KUVA 1. Vanhan Postitalon rakennus ja Lietsu. (Saastamoinen 2019) 

 

Yrityksessä on 31 huoneistovarusteltua, uniikisti sisustettua hotellihuonetta. Näistä 30 on kahden 

hengen huoneistoja, yksi yhden hengen huoneisto ja kaksi esteetöntä huoneistoa. Osa huoneistoista 

on välioven avulla yhdistettävissä perhehuoneeksi, jolloin yhden seurueen käytössä on kaksi huo-

neistoa. Sisustuksen kantavana teemana on karjalaisuus sekä paikallisuus. Jokaisella huoneistolla 

onkin oma teemansa ja tarinansa. Teemat ammentuvat paikallisesta kaupankäynnin ja teollisuuden 

historiasta, kulttuurista, luonnosta ja karjalaisesta kansanperinteestä. Kullakin huoneistolla on perin-

teisen numeron lisäksi myös oma karjalankielinen, huoneiston teemasta kertova, nimensä. Sisustuk-

sessa kierrätysesineitä, -astioita ja -huonekaluja on yhdistetty nykyaikaisiin sisustuselementteihin, 

niin huoneissa kuin tuvassakin. Tupa on nimitys sisääntuloaulalle, jossa sijaitsevat vastaanotto sekä 

oleskelu- ja aamiaistilat. (Lietsuhotel.fi s.a.b; Lietsuhotel.fi s.a.c; Lietsuhotel.fi s.a.d; Ruusila 2020, 

16-17.)  
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Huoneistojen varustelutaso mahdollistaa kodinomaisen majoittumisen pidemmäksikin aikaa. Vakio-

varustukseen kuuluvat jääkaappi-pakastin, liesi, astian- ja pyykinpesukoneet, mikroaaltouuni, kah-

vin- ja vedenkeittimet, leivänpaahdin, hiustenkuivaaja, sekä astioita ja ruokailu- ja ruuanlaittoväli-

neitä. Lisäksi jokaisessa huoneistossa on ilmastointi ja lämmitys, tv, Wifi ja suihku sekä kahvakuula 

tai muu pieni kuntoiluväline. Perinteisiä avainkortteja ei hotellissa ole käytössä, vaan kaikissa ovissa 

on koodilla toimiva lukitus. (Lietsuhotel.fi s.a.c; Lietsuhotel.fi s.a.e; Ruusila 2020.) 

 

Muita palveluita Lietsussa ovat erikseen varattavissa olevat karjalaishenkiset aamu- ja iltapalat, 

sauna sekä polkupyörät, joita voi halutessaan lainata. Palveluihin kuuluu lisäksi kokoustilojen vuok-

raus ja mahdollisuus tilata myös kokoustarjoilut Lietsusta. Lemmikkejä ja heidän kanssaan matkus-

tavia on huomioitu lemmikkihuoneilla, lainattavilla makuualustoilla ja ruokakupeilla. (Lietsuhotel.fi 

s.a.c; Lietsuhotel.fi s.a.e; Ruusila 2020.) 

 

Esteettömyys Lietsussa on pyritty huomioimaan mahdollisimman kattavasti. Rajoituksia on hieman 

asettanut se, että huoneistohotelli sijaitsee 1950-luvulla rakennetussa liikekiinteistössä. Talon iästä 

johtuen, kaikkia rakenteellisia kulkurajoitteita ei ole pystytty vuoden 2019 lopussa valmistuneessa 

kiinteistön remontissa täysin poistamaan. Heti pääoven edestä löytyy invalidipysäköintipaikka ja 

luiska. Hotellin vastaanotto sijaitsee rakennuksen viidennessä kerroksessa, jonne ala-aulasta pääsee 

hissillä. Vastaanotosta löytyy kuulolaitetta käyttävien avuksi induktiosilmukka. Kuten vastaanottokin, 

myös esteettömät huoneistot löytyvät viidennestä kerroksesta. Toiseen näistä on tarvittaessa mah-

dollista tuoda opaskoira. (Lietsuhotel.fi s.a.f.) 

 

Kuulo- ja näkövammaisten suunniteltuihin ja suunnittelemattomiin herätyksiin saatavissa ovat vä-

rinäherätyskello, sekä visuaalinen ja värisevä paloilmoitin. Koska hotellin sisustuksessa on käytetty 

runsaasti kierrätystavaroita ja -huonekaluja, on niiden mikrobivapaus ja puhtaus pitänyt varmistaa 

ennen käyttöönottoa. Tämä on tehty kolmivaiheisella (mekaaninen, otsonointi ja vetyperoksidikaasu-

tus) puhdistusmenetelmällä. Täten myös sisäilmasairaat ja herkistyneet asiakkaat pystyvät majoittu-

maan, ilman että saavat vanhoista tavaroista oireita. (Lietsuhotel.fi s.a.f.) 

 

Nykysuomen sanakirja kuvaa lyhyesti huoneistohotellin hotellina, josta pystyy vuokraamaan keittiölli-

siä huoneistoja. Tilastokeskus määrittelee huoneiston seuraavalla tavalla ”…huoneistot vastaavat 

majoitusyksikkönä huonetta. Ne muodostuvat yhdestä tai useammasta huoneesta ja niissä on 

yleensä keittiö/ keittokomero sekä oma kylpyhuone.” (Kotimaisten kielten keskus s.a.; Tilastokeskus 

s.a.) 
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Nimi Lietsu tulee karjalan kielestä ja tarkoittaa keinua, kiikkua ja liekkua. Viime vuosisadan alkupuo-

lella kyläkiikut (Lieds̆u) olivat yleisiä nuorten kokoontumispaikkoja ja usein sellainen löytyi joka ky-

lästä. Kuvissa 2. ja 3. nähdään 1920-luvun nuorisoa kokoontuneena kyläkeinulle. (Kemppinen 1977, 

276; Kotimaisten kielten keskus 2009; Pyöli 2016; Viljamaa s.a.) 

 

                 

KUVA 2. Ryhmä nuoria miehiä ja naisia kyläkeinussa 1920-luvulla. (Viljamaa, s.a.)  

 

  

 KUVA 3. Laina Koivu Viljamaan kyläkeinussa 1920-luvulla. (Viljamaa, s.a.) 
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7 TUTKIMUKSEN KULKU 

 

Kyseessä on tutkimustyö, jossa koemajoittumisen yhteydessä tehdyllä kyselyllä haluttiin selvittää, 

millainen on Lietsun koemajoittujien asiakaskokemus ja mitkä asiat siihen vaikuttavat. Tätä haluttiin 

selvittää aivan hotellitoiminnan alkuvaiheessa, jotta mahdollisesti suunnittelu- ja rakennusvaiheessa 

huomaamatta jääneet piilevät ongelmakohdat, tai muut asiakaskokemusta heikentävät tekijät saa-

taisiin esiin. 

 

Nouseeko palvelupolun matkalla esiin mitään negatiivisia huomioita esimerkiksi markkinoinnista, mil-

jööstä, toiminnoista tai palveluista? Tarkistelemalla asiakkaiden kosketuspisteistä antamia arvioita, 

nähdään, saako jokin osa-alue erityisen alhaisia pisteitä ja tuleeko avoimissa vastauksissa jostakin 

samasta aiheesta useampia palautteita. Näin kyselyssä saatuun palautteeseen pystytään reagoi-

maan pikaisesti ja mahdolliset selkeät epäkohdat saadaan korjattua heti toiminnan alkuvaiheessa.  

 

Kyselyssä tutkittiin myös sitä, millaiset ennakko-odotukset koemajoittujilla Lietsusta olivat. Millaisen 

mielikuvan asiakkaat ovat erilaisten markkinointimateriaalien ja kanavien perusteella Lietsusta saa-

neet ja kuinka toteutunut kokemus vastaa saatua ennakkomielikuvaa ja -odotuksia? Tätä asiakasky-

selylomaketta tehtäessä, kehitetään myös apuväline säännölliseen asiakaskokemuksen arviointiin ja 

sen tulosten pohjalta tapahtuvaan toiminnan kehittämiseen. 

 

 

7.1 Tutkimusmenetelmä     
 

Laadullisessa eli kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritään saamaan vastaus kysymykseen ”Mistä tässä 

ilmiössä on kyse?” Kvalitatiivisen tutkimuksen tarkoitus on selittää tutkimuskohteen käyttäytymistä 

ja päätöksien takana olevia syitä. Tutkittavan otoksen määrä on yleensä pieni ja se analysoidaan 

hyvin tarkasti. Pyrkimyksenä ei ole löytää tilastollisia yleistyksiä. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa selvi-

tetään kuluttajan arvoja, asenteita, tarpeita sekä odotuksia, eli pyritään ymmärtämään asiakkaan 

toimintaa. Saadun tiedon avulla pystytään esimerkiksi kehittämään toimintaa, markkinointia ja tuote-

kehitystä. (Heikkilä 2004, 16; Kananen 2015, 127.) 

 

Kvalitatiivisen tutkimuksen aineisto on yleensä tekstimuotoista ja sitä ei kerätä niin strukturoidusti 

kuin kvantitatiivisessa tutkimuksessa. Materiaali voi olla kirjallista-, kuva- tai äänimateriaalia, joka on 

juuri kyseistä tutkimusta tai mahdollisesti jotain muuta tarkoitusta varten kerättyä. Aineistoa voidaan 

kerätä joko perinteisesti lomakehaastatteluilla tai haastattelemalla keskustelunomaisesti, avoimia 

kysymyksiä esittäen. Haastattelu voidaan toteuttaa myös teemahaastatteluilla tai ryhmäkeskuste-

luilla, joihin osallistuu neljästä kahdeksaan henkilöä kerrallaan. Näille haastatteluille on ominaista, 

että molemmat haastatteluun osallistuvat osapuolet vaikuttavat toisiinsa. Muita laadullisen tutkimuk-

sen aineistonkeruumenetelmiä ovat muun muassa tutkittavan yhteisön toiminnan keskellä tapahtuva 

osallistava havainnointi tai eläytymismenetelmä. Tutkimuksessa voidaan käyttää myös valmiita ai-

neistoja, joita tyypillisimmin ovat kirjeet, päiväkirjat sekä omaelämänkerrat. (Heikkilä 2004, 17.) 
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Kvantitatiivisen eli määrällisen tutkimuksen tavoitteena on yleistää tutkimustulokset otoksesta saa-

dun tiedon avulla. Tämä tarkoittaa, että kysytään pieneltä joukolta ihmisiä, mitä mieltä he ovat asi-

asta ja sen perusteella vedetään yleistävät johtopäätökset, jotka kattavat koko kohderyhmän eli po-

pulaation. Joukko, joka tutkimukseen valitaan, tulisi olla koostumukseltaan sellainen, että se vastaa 

ominaisuuksiltaan mahdollisimman tarkkaan koko populaatiota. Näin saadaan otoksen virheet mini-

moitua mahdollisimman vähiin. Tässä kuitenkaan harvoin onnistutaan aivan täydellisesti. (Kananen 

2015, 202.) 

 

Määrällinen tutkimus pohjautuu aina teoriaan, ja kohdistuu käytännön toimintaan eli empiriaan. 

Kvantitatiivista tutkimusta käytetään, jos halutaan selvittää eri asioiden välisiä riippuvuuksia tai muu-

toksia, joita tutkittavassa ilmiössä on tapahtunut. Ilmiötä kuvataan numeerisen tiedon pohjalta ja 

havainnollistamisen apuna käytetään taulukoita ja kuvioita. Luotettavien vastausten saamiseksi tulee 

perusjoukosta otetun otoksen olla numeerisesti riittävän suuri ja edustava. Tutkimussuuntana kvan-

titatiivinen tutkimus on sopiva myös siinä tapauksessa, kun halutaan tutkia lukumääriin tai prosentti-

osuuksiin liittyviä kysymyksiä. Tutkimus vastaa esimerkiksi kysymyksiin ”Mikä? Missä? Paljonko? ja 

Kuinka usein?”. Yleisin aineistonkeruumenetelmä tilastollisessa tutkimuksessa on kyselylomake val-

miilla vastausvaihtoehdoilla, mutta kysely voidaan toteuttaa myös kyselylomakkeen lisäksi esimer-

kiksi puhelu- tai verkkohaastatteluina. Jotta kyselylomakkeessa (survey) osattaisiin kysyä oikeita ky-

symyksiä ja voitaisiin mitata ilmiön tekijöiden ja muuttujien suhteita, täytyy ensin olla perehtynyt 

itse ilmiöön ja sen teorioihin. (Heikkilä 2004, 16-17; Hirsjärvi et al. 2006, 130-131; Kananen 2015, 

197,202.) 

 

Kyselytutkimuksen käyttäminen on edullista, antonyymisyyden säilyttävää, suhteellisen nopeaa. Itse 

tutkimustilanne säilyy myös mahdollisimman objektiivisena. Tutkimustavan käytön haitaksi voidaan 

mainita vastaamishaluttomuuden vaara. Näin otanta voi jäädä toivottua suppeammaksi, joka taas 

vaikuttaa tulosten luotettavuuteen. Kyselytutkimusta voisi myös valmiiden vastausvaihtoehtojen 

vuoksi luonnehtia myös melko joustamattomaksi. Lisäksi jos kysymyksissä huomataan virheitä, ei 

niitä pysty korjaamaan enää kesken tutkimuksen, kuten haastattelussa pystyisi. (Kananen 2015, 

202.) 

 

Koemajoittumisen aineistonkeruu tapahtuu asiakkaille jaettavalla kyselylomakkeella. Tutkimustyö 

tehdään toiminnallisena tapaustutkimuksena ja siinä on piirteitä sekä kvalitatiivisesta että kvantitatii-

visesta tutkimusmenetelmästä. Kanasen (2015, 67) teoksessa kuvataan tapaustutkimuksen tutki-

musstrategiaan kuuluvan juuri monimenetelmäisyys, joka on yhdistelmä laadullista ja määrällistä 

tutkimusmetodia. Tapaustutkimusta ei nähdä vain erillisinä menetelmäkokonaisuuksina, vaan usein 

aivan omana tutkimusstrategianaan. Asiakaskyselylomakkeen kysymykset etenevät asiakkaan koske-

tuspistepolun mukaisesti. Koemajoittujat arvioivat kysymyksiä kirjallisesti ja pisteytyksin, sitä mukaa 

kun kosketuspisteet eteen tulevat. (Heikkilä 2004, 16-17; Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 2006, 123, 

171; Kananen 2015, 67.) 
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Tutkimusryhmän pienuudesta johtuen, ei kysymykseen tullut pelkkä kvantitatiivinen tutkimus, vaikka 

kyselylomaketta aineistonkeruumenetelmänä käytetäänkin. Asiakkailta kerättyä aineistoa ei myös-

kään ole tarpeeksi, jotta siitä voitaisiin tehdä suoraan päätelmiä yleistettävyyden kannalta, kuten 

kvantitatiivisessa tutkimuksessa. Teoksessa Tutki ja Kirjoita (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2006, 

171.) kuvataan, että yksittäisessä näkyy kuitenkin jollain tavalla myös yleinen suuntaus. Tämä tar-

koittaa, että tutkittaessa yhtä yksittäistä tapausta tarpeeksi tarkkaan, saadaan näkyville myös se, 

mikä ilmiössä on useasti toistuvaa ja laajemmassa mittakaavassa merkittävää. Joten melko vähäistä-

kin vastausmäärää tarkastellessa pystytään näkemään se suunta, mitä mieltä valtaosa asiakkaista 

kyseisestä asiasta on. (Heikkilä 2004, 16-17; Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 2006, 123, 171; Kananen 

2015, 67.) 

 

Tutkimusongelma kuuluu: ”Mitkä asiat ovat niitä, jotka vaikuttavat Lietsussa majoittuvien henkilöi-

den asiakaskokemukseen?” Tällä kysymyksellä selvitetään mitkä ovat Lietsun toiminnan helmet ja 

toisaalta onko jotain asioita, mitkä vaatisivat vielä kehittämistä. Tästä johdettu tutkimuskysymys on 

”Millä tasolla majoittujien toteutunut asiakaskokemus on heti majoittumisen jälkeen ja kuinka se 

poikkeaa heidän ennakko-odotuksistaan? Kysymyksen odotetaan selvittävän, poikkeavatko majoittu-

jien ennakko-odotukset ja koetut asiakaskokemukset merkittävästi toisistaan. Toisella tutkimuskysy-

myksellä selvitetään ”Kuinka Lietsun markkinointimateriaali (esimerkiksi verkkosivut ja Facebook) ja 

siinä olevat mielikuvat ja palvelulupaukset asiakkaiden mielestä vastaavat todellisuutta?” Kysymyk-

sen tarkoituksena on selvittää, kuinka asiakkaat kokevat Lietsun markkinoinnin tyylin. Luovatko esi-

merkiksi verkkosivut majoittujille myöhemmin katteettomiksi osoittautuvia ennakko-odotuksia paikan 

ilmapiiristä, huoneista, aamupalasta tai muista palveluista? 

 

 

7.2 Tutkimuksen toteutus 

 

Tutkimus perustuu 5.-6.12.2019 Lietsussa järjestettyyn koemajoittumiseen. Tällöin toteutettiin tutki-

muksen aineistonkeruu, joka tapahtui paperisella kyselylomakkeella. Vastausmuodoksi valittiin pape-

rilomake sähköisen kyselyn sijaan, koska näin ajateltiin saatavan enemmän ja kattavampaa vastaus-

materiaalia. Laaditusta kyselylomakkeesta tarkemmin osiossa 7.4. Koemajoittumiseen osallistunei-

den henkilöiden hankkimisesta vastasivat yrittäjät Maria Saastamoinen ja Helena Puhakka-Tarvai-

nen.  

 

Testiasiakkaita yöpyi viidessä huoneistossa. Neljässä majoittui kaksi aikuista ja yhdessä huoneistossa 

kaksi aikuista ja kolme lasta. Kyselylomakkeet jaettiin kaikille täysi-ikäisille majoittujille heidän saa-

puessaan, eli lomakkeita jaettiin kymmenen kappaletta. Tutkimusryhmän pienuudesta johtuen, tutki-

muksen lisämateriaalina käytetään myös TripAdvisor ja Booking.com matkailusivustoilta löytyviä, 

koemajoituksen jälkeen alkuvuodesta annettuja asiakasarviointeja Lietsusta. Sen perusteella pysty-

tään vahvistamaan sitä mielipidesuuntaa, joka koemajoittujien antamista vastauksista välittyy. 

 

Majoittujissa oli monipuolisesti edustettuna Lietsun eri asiakasryhmät, joiden mielipide ja huomiot 

huoneistohotellista haluttiin saada selville. Näitä asiakasryhmiä ovat liikematkustajat, lapsiperheet, 
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ulkomaalaiset sekä liikunta- ja aistirajoitteiset. Asiakasryhmiin saatiin yhteys Facebookin ja siellä ole-

vien teemaryhmien kautta. Näissä ryhmissä tiedotettiin mahdollisuudesta osallistua yhden euron 

maksavaan koemajoittumiseen puolison, perheen tai ystävän kanssa. Joukkoon liikunta- ja aistira-

joitteisia ihmisiä yrittäjät olivat ottaneet yhteyttä jo huoneistohotellin suunnittelu- ja rakennusvai-

heessa. Tällöin selvitettiin kyseisen asiakasryhmän erityistarpeita sujuvan asioinnin mahdollista-

miseksi. Nyt tältä samalta joukolta tiedusteltiin, olisiko joku halukas osallistumaan testiyöpymiseen. 

Facebookin teemaryhmistä testimajoitukseen vapaaehtoisiksi ilmoittautuneista yksittäiset henkilöt 

valikoituivat sattumanvaraisesti arpomalla. Kukaan koemajoitukseen osallistuneista henkilöistä ei 

ollut käynyt ennakkoon paikanpäällä tutustumassa Lietsuun. Kukaan ei myöskään ollut sukulainen 

tai perhetuttu. Tällä pyrittiin osaltaan varmistamaan rehellisen palautteen saaminen. Kyselyyn vas-

tattiin anonyymisti, eli koemajoittujilta ei lomakkeessa kysytty nimi-, henkilö-, osoite- tai muitakaan 

tietoja, joista heidät jälkikäteen voitaisiin tunnistaa.  

 

Koemajoittujilla oli mahdollisuus varata majoituksensa normaalin varauskäytännön mukaisesti, joko 

sähköisesti Lietsun kotisivujen kautta tai soittamalla. Erilaisten varaussivustojen käyttö oli tässä ta-

pauksessa rajattu väärinkäsitysten välttämiseksi pois käytöstä. Todellisella varaustapahtumalla saa-

tiin tietoa oman varausjärjestelmän toimivuudesta käytännössä. Sisäänkirjautumisen pystyi teke-

mään sähköisesti ennakkoon tai perinteisesti paikanpäällä. Osa Lietsun huoneistoista on eläinhuo-

neistoja ja näin testiyöpymiseen osallistuneet pystyivät ottamaan halutessaan mukaansa myös lem-

mikkinsä. Tästä tuli kuitenkin ilmoittaa jo varausvaiheessa.  

 

Koemajoittumiseen kuului luonnollisesti myös aamupala, jotta kaikki pystyisivät antamaan arvionsa 

siitäkin. Tavallisesti aamupalan saa ennakkovarauksella, eikä se automaattisesti kuulu huonehintaan. 

Saunatilat eivät aivan ennättäneet valmistua avajaispäivään mennessä, joten tätä osiota emme voi-

neet kyselyyn sisällyttää. Säännöllisessä toiminnassa saunan käyttö kuuluu ennakkovarauksella ve-

loituksetta huoneen hintaan. 

 

Noin viikko ennen testiyöpymistä, Helena Puhakka-Tarvainen lähetti sähköpostitse koemajoittujille 

saatekirjeen (liitteet 1 ja 2), jossa kerrottiin koemajoittumisesta, asiakaskyselyn tarkoituksesta ja 

kyselyn palautuksesta. Kirje laadittiin sekä suomeksi, että englanniksi. 

 

Asiakkaat saapuivat torstain 5.12 kuluessa, osa hyvinkin myöhään. Sisäänkirjautumisen he olivat 

tehneet jo ennakkoon verkossa tai tekivät saapuessaan vastaanottoon. Tässä vaiheessa koemajoit-

tujat saivat asiakaskyselylomakkeen mukaansa. Samalla suullisesti käytiin vielä läpi täyttö- ja palau-

tusohjeet. Myös jo aikaisemmin sähköpostitse lähetetty saatekirje oli liitetty kyselylomakkeeseen. 

 

Itsenäisyyspäivän aamuna asiakkaat söivät aamupalan joko yhteisessä tuvassa tai veivät sen huo-

neistoonsa ja nauttivat siellä. Pääosa käytti yleistä ruokailutilaa. Aamupäivällä kello kahteentoista 

mennessä, tuolloin Lietsun normaalikäytännön mukaisesti, testimajoittujat poistuivat ja jättivät täy-

tetyt kyselylomakkeet vastaanottoon. Kaikki kymmenen henkilöä, joille lomake oli jaettu, myös sen 

täytettynä palauttivat. Joten palautusprosentti oli täysi sata. 

 



         

         35 (73) 

Annettujen vastausten analysointia varten luotiin Webropol-ohjelmistolla täysin kyselylomaketta vas-

taava kysely, johon kaikki annetut vastaukset syötettiin. Englanninkieliset vastaukset suomennettiin 

ennen ohjelmistoon syöttöä. Webropolin avulla saatiin tuloksista luotua asiaankuuluvat yhteenvedot 

ja kuviot tutkimuksen tueksi. 

 

 

7.3 Kyselylomake 

 

Hyvän kyselylomakkeen ominaisuuksiin kuuluu, että ulkoasultaan se on siisti ja selkeä. Näin se myös 

houkuttelee vastaamaan. Vastaajalle tulisi välittyä tunne, että hänen vastauksillaan todella on merki-

tystä. Kyselylomake ei saisi olla liian pitkä ja jokaisen kysymyksen tarpeellisuutta tulisikin erikseen 

miettiä. Jos kysymys ei tutkimuksen kannalta ole oleellinen, tulisi se jättää kysymyspatteristosta 

pois. Lomakkeen kysymyksien tulisi olla hyvin aseteltuja, eikä tekstin liian tiiviistä. Ohjeistuksen ja 

strukturoitujen vastauksien pitäisi myös olla yksiselitteisiä, jotta kaikki varmasti ymmärtävät asian 

samoin. Esimerkiksi termien ”usein” tai ”harvoin” kulloinenkin määritelmä riippuu jokaisen vastaajan 

omasta mielikuvasta, joten niihin annettuja vastauksiakaan ei voi pitää yksiselitteisinä. Muun muassa 

palvelun käyttötiheyttä tiedustellessa, tulisi kysyä käyntikertojen määrää jonkun tietyn aikavälin ai-

kana. Näin kaikki vastaukset tulevat annetuksi saman asteikon mukaisesti. Kysymyksissä olisi hyvä 

olla juokseva numerointi ja niiden tulisi myös edetä loogisessa järjestyksessä. Hyvässä kyselylomak-

keessa saman aiheiset kysymykset on ryhmitelty omiksi, selkeästi otsikoiduiksi kokonaisuuksikseen 

ja niissä käytetty kieli tulisi olla normaalia käyttökieltä ilman erikoistermejä. (Heikkilä 2006, 48-49; 

Kananen 2015, 229-231.) 

 

Koemajoittujille tehty kyselylomake koostui pääasiassa avoimista kysymyksistä. Lisäksi oli muutamia 

strukturoituja kysymyksiä, joissa vastausvaihtoehdot oli annettu valmiiksi. Lomakkeesta löytyi myös 

kaksi sekamuotoista kysymystä, joissa valmiiden vastausvaihtoehtojen lisäksi oli myös avoin vaihto-

ehto ”Muu, mikä?”. Avoimien kysymysten hyviä puolia on, että vastaajat pystyvät vastaamaan rajoi-

tuksetta ja tuomaan esille sellaisia näkökantoja tai parannusehdotuksia, joita kyselyn laatija ei ole 

tullut ajatelleeksikaan. Lisäksi avoimet kysymykset ovat helppoja laatia. Niiden huonoiksi puoliksi 

voidaan puolestaan lukea vastausten käsittelyn työläys ja luokittelun vaikeus. Vastaajat eivät välttä-

mättä vastaa juuri kysymyksessä esitettyyn kysymykseen, vaan ehkä vain hiukan sen suuntaisesti. 

Tällaisien vastauksien analysointi ja luokittelu on erityisen haasteellista. Vastaajan houkutus jättää 

avoimissa kysymyksissä joitain osioita täysin vastaamatta voi olla myös suuri. (Heikkilä 2006, 50-

52.) 

 

Strukturoitujen vastausten etuina on, että myös kielellisesti vähemmän lahjakkaiden, eli niiden, jotka 

eivät osaa tai koe osaavansa muotoilla vastauksiaan, palautteen antaminen helpottuu. Lisäksi niillä 

henkilöillä, jotka eivät yleensä mielellään anna arvostelevaa tai negatiivista palautetta, kritiikin anto 

tulee helpommaksi. Haittapuolena voidaan mainita, että vastaaja ei välttämättä löydä annetuista 

vastauksista itselleen sopivaa, koska niiden määrä ja laatu on rajallinen. Vastaukset voidaan ehkä 

myös antaa sen tarkemmin harkitsematta, jolloin tulos ei vastaa kuluttajan todellista mielipidettä 

asiasta. (Heikkilä 2006, 50-52.) 
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Koemajoittujien kyselylomake etenee asiakaspolun mukaisesti, alkaen ennakko-odotusten kartoituk-

sesta ja tiedonhankinnasta, uloskirjautumiseen ja odotusten toteutumisen tiedusteluun. Kysymykset 

on ryhmitelty omiksi osioikseen. Kysymysryhmiä lomakkeessa on kymmenen, joista kymmenes on 

NPS-mittari. Lisäksi alussa tiedustellaan vastaajan taustatietoja. Osiot koostuvat avoimista kysymyk-

sistä, sekä mahdollisuudesta antaa aihealueesta avointa palautetta. Jokaisen osion lopuksi pyyde-

tään kokonaisarvosanaa kyseisestä aihealueesta. Numeroarviointien asteikko on asetettu välille -5 ja 

+5, jotta erot negatiivisten ja positiivisten arvioiden välillä tulevat selkeästi esiin. Lisäksi jokaisen 

asteikon jälkeen pyydetään perustelemaan, miksi kyseinen arvosana on annettu. 

 

Aivan viimeisenä lomakkeesta löytyy NPS-mittari, eli asiakkailta tiedustellaan, millä todennäköisyy-

dellä he suosittelisivat Lietsua tuttavilleen. Asteikko NPS-mittarissa on 1-10. Yhteensä kyselylomak-

keessa oli 71 kysymystä, johon koemajoittujilla oli mahdollista vastata. Lomakkeet löytyvät skannat-

tuina Lietsusta sekä opinnäytetyön tekijältä. Lisäksi alkuperäiset paperiset kyselylomakkeet ovat tal-

letettuina opinnäytetyön tekijän arkistoon. Opinnäytetyön lopusta löytyy kysymyslomakkeen malli-

sivu (liite 3) ja kaikki kyselyyn sisältyneet kysymykset (liite 4). 

 

 

7.4 TripAdvisor ja Booking.com 

 

Kuten jo kohdassa 7.3 ”Tutkimuksen toteutus” mainittiin, tutkimusryhmän pienuudesta johtuen tar-

kastellaan koemajoittujilta saatavan tutkimusmateriaalin rinnalla lisäksi TripAdvisorissa ja Boo-

king.comissa Lietsusta annettuja asiakasarviointeja. Näin pystytään osittain vahvistamaan saatavan 

tutkimuksen tulosta. 

 

TripAdvisor ja Booking.com ovat kansainvälisiä matkailusivustoja, joiden avulla matkailija pystyy ver-

tailemaan matkailupalveluiden hintoja, tekemään varauksia, tarkastelemaan yrityksistä annettuja 

arviointeja ja myös itse antamaan käyttämilleen palveluille arviointeja. (Booking.com 2020; TripAdvi-

sor 2020.) 

 

TripAdvisoriin asiakkaat antavat arviointinsa asteikolla 1-5. Kun asiakas arvioi palvelun viiden pisteen 

arvoiseksi, se on heidän mielestään tasoltaan tällöin erinomaista. Neljä pistettä merkitsee erittäin 

hyvää tasoa, kolme keskitasoa, kaksi pistettä huonoa ja yksi erittäin huonoa. (TripAdvisor 2020.) 

 

Booking.com:ssa asiakasarviointien pisteitä on mahdollista antaa välillä 1-10. Kymmenen ja yli yh-

deksän pistettä merkitsevät erinomaista ja seitsemästä yhdeksään pistettä hyvää laatua. Viiden ja 

seitsemän välille arvioidun laatutason Booking.com määrittelee asteikollaan kelvolliseksi. Jos asiak-

kaat arvioivat palvelun kolmen ja viiden pisteen väliin, on laatu heidän mielestään huonoa. Palvelun 

laadun ollessa todella huonoa, asiakkaiden antamat pisteet jäävät yhden ja kolmen välille. (Boo-

king.com 2020.) 
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7.5 Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti 

 

Reliabiliteetilla tarkoitetaan mittauksen toistettavuutta, eli sitä, että aineiston keruu on tehty oikein. 

Jos mittari tai mittaustulos on reliaabeli, on se silloin pysyvä ja antaa joka mittauskerralla samoja 

tuloksia. (Heikkilä 2004, 187; Heinonen 2014.) 

 

Validiteetilla eli pätevyydellä puolestaan kuvataan sitä, kuinka paljon tutkimuksessa on onnistuttu 

kuvaamaan sitä mitä alun perin on ajateltukin. Kysely- tai haastattelututkimuksessa validiteettiin voi-

daan vaikuttaa erityisesti tutkimuskysymysten laadinnalla eli sillä, kuinka hyvin niiden avulla saadaan 

vastaus tutkimusongelmaan. Validius linkittyy myös tiiviisti sovellusalueen teoriaan ja käsitteisiin. 

Kun tarkastellaan, onko mittauksilla vastaavuutta teoriaisuuden käsitteiden kanssa, puhutaan sisäi-

sestä validiteetista. Jos lisäksi muut tutkijat tulkitsevat tutkimustulokset samoin, on tutkimus myös 

ulkoisesti validi. (Heikkilä 2004, 186; Heinonen 2014.) 

 

Tämän tutkimuksen otanta oli hyvin suppea, koska kyselyyn vastanneita koemajoittujia oli vain kym-

menen. Testiryhmään saatiin edustajia niistä kohdeasiakasryhmistä, joita oli ajateltukin. Yöpymässä 

oli lapsiperhe, ulkomaalaisia, työssään paljon matkustavia sekä aistirajoitteisia. Jokainen kyselylo-

makkeen saaneesta vastaajasta poistuessaan sen myös täytettynä palautti. Huomioitavaa oli, että 

vastaajat todella olivat käyttäneet aikaa ja vaivaa lomakkeen täyttämiseen. Kaikki olivat vastanneet 

kysymyksiin yhdellä tai useammalla lauseella, mikäli heillä vain henkilökohtaista kokemusta kysyttä-

västä asiasta oli. Jokaisesta kohderyhmästä olisi täytynyt olla reilusti suurempi määrä koeyöpyjiä, 

jotta vastauksia pystyttäisiin pitämään jonkin tietyn asiakasryhmän yleisenä mielipiteenä. Vastaaja-

joukon pienuuden vuoksi vastaukset ovat siis hyvin sattumanvaraisia. Toisaalta kaikki annetut vas-

taukset olivat hyvin samansuuntaisia, eikä niissä ollut kovinkaan paljon hajontaa.  

 

Tutkimusryhmän pienuudesta johtuen, peilataan kokonaistuloksia kahdessa matkailusovelluksessa, 

Booking.comissa ja TripAdvisorissa, Lietsusta annettuihin arvioihin. Kyselylomakkeeseen vastannei-

den ja matkailusovelluksessa arviointeja antaneiden asiakkaiden vastaukset ovat hyvin samankaltai-

sia, joten näin tutkimuksen reliaabeliutta pystytään lisäämään.  

 

Kyselylomake oli hyvin laaja ja siinä oli paljon kysymyksiä, kuten liitteestä neljä voi huomata. Kysely-

lomakkeen laajuutta selittää se, että siinä haluttiin käydä tarkasti läpi jokainen toiminnan osa-alue ja 

kaikki kriittiset pisteet. Tämän ansiosta saatiin näkemys yöpyjien mielipiteistä kattavasti, asiakaspo-

lun alusta loppuun. Kysymyksistä suurin osa oli avoimia ja siten muotoiltuja, ettei niihin voinut vas-

tata vain kyllä tai ei. Näin toteutetulla kyselyllä saatiin kerättyä yrittäjien toivomaa laaja-alaista ja 

täsmällistä tietoa, eri yksityiskohdat huomioiden. Kyselylomakkeen riittävän laajuuden ja tarkoituk-

senmukaisten kysymysten varmistamiseksi, lomake suunniteltiin yhteistyössä Lietsun yrittäjien 

kanssa. Kyselyn perusteella pystyttiin löytämään tutkimusongelmiin vastaukset, joten se täytti tar-

koituksensa. Mielestäni näiden ylläolevien tietojen valossa tutkimuksen reliabiliteetti sekä validiteetti 

tulevat toteutetuiksi. 
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8 TUTKIMUSTULOKSET 

 

Kyselyyn vastanneita oli kymmenen, viisi naista ja viisi miestä. Ikäjakauma vastaajilla oli 28-57, jol-

loin keski-iäksi tuli 42,5 vuotta. Yksi vastaajista ei ilmoittanut ikäänsä. Kymmenestä vastaajasta 

kolme oli ulkomaalaisia ja loput seitsemän suomalaisia. Yksi suomalainen vastasi englanninkieliseen 

kyselylomakkeeseen. Englanniksi vastanneita oli täten neljä.  

 

Tiedusteltaessa, kuinka monta yötä he vuoden aikana keskimäärin hotellissa viettävät, suurimman 

osan, eli 70%:n vastaus oli 10-29 vrk. Kahden henkilön, eli 20%:n yöpymisvuorokaudet olivat 0-9 ja 

10%:lle yöpymisvuorokausia kertyy vuodessa 30-59. 

 

Pituudeltaan 60%:lla testiyöpyjistä hotellimajoittumiset kestävät yhdestä kahteen yötä kerrallaan. 

Loput 40% viipyy majoitusliikkeissä kolmesta seitsemään yötä majoittumista kohden. Puolella vas-

taajajoukosta (n=10) yleisin syy majoitustarpeen syntyyn oli työmatka ja toisella puoliskolla loma- 

tai virkistysmatka.  

 

Tiedusteltaessa, mitkä ovat kolme tärkeintä perustetta hotellin valinnalle, nousivat sijainti ja hinta 

selkeästi ylitse muiden, kuten kuviosta 1. huomataan. Hotellin hyvää sijaintia arvosti jokainen vas-

taaja (n=10) ja hintaa yhtä lukuun ottamatta kaikki. Kolmanneksi tärkeimmäksi arvioidussa valinta-

perusteessa tuli jo hajontaa. Tärkeimpien valintakriteerien joukkoon kolme merkitsi hotellin oheispal-

velut ja kolmella vastaus oli ”Joku muu”. Kahdelle vastaajista tuo ”Joku muu” oli mahdollisuus ottaa 

myös lemmikki mukaan hotelliin ja yhdelle puhtaus. Hotellin viihtyisyyttä arvosti kaksi henkilöä. Ku-

takin seuraavista, eli asiakasarvioita, hotellin ekologisuutta ja huoneiden varustelua, kolmen tärkeim-

män valintaperusteen joukkoon arvosti yksi henkilö.  

 

 

KUVIO 1. Mitkä ovat koemajoittujien kolme tärkeintä valintaperustetta hotellille? (n=10) 
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8.1 Ennakko-odotukset 

 

Koemajoittujilta tiedusteltiin, millainen mielikuva heille Lietsusta ennakkotietojen perusteella oli muo-

dostunut, mistä kanavista he olivat näitä ennakkotietoja saaneet ja mille tasolle ennakko-odotukset 

tämän mielikuvan perusteella ovat asettuneet. Kuten kuviosta 2 huomataan, ennakko-odotusten 

taso ennen saapumista oli varsin vaihteleva. Odotukset Lietsusta olivat kuitenkin enemmän positii-

vis- kuin negatiivisvoittoiset, keskiarvon ollessa 3,8 (n=10). Vastaajista kolmella ennakko-odotukset 

olivat korkeimmat mahdolliset, eli tasolla viisi. Samoin kolmella henkilöllä ennakko-odotukset olivat 

tasolla neljä ja kolmella henkilöllä kolme. Yksi henkilö ei ennakkoon odottanut Lietsulta niin paljoa ja 

arvioi odotustensa olevan tasolla kaksi. Täytyy kuitenkin muistaa, että testiyöpyjien käytettävissä 

ollut arviointiasteikko oli -5:n ja +5:n välillä, joten lähtökohtaisesti kenenkään ennakko-odotukset 

eivät kovin matalalla tasolla olleet. 

 

 

KUVIO 2. Millä tasolla koemajoittujien ennakko-odotukset olivat Lietsusta saadun ennakkomielikuvan 

perusteella? Tilanne ennen saapumista. (n=10) 

 

Ennakko-odotuksia kysyttäessä, Lietsun odotettiin olevan esimerkiksi kodikas, erilainen ja massasta 

poikkeava sekä karjalaishenkinen. Lisäksi kyseiseltä huoneistohotellilta odotettiin siisteyttä, puh-

tautta ja esteettömyyttä. Kysyttiin myös, millä perusteella testimajoittujat olivat nämä ennakko-odo-

tuksensa muodostaneet. Vastauksissa, joita saatiin kymmenen, ennakkotietolähteiksi mainittiin yri-

tyksen verkkosivut, Facebook sekä sanomalehtiartikkelit ja -haastattelut. Mainintoja nämä kolme 

tietolähdettä saivat kaikki lähes yhtä paljon. 

 

 

8.2 Asiakasviestintä 

 

Yhdeksän kymmenestä vastasi kysymykseen ”Mitä mieltä olette Lietsun asiakasviestinnästä; sen tyy-

listä ja riittävyydestä?”. Lähes kaikki pitivät Lietsun viestintätyyliä hyvänä ja sitä kuvattiin esimerkiksi 

seuraavalla tavalla: 

 

✓ ”Oikein hyvää ja informatiivista viestintää.” 

✓ ”Todella hyvin valmistettu kansio, joka näyttäisi sisältävän kaiken tarvittavan tiedon.” 
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✓ ”Lietsun some- ja kotisivut ovat tyylikkäät, informatiiviset ja lämpimällä huumorilla tehdyt -> 

Mitä rakastan! Uutta ja vanhaa osattu yhdistää raikkaalla tavalla.” 

✓ ”Erittäin kutsuva ja kotoisa.” 

✓ ”Lähestymistapa näyttää olevan ihan hyvä.” 

 

Myös asiakasviestintää koskevia kehittämisehdotuksia annettiin: 

 

✓ ”Enemmän vielä tarvitaan, nykyisin onneksi helpompaa.” 

✓ ”Lietsu voisi hyötyä mainonnasta sosiaalisessa mediassa.” 

✓ ”Näkyvyyttä enemmän, etenkin kun tunnettuus ei ole vielä tarpeeksi korkealla”. 

 

Saadun ennakkotiedon riittävyyttä tiedusteltaessa ilmeni, että pysäköintijärjestelyistä olisi kaivattu 

enemmän tietoa. Eli tietoa siitä, onko hotellin edessä mahdollisuutta tilapäispysäköintiin tavaroiden 

ja ihmisten jättämistä tai noutamista varten. Lasten kanssa matkustettaessa tämä olisi hyvä tietää 

etukäteen. Yksi vastaaja toivoo saavansa ennakkoon tietoa mm. kohteen puhtaudesta, hinnasta ja 

sijainnista. 

 

Keskiarvo tiedonhankinnasta ja asiakasviestinnästä annetuista arvosanoista (n=9) oli 4,3. Numero 

kolme annettiin kerran ja neljä neljästi. Arvosana viisi annettiin myös neljä kertaa. Syitä annetun 

arvosanan tasoon olivat esimerkiksi ”Yleinen myönteinen ja paikallinen mielikuva” ja ”Sain riittävästi 

tietoa ennen saapumista” sekä ”On luotu kattava, tyylikäs, oman näköinen viestintäkokonaisuus”. 

 

 

8.3 Majoituksen varaus 

 

Majoitus varattiin jokaisessa koemajoitukseen liittyvässä tapauksessa sähköisesti. Osalle ei tullut 

henkilökohtaista kokemusta varausjärjestelmästä, koska toinen huoneessa yöpynyt hoiti varaamisen.  

Varaukseen liittyvä palvelu toimi vastaajien mukaan hyvin. Yksi asiakas kertoi sisäänkirjautumissäh-

köpostin jääneen saapumatta, mutta piti silti järjestelmän toimintaa oikein hyvänä. Osion avoimessa 

palautteessa asiakas kertoi nettivarauksessa ja varausvahvistuksessa tekstin olleen sekaisin suomea 

ja englantia. Asiat olivat palautteen mukaan tulleet siitä huolimatta kuitenkin selviksi. Lisäksi lem-

mikkihuoneen varausta kuvattiin epäjohdonmukaiseksi. Varauksen ensimmäisessä vaiheessa tietoja 

lemmikistä ei ollut pystynyt lisäämään ollenkaan, joka asiakasta oli hämmentänyt. Omia tietoja puo-

lestaan oli kysytty kahdesti. Mieluiten asiakas haluaisi ”nähdä kerralla, mitä tarvitaan varauksen te-

kemiseen.” 

 

Tiedusteluun, kuinka testimajoittujien toiveet varaustilanteessa otettiin huomioon, vastauksen antoi 

seitsemän henkilöä. Vastaukset olivat: ”Ei ollut erikoistoiveita”, ”Oikein hyvin”, ”Loistavasti”, ”Hyvin” 

(kaksi kertaa), ”Toivoin jotain halpaa ja kaunista” sekä ”Tarpeeksi hyvin”. Vastauksista päätellen toi-

veet on siis huomioitu hyvin. 
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Lisää informaatiota varauksen yhteydessä toivottiin ainoastaan pysäköinnistä. Olisi toivottu tietoa 

siitä, että asiakaspysäköinti sijaitsee toriparkissa. Tämä olisi palautteen mukaan hyvä olla tiedossa, 

jos on painavia matkatavaroita kannettavana. Keskiarvo varaamisesta annetuista arvosanoista oli 

sähköisen varausjärjestelmän takkuilusta huolimatta 4,6 (n=7). Arvosana viisi annettiin neljästi ja 

arvosana neljä kolmesti. 

 

 

8.4 Sijainti ja saapuminen  

 

Huoneistohotellin sijaintia yhtä lukuun ottamatta kaikki koemajoittujat (n=10) kuvailivat hyväksi tai 

erinomaiseksi. Yksi asiakas epäili, että ulkopaikkakuntalainen turisti voisi joutua etsimään paikkaa. 

Sijaintia pidettiin hyvänä siksi, että se sijaitsee kaupungin keskustassa ja on kävelymatkan päässä 

bussi- ja rautatieasemilta. Tässäkin kohtaa hieman kritisoitiin jälleen pitkähköä kävelymatkaa tori-

parkista matkatavaroiden kanssa ja toivottiin hotellin edustalle pysäköintipaikkaa lyhytaikaista pysä-

köintiä varten. 

 

Booking.comissa ja TripAdvisorissa annetuissa arvioinneissa yhteensä seitsemässä oli maininta Liet-

sun sijaintiin liittyen. Booking.comissa kuvattiin sijaintia esimerkiksi näin: ” Sijainti on erinomainen 

kaupungin keskustassa” ja ”Sijainti aivan keskeinen, lähellä kaikkea”. TripAdvisorin arviointeja olivat 

mm. ”Hotellin keskeisestä sijainnista huolimatta erinomaisen rauhallinen” ja ”Persoonallinen hotelli 

aivan Joensuun sydämessä, erittäin hyvä sijainti.” 

 

Kysyttiin myös, millainen oli koemajoittujien ensimmäinen mielikuva Lietsusta heidän saapuessaan. 

Kaikki vastasivat kysymykseen ja tässä heidän välittömiä huomioitaan: 

 

✓ ”Ulko-ovella kerrostalo. Lietsun ovella karjalaishenkinen.” 

✓ ”Sisääntulo ”tupaan” on miellyttävä ja tavanomaisesta poikkeava.” 

✓ ”Ihanan kotoisa!” 

✓ ”Ulkokuori toki ei ehkä herätä tunteita, mutta Lietsun miljöö on mainio! Etenkin pienet yksi-

tyiskohdat.” 

✓ ”Hissi oli todella pieni. Ihanan kotoisa aula ja ystävällinen palvelu.” 

✓ ”Rakennuksen ulkonäkö vaikutti vanhalta ja klassiselta. Sisustus on vaikuttava. Hissiin mah-

tuu vain kolme henkilöä kerrallaan.” 

✓ ”Uusi, puhdas, kotoisa paikka. Erilainen kuin muut hotellit. Ystävällinen henkilökunta.” 

✓ ”Uudet tilavat huoneet, sisustus yhdistää uutta ja vanhaa upealla tavalla. Pieni hissi. Ystäväl-

linen ja huomaavainen palvelu.” 
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KUVA 4. Lietsun tupa (Kokkola 2019) 

 

Kuten huomataan, pääsääntöisesti koemajoittujien ensihuomiot, etenkin palvelusta, ovat varsin posi-

tiivisia. Ainoa asia, joka useammassa vastauksessa selkeänä miinuksena erottuu, on hissin pieni 

koko. Myös TripAdvisorissa oli saapujan tunteita kuvaava kommentti ”Tähän hotelliin tulee kuin ko-

tiinsa, sisustus on lämmin ja kutsuva, henkien karjalaisia perinteitä”. 

 

Kulkureittien merkitsemisen riittävyyttä kysyttäessä, puolessa vastauksissa (n=10) nousi esille tarve 

laittaa rakennuksen ala-aulaan lisää ja suurempia opasteita ohjaamaan asiakkaat perille viidenteen 

kerrokseen. Huomioitua tuli mm. se, että alakerran kuntosalin avoinna ollessa, jäi seinässä oleva, 

yläkertaan ohjaava Lietsun opastekyltti kuntosalin avoimen pääoven taakse piiloon. 

 

Annettujen vastausten (n=9) perusteella eri kanavien kautta saatu ennakkomielikuva yrityksestä ja 

paikalle tultaessa saatu, välitön ensivaikutelma vastasivat melko hyvin toisiaan. Yhdessä vastauk-

sessa yhdeksästä kommentoitiin, että odotuksissa oli ollut ”hämyisempi” pirtti (=vastaanotto), kuin 

mitä se sitten todellisuudessa oli ollut. Toisessa vastauksessa kummasteltiin vastaanottopöydän si-

jaintia tuvassa. Vastaajan mielestä se näytti enemmänkin avotoimistolta.  

 

Mitkä asiat sitten erityisesti kiinnittivät koemajoittujien huomion? Useampikin henkilö oli kiinnittänyt 

huomiotaan kotoisuuteen ja sisustuselementteihin. Mainittiin yhteneväinen värimaailma, kauniit van-

hat esineet, kivat tapetit, valokuvat käytävällä, tuoreet kukat ja ihanat pöytäryhmät. Yhdessä vas-

tauksessa Lietsun aulaa verrattiin Lontoossa sijaitsevaan Piccadilly Z-hotelliin. Se on vastaajan mie-

lestä ”yksi ihanimpia pikkuhotelleja”, jossa hän on käynyt. Toisessa, englanninkielisessä vastauk-

sessa hämmästeltiin suuresti tuloaulassa ollutta hotellikoira Lystiä. Saapumisesta annettujen vas-

tausten keskiarvoksi tuli 4,6 (n=10), kuuden henkilön antaessa viisi pistettä ja neljän henkilön neljä. 

 

 



         

         43 (73) 

8.5 Sisäänkirjautuminen ja ovikoodit 

 

Seitsemässä vastauksessa (n=9) kerrottiin, että sisäänkirjautuminen oli hoitunut vastaanotossa. Yh-

den testiasiakkaan ystävä oli kirjautunut sisään jo aikaisemmin ja yhdessä vastauksessa kerrottiin, 

että ”Järjestelmä ei vielä toiminut”. Mitä luultavimmin tässä vastauksessa tarkoitetaan sähköistä si-

säänkirjautumisjärjestelmää.  

 

Sisäänkirjautumisen sujuvuutta tiedusteltaessa, kaikki kahdeksan vastannutta kuvasivat sen suju-

neen ”Hyvin”, ”Sujuvasti”, ”Nopeasti” tai ”Vaivattomasti”. Sisäänkirjautumisen yhteydessä henkilö-

kunnan antamaa ohjeistusta kuvattiin esimerkiksi lauseella ”Nopea, mutta riittävä ja erittäin ystäväl-

linen”. Yhtä vaille kaikki (n=10) kokivat saaneensa riittävästi tietoa hotellin käytänteistä ja palve-

luista. Yksi vastaajista muisteli, ettei hänen mielestään ollut ollut puhetta muusta kuin aamupalasta. 

Asiakaspalvelu sai runsaasti kehuja ja sitä kuvattiin ystävälliseksi, iloiseksi ja hymyileväiseksi. Sisään-

kirjautumisen arvosanan keskiarvoksi muodostui 4,7. Vastaajia oli yhdeksän henkilöä.  

 

Koemajoittujien kokemukset ovikoodien toimivuudesta ja käytön helppoudesta olivat pelkästään po-

sitiivisia (n=10). Kukaan ei kokenut tarvitsevansa lisäohjeistusta ja ovikoodijärjestelmää kehuttiin 

useassa vastauksessa helppokäyttöiseksi.  

 

 

8.6 Majoittuminen ja huoneisto 

 

Koemajoittumisessa huoneistoja kuvattiin esimerkiksi viihtyisiksi, tilaviksi, siisteiksi ja puhtaiksi. Huo-

neistojen varustetasoon oltiin pääasiassa tyytyväisiä, mutta muutamia huomioita ja parannusehdo-

tuksia kuitenkin tuli ilmi: 

✓ ”Näyttäsi olevan kaikki mitä tarvitsee, jos haluaa huolehtia itse aterioistaan. Paitsi punaviini-

lasit puuttuivat      .” 

✓ ”…emme saaneet valoja sängyn vierestä sammumaan, joten irrotimme pistokkeen seinästä.” 

✓ Mieluummin sähköuuni tiskikoneen sijasta.” 

 

TripAdvisor ja Booking.com-sivustoilla huoneistoja kuvailtiin yleisimmin sanoilla siisti, tilava, rauhalli-

nen ja persoonallinen. Booking.comin arvioinneista löytyi myös kehittämisehdotus huoneen varuste-

luun liittyen:  

 

✓ ”Olisi hyvä, jos olisi kaksi peiliä. Muutenkin kaipasimme eteiseen peiliä, josta olisi nähnyt 

asukokonaisuuden.” 
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KUVA 5. Näkymä huoneistoon (Kokkola 2019) 

 

Tiedusteltiin myös, kuinka koemajoittujien mielestä huoneistossa oli otettu huomioon viihtyminen ja 

rentoutuminen. Kaikki kymmenen henkilöä vastasivat. Puolet vastasi, että viihtyminen ja rentoutumi-

nen oli huoneistoissa otettu hyvin huomioon ja että huone oli mukava. Kehittämisehdotuksina ker-

rottiin, että TV voisi olla suurempikin ja nojatuoli voisi olla mukava lisä. Yhden vastaaja huomio oli, 

että rentoutumiseen huoneessa ei varsinaisesti ole muuta paikkaa kuin sänky. Viihtymiseen liittyen, 

omien laitteiden televisioon yhdistämismahdollisuutta kehuttiin todella hyväksi asiaksi. 

 

Huoneiston työskentelyolosuhteista mielipidettä kysyttäessä, vastauksista huomataan, että tässä 

olisi kehittämisen varaa. Lähes kaikissa vastauksissa valiteltiin työpöydän pienuutta ja tuolin ko-

vuutta. Huoneistossa työskentelystä tehtiin esimerkiksi seuraavanlaisia huomioita: 

✓ ”Pieni pyöreä pöytä liian pieni läppärille+ mahdollisille työhön liittyville papereille. Puinen 

tuoli on kova ja epämukava työntekoa ajatellen.” 

✓ ”Työpöydäksi pieni pyöreä pöytä olisi ehkä liian pieni, ei mahdu levittämään papereita.” 

✓ ”Työpöytä ja sähköpistokkeet olisivat tarpeen.” 

✓ ”Huoneessa ei ole työpöytää vielä, joten siinä on ongelmansa, mutta sellainen on kuulemma 

tulossa. Toivottavasti myös pehmeämpi tuoli työtuoliksi.” 

✓ ”Työnteon kannalta yksi pieni pöytä, joten esim. 2 työntekijää on jo siinä ja tässä. Kah-

vin/vedenkeitin on hyvä.” 

 

Soveltuvuutta lasten kanssa huoneistossa majoittumiseen tiedusteltaessa, testiryhmän ainoa lapsi-

perhe antoi lyhyen ja ytimekkään vastauksen ”Kyllä, hyvin soveltui”. Muutamia muitakin vastauksia 

aiheeseen saatiin ja niissä arveltiin huoneiston soveltuvan lasten kanssa majoittumiseen hyvin. 

Eräässä lomakkeessa lapsille ehdotettiin jätettäväksi huoneeseen joitakin yllätyksiä, esimerkiksi kark-

keja tai mehujäätä pakastimeen.  
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TripAdvisorissa annetussa arviossa oli myös kommentti lapsiperheen majoittumista koskien. ”5 hen-

gen perhe mahduimme hyvin perhehuoneeseen, joka oli erinomaisen siisti ja hyvin varusteltu. Hyvät 

sängyt ja rauhallinen ympäristö, vaikka on ydinkeskustassa.” 

 

WiFin toimivuutta monikaan ei ollut testannut. Viiden vastaajan mukaan netti toimi ”hyvin” tai ”oi-

kein hyvin/ hienosti ja nopeasti”. Yhdessä vastauksessa kerrottiin netin hidastuneen klo 22.30 jäl-

keen, joka oli koettu turhauttavaksi. 

 

Huoneiston lämpötilaan oltiin pääsääntöisesti tyytyväisiä. Kymmenenestä kahdeksan koki lämpötilan 

täysin sopivaksi ja kaksi puolestaan huikan viileäksi, mutta siedettäväksi. 

 

Eniten huoneistoon liittyviä kehitysehdotuksia tuli kylpyhuonetta koskien. Alla muutamia aiheeseen 

liittyviä kommentteja: 

✓ ”Käsipyyhkeelle olisi voinut olla oma koukku hanan lähellä.” 

✓ ”Suihkuverho olisi tarpeen. WC-istuin kastuu suihkua käytettäessä.” 

✓ ”Peili on ehkä liian pieni. Suihkuverho voisi olla hyvä.” 

✓ ”Shampoo/ pesuaine sama kuin hiuksille? WC-pöntön sijainti. Muuten hyvä.” 

✓ ”Pyyhepatterin ajastus on loistojuttu. Valoisa tilava, hyvin varustettu. Hieman kaipasin suih-

kussa infoa, onko saippua hiuksille sopiva.” 

✓ ”Koristeellinen ja uniikisti suunniteltu. Yhtenä parannuskohteena siellä voisi olla tarjolla pieni 

kosteusvoide.” 

✓ ”Voisi olla hyvä saada suihkuverho. Ja englanninkielinen käyttöohje pesukoneelle voisi olla 

hyödyllinen.” 

 

Kyselyssä selvitettiin myös, onko huoneistokohtainen roskien kierrätys ja lajittelu testimajoittujien 

mielestä riittävällä tasolla. Pääosa koemajoittumiseen osallistuneista piti tasoa riittävänä. Kehityseh-

dotuksena astioihin toivottiin merkintöjä siitä, mikä astia millekin jätteelle on tarkoitettu. Samasta 

asiasta toivottiin myös englanninkielistä informaatiota.  

 

 

KUVA 6. Huoneisto ”Karjalanruusu” (Kokkola, 2019) 
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Sänkyihin ja vuodevaatteisiin liittyvät vastaukset olivat kovin vaihtelevia. Kyse lienee siitä, että esi-

merkiksi sängyn tai tyynyn kovuus koetaan hyvin henkilökohtaisesti. Toisen selälle ja niskalle sopii 

paremmin kova kuin pehmeä ja päinvastoin. Seuraavana arviointeja sänkyyn ja vuodevaatteisiin liit-

tyen: 

✓ ”Sänky oli kovempi kuin omani ja tuntui siksi aluksi epämukavalta, mutta nukuin kuitenkin 

hyvin, eli ei lopulta haitannut. Lakanat olivat ihanan pehmeät.! 

✓ ”Ihanat hotellilakanat! Sänky on hyvä, ei kova eikä liian pehmeä. Sängynpääty voisi olla 

kiva.” 

✓ ”Super! Ainakin meidän huoneistossa loistavat” 

✓ ”Sänky oikein hyvä, mutta olisin kaivannut kovemman tyynyn.” 

✓ ”Kaipasin tukevampaa tyynyä pehmeän tilalle/ kaveriksi. Sitä olisi voinut käyttää myös sel-

känojana, kun luki sängyssä. Muuten erittäin hyvä.” 

✓ ”Sänky oli pehmeä. Ulkomaalaisena tunsin, että olisin nukkunut pitkästä aikaa kotona Bang-

ladeshissa.” 

 

Myös Booking.comin ja TripAdvisorin arvosteluissa sängyistä ja vuodevaatteista annettiin vaihte-

levia arviointeja: 

✓ ”Sänky oli minulle hiukan liian kova.” 

✓ ”Vuode ei oikeen sopinut selällemme, aamusta todella vaikea nousta vuoteesta ylös.” 

✓ ”Parivuode oli vain kaksi sänkyä vierekkäin” (käännös venäjästä) 

✓ ”2 beds moved together instead of a single big one.” 

✓ ”Sängyt ovat erittäin mukavia ja lakanat ovat lumivalkoisia”. (käännös venäjästä) 

✓ ”Aivan huippuhieno ja todella siisti huone sekä ihanan pehmeät petivaatteet.” 

✓ ”Hiljainen, siisti, hyvä vuode, keittomahdollisuus, pyykinpesukonekin löytyy.” 

 

Huoneistoja kuvattiin hiljaiseksi ja rauhalliseksi, jonne eivät kadun tai ihmisten melu kantautuneet. 

Kahta koeyöpyjää häiritsi ilmastointikoneen hurina. Tässä yhteydessä esitettiin toive, että asiakkaille 

olisi tarvittaessa tarjolla korvatulppia. Myös Booking.com sivustolla olleessa arvioinnissa mainittiin 

ilmastointikoneen (tai muun laitteen) huoneeseen voimakkaasti kuulunut ääni. 

 

Huoneistosta löytyvä suomenkielisen informaation määrä oli majoittujien mielipiteen mukaan riittä-

vällä tasolla, mutta englanninkielistä ohjeistusta toivottiin lisää. 

 

Kysyttäessä mitä kehitettävää huoneistoissa mahdollisesti vielä olisi, vastauksia olivat: 

✓ ”Kaikki valokatkaisimet eivät toimineet. WC:n valoa ei saanut pienemmälle/ pois. Sängyn-

päädyn katkaisimet eivät toimineet.” 

✓ ”Keittiöön käsipyyhe. Kokovartalopeili olisi hyvä.” 

✓ ”Kuulovammaisen herätyskellon ja vilkkuvaloon olisi hyvä olla tiivis käyttöohje.” 

✓ Katkaisimet, kaikki eivät toimineet kunnolla. Sieni altaan lähelle, jotta vahingossa vuotaneen 

veden voisi imeyttää pois. Nenäliinoja.” 
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Millaisia arvosanoja huoneistosta ja majoittumisesta sitten annettiin? Yksi (10%) majoittuja arvioi 

majoittumisen tasolle kolme (kuvio 3), kaksi (20%) tasolle neljä ja seitsemän (70%) tasolle viisi, 

keskiarvon ollessa 4,6 (n=10). 

 

                

KUVIO 3. Annetut kokonaisarvosanat majoittumisesta ja huoneistosta (n=10). 

 

Seikoiksi, jotka vaikuttivat huoneistosta ja majoittumisesta annettuihin arvosanoihin, mainittiin esi-

merkiksi huoneen puhtaus ja hyvä suunnittelu, design, arkkitehtuuri, huoneen tilavuus ja varustelu. 

Lisäksi arvostelun tasoon oli vaikuttanut puuttuva informaatio. Informaatiota huoneistossa oli jo pal-

jon, mutta vielä lisää olisi toivottu. Yhden yöpyjän mielipiteenä oli, että ”pieniä parannuksia yksittäi-

siin asioihin, kokonaisuus ei kuitenkaan niistä kärsi.” 

 

 

8.7 Aamupala 

 

Aamupala oli tuotteena ja kokemuksena kaikkien kyselyyn osallistuneiden henkilöiden ennakko-odo-

tusten mukainen. Kysymykseen siitä, löysivätkö testiyöpyjät aamupalalta kaiken kaipaamansa, kuusi 

henkilöä vastasi kyllä. Parissa vastauksessa kaipaamaan jäätiin hedelmiä. Myös suola ja kylmä vesi 

mainittiin uupuvan, muutamien ottimien ohella. Pöytiin kaivattiin myös aterimia ja serviettejä val-

miiksi, sekä paikallisien herkkujen oheen infoa siitä, mitä ne ovat ja minkä kanssa niitä on tarkoitus 

syödä.  

 

Testimajoittujat kertoivat parasta aamupalassa olleen paikallisuus ja kodikkuus, hyvä maku ja tuo-

reus. Vatruskat, karjalanpiirakat ja munavoi, sienisalaatti sekä hirvimakkara mainittiin erikseen. Myös 

itsenäisyyspäivän kunniaksi tarjolla ollut paikallinen alkoholiton kuohujuoma sai kiitosta useammas-

sakin vastauksessa. Lisäksi sitä, että vastaavaa kattausta ei ole tarjolla missään muussa hotellissa, 

pidettiin hyvänä asiana.  
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KUVA 7. Lietsun aamupala (Kokkola 2019) 

 

Aamupalan tarjoilulle ja nauttimiselle varatun tilan tarkoituksenmukaisuudesta ja kehittämisestä ky-

syttäessä vastauksia tuli laidasta laitaan. Tilaa kuvattiin ihanaksi, toimivaksi ja kodikkaaksi. Valoja 

toivottiin himmeämmiksi ja vastaanottotiskin kommentoitiin olevan hitusen irrallisen näköinen. Nämä 

samat asiat nousivat esiin jo kohdassa ”8.5 Sijainti ja saapuminen”. Lisäksi epäiltiin, että ruokasali 

olisi liian pieni ja ruuhkautuisi siinä vaiheessa, kun hotelli on täysi. Myös pöytäjärjestyksen muutta-

mista vuorovaikutuksellisemman ruokailutapahtuman lisäämiseksi ehdotettiin.  

 

Aamupalaan kokonaisuutena oltiin koemajoittujien keskuudessa hyvinkin tyytyväisiä (kuvio 4). Vas-

taajista 80% (n=10) arvioi aamupalan ylimmälle tasolle viisi ja loput 20% seuraavalle tasolle neljä, 

keskiarvoksi muodostui siis 4,8. 

 

 

KUVIO 4. Koemajoittujien tyytyväisyys aamupalaan. (n=10) 

 

Siihen, millaisia arviointeja koemajoittujat antoivat, vaikuttivat esimerkiksi seuraavat asiat: 

✓ ”Kodinomainen ympäristö, ruoka ja ystävälliset ihmiset.” 
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✓ ”Maukas, paikallinen” 

✓ ”Kaikki tarvittava löytyi.” 

✓ ”Kaikkiaan erinomainen kokemus.” 

 

Aamupalaan liittyvää avointa palautetta oli kolmessa lomakkeessa: 

✓ ”Aamupala ylitti odotukset. Hyvä selkeä linja.” 

✓ Aamupala oli loistava! Ammattitaitoinen kokki ja hygieniatasoa pidettiin yllä täydellisesti.” 

✓ ”Voiko antaa 10 pistettä?” 

 

Myös Booking.com ja TripAdvisor-sivustoilla Lietsun aamupalaa on arvioitu mm. seuraavanlaisin 

kommentein: 

✓ ”Maukas aamupala, jossa sopivasti erikoisuuksia ja paikallisia herkkuja. Kotoisa tunnelma.” 

✓ ”Aamiaiselle olisin kaivannut enemmän raikasta syötävää, ts. enemmän tuoreita kasviksia ja 

hedelmiä.” 

✓ Aamiainen yllättävän monipuolinen, karjalaisia perinnelajejakin esiin tuova. Maukas. 

✓ ”10+++ aamiainen.” 

✓ ”Aamiainen piirakoineen ja sultsinoineen oli maittava.” 

✓ ”Aamiainen todella maukas ja sopivan erilainen, iso osa tuotteista oli paikallisilta tuottajilta.” 

✓ ”Erittäin hyvä aamiainen aidoilla karjalanpiirakoilla!” 

 

8.8 Uloskirjautuminen 

 

Uloskirjautumisesta ja sen sujumisesta kysyttäessä vastauksia annettiin yhdeksän. Kahdessa tapauk-

sessa uloskirjautuminen hoidettiin verkossa ja seitsemässä vastauksessa kerrottiin uloskirjautumisen 

hoituneen vastaanotossa. Yhdessä vastauksessa oli tarkennettu, että verkkopalvelusta ei ollut löyty-

nyt uloskirjautumisvaihtoehtoa. Verkkopalvelun kommentoitiin toimineen hyvin. Myös vastaanoton 

asiakaspalvelu uloskirjautumisen yhteydessä oli toiminut ”Hyvin” ,”Oikein hyvin!” ja ”Asiakaspalvelu 

oli ystävällinen ja avulias”. Numeroarvioinnin uloskirjautumisesta antoi seitsemän henkilöä ja vas-

tausten keskiarvoksi tuli 4,9.  

 

8.9 Odotusten toteutuminen 

 

Kyselylomakkeessa tiedusteltiin myös koemajoittujien mielipidettä siitä, miltä osin Lietsusta ollut en-

nakkomielikuva ja toteutunut asiakaskokemus vastasivat toisiaan. Vai vastasivatko ollenkaan? Näin 

kysymykseen esimerkiksi vastattiin: 

✓ ”Hyvin. Hotellihuoneet olivat kauniimpia kuin odotin! Tupaan vielä panostaisin hieman ”tu-

pamaisen” tunnelman saavuttamiseksi 100%:sti.” 

✓ ”Ennakkomielikuva vastasi hyvin todellisuutta.” 

✓ ”Vastasivat täysin toisiaan. 

✓ ”Ennakkomielikuva toteutui ja tämä on hyvä vaihtoehto ja hyvä sellainen S-ryhmälle.” 

✓ ”Mielikuva paikallisesta hotellista ystävällisellä palvelulla vastasi hyvin kokemusta.” 

✓ ”Odotukseni olivat korkealla ja minusta kokemus oli vielä parempi.” 
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✓ ”Minulla ei ollut ennakko-odotuksia, mutta hyvin iloisesti yllättynyt koko kokemuksesta. Hy-

vin ystävällinen henkilökunta.” 

✓ ”Toteutunut mielikuva oli paljon parempi, kuin ennakkomielikuva. Kaikki lähtee ystävällisistä 

ihmisistä. Henkilökunta oli hyvin ystävällistä ja mukavaa.” 

 

Kyselyn lopussa koemajoittujilta tiedusteltiin, millä tasolla heidän mielikuvansa Lietsusta on majoittu-

misen jälkeen (kuvio 5). Kaikki kymmenen henkilöä antoivat vastauksen kysymykseen ja vastausten 

keskiarvoksi tuli 4,9. Yhdeksän kymmenenestä arvioi mielikuvansa Lietsusta olevan korkeimmalla 

mahdollisella tasolla eli viisi. Yksi henkilö arvioi mielikuvansa tasolle neljä. Kun arviointeja verrataan 

koemajoittujien saapuessaan ennakko-odotuksista antamiin arviointeihin, joiden keskiarvo oli 3,8, on 

nousua tapahtunut selvästi. Tuolloinhan arvioinnit olivat 1*2, 3*3, 3*4 ja 3*5. Siis hyvä, odotukset 

ylittävä, majoituskokemus. 

 

                 

KUVIO 5. Koemajoittujien mielikuva Lietsusta. Tilanne pois lähdettäessä. (n=10)  

 

Tiedustellessa, mikä majoittumisesta jäi testiasiakkaille päällimmäisenä mieleen, oli yleisin vastaus 

kodikas tunnelma ja ystävällinen henkilökunta. Tässä muita esimerkkejä annetuista vastauksista: 

✓ ”Kauniit huoneet, ystävälliset emännät, teema ja söpö Lysti-koira. 

✓ ”Suosittelen ehdottomasti ystäville ja työtovereille.” 

✓ ”Aamiainen ja ovikoodi” 

✓ ”Kotoisa tunnelma, tilan tuntu” 

✓ ”Hyvin varusteltu huone. Jääkaappi, kokkausmahdollisuus ja pyykinpesukone harvoin tar-

jolla.” 

✓ ”Puhtaus, ystävällinen henkilökunta, sisustussuunnittelu ja ruoka” 

 

Avoimessa palautteessa annettiin maininnat: 

✓ ”Ihana hotelli, erotutte massasta!” 

✓ ”Ihanteellinen paikka majoittumiseen kenelle tahansa.” 
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8.10 NPS ja matkailusivustoilla annettujen pisteiden keskiarvot 

 

Viimeisenä osiona kyselylomakkeessa oli perinteinen NPS-mittari, jossa tiedusteltiin millä todennä-

köisyydellä asiakkaat suosittelisivat Lietsua tuttavilleen. Vastaamisasteikko lomakkeessa oli välillä 1-

10, numero yhden kuvatessa vastausta ”En suosittelisi” ja kymmenen ”Suosittelisin varmasti”. Kaikki 

vastasivat ja NPS luvuksi muodostui 100, keskiarvon ollessa 9,9 (kuvio 7). 

                   

 

Arvostelijat Passiiviset Suosittelijat 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

n = 0 n = 0 n = 10 

0 % 0 % 100 % 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 10 % 90 % 

           

 

KUVIO 6. NPS-mittari: Lietsun suosittelijat. (n=10) 

 

Myös NPS-mittarin jälkeen oli mahdollisuus antaa avointa palautetta. Tässä kohtaa annettu palaute 

oli pelkästään positiiviseksi luokiteltavaa. Useammassakin palautteessa huomioitiin aulakoira Lysti ja 

koiran tuoma mukava tunnelma. Myös henkilökunnan perheenomaista ja yhtenäistä työskentelyta-

paa kiiteltiin. Ohessa muutama esimerkkivastaus: 

 

✓ ”Kiitos, kun sain olla vieraananne! Rapsutuksia Lystille (sydän).” 

✓ ”Olen käynyt parissa muussakin Joensuun hotellissa ja suosittelisin tuttavilleni eh-

dottomasti eniten tätä hotellia. Lietsu on moderni varusteluiltaan, kotoisa, ja tunnel-

mallinen ja palvelu on ollut erinomaista. Esteettömyyden huomioiminen ja lemmik-

kiystävällisyys on myös ihan huippu juttu!” 

✓ ”Jos äitini tai isäni vierailee luonani, laitan heidät asumaan tänne.” 

 

Booking.com-sivustolla Lietsusta annettujen kaikkien 27 arvion keskiarvo on 9,7 (tilanne 26.3.2020). 

Asiakkaat olivat otsikoineet arviointinsa seuraavanlaisin adjektiivein: ”Ensiluokkainen”, ”Hyvä koke-

mus”, ”Rentoa ja kodikasta”, ”Loistava”, ”Positiivinen kokemus”, ”Positiivinen yllätys, kivan erilainen 

huone ja sijainti loistava”, ”Aamupala herkullinen”, ”Hieno ja ylellinen huoneisto” ja ”Todella hyvä”. 

 

TripAdvisorin asiakkaat olivat antaneet arviointeja Lietsusta 26.3.2020 mennessä 14 kertaa. Näiden 

arviointien keskiarvo on 5, arviointiasteikon ollessa 1-5. Arviointeja oli otsikoitu esimerkiksi näin: 

0%
n = 0
0%

n = 0
100%
n = 10

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Arvostelijat Passiiviset Suosittelijat
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”Paras hotelliaamiainen minun yli 20-vuotisella matkailu-urallani”, ”Suosittelen”, ”Huippupalvelua ja 

lämmin tunnelma”, ”Kodikas hotelli erinomaisella sijainnilla”, ”Mielenkiintoinen ja erikoinen karjalais-

tyylinen hotelli”, ”Erinomainen kokemus”, ”Ihana paikka” ja ”Lämminhenkistä majoitusta parhaalla 

sijainnilla”. 

 

8.11 Tulosten yhteenveto 

 

Annetuista numeroarvosanoista tehty yhteenveto näkyy kuviossa 7. Eri osioiden keskiarvot olivat: 

✓ Ennakko-odotukset  3,8 

✓ Tiedonhankinta ja asiakasviestintä  4,3 

✓ Varauksen tekeminen  4,6 

✓ Saapuminen  4,6 

✓ Sisäänkirjautuminen  4,7 

✓ Majoittuminen ja huoneisto  4,6 

✓ Aamupala  4,8 

✓ Uloskirjautuminen  4,9 

✓ Odotusten toteutuminen  4,9 

 

Keskiarvo kaikista ylläolevista luvuista, eli kokonaisvaltaisesta asiakaskokemuksesta on 4,6. Jos kes-

kiarvosta jätetään ennakko-odotukset ja odotusten toteutuminen pois, jotka eivät konkreettisia kos-

ketuspisteitä ole, pysyy keskiarvo silti samana eli 4,6:ssa. 

 

Kyselylomakkeessa koemajoittujan oli mahdollista antaa arvosanansa -5:n ja +5:n välillä. Yhtään 

negatiivista arvosanaa ei annettu ja toisaalta satunnaisesti muutamiin numeroarviointikohtiin jätet-

tiin vastaamatta. Tästä syystä kuvion selkeyden ja luettavuuden lisäämiseksi, kohdat joihin koema-

joittuja on jättänyt arvioinnin laittamatta, on merkitty kuvioon 7 negatiivisin arvoin.  

 

KUVIO 7. Kaikki koemajoittumisen kosketuspisteet ja niistä annetut arvosanat. (n=10) 
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Lietsun markkinointityyliä pidettiin hyvänä, omannäköisenä ja informatiivisena. Myös markkinoin-

nissa käytetystä lämpimän humoristisesta otteesta pidettiin paljon. Markkinointia ja sitä kautta tun-

nettuutta kehotettiin useammassakin vastauksessa lisäämään. Pääsääntöisesti ennakkotietoa kerrot-

tiin olevan riittävästi saatavilla ja siitä saatu mielikuva yrityksestä vastasi todellisuutta. Asiat, josta 

ennakkotietoa olisi haluttu, liittyivät pääasiassa pysäköintiin. 

 

Sähköisen varauksen tekemisessä mainittiin pieniä ongelmia. Tiedusteltaessa, olisiko varauksenteko-

vaiheessa haluttu jostain lisää tietoa, oli vastauksissa jälleen mainintoja pysäköinnistä ja sen hieman 

kaukaisesta sijainnista. Myös saapumiskohdan palautteissa pysäköinti sai negatiivista huomiota. 

Muuten saapujat olivat vaikuttuneita paikan ilmapiiristä, sisustuksesta ja yleisestä tunnelmasta. Huo-

mioituja kehittämiskohteita olivat hieman puutteelliset opasteet ja hissin pienuus. Pidettiin toisaalta 

myös ymmärrettävänä, että rakennus on vanha, ja asettaa rajoituksensa sille, minkä kokoinen hissi 

rappukäytävään on pystytty asentamaan. 

 

Huoneistoja kuvattiin kauniiksi, rauhallisiksi ja tilaviksi. Sängyt ja vuodevaatteet saivat koemajoittu-

jilta niin vuolaita kehuja, kuin kielteistä arvosteluakin. Huoneistojen varustelutaso oli valtaosan mie-

lestä kunnossa. Tosin useammassakin palautteessa toivottiin peilejä, suihkuverhoja ja lisäinformaa-

tiota niin puhdistustuotteisiin kuin kierrätysastioihinkin. Myös englanninkielistä informaatiota kaivat-

tiin lisää. Ilmeisesti remonttia tehneillä sähkömiehillä on tullut hiukan kiire, koska niin monessa pa-

lautteessa oli maininta toimimattomasta valokatkaisijasta tai pistorasiasta. Jossakin palautteessa aa-

mupalaa pidettiin suppeahkona, muuta riittävänä. Aamupala sai vuolaasti kehuja erilaisuudestaan ja 

paikallisten tuotteiden suosimisestaan. Erityisesti aidot karjalanpiirakat saavat runsaasti kiitosta ja 

huomiota. Kehittämisehdotuksena tarjolle toivottiin hedelmiä tai jotain muuta raikasta. 

 

Uloskirjautumiseen oltiin tyytyväisiä, eikä mitään mainittavia häiriöitä toiminnassa havaittu. Vastaan-

oton asiakaspalvelua kehuttiin. Mieleenpainuvimpina asioina Lietsussa yöpymisestä mainittiin henki-

lökunnan ystävällisyys, sisustus, kodikkuus ja paikan lämmin tunnelma. 
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 

 

Opinnäytetyössä haluttiin tutkia millainen on koeyöpyjien asiakaskokemus ja mitkä asiat siihen vai-

kuttavat. Tarkoituksena oli selvittää, ilmeneekö palvelupolulla jotain erityisiä ongelmakohtia, jotta ne 

pystyttäisiin korjaamaan heti toiminnan alkuvaiheessa. Lisäksi tarkasteltiin, millaiset ennakko-odo-

tukset testiryhmälle ennakkoinformaation ja markkinoinnin perusteella Lietsusta oli muodostunut ja 

kuinka toteutunut palvelukokemus näitä ennakko-odotuksia vastasi. Vastaako markkinoinnin antama 

yritysmielikuva todellista Lietsua vai luoko markkinointi katteettomia lupauksia, joiden seurauksena 

kuluttaja luultavasti pettyy ja asiakaskokemus yrityksestä huonontuu? 

 

Aineistonhankintakeinona käytetty asiakaskysely täytti tarkoituksensa. Testiryhmän pienuudesta joh-

tuen vastausmäärä valitettavasti vain jäi hyvin suppeaksi. Koemajoittujat täyttivät ja palauttivat ky-

selylomakkeen esimerkillisesti ja kirjallista palautetta tuli kiitettävästi. Pelkona oli, että testiyöpyjät 

eivät näkisi paljoakaan vaivaa kysymyksiin perehtymiseen ja lomakkeen täyttämiseen. Ehkäpä se, 

että kyseessä oli nimenomaan testiyöpyminen, jonka päätarkoituksena oli saada tietoa majoittumi-

sen jokaisesta yksityiskohdasta, ja sitä kautta koko asiakaskokemuksesta, tavallaan ”velvoitti” koe-

majoittujat paneutumaan palautteen antoon ajatuksen kanssa. Otannan suppeutta päätin kompen-

soida Booking.comista ja TripAdvisorista löytyvillä asiakasarvioinneilla, koska niitä opinnäytetyön kir-

joittamisen aloitusvaiheessa, vuoden 2020 helmikuussa, alkoi olla jo useampi kymmen. 

 

Kyselylomakkeeseen vastanneet koemajoittujat olivat hyvin tyytyväisiä miljööseen, toimintoihin ja 

palveluun. Annetuista vastauksista matalimmalla tasolla olivat ennakko-odotuksista annetut arvosa-

nat. Kyselyn lopussa, tiedusteltaessa kuinka asiakkaiden odotukset lopulta toteutuivat, nousivat ar-

vosanat kaikilla. Paitsi tietenkin niillä, joilla ennakko-odotukset olivat jo valmiiksi korkeimmalla mah-

dollisella tasolla. Heidän antamat arvosanansa pysyivät ennallaan. Asiakkaat kertoivat toteutuneen 

kokemuksen olleen paljon ennakko-odotuksia parempi. Odotusten ja kokemusten välinen kuilu ei 

kuitenkaan ollut kenelläkään missään vaiheessa niin suuri, että sen vaikutus olisi muuttunut negatii-

viseksi (kts. kappale 2.3). Myös NPS-mittarin tuloksesta, joka oli 100 ja vastausten keskiarvo 9,9, 

voidaan päätellä, että asiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä Lietsun toiminnan tyyliin ja laatuun. 

 

Tutkimusongelmaan, jossa kartoitettiin Lietsun asiakaskokemukseen vaikuttavia tekijöitä, saatiin 

vastaus. Tiedusteltaessa testiyöpyjiltä mitkä ovat majoittumisesta päällimmäiseksi mieleen jääneitä 

asioita, nousivat muutamat asiat ylitse muiden. Näitä olivat henkilökunnan ystävällisyys ja sydämelli-

nen palveluasenne, omaleimaisuus ja kodikas tunnelma, sekä viihtyisät ja tilavat huoneet. Vastaus-

ten perusteella voidaan päätellä, että Lietsun palvelukokonaisuus on kilpailijoihin verrattuna hyvällä 

tavalla erilainen ja palvelun laatu hyvää. Päällimmäisiksi mieleen jääneet asiat ovat lisäksi sellaisia, 

että kilpailijoiden on niitä kohtuullisen vaikeaa juuri samanlaisena kopioida, joka tietenkin Lietsun 

kannalta on hyvä asia. 

 

Lietsun viestintätyyliä kehuttiin kotoisaksi ja kutsuvaksi, eikä sen perusteella saatu mielikuva vas-

tauksien mukaan tuottanut paikan päällä pettymystä. Toisin sanoen, markkinoinnissa luotu yritys-

mielikuva ja palvelulupaukset vastaavat todellisuutta. 
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Kyselyn perusteella saatiin esille muutamia kehittämiskohteita. Oli esimerkiksi epätietoisuutta siitä, 

millainen matka pysäköintipaikalta Lietsuun käytännössä on ja löytyykö ulko-oven läheisyydestä py-

säköintimahdollisuutta lyhytaikaista tavaroiden ja ihmisten jättämistä varten. Uskoakseni tästä asi-

asta kannattaisikin laittaa tarkentavaa lisäinfoa varaussivustoille. Lisäksi saapumiseen liittyen, si-

sääntuloon toivottiin lisäopasteita ohjaamaan asiakkaat oikeaan kerrokseen. Tähän onkin jo koema-

joittumisen aikaisesta tilanteesta korjausta tullut, joten asia on kunnossa. Lietsun sijaintia kaupungin 

keskustassa ja lähellä esimerkiksi linja-auto- ja rautatieasemia, pidettiin erinomaisena tai hyvänä. 

Asiakkaiden tyytyväisyyttä sijaintiin voidaan pitää erityisen hyvänä asiana. Kyselyssähän saatiin sel-

ville, että koemajoittujien tärkein peruste hotellin valinnalle on juuri sen sijainti. 

 

Palautteiden perusteella suihkuissa oleviin pesuainepulloihin tulisi laittaa selventävää informaatiota 

siitä, onko kyseinen tuote pelkkää saippuaa, vai soveltuuko se myös hiuksille käytettäväksi. Tämä 

selvästi aiheuttaa asiakkaissa hieman epätietoisuutta. Lisäksi huoneistoissa olevat roskien kierräty-

sastiat tulisi merkitä selkeästi siten, että asukaat tietävät, mitä mihinkin astiaan on tarkoitus laittaa. 

Merkintöjä toivottiin suomen lisäksi myös englanniksi. Englanninkielistä informaatiota huoneisiin toi-

vottiin myös pesukoneiden käyttöohjeiden osalta. Sähkömiehen tulisi kiertää jokaisessa huoneis-

toissa ja tarkistaa kaikkien valokatkaisijoiden ja pistorasioiden toimivuus. Tuvan valaistuksen toivot-

tiin olevan hämyisempi, joten hoituisiko asia laittamalla tuvan kattovaloihin esimerkiksi himmennys-

kytkimet?  

 

Huoneistoihin kaivattiin kokovartalopeilejä, suurempia työpöytiä ja pehmeämpiä tuoleja työskentelyä 

varten. Huoneistot ovat kukin omia uniikkeja kokonaisuuksiaan, joissa jokainen huonekalu ja esine 

on hankittu, kunnostettu ja sijoitettu harkiten, teemaa kunnioittaen. Tästä syystä myöskään niissä 

olevat huonekalut eivät ole perinteisiä; esimerkiksi pöydät eivät ehkä ole niin suuria, kuin mihin 

useimmissa hotelleissa on totuttu. Tässä valossa kehotus toisenlaisten kalusteiden ja peilien hankin-

nasta ei ole aivan päällimmäisenä kehittämisehdotuksissa. Todetaan vain, että työskentelyolosuhtei-

siin ei oltu tyytyväisiä ja parannuksia kaivattiin. 

 

Kuten aiemmin on jo tullut esiin, useassa palautteessa toivottiin pesuhuoneeseen suihkuverhoa ja 

mainittiin WC-istuimen sijainti. Kuten kuvasta 8 huomataan, on WC-istuinta suojaamassa kevyt lasi-

seinä. Nähtävästi vesiroiskeet pääsevät kuitenkin kastelemaan ympäristöä liian laajalti, koska suih-

kunurkkauksen toinen sivu on täysin avoin. Ehkäpä joku suoja tähän ei todellakaan olisi pahitteeksi. 

Siten asukkaiden sukat säilyisivät varmemmin kuivana. 
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KUVA 8. Pesuhuone. (Kokkola 2019) 

 

Vastaajien kansalaisuutta kysyttiin, jotta pystyttäisiin selvittämään, onko ulkomaalaisilla joitain eri-

tyishuomioita tai toiveita Lietsussa majoittumisen suhteen. Testiyöpymiseen osallistuneiden ulko-

maalaisten vastaukset olivat pääasiassa samoilla linjoilla suomalaisten vastauksien kanssa. Huomio 

kiinnittyi kuitenkin pariin asiaan. Ulkomaalaisten vastauksissa korostettiin toistuvasti puhtauden ja 

hygieenisyyden, sekä yhteisöllisyyden tärkeyttä.  

 

Maailmalla matkustettaessa majapaikkojen puhtaus ja siisteys eivät uskoakseni aina ole sillä tasolla, 

mihin suomalaisissa hotelleissa on totuttu. Luulen, että tästä syystä myös ulkomaalaiset koemajoit-

tujamme palautteessaan niin paljon puhtautta ja hygieenistä toimintatapaa korostavat ja majapai-

kassaan arvostavat. Myös yhteisöllisyyden korostaminen, joka varsinkin aamupalasta annetussa pa-

lautteessa tuli esiin, lienee sukukeskeisempiin ja sosiaalisimpiin kulttuureihin kuuluvaa. Suomalaisille 

ei mielestäni ole luonteenomaista, että he haluaisivat kerääntyä ennestään tuntemattomien henkilöi-

den kanssa saman pöydän ääreen aterioimaan ja samalla rupattelemaan. Tuvasta löytyy useamman 

metrin pituinen pirtinpöytä (kuva 4), jonka ääreen asiakkaat halutessaan pääsevät tiiviisti aamupa-

laansa nauttimaan. Tästä syystä tarvetta sen suurempaan, palautteessa ehdotettuun pöytien ympy-

rän muotoon uudelleenjärjestelyyn, ei uskoakseni ole. 

 

Mitä sitten olisin voinut tehdä toisin? Se, että saisin tehdä opinnäytetyöni Lietsussa järjestettävästä 

koemajoittumisesta, selkeni lokakuun loppupuolella 2019. Alkuperäisen aikataulun mukaan koema-

joittumisen piti olla tästä noin kuukauden kuluttua marraskuussa. Remontin hienoisen viivästymisen 

vuoksi tapahtumaa ja avajaisia täytyi siirtää parilla viikolla ja uudeksi koemajoittumispäiväksi tuli 

5.12. Aikataulun tiiviyden vuoksi aloin välittömästi suunnittelemaan kyselylomaketta, ennättämättä 

ensin tutustua sen syvällisemmin aiheen teoriaan. Nyt perehdyttyäni asiakaskokemusta koskevaan 

kirjallisuuteen, huomaan, että tämänhetkisen tietämyksen perusteella olisin tehnyt kyselylomak-

keessa joitakin kohtia toisin. Varsinkin ennakko-odotuksia ja toteutuneita kokemuksia koskevat kysy-

mykset olisin muotoillut toisin, kuin ne kyselylomakkeeseen laitoin. Muutokset kysymyksissä lisäisivät 

johdonmukaisuutta, jota mielestäni näissä mainituissa osioissa saisi olla hiukan lisää. Myös jotkut 
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saapumista koskevat kysymykset olisin luultavasti esittänyt hiukan toista sanamuotoa käyttäen. Vas-

taukset näilläkin sanamuodoilla tutkimusongelmaan ja -kysymyksiin saatiin, mutta tietty perehtymät-

tömyys aiheen teoriaan joidenkin kysymysten asettelussa valitettavasti paistaa.  

 

Kuten teoriaosuudessa ilmeni, se millaiseksi asiakaskokemus kulloinkin muodostuu, vaikuttavat hyvin 

useat asiat. Suureen osaan yritys luonnollisestikin pystyy toiminnallaan vaikuttamaan. Yhtä suuressa 

osassa kokemukseen vaikuttamassa ovat kuitenkin myös asiakkaan henkilökohtaiset odotukset, ko-

kemukset ja tuntemukset, jotka nekin vaihtelevat tilanteesta riippuen. Hyvän asiakaskokemuksen 

takaavaa, tarkkaa ja joka tilanteeseen sopivaa ”reseptiä” on siis mahdotonta antaa. Olisi kuitenkin 

hyvä, että mahdollisimman moni asiakkaiden parissa työskentelevä kykenisi tiedostamaan asiakasko-

kemuksen muodostumisen mekanismin ja siihen vaikuttavat tekijät. Kun ymmärretään kokonaisuus, 

samalla toivottavasti myös ymmärretään oman toiminnan merkitys asiakkaan palvelukokemuksen 

muodostumisen kannalta.  

 

Lietsusta on luotu omannäköinen ja uniikki majoituskokonaisuus, jossa kaikki yksityiskohdat ovat 

linjassa teeman kanssa. Lämpimän rempseä karjalainen tyyli välittyy kaikessa; markkinoinnista mil-

jööseen ja asiakaspalvelusta aamupalaan. Asiakkaiden mielestä tämä täysin omannäköinen palvelu-

kokonaisuus onkin yksi Lietsun ehdoton vahvuus sydämellisen henkilökunnan ja asiakaspalvelun li-

säksi. Tarkastellessa kokonaisuutta ja annettuja palautteita, sekä verratessa niitä esimerkiksi Grön-

roosin (1990, 72-75; 2015, 105, 122.) kokoamaan laadukkaaksi koetun palvelun kriteeristöön ja hy-

vän kokonaislaadun määritelmään, pystytään toteamaan, että asiakaskokemuksen laatu koetaan 

Lietsussa vähintäänkin hyväksi tai erittäin hyväksi. 
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10 POHDINTA 

 

Tämä työ on ensimmäinen tässä laajuudessa tekemäni kirjoitustyö ja aloittaessani en täysin ollut 

varma siitä, millaiseksi lopputulos muotoutuu tai tulisi muotoutua. Teoriaosuuden aineistoa keräsin 

koemajoittumisen jälkeen avoimin mielin useasta eri lähteestä. Teoriaan paneutuessani huomasin, 

kuinka laaja ja monimutkainen kokonaisuus asiakaskokemuksen muodostuminen onkaan. Koska 

kaikki osa-alueet tuntuivat liittyvän ja lomittuvan niin tiiviisti toisiinsa, oli rajaus kovin haastavaa. 

Mikä teoriatieto todella lopputuloksen kannalta on oleellista ja missä laajuudessa kukin osio esite-

tään vai tulisiko esittää ollenkaan? Kirjaston materiaalivaraus- ja toimituspalvelu olivat alkuvuodesta 

lähes jokapäiväisessä käytössä, koska koin aineiston etsimisen ja aiheen syvällisen tutkimisen niin 

mielekkääksi. Se suorastaan imaisi mukaansa. Halusin uppoutua mahdollisimman syvällisesti kaikkiin 

asiakaskokemukseen ja palveluun liittyviin tutkimuksiin ja teorioihin, koska koen aiheen niin tärke-

äksi ja samalla omakseni. Myös tästä syystä teoriaosuuden rajaus luultavasti oli niin haastavaa. 

 

Aineistonkeruuvaiheessa tutustuin myös Berryn, Parasumaranin ja Zeithamlin kehittämään 

SERVQUAL-menetelmään ja siitä johdettuun laatukuiluteoriaan (Zeithaml et al. 1990, 23.). Se vai-

kutti hyvin mielenkiintoiselta ja olisinkin halunnut sitä työssäni tarkemmin käsitellä. Myöhemmin to-

tesin, että aiheen ja menetelmän laajuuden vuoksi en menetelmää haluamassani laajuudessa pys-

tyisi riittävästi avaamaan ja hyödyntämään, joten se jäi pois. Kiinnostus SERVQUAL-menetelmää 

kohtaan jäi kuitenkin kytemään. Tulevaisuudessa jossain muussa yhteydessä toivoisinkin kyseiseistä 

teoriaa pystyväni syvällisemmin hyödyntämään. (Zeithaml et al. 1990, 23.) 

 

Tutkimuksen avulla saatiin esille toivoakseni kaikki Lietsun piilevät, asiakaskokemusta tuolla hetkellä 

heikentävät ongelmakohdat. Näin niihin pystytään tekemään tarvittavia korjauksia. Kuten tutkimuk-

sesta ja asiakaspalautteista on useaan kertaan esille tullut, on tuote asiakkaiden mielestä erinomai-

nen jo nyt. Kuitenkin poistamalla kaikki asiakkaiden kokemat epäkohdat tai minimoimalla haitat 

mahdollisimman pieniksi, hioutuvat asiakaskokemuksesta pienimmätkin negatiiviset säröt pois.  

 

Koemajoitusta varten tehdystä kyselylomakkeesta saadaan työkalu säännölliseen, laajaan tyytyväi-

syyden mittaamiseen. Kyselyn voi suorittaa samassa muodossaan esimerkiksi puolen vuoden tai 

vuoden välein ja verrata tuloksia aikaisemmin saatuihin mittaustuloksiin. Näin pystytään säännölli-

sesti seuraamaan asiakastyytyväisyyden kehittymistä, mahdollisten uusien epäkohtien ilmaantumista 

sekä reagoimaan niihin. Kyselylomakkeesta olisi hyvä tehdä myös lyhennetty, yhden sivun versio, 

joka jaetaan jokaiseen huoneistoon ja on aina kaikkien majoittujien täytettävissä.  

 

Mutta maailmantilanne muuttuu nopeasti ja näin myös yllä oleva teksti mittaustyökalun suunnittelui-

neen on saanut hetkessä uuden sävyn… 

 

Vähintäänkin odottamattoman ja erikoisen vivahteen tähän opinnäytetyön kirjoitusprosessin loppu-

vaiheeseen on tuonut Suomessa ja maailmalla hurjana riehuva koronapandemia. Sen vaikutukset 

kaikkien ja kaikkeen elämään, ja sen myötä myös yritystoimintaan, ovat olleet ennennäkemättömän 

laajamittaiset ja nopeat. Muiden yritysten lailla myös Lietsu on karvaasti joutunut kärsimään taudin 
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vaikutuksista. Kevään ja kesän ennakkovarauksista on peruuntunut lähes kaikki ja sen seurauksena 

myös henkilökunta on jouduttu lomauttamaan. Lietsun tulevaisuus tautitilanteesta johtuen on vielä 

tässä vaiheessa, eli huhtikuussa v.2020, epävarma. Kun tietää, kuinka suurella palolla ja rakkaudella 

yritystä on rakennettu, pienimpiinkin yksityiskohtiin panostaen ja asiakkaat siitä selvästikin äärettö-

män paljon pitävät, en todellakaan soisi Lietsun tarinan hiipuvan heti sen alkumetreillä. (Virolainen 

2020.)  

 

Tätä opinnäytetyötä tehdessäni soi usein myös samalla kuulokkeissani Vesterinen Yhtyeineen. Hei-

dän musiikkinsa ja laulajan ääni tulikin matkan varrella hyvin kiinteäksi ja tärkeäksi osaksi kirjoitus-

työskentelyäni. Tässä oudossa ja ennen kokemattomassa maailmantilanteessa päätänkin kirjoituk-

seni Vesterisen rohkaiseviin laulun sanoihin ”Kaikki päättyy hyvin”. (Youtube 2020.) 
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LIITE 1   SAATEKIRJE 

 

   

 

 

Lämpimästi tervetuloa Lietsuun! 

 

Olen Savonia ammattikorkeakoulussa Kuopiossa opiskeleva kolmannen vuosikurssin 

restonomiopiskelija. Tämä huoneistohotelli Lietsun kanssa yhteistyössä toteutettava 

asiakaskokemuskysely on osa opintoihini kuuluvaa opinnäytetyötäni ja toivon, että 

käytätte muutaman hetken aikaanne sen täyttämiseen. Vastauksillanne on suurta ar-

voa tutkimuksen ja opinnäytetyön onnistumisen kannalta. 

 

Tämän asiakaskyselyn tarkoituksena on saada mahdollisimman tarkka kuva Lietsun 

majoitusprosessin toimivuudesta ja sen mahdollisista parantamiskohteista. Lisäksi 

saamme myös tietoa siitä, millainen ennakkomielikuva asiakkailla on Lietsusta ja 

kuinka se vastaa toteutunutta asiakaskokemusta. Näin saamme luotua mittariston, 

jota käyttäen toimintaprosessia ja/ tai -ympäristöä pystytään jatkuvasti kehittämään 

toivottuun suuntaan. Tämän vuoksi olisi hyvä, jos voisitte antaa mahdollisimman tark-

kaa tietoa ennakko-odotuksistanne yritykseen, majoituskokemuksestanne ja siitä, 

kuinka odotuksenne Lietsussa lopulta toteutuivat.  

 

Vastaajajoukon pienuudesta johtuen, täydellistä anonymiteettia emme pysty lupaa-

maan. Vastaukset käsitellään täysin nimettöminä ja luottamuksellisesti. 

 

Saatte paperisen lomakkeen sisäänkirjautuessanne ja sen palautus tapahtuu uloskir-

jautumisen yhteydessä vastaanottoon.  

 

Olette suureksi avuksi, joten kiitos paljon vaivannäöstänne! 

 

Yhteistyöterveisin  

 

Minna Parkkinen 

Minna Parkkinen 

opiskelija, Savonia AMK 

p.040-XXX XXXX 
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LIITE 2   SAATEKIRJE ENGLANNIKSI 

 

                                                            
 

 

Warmly welcome to Lietsu! 

 

I am a third year student of Hospitality Management at Savonia University of Applied 

Sciences. This customer experience survey, conducted in partnership with Lietsu Bou-

tique Aparthotel, is part of my thesis and I hope you will take a few moments to com-

plete it. Your answers are of great value for the success of my research and thesis. 

 

The purpose of this customer survey is to get as accurate a picture as possible of the 

functioning of the Lietsu accommodation process and potential for improvements. In 

addition, we also get information about the customers’ perception of Lietsu and how 

it corresponds to the actual customer experience. This way, we can create a dash-

board that enables us to continually develop hotel operating process and/ or environ-

ment in the desired direction. Therefore, it would be good if you could give us as 

much information as possible about your expectations for the hotel, your accommo-

dation experience and how your expectations were finally fulfilled in Lietsu.  

 

Because of the small number of respondents, we cannot promise complete anonym-

ity. Replies will be handled anonymously and confidentially. 

 

You will receive a questionnaire on paper when you check-in and we hope you return 

it departure to the reception. 

 

You are of great help, so thank you very much for your effort! 

 

Best regards, 

 

Minna Parkkinen 

student of Hospitality Management 

Savonia University of Applied Sciences 

 Tel. 040-XXX XXXX 
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LIITE 3   ASIAKASKYSELYLOMAKKEEN MALLISIVU 

 

                                                  

 

1) SAAPUMINEN LIETSUUN 
 
• Millaiseksi koitte hotellin sijainnin ja saavutettavuuden? 

 
 
 
 

• Mikä oli ensimmäinen mielikuvanne paikasta kun saavuitte? 
 
 
 
 

• Oliko se yhteneväinen yrityksestä saadun ennakkomielikuvan kanssa? 
 
 
 
 

• Mikä erityisesti kiinnitti huomiota? 
 
 
 
 
 

• Kuinka kulkureitit mielestänne oli merkitty? 
 
 
 
 
 

• Avoin palaute: 
 

 
 
 

• Kokonaisarvosana saapumisesta 
      Huono                                                                                      Erinomainen             
       -5         -4         -3         -2         -1         0         1          2          3          4          5 

 
 

• Mitkä asiat vaikuttivat saapumisesta antamaanne arvosanaan? 
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LIITE 4   ASIAKASKYSELYN KYSYMYKSET  

 

TAUSTATIEDOT 

- Sukupuoli: nainen, mies, muu 

- Ikä 

- Kansalaisuus 

- Kuinka monta yötä vietätte hotellissa keskimäärin vuoden aikana? 

0-9 vrk, 10-29 vrk, 30-59 vrk, 60-99 vrk, 100-149 vrk, 150+ vrk 

- Kuinka monta yötä majoittumisenne kerrallaan keskimäärin kestää? 

1-2 yötä, 3-7 yötä, 8-14 yötä, 15+ yötä 

- Syy siihen, minkä vuoksi yleisimmin majoitutte hotellissa? 

Työmatka, Loma-/virkistysmatka, Harrastuksiin liittyvä matka, Sukulaisten tapaamiseen liit-

tyvä matka, Muu, mikä? 

- Merkitse järjestysnumeroin, mitkä ovat kolme tärkeintä valintaperustetta valitsemallenne 

hotellille? 

Sijainti, Hinta, Asiakasarvot, Ekologisuus, Viihtyisyys, Huoneiden varustelu, Oheispalvelut, 

Muu, mikä? 

 

1) ENNAKKO-ODOTUKSET 

- Millaiset ennakko-odotukset teillä oli Lietsusta? 

- Minkä perusteella nämä ennakko-odotukset ovat muodostuneet? 

- Millä tasolla odotuksenne Lietsusta olivat ennakkomielikuvan perusteella, ennen saapumista? 

(Numeroarviointi -5 - +5 huono/erinomainen) 

 

2) TIEDONHANKINTA JA ASIAKASVIESTINTÄ 

- Mitä kanavia käyttäen saitte ennakkotietoa Lietsusta ennen saapumistanne? 

- Mitä ennakkotietoa olisitte kaivanneet lisää ennen majoittumista? 

- Mitä mieltä olette Lietsun asiakasviestinnästä; sen tyylistä ja riittävyydestä? 

- Avoin palaute: 

- Kokonaisarvosana tiedonhankinnasta ja asiakasviestinnästä (Numeroarviointi -5 -+5) 

- Mitkä asiat vaikuttivat tiedonhankinnasta ja asiakasviestinnästä antamaanne arvosanaan? 

 

3) VARAUKSEN TEKEMINEN 

- Mitä kautta varasitte huoneiston? 

- Kuinka varaustapahtuma ja/tai asiakaspalvelu mielestänne toimi? 

- Kuinka toiveenne varaustilanteessa otettiin huomioon? 

- Mitä asioita olisitte toivoneet lisää informaatiota varausta tehdessänne? 

- Avoin palaute: 

- Kokonaisarvosana varauksesta. (Numeroarviointi -5 -+5) 

- Mitkä asiat vaikuttivat varauksesta antamaanne arvosanaan? 
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4) SAAPUMINEN LIETSUUN 

- Millaiseksi koitte hotellin sijainnin ja saavutettavuuden? 

- Mikä oli ensimmäinen mielikuvanne paikasta kun saavuitte? 

- Oliko se yhteneväinen yrityksestä saadun ennakkomielikuvan kanssa? 

- Mikä erityisesti kiinnitti huomiota? 

- Kuinka kulkureitit mielestänne oli merkitty? 

- Avoin palaute: 

- Kokonaisarvosana saapumisesta. (Numeroarviointi -5 -+5) 

- Mitkä asiat vaikuttivat saapumisesta antamaanne arvosanaan? 

 

5) SISÄÄNKIRJAUTUMINEN 

- Teittekö sisäänkirjautumisen ennakkoon verkkopalvelussa vai vastaanotossa saapuessanne? 

- Kuinka sisäänkirjautuminen sujui? 

- Saitteko riittävästi tietoa hotellin käytänteistä ja palveluista? 

- Kuinka koitte verkkopalvelun toiminnan ja/tai asiakaspalvelun? 

- Kuinka pin-/avainkoodien käyttö toimi? Olisitteko kaivanneet lisää ohjeistusta? 

- Avoin palaute: 

- Kokonaisarvosana sisäänkirjautumisesta. (Numeroarviointi -5 -+5) 

- Mitkä asiat vaikuttivat sisäänkirjautumisesta antamaanne arvosanaan? 

 

6) MAJOITTUMINEN JA HUONEISTO 

- Mikä oli huoneistonne numero? 

- Kuinka kuvailisitte huoneistoa? 

- Kuinka huoneisto oli mielestänne varustettu? 

- Miten huoneistossa on otettu huomioon viihtyminen ja rentoutuminen? 

- Jos työskentelitte/ työskentelisitte huoneistossa, millaiset puitteet siihen on luotu? 

- Jos majoituitte lasten kanssa, kuinka käytännöllinen huoneisto oli siihen? 

- Millaiselta sänky ja vuodevaatteet vaikuttivat? 

- Kuinka internetyhteys toimi? 

- Koitteko huoneiston lämpötilan sopivana? 

- Millaisia havaintoja teitte kylpyhuoneessa? 

- Oliko kierrätys ja roskien lajittelu mielestänne riittävällä tasolla huoneistossa? 

- Miten kuvailisitte huoneen rauhallisuutta? Oliko häiritseviä ääniä? 

- Mikä majoittumisessa oli parasta? 

- Löysittekö huoneistosta tarpeeksi oikeanlaista informaatiota? 

- Missä olisi vielä mahdollisesti kehitettävää? 

- Avoin palaute: 

- Kokonaisarvosana majoittumisesta ja huoneistosta? (Numeroarviointi -5 -+5) 

- Mitkä asiat vaikuttivat majoittumisesta ja huoneistosta antamaanne arvosanaan? 
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7) AAMUPALA 

- Vastasiko aamupala tuotteena ja kokemuksena ennakko-odotuksianne? 

- Löysittekö aamupalalta kaiken mitä kaipasitte? 

- Oliko sinulla jotain erikoistoiveita? Kuinka niihin reagoitiin? 

- Mikä aamupalassa oli parasta? 

- Missä olisi vielä mahdollisesti kehitettävää? 

- Oliko aamupalan tarjoilulle ja nauttimiselle varattu tila tarkoituksenmukainen? Kuinka mah-

dollisesti kehittäisit tilaa? 

- Avoin palaute: 

- Kokonaisarvosana aamupalasta. (Numeroarviointi -5 -+5) 

- Mitkä asiat vaikuttivat aamupalasta antamaanne arvosanaan? 

 

8) ULOSKIRJAUTUMINEN 

- Teittekö uloskirjautumisen verkkopalvelussa vai vastaanotossa? 

- Kuinka verkkopalvelu ja/tai asiakaspalvelu toimi? 

- Avoin palaute: 

- Kokonaisarvosana uloskirjautumisesta. (Numeroarviointi -5 -+5) 

- Mitkä asiat vaikuttivat uloskirjautumisesta antamaanne arvosanaan? 

 

9) ODOTUSTEN TOTEUTUMINEN 

- Miltä osin Lietsusta ollut ennakkomielikuva ja toteutunut asiakaskokemus vastasivat/ eivät 

vastanneet toisiaan? 

- Mitä majoittumisesta jäi päällimmäiseksi mieleen? 

- Avoin palaute: 

- Millä tasolla mielikuvanne Lietsusta on nyt pois lähtiessä? (Vrt. kohta 1.) (Numeroarviointi -5 

-+5) 

- Mitkä asiat vaikuttivat antamaanne arvosanaan? 

 

10)  SUOSITTELEMINEN 

- Millä todennäköisyydellä suosittelisitte Lietsua tuttavillenne? (Numeroarviointi 1-10, en suo-

sittelisi/ suosittelisin varmasti) 

- Muita huomioita: 

 

 

Kiitos ajastanne ja antamastanne arvokkaasta palautteesta! 
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LIITE 5   ASIAKASKYSELYN KYSYMYKSET ENGLANNIKSI 

 

BACKGROUND INFORMATION 

- Gender: female, male, other 

- Age 

- Nationality 

- How many nights do you spend at a hotel on an average year? 

0-9 days, 10-29 days, 30-59 days, 60-99-days, 150+ days 

- What is your main reason for staying at a hotel? 

business, holiday, hobbies, visiting relatives, other, what? 

- Mark in sequence, what are the three most important criteria when you choose a hotel? 

Location, price, customer reviews, ecology, cozy, room equipments, additional services, 

something else? 

 

1) EXPECTATIONS 

- What kind of pre-expectations did you have for Lietsu? 

- On what basis were these expectations formed? 

- At what level were your expectations for Lietsu, based on your preconceived notions, before 

arriving? (-5 to 5) 

- What things influenced your grade? 

 

2) PUBLICITY AND CUSTOMER COMMUNICATION 

- Through which channels did you get information before you arrived Lietsu? 

- What information would you have needed before staying? 

- What do you think about Lietsu’s customer communications, its style and sufficiency? 

- Open feedback 

- Rating of publicity and customer communication (-5 to 5) 

- What things influenced your grade? 

 

3) BOOKING 

- Through which channel did you book the room? 

- Ow do you think the booking and/ or customer service worked? 

- How were your wishes considered when booking? 

- Which kind of information you would have needed more when booking? 

- Open feedback 

- Rating of booking (-5 to 5) 

- What things influenced your grade? 

 

4) ARRIVAL AT LIETSU 

- How do you feel about the location and accessibility of the hotel? 

- What was your first impression of the place when you arrived? 
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- Was it consistent with the corporate image? 

- What attracted attention? 

- How were the routes marked? 

- Open feedback 

- Rating of arrival (-5 to 5) 

- What things influenced your grade? 

   

5) CHECK-IN 

- Did you pre-check-in at the online service or at the reception upon arrival? 

- How was your check-in? 

- Did you receive enough information about the hotels policies and services? 

- How did you feel about the online service and/or customer service? 

- How did using pin/key codes work? Would you have wanted more guidance? 

- Open feedback 

- Rating of check-in (-5 to 5) 

- What things influenced your grade? 

 

6) ACCOMMODATION AND ROOM 

- What was your room number? 

- How would you describe the room? 

- How do you think the room was equipped? 

- How has the comfort and relaxation of the room been considered? 

- If you were working in your room, how practical was the room? 

- If you were staying with children, how practical was the room? 

- How did the bed and bedding feel? 

- How did the internet work? 

- Did you feel the temperature of the room was appropriate? 

- What observations did you make in the bathroom? 

- In your opinion, was the recycling and sorting of trash at a sufficient level? 

- How would you describe the tranquility of the room? Were there any annoying sounds? 

- What was the best thing about your stay? 

- Did you find enough information that you needed? 

- Were there any other needs for improvement? 

- Open feedback 

- Rating of accommodation and apartment (-5 to 5) 

- What things influenced your grade? 

 

7) BREAKFAST 

- Did the breakfast as a product and experience meet your expectations? 

- Did you find everything you wanted for breakfast? 

- Did you have any special wishes? How did the staff react? 
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- What was the best thing about breakfast? 

- Were there any other needs for improvement? 

- Was the space reserved for serving and enjoying breakfast appropriate? How would you 

possibly improve the space? 

- Open feedback 

- Rating of breakfast (-5 to 5) 

- What things influenced your grade? 

 

8) CHECK-OUT 

- Did you check-out online or at the reception? 

- How did the online service and/or customer service work? 

- Open feedback 

- Rating of check-out (-5 to 5) 

- What things influenced your grade 

 

9) FULFILLMENT OF EXPECTATIONS 

- To what extent did the pre-image and actual experience of Lietsu match/ not match each 

other? 

- What stayed on top of your stay? 

- Open feedback 

- At what level is your image of Lietsu now, on your way out? (-5 to 5) 

- What things influenced your grade? 

 

10)  RECOMMENDATION 

- How likely would you recommend Lietsu to your acquaintances? (1 to 10) 

- Other considerations 

 

 

Thank you for your time and for your valuable feedback! 

 

 


