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The purpose of this study was to understand the happy family hotel experience in Sokos
Hotels to develop the operations and concepts at Sokos Hotels –chain. The goal was also
to understand the role of Onni the squirrel -character. This research was limited to families
with children between 3 and 11 years old. The approach to this study was service design
since this approach uses various methods to get customer insight and understanding. The
research methods used were survey, interviews, focus group interview, benchmarking and
observation. Additionally the management of Sokos Hotels was interviewed to understand
company’s perspective. Children were also interviewed in order to understand the whole
family experience. Three customer personas were designed along their customer journeys. The aspects of value proposition were also examined. The three customer personas
where Peltosten poppoo – family co-ordinating joy and happiness, Nina and Nelli Nautiskelijat enjoying quality time together and Ojaset Ohikulkumatkalla passing the hotel
quickly on the way somewhere else.
This research underlines the fact that the family hotel experience is a multidimensional
phenomenon and is affected by physical environment, interaction with staff, hotel services
as well as personal factors. In addition the purpose of the trip, size of family unit and the
actual hotel affect the experience. The customer journey of the family includes the arrival
and check in, hotel room, activities, time before sleeping, sleeping, meals, breakfast,
check out or another hotel day. A hotel can influence the family hotel experience by examining it holistically from the family-friendy persperctive. The feeling of family-friendly atmosphere is created when both children and the whole family feel welcome and they are
considered in both physical spaces as well as interactions and services.
The concept of moments appeared as something that was common for all families in this
research. Moments are changing and different and there are many moments in one hotel
stay. The happy family hotel experience is an espace from everyday life and time of togetherness. It is a combination of joy, excitement, fun and relief. Families regarded hotels
as an experience themselves even though they didn’t require big experiences. However
there were many elements of experience in the happy family hotel experience. Asthetics,
multisensuality, entertainment and feeling of individuality were among those experiental
aspects that were appreciated. Hotel is also “home away from home”. The easiness, safety and family amenities along with the elements of experience and joy are the key elements of the happy family hotel experience. According to this research families are very
happy with Sokos Hotels. However, there are ways to improve the services even further
and few pains were discovered. Based on these pains some suggestions for further development and concepts were introduced.
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Johdanto

Lapsiperheet ovat matkailun kasvava kohderyhmä. Matkailijat etsivät myös yhä enemmän
elämyksiä ja pelkkä odotuksia vastaava palvelu ei enää riitä. Asiakkaat haluavat palvelun
tuottavan myös iloa, yllätystä ja uusia kokemuksia. Sokos Hotels -ketju haluaa onnellistaa
asiakkaitaan, luoda muistijäljen ja laittaa onnen tunteen kiertämään. Tässä työssä etsitään
vastausta siihen, millainen on Sokos Hotellien lapsiperheasiakkaan onnellistava asiakaskokemus, mistä asioista se muodostuu ja missä palvelupolun vaiheessa Sokos Hotelleilla
on mahdollisuuksia ja keinoja onnellistaa lapsiperheitä yhä enemmän. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan sitä, mikä rooli Onni Orava –hahmolla on lapsiperheiden onnellistavassa asiakaskokemuksessa. Vuoden 2020 Korona-pandemian vuoksi asiakaskokemusta
ei tutkittu suoraan majoittumisen aikana tai sen jälkeen, sillä palvelut kesällä olivat pandemian vuoksi supistetut eivätkä vastanneet normaalia tilannetta. Lähestymistapa tutkia
onnellistavaa hotellikokemusta oli siis tarkastella sitä asiakkaan unelmien kautta, jolloin
miettiin toiveita, arvostuksia ja mahdollisuuksia hotellikokemukselle. Lapsien mielipiteitä
kysyttiin myös majoittumisen aikana, sillä pienempien lapsien ei välttämättä ole mahdollisuutta irrottautua abstraktiin, tulevaisuuteen katsovaan ajatteluun.
Sokos Hotellit ovat Suomen suurimpia hotelliketjuja. Ketjuun kuuluu 50 hotellia Suomessa, Virossa ja Pietarissa. Sokos Hotelleilla on kolme hotellityyppiä, joiden tarkoituksena on
tarjota erilaisille ihmisille erilaisia hotellikokemuksia. Sen lisäksi, että Sokos Hotellit haluavat olla yksilöllinen monelle, ne haluavat myös onnellistaa asiakkaitaan. Palvelulupauksena on, että asiakkaat lähtevät hotellista iloisempina ja energisempinä kuin sinne tullessaan. Sokos Hotelleissa vierailee myös paljon lapsiperheitä. Lapsille suunnattu Onni
Orava -lapsikonsepti ja siihen kuuluva Onni Orava -maskotti ovat ilahduttaneet lapsiperheitä jo yli kymmenen vuoden ajan.
Tässä työssä asiakaskokemus hotelliympäristössä nähdään monien asioiden summana.
Asiakaskokemus voi olla neutraali, kielteinen tai myönteinen, mutta onnellistava asiakaskokemus on jotain enemmän. Tässä tutkimuksessa onnellistava asiakaskokemus nähdään erityisen ilahduttavana, merkityksellisenä tai elämyksellisenä, sellaisena, jonka asiakas muistaa ja haluaa kokea uudelleen.
Asiakaskokemus muodostuu hotellin tarjoaminen aineellisten ja aineettominen tekijöiden
summana. Aineellisiin tekijöihin luetaan lapsiperheen kaipaamat fyysiset asiat, kuten toimiva huone, varusteet, ruoka, sänky ja leikkipaikka. Myös Onni Orava on fyysinen hahmo,
joka voi hahmon lisäksi luoda jotain aineettomampaa, kuten hyvää oloa, hauskuutta,
muistoja ja elämystä. Aineettomampi osa liittyy sen sijaan vieraanvaraisuuteen, palveluun,
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aistimuksiin ja tunnelmaan. Lisäksi asiakaskokemukseen vaikuttavat asiakkaaseen liittyvät tekijät. Lapsiperheessä perheen sisäinen dynamiikka vaikuttaa koko perheen kokemukseen ja kokemusta yhteistuotetaan yksilön sekä koko perheen kesken. Yhteistuottaminen liittyy myös työntekijän ja asiakkaan suhteeseen. Hotelliympäristö toimii tällöin kuin
näyttämönä isännän tai emännän ja vieraan väliselle suhteelle ja luo puitteet asiakkaan
kokemukselle. Myös muut asiakkaat ja heidän käytöksensä vaikuttavat asiakkaan hotellikokemukseen.
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Tavoitteet

Tämän tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää, mistä elementeistä lapsiperheen onnellistava asiakaskokemus muodostuu hotellivierailun aikana. Näin Sokos Hotelleilla on mahdollisuus onnellistaa tätä kohderyhmää entisestään ja tarjota heille muistijäljen jättäviä lomakokemuksia, jotka saisivat heidät palaamaan hotelleihin uudelleen. Tavoitteena on lisäksi
ymmärtää Onni Orava – hahmon merkitystä lapsiperheen asiakaskokemuksessa, jotta
Onni Orava- konseptin kirkastaminen tulevaisuudessa olisi mahdollista. Aihetta pyritään
siis ymmärtämään asiakkaan näkökulmasta siten, että yrityksen olisi mahdollista hyödyntää tietoa omassa toiminnassaan (kuva1).
2.1

Odotetut tulokset

Tutkimuksen avulla halutaan erityisesti lisätä ymmärrystä lapsiperheiden tarpeista suomalaisen hotellimatkailun kontekstissa. Tulosten avulla halutaan luoda työkalu tai kaavio,
jonka avulla hotelleilla olisi mahdollisuus systemaattisesti onnellistaa lapsiperheitä asiakassegmenttinä. Tutkimustulosten avulla on myös mahdollista luoda tuote, palvelu tai koulutus, joka edistää tämän kohderyhmän onnellistavaa kohtaamista. Asiakasymmärrykseen
perustuvan tiedon avulla myös Onni Orava -lapsikonseptiin on mahdollista tuoda uusia
elementtejä, jotka vastaavat lapsien ja lapsiperheiden tarpeisiin.
2.2

Tutkimuskysymykset

Tutkimuksessa etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:





Mistä Sokos Hotellien – lapsiperheen asiakkaan (aikuisen ja lapsen) onnellistava
lomakokemus muodostuu?
Onko Onni Oravalla siinä minkälainen rooli?
Halutaanko elämyksellisyyttä vai riittävätkö perusasiat?
Missä palvelupolun vaiheissa Sokos Hotelleilla on mahdollisuus onnellistaa lapsiperheitä?
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2.3

Rajaukset

Carrin (2011, 56) mukaan lapset eivät ole homogeeninen ryhmä ja mm. ikä vaikuttaa lapsen lomatarpeisiin. Tämä tutkimus rajattiin lapsiperheisiin, joissa on ainakin yksi 3-11vuotias lapsi. Perheessä voi kuitenkin olla myös pienempiä tai isompia lapsia. Lisäksi tutkittiin vain suomalaisia matkustajia, jotka matkustavat Suomen Sokos Hotelleissa. Kulttuuri vaikuttaa kokemukseen (Carr 2011, 13) ja kansalaisuus ilahtumisen tunteeseen (Magnini, Crotts & Zehrer 2011, 542). Tästä näkökulmasta oli perusteltua rajata tutkimus vain
yhteen kansalaisuuteen.
Lapsiperheen asiakaskokemus on moninainen ilmiö. Lapsilla ja vanhemmilla on erilaisia
tarpeita lomalle ja sen lisäksi kokemus on hyvin subjektiivinen asia, johon vaikuttaa monien asioiden summa. Tämä tutkimus rajattiin kuitenkin niihin asioihin, jotka vaikuttavat
lapsiperheen kokemukseen hotellissa oleskelun aikana. Asiakaskokemus on kuitenkin
laajempi kokonaisuus, joka alkaa jo ennen itse palvelua ja jatkuu vielä sen jälkeen (Mm.
Zomerdijk & Voss 2010, 78).
Eri tutkijat kutsuvat asiakaskokemusta hieman eri nimillä ja englannin kielen sana experience voidaan kääntää suomeksi sekä kokemus että elämys. Tässä tutkimuksessa asiakaskokemus nähdään kuluttajakokemuksena, jonka hän kokee käyttäessään Sokos Hotellien palveluja. Carù ja Cova (2003, 282) puhuvat kulutuskokemuksesta, jonka he jakavat
kaupalliseen ja ei-kaupalliseen kokemukseen Lisäksi he tekevät eron tavallisen ja epätavallisen kokemuksen välillä. Onnellistava asiakaskokemus nähdään tässä arjesta poikkeavana eli epätavallisena, ilahduttavana ja parhaassa tapauksessa elämyksellisenä kokemuksena. Lisäksi asiakaskokemusta lähestytään kaupallisesta näkökulmasta, joka tapahtuu hotellin palveluita käytettäessä. Lähestymistapa tutkimukseen on tiivistetty kuvaan
1.
Tässä tutkimuksessa asiakaskokemusta lähestytään kahden mallin kautta (kuvat 2 ja 3),
sillä molemmissa malleissa on huomioitu sekä asiakas että organisaatio. Organisaation
näkökulmasta keskitytään erityisesti fyysisen ympäristön ja ihmisten vaikutukseen asiakaskokemuksen muodostumisessa. Asiakkaan näkökulmaa lähestytään tunteiden, erityisesti ilahtumisen näkökulmasta, joka tässä työssä nähdään yhtenä asiakkaan onnellistamisen muotona. Magninin ym. (2011,541) tutkimuksen mukaan ilahtunut asiakas käyttää
palveluita uudelleen, suosittelee niitä muille sekä kokee suurempaa lojaalisuuta kuin pelkästään tyytyväinen asiakas. Ilahduttamisen lisäksi elämyksellisyys nähdään tässä tutkimuksessa osana onnellistavaa asiakaskokemusta ja elämyksellisyyden käsitettä tarkastellaan yhtenä tavoitellun asiakaskokemuksen ulottuvuutena. Sokos Hotels -ketjun ollessa
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tutkimuskohteena myös brändin merkitys tiedostetaan asiakaskokemuksen muodostumisessa.

Kuva 1. Lähestymistapa aiheeseen
2.3.1

Miksi lapset ja lapsiperheet loman tutkimuskohteena?

Schänzelin ja Yeomanin (2015, 141) mukaan lapsiperheet ovat matkailun kasvava kohderyhmä. Tämän vuoksi hotellien sekä vapaa-ajan palvelujen on huomioitava tämä palveluja
suunnitellessa (Jelinková, Tučková, & Jurigová 2017, 167). Carr (2011, 1) toteaa, että
perheen merkitys matkailussa on tunnistettu sekä matkailualan että sen markkinoinnin
yhteyksissä. Toisaalta Khoo-Lattimoren, del Chiappan ja Jihyun Yangin (2018, 160) mukaan tutkimuksellinen ymmärrys perhelomailusta on rajoittunutta, jonka vuoksi lapsiperheiden odotuksista ja tarpeista tarvitaan syvällisempää ymmärrystä.
Lapset eivät ainoastaan muodosta isoa osaa väestöstä, vaan heidät voidaan nähdä aktiivisina sosiaalisina toimijoina, joilla on sekä suora että epäsuora vaikutus vanhempien ostokäyttäytymiseen (Carr 2011,7). Myös Schänzelin ja Yeomanin (2015,145) mukaan on
tärkeä huomioida, että perheiden ostokäyttäytyminen on muuttunut yhä tasavertaisempaan suuntaan. Lapsien rooli matkoihin liittyvissä päätöksenteossa on tämän vuoksi tarkasteltava uusin silmin (Li, Xu & Chen 2020, 7). Wilska (2011, 21) toteaa, että lasten yhä
tärkeämpi rooli perheiden kulutuksessa ja ajankäytössä sekä myös yhteisyyden korostaminen vapaa-ajalla vaikuttavat palvelujen tarjontaan ja laatuun. Carr (2011, 55) kuitenkin
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toteaa, että lasten ikä vaikuttaa siihen, millainen valta lapsilla on lomaan liittyviin päätöksiin ja usein lapsen iän karttuessa päätösvalta kasvaa.
Carrin (2011,55) mukaan lapsen saaminen vaikuttaa merkittävästi lomakokemukseen, odotuksiin ja -tarpeisiin. Shaw, Havitz ja Delemere (2008, 25) toteavat, että perheen lomakokemus eroaa muiden kohderyhmien kokemuksesta. Perhelomalle asetetut merkitykset, yhdessäolo, muistot sekä lapsien kasvattaminen luovat kokemukselle omat erityispiirteensä, jonka vuoksi ilmiötä on syytä tutkia erillisenä muista kokemuksista. Matkailun palveluyritysten olisi myös tiedostettava nämä erityispiirteet pystyäkseen vastaamaan niihin.
(Shaw ym. 2008, 25.) Lisäksi Small (2008, 774) toteaa, että muistot lapsuuden lomista
vaikuttavat siihen, millaisia päätöksiä tehdään myöhemmin omille lapsille ja lapsenlapsille.
Myös Carr (2011, 111) toteaa hyvän lomakokemuksen lapsuudessa vaikuttavan tulevaan
ostokäyttäytymiseen aikuisiässä.
Koskelon (26.6.2020) mukaan lapsi- ja perhemyönteisyys ovat tulevaisuuden kasvavia
trendejä ja se on yritykselle selkeä kilpailuetu. Covid-19 -pandemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi lapsiperheiden matkailu Suomessa lisääntyy ja myös ne perheet, jotka yleensä
lähtisivät ulkomaille, matkustavat todennäköisemmin Suomessa (Koskelo 26.6.2020).
2.3.2

Covid-19 -kriisin aiheuttamat rajoitukset

Covid-19 -pandemian vuoksi tutkimuksessa ei tarkastella vuoden 2020 tilastoja, sillä kesä
2020 oli hyvin poikkeuksellinen matkailukesä Suomessa. Viljanen (6.7.2020) kirjoittaa
Helsingin Sanomien artikkelissa hotellialan kuulumisista heinäkuussa 2020. Viljasen
(6.7.2020) mukaan 65 % hotelleista arvioi, että liikevaihto jää heinäkuussa puoleen normaalista. Helsingin sanomien haastatteleman Matkailu- ja ravintolapalveluiden (Mara)
toimitusjohtajan Timo Lapin mukaan lisääntynyt kotimaanmatkailu ei riitä paikkaamaan
ulkomaalaisten matkailijoiden jättämää aukkoa. Helsingin sanomien haastattelema Lappi
toteaa, että hotellialan kysyntä palaa normaaliksi ehkä vasta syksyllä 2021, mikäli toista
tartunta-aaltoa ei tule. (Viljanen 6.7.2020.) Covid- 19 -pandemia vaikutti myös tutkimusmenetelmien valintaan. Hotellien poikkeusjärjestelyjen vuoksi lapsiperheiden palvelut,
esim. leikkihuoneet sekä Onni Orava -maskotin esiintyminen, eivät olleet mahdollisia. Tämän vuoksi asiakaskokemusta ei voitu tutkia tämän kesän majoituskokemuksen valossa
vaan onnellistavaa hotellikokemusta lähestyttiin unelmien hotellikokemuksen näkökulmasta.
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2.4

Keskeiset käsitteet

Perhe: Perhe on yksikkö, jossa lapsi elää suurimman osan lapsen elämästään. Vaikka
ydinperhettä pidetään yhä ihanteena, perheen määritelmä loman kannalta voi olla myös
laajempi sisältäen esim. isovanhempia ja muita sukulaisia. (Carr 2011,7.) Oli perhe sitten
perinteisempi ydinperhe tai jotain muuta, se voidaan kuitenkin nähdä yksikkönä, joka
koostuu ainakin yhdestä lapsesta ja tämän huoltajasta. (Carr 2011, 8-9.) Myös Schänzel
ja Yeoman (2015, 145) toteavat, että perheen käsite voi olla hyvinkin laaja ja kattaa esimerkiksi samaa sukupuolta olevat vanhemmat sekä heidän lapsensa.
Vanhempi: Tässä tutkimuksessa käytetään vanhemmuuden käsitteenä Carrin (2011,15)
määritelmää vanhemmasta henkilönä, jolla on laillinen ja moraalinen vastuu huolehtia
lapsesta.
Lapsi, lapsuus: Carr (2011,3-6) määrittelee lapsuuden iäksi 0 ja 18 ikävuoden välillä,
aikana, jolloin leikki ja oppiminen ovat isossa roolissa. Lapsuutta ei voida kuitenkaan nähdä yhtenä elämän osana vaan enemmänkin aikana, joka koostuu useista ajanjaksoista
esim. vauvaiästä, leikki-iästä, kouluiästä, esiteini-iästä sekä teini-iästä (Carr 2011, 4).
Strandellin (2010, 167) mukaan lapsuuden tutkimusta määritti pitkään ajatus siitä, että
lapsuus on vaihe, jonka tavoitteena on ”tulla aikuiseksi”. Myös Freemanin ja Mathisonin
(2009, 2) mukaan lapsia ei ole aina nähty aktiivisina sosiaalisen todellisuuden rakentajina.
Muutos on tapahtunut vuosikymmenien saatossa ja näkemys lapsista kehittymättöminä ja
täydennystä vailla olevina on muuttunut siten, että myös lapsien näkemyksiä arvostetaan.
(Freeman & Mathison 2009, 2.)
Perheloma: Schänzel, Yeoman & Backer (2012, 3) määrittelevät perheloman
”merkitykselliseksi ajaksi, joka vietetään yhdessä perheenjäsenten tai laajemman
perheen kanssa tehden hauskoja asioita yhdessä, jotka eroavat normaalisista rutiineista mutta jotka saattavat vaatia kompromisseja ja aiheuttaa välillä ristiriitoja”.

Onnellistaminen: Sokos Hotellien palvelulupaus palvelukulttuurista
Asiakaskokemus: Yksilön subjektiivinen kokemus palveluprosessista, joka sisältää asiakkaan ja palveluntarjoajan vuorovaikutuksen sekä ympäristön. Tämä palvelukokemus
johtaa kokemukseen, joka saattaa olla elämyksellinen tai sitten ei. (Konu 2016, 35.)
Asiakaskokemus määritellään tarkemmin luvussa 3.
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Elämys: tapahtuma, jossa yritys ”tarkoituksella käyttää palveluita näyttämönä ja tavaroita
rekvisiittana tarkoituksenaan luoda henkilölle mieleenpainuvan tapahtuman” (Pine & Gilmore 1998, 98).
Onni Orava: Onni Orava on Sokos Hotellien lapsille suunnattu konsepti, jonka myynnillisenä tavoitteena on pitää Sokos Hotellit perheiden ykkösvaihtoehtona, kun he valitsevat
hotellilomaa Suomessa. Konseptin kantava ajatuksena on viesti ”elämyksiä lapsille, vaivatonta vanhemmille”. (Kids Factory Oy 2012.)
2.5

Työn rakenne

Raportin luvuissa 3-5 käsitellään teoreettista viitekehystä kirjallisuuden ja tutkimusten
kautta. Keskeisiä teemoja ovat asiakaskokemus, elämyksellisyys sekä lapsiperheen lomaan liittyvät ominaispiirteet. Luvussa 6 esitellään lähestymistapa ja tutkimusmenetelmät.
Luvussa 7 esitetään tutkimustuloksia, joissa korostuvat erityisesti laadullisin menetelmin
kerätyt lainaukset asiakkailta. Tutkimustuloksia analysoidaan asiakaspersoonien ja palvelupolun kautta. Johtopäätöksissä ja pohdinnassa tutkimustuloksien pohjalta esitetään
kehitysehdotuksia, pohditaan ilmiötä yleisellä tasolla sekä tutkimuksen luotettavuutta ja
toistettavuutta. Lopuksi reflektoin omaa oppimistani. Eettisiä näkökulmia ei tarkastella
tässä työssä, sillä työn aihe ei ollut arkaluontoinen eikä henkilökohtainen. Ilmiötä tarkastellaan unelmien ja ihanteiden kautta eikä vastaajien henkilöllisyys tule työssä esille.

3

Asiakaskokemus

Tässä luvussa käsitellään asiakaskokemusta hotelliympäristössä sekä asiakkaan että
organisaation näkökulmasta. Mistä asiakaskokemus muodostuu ja miten siihen voi vaikuttaa? Luvussa tarkastellaan myös eri tutkijoiden näkemyksiä asiakkaan kokemukseen sekä
käsitellään vielä tarkemmin fyysisen ympäristön ja vuorovaikutuksen vaikutusta. Lisäksi
Zomerdijkin ja Vossin (2009) mallin (kuva 2) prosessinäkökulmaa tarkastellaan asiakaskokemuksen muodostumisessa. Lopuksi käsitellään ilahtumisen, onnellisuuden ja merkityksen tunnetta osana onnellistavaa asiakaskokemusta.
3.1

Hotelli- palvelua vai elämystä?

Hotelli- ja ravintola-alasta käytetään usein englanniksi termiä hospitality. Hospitality tarkoittaa sanakirjan mukaisesti myös vieraanvaraisuutta (Suomienglantisanakirja 2020.)
King (1995, 228-229) kuvailee termiä hospitality ”isännän tai emännän (engl. host) ja vieraan (engl. guest) suhteena, jossa isäntä tai emäntä tarjoaa huolenpitoa tai viihdykettä
esim. ruuan, majoituksen tai viihteen muodossa”. Kingin (1995,229) mukaan vieraanvarai-
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suudessa oleellista on tieto siitä, mikä miellyttää vierasta. Lisäksi vieraanvaraisuutta voidaan tarkastella prosessina, johon kuuluu saapuminen, asiakkaan toiveiden ja tarpeiden
tyydyttäminen sekä lähdön hetki, kiittäminen ja toivottaminen tervetulleeksi uudelleen.
Lisäksi isännän tai emännän pitää saada vieras tuntemaan olonsa tervetulleeksi. (King
1995, 228-229.) Majapaikka lomakontekstissa toimii myös ”kotina silloin, kun ollaan poissa kotoa” (engl. home away from home). Se on tukikohta vieraassa ympäristössä, johon
”asetutaan taloksi”. (Frochot, Dominique & Statia 2019.)
Shostack (1977, 73) tekee eron tuotteen ja palvelun välillä. Hän kuvailee palvelua asiaksi,
joka koetaan (esim. elokuva) tai prosessiksi, joka tuotetaan (esim. pesulapalvelu). Palvelua ei voida varastoida, maistaa, koskettaa tai kokeilla, ja sitä kuvaa myös aineettomuus,
jossa omistajuussuhde ei vaihdu (Shostack 1977, 73). De Chernatony, McDonald ja Wallace (2011, 214) määrittelevät palvelun ominaisuudeksi myös eron oston ja kuluttamisen
välillä. Lisäksi palvelun laatu ei usein voi olla täysin tasainen, sillä eri ihmiset eri aikoina
edustavat samaa yritystä, jolloin palvelun laatu voi vaihdella (De Chernatony ym. 2011,
213). Toisin kuin Shostack (1977), Vargo ja Lusch (2004, 8) toteavat, että kaikkea liiketoimintaa voidaan pitää palveluna, jolloin tuotteet toimivat välineinä palveluehdotuksille.
Grönroosin (2009, 100-102) mukaan palvelut ovat prosesseja, jotka koetaan subjektiivisesti ja olennaispiirre on, että tuotanto ja kulutus tapahtuvat samaan aikaan. Asiakkaan
kokemalla palvelun laadulla voidaan nähdä kaksi ulottuvuutta: Palvelun lopputulos esim.
hotellin sänky vastaa kysymykseen mitä ja edustaa teknistä ulottuvuutta. Toiminnallinen
ulottuvuus taas vastaa kysymykseen miten ja liittyy palveluprosessiin. Tähän liittyy vahvasti asiakkaan kokemus palvelun luonteesta. (Grönroos 2009, 100-102.)
Edellä mainitun kuvauksen perusteella hotellimajoitusta voidaan siis pitää palveluna, jossa
aineettomuuden lisäksi mukana on myös aineellisia elementtejä, kuten sänky tai aamiainen. Mutta onko hotelli palvelua vai myös elämystä? Pinen ja Gilmoren (1998, 97) mukaan elämys on yhtä kaukana palveluista kuin palvelut tuotteista, vaikka elämystä on pitkään pidetty samana asiana kuin palvelu. Grönroosin (2009, 36) mukaan kaikki palvelut
ovat tavallaan elämyksiä, jotka koetaan myönteisinä, neutraaleina tai kielteisinä elämyksinä. Myös Volon (2009, 118) mukaan matkailun yhteydessä asiakas kokee eriasteisia kokemuksia, jotka voivat vaihdella epämiellyttävästä miellyttävään ja huippuelämykseen asti.
Kuitenkin Grönroosin (2009, 36) mukaan esimerkiksi hotelliyöpyminen elämyksenä koetaan hyvin tavallisessa tapahtumaympäristössä, joka ei ole millään tavalla loistelias tai
kiehtova. Samoin Kirkegaard Larsenin ja Laursenin (2012, 196) mukaan monet perheet
kokevat, että kohteet fyysisen kohteen ulkopuolella ovat oleellisia, jotta jännittäviä elämyksiä olisi mahdollista kokea. Jungin (2016,8) mukaan hotelli tarjoaa kuitenkin myös
muuta kuin palvelua. Hotellin vastaanotossa ojennetaan avaimen lisäksi myös ymmärtä-
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väisyyttä, elämyksiä ja lepoa. Ravintolassa taas nautitaan pihvin lisäksi myös mielihyvästä, ajasta ja helppoudesta. (Jung 2016,8.) Hemmingtonin (2007, 754) näkemys tukee tätä
ajatusta, sillä hänen mukaansa majoitusalan tulisikin keskittyä tuottamaan vierailleen
kaikkia aisteja hiveleviä elämyksiä. Anteliaisuus, teatteri, isännöiminen ja yllätykset ovat
Hemmingtonin (2007, 754) mukaan kilpailuetu, jonka kautta asiakkaalle voidaan luoda
henkilökohtaisia ja ikimuistoisia kokemuksia sekä lisäarvoa. Elämys on siis tapahtuma,
jossa yritys ”tarkoituksella käyttää palveluita näyttämönä ja tavaroita rekvisiittana tarkoituksenaan luoda henkilölle mieleenpainuvan tapahtuman” (Pine & Gilmore 1998, 98).
Keskustelua on myös käyty siitä, hakevatko asiakkaat palvelulta käytettävyyttä ja toiminnallisuutta vai nautintoa ja elämystä. Toisaalta asiakkaat hakevat kuluttamisesta yhä
enemmän nautintoa ja epätavallisia kokemuksia (Arnould & Price 1993), hauskuutta ja
tunnetta (Holbrook & Hirschman 1982) ja ikimuistoisia elämyksiä pelkän tyytyväisyyden
sijaan (Sipe & Testa 2018). Toisaalta Prebensenin ja Rosengrenin (2016, 126) tutkimus
osoitti, että palvelun toiminnalliset ulottuvuudet koetaan yhtä lailla arvoa tuottavina myös
matkailussa, vaikka matkailun motiivit ovatkin usein nautintoon liittyviä.
Quanin ja Wangin (2004, 300) malli matkailukokemuksesta kiteyttää hyvin kysymyksen
siitä, onko hotelli palvelua vai elämystä. Mallin mukaan matkailussa kokemus muodostuu
huippukokemuksen ja matkailua tukevan kuluttajakokemuksen summana, jotka yhdessä
tukevat toisiaan. Mallissa hotelli nähdään esimerkkinä matkailua tukevana kuluttajakokemuksena, joka ei useinkaan ole itse motiivi lähteä matkalle. Kuitenkin matkailua tukeva
kuluttajakokemus voi epäonnistuessaan vaikuttaa kielteisesti myös huippukokemukseen
ja sama pätee toisinpäin. Toisinaan matkailua tukeva kuluttajakokemus voi myös muuttua
huippukokemukseksi. (Quan & Wang 2004, 300-302.)
Tässä tutkimuksessa asiakkaan kokemusta lähestytään kokemus-sanan kautta, vaikka
toisinaan kokemus voi Qanin ja Wangin (2004) sanoin muuttua myös elämykseksi.
Räikkösen (2007, 48) mukaan eri tutkijat ovat nähneet paljon vaivaa määritelläkseen kokemuksen ja elämyksen käsitteitä. Myös matkailijoiden kertomuksissa käsitteet kokemus
ja elämys sekoittuvat usein keskenään. Tarkkojen määritelmien sijaan olisi kuitenkin tärkeämpää miettiä sitä, millainen hyvä matkailukokemus on, kutsuttiin sitä sitten kokemukseksi tai elämykseksi. (Räikkönen 2007, 31, 48.)
3.2

Erilaisia näkökulmia asiakkaan kokemukseen

Asiakkaan kokemus voidaan nähdä laajana kokonaisuutena, johon liittyvät sekä asiakkaan järkiperäinen ja tunnepitoinen suhtautuminen yrityksen palvelutarjoomaan, käyttäy-
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tyminen sekä aistimukset koko palvelutapahtuman ajan (Verhoef, Lemon, Parasuraman,
Roggeveen, Tsiros & Schlesinger 2009, 32; Lemon & Verhoef 2016, 71). Korkiakosken ja
Gerdtin (2016, 93) mukaan asiakaskokemus muodostuu asiakkaan aikaisemmista kokemuksista, joita hän peilaa nykyisiin odotuksiinsa, toiveisiinsa ja haluihinsa. Koska asiakaskokemus on subjektiviinen asia, yhtä oikeaa mallia ei voida määritellä. Ihmisen persoona,
luonne ja kulttuuri vaikuttavat odotuksiimme ja ihmiset myös kokevat palvelun hyvin yksilöllisesti. (Korkiakoski & Gerdt 2016,94.) Myös Konun (2016, 35) mukaan palvelukokemukseen liittyy henkilökohtaisia ja tilanteeseen liittyviä sidonnaisuuksia. Kokemukseen
vaikuttaa lisäksi asiakkaan elämä kokonaisvaltaisesti. (Konu 2016, 35.) Myös asiakkaan
mielialalla on todettu olevan vaikutuksia palvelun kokemiseen (Grönroos 2009, 111-112;
Mattila & Enz 2002, 273).
Korkiakosken (7.1.2020) mukaan asiakaskokemus koostuu tehokkuudesta, helppoudesta
ja tunteesta. Tehokkuus tarkoittaa asiakkaan saamaa hyötyä, helppous ostamisen tai asioimisen helppoutta ja tunne sitä, että asiakas kokee asiakaspalvelijan olevan kiinnostunut
juuri hänen tilanteestaan. (Korkiakoski 7.1.2020.) Toisaalta asiakaskokemus syntyy asiakkaan kanssa käydyn vuorovaikutuksen tuloksena. Se on lopputulos arvoketjusta, jonka
läpi asiakas kulkee toimiessaan yrityksen kanssa. (Korkiakoski & Gerdt 2016, 46.)
Lemon ja Verhoef (2016,74) määrittelevät asiakaskokemuksen asiakkaan kokonaisvaltaiseksi ostopoluksi, jossa matkan varrella on useita kosketuspisteitä. Asiakaskokemus on
prosessi, joka alkaa ajasta ennen ostoa, esim. suunnitteluvaiheesta, ja jatkuu aikaan palvelutapahtuman jälkeen. Prosessi on dynaaminen ja jatkuva ja siihen vaikuttavat myös
asiakkaan aikaisemmat kokemukset. (Lemon & Verhoef 2016, 74-76.)
Asiakaskokemukseen vaikuttavat kontaktipisteet voidaan jakaa neljään osaan, jotka eroavat asiakkaan ja yrityksen hallinnan määrässä. Brändin omistamat kosketuspisteet ovat
yrityksen hallittavissa, esim. mainonta, palvelu ja hinta. Yhteistyökumppanin hallitsema
kosketuspiste on jotain, jossa yritys on mukana yhteistyökumppanin kanssa. Sen sijaan
asiakkaan oma ajattelu on asiakkaan itse hallinnoima kosketuspiste, johon yritys ei helposti voi vaikuttaa. Myös sosiaaliset ja ulkoiset seikat vaikuttavat asiakaskokemuksen
muodostumiseen, esimerkiksi muut asiakkaat. (Lemon & Verhoef 2016, 76-78.) Bravo,
Martinezi ja Pina (2019, 391) tekevätkin eron asiakaskokemuksen ja brändikokemuksen
välillä ja painottavat sitä, tarkastellaanko kokemusta enemmän asiakkaan vai brändin näkökulmasta. Myös Korkiakoski ja Gerdt (2016, 71) näkevät vahvan siteen brändin ja asiakaskokemuksen välillä, sillä ne koostuvat monista samoista elementeistä kuten kohtaamisista, mielikuvista ja tunteista.
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Asiakaskokemus on kuitenkin eri asia kuin asiakastyytyväisyys, vaikka se voidaan nähdä
osana asiakaskokemusta. Lemonin ja Verhoefin (2016, 71) mukaan asiakastyytyväisyys
on pääosin nähty odotusten ja toteutuneen palvelutilanteen vertailuna ja lopputuloksena.
Asiakastyytyväisyys voidaankin nähdä osana asiakaskokemusta, jossa keskitytään kognitiivisen kokemuksen arviointiin. (Lemon & Verhoef 2016, 71.) Sipen ja Testan (2018, 189)
mukaan asiakastyytyväisyys, johon liittyy esim. nopea ja tehokas palvelu sekä miellyttävä
ympäristö, ovat jo asiakkaille itsestäänselvyyksiä. Ikimuistoinen palvelukokemus menee
kuitenkin tehokkuuden ja ystävällisen palvelun yläpuolelle. Tutkimuksen mukaan ikimuistoinen palvelukokemus sisältää Pinen ja Gilmoren elämyksen ulottuvuuksia, erityisesti
esteettisyyden ja eskapismin ulottuvuuksia. (Sipe & Testa 2018, 189.)
Asiakaskokemusta hotelliympäristössä voidaan tarkastella myös matkailukokemuksen
näkökulmasta. Volon (2009, 117) mukaan matkailukokemus eroaa muista kokemuksista
ajan ja paikan suhteessa. Yksilö voi kokea erilaisia asioita esim. työn, oman ajan ja vapaa-ajan puitteissa mutta matkailun kokemus tapahtuu muualla kuin normaalissa ympäristössä (Volo 2009, 117). Volon (2009) tavoin Walls ym. (2011a, 18) toteavat, että hotelli- ja
matkailualalla asiat koetaan normaalin arjen ulkopuolella. Kuitenkin se, koetaanko jokin
asia tavallisena vai epätavallisena saattaa vaihdella riippuen esim. tilanteesta, tuotteesta
tai palvelusta (Walls ym. 2011a, 18). Samoin Lemon ja Verhoef (2016, 78-79) tiedostavat
ulkoisten seikkojen, kuten sään, vaikutuksen asiakkaan kokemukseen. Wallsin, Okumuksen, Wangin ja Kwunin (2011b, 190) mukaan itse matkaan liittyvät seikat, esimerkiki matkan syy sekä matkaseura, vaikuttavat kokemukseen.
Konu (2016, 35) määrittelee asiakkaan palvelukokemuksen yksilön subjektiiviseksi kokemukseksi palveluprosessista, joka sisältää asiakkaan ja palveluntarjoajan vuorovaikutuksen sekä ympäristön. Tämä palvelukokemus johtaa kokemukseen, joka saattaa olla elämyksellinen tai sitten ei (Konu 2016, 35). Toisaalta kokemus koostuu eri osa-alueista, joita
ymmärtämällä palveluntarjoaja voi edistää sen muodostumista. Haasteena onkin ennakoida ja ymmärtää niitä kokemuksen osa-alueita, joita matkailijat haluavat kokea ja sen
jälkeen kategorisoida ja tarjota niitä oikeassa muodossa niitä haluaville matkailijoille. (Volo
2009, 120-121.)
3.3

Asiakaskokemukseen vaikuttavia tekijöitä

Vaikka asiakaskokemus muodostuu monista organisaation ulottumattomissa olevista asioista, organisaatio voi kuitenkin vaikuttaa asiakaskokemukseen eri tavoin (Walls 2011b
ym., 190). Zomerdijk ja Voss (2010, 79) esittävät mallin (kuva 2), jossa asiakaskokemukseen vaikuttavat sekä asiakkaalle näkymättömät että näkyvät toiminnot. Asiakkaalle näky-
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vä osuus muodostuu fyysisestä ympäristöstä, palveluhenkilöstöstä ja prosesseista, jotka
kaikki vaikuttavat asiakaskokemukseen. Tämän lisäksi asiakaskokemukseen vaikuttavat
myös muut asiakkaat. (Zomerdijk & Voss 2010, 79.)

Kuva 2. Viisi kokemuksellisen muotoilun aluetta (mukaellen Zomerdijk & Voss 2010, 79)
Myös Wallsin ym. (2011a, 17) mallissa on huomioitu fyysinen ympäristö sekä ihmisten
kanssa tapahtuva vuorovaikutus (kuva 3). Mallissa on lisäksi huomioitu yksilöiden eroavaisuudet, tilannetekijät, järkiperäinen ja tunnepitoinen suhtautuminen sekä tavallisuuden
ja epätavallisuuden kokemisen erot. Mallin ajatus perustuu Carùn ja Covan (2003) näkemykseen kuluttajakokemuksesta. Carùn ja Covan (2003, 282) mukaan kuluttajan kokemus on pitkään nähty vain huippukokemuksena, vaikka se voidaan nähdä myös tavallisena ja arkipäiväisenä. Koska hotelli- ja matkailualalla tapahtumat kuitenkin koetaan usein
arjen ulkopuolella, epätavallinen kokemus on yleensä tavoiteltu kokemuksen tila (Walls
ym. 2011a, 18).
Zomerdijkin ja Vossin (2010) malli keskittyy nimensä mukaisesti asiakaskokemukseen
muotoilun eli organisaation vaikutusmahdollisuuksien näkökulmasta. Wallsin ym. (2011a)
mallissa on lisäksi huomioitu Lemonin ja Verhoefin (2016, 78) määrittelemät asiakkaan
omistamat kosketuspisteet esim. ajattelu, joihin yrityksen voi olla hankala vaikuttaa. Korkiakoski (7.1.2020) painottaa lisäksi tunteiden merkitystä asiakaskokemuksessa. Hänen
mukaansa pysyvän asiakaskokemuksen ja lojaliteetin rakentamisessa vaaditaan myös
tunteiden muotoilua, jossa merkityksellä ja kohderyhmän elämän muuttamisella on iso
rooli.
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Kuva 3. Kuluttaja-kokemuksen malli hotelli- ja matkailualalla (mukaellen Walls ym. 2011a,
17)
Bitnerin (1992, 59) mukaan hotellit ovat esimerkkejä monimutkaisista palveluympäristöistä, joissa palvelu on vuorovaikutteista ja fyysinen ympäristö on luonteeltaan kompleksinen. Fyysisen ympäristön ja vuorovaikutuksen tehtävänä on saada asiakas tuntemaan
olonsa mukavaksi, jolloin yrityksen rooli on toimia isäntänä ”host” vierailleen (Bolton, Gustafsson, McColl-Kennedy, Sirianni &Tse 2014, 267). Hotelliympäristö voidaankin nähdä
teatterina tai esiintymisareenana. Pinen ja Gilmoren (1998, 98) sanoin hotelli toimii siis
”näyttämönä”, jolla työntekijät ”esiintyvät” (Hemmington 2007, 754). Bitnerin (1992, 60)
mukaan palveluorganisaation ympäristö koostuu palvelun fyysisistä tekijöistä, ihmisistä eli
asiakkaista ja työntekijöistä, heidän suhtautumisestaan fyysiseen ympäristöön sekä ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Näiden elementtien yhteisvaikutuksen tuloksena yksilö
joko haluaa jäädä palveluympäristöön tai välttää siellä olemista. (Bitner 1992, 60.) Wallsin
ym. (2011b, 189) mukaan positiivinen asiakaskokemus vaatii lisäksi sen, että kokemus
fyysisestä ympäristöstä on yhteneväinen sen kanssa, miten yksilö kokee vuorovaikutuksen työntekijöiden ja muiden asiakkaiden kanssa.
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3.3.1

Fyysinen ympäristö

Asiakkaat saattavat viettää pitkiäkin aikoja hotelliympäristössä. Tämän vuoksi fyysisen
ympäristön merkitys korostuu hotellikokemuksessa. Miellyttävät fyysiset puitteet myös
lisäävät asiakkaiden hotellissa viettämää aikaa, joka vaikuttaa asiakkaan kulutukseen
hotellissa. (Lockwood & Pyun 2019, 231, 234.) Fyysisen ympäristön ulottuvuuksia ovat
tunnelmaan liittyvät tekijät, esim. lämpötila, äänet ja musiikki, tilaan liittyvät tekijät, esim.
huonekalut ja niiden sijoittelut sekä erilaiset esineet, kyltit ja symbolit (Bitner 1992, 59).
Lockwoodin ja Pyunin (2019, 235) tutkimuksen mukaan fyysinen ympäristö koostuu viidestä elementistä: esteettisyydestä, toiminnallisuudesta, tunnelmasta, tilan tunnusta sekä
fyysisistä olosuhteista kuten lämpötilasta ja kosteudesta. Wallsin ym. (2011b, 180) mukaan tunnelmaan liittyvät esim. siisteys, mukavuus, eleganssi, ilmanlaatu, turvallisuus,
valaistus, värit, tuoksut, lämpö ja musiikki. Tilaan ja toiminnallisuuteen liitetään arkkitehtuuriset puitteet, tilojen kunto, huonekalut sekä sosiaalinen ympäristö. Kyltit, esineet ja
symbolit taas tarkoittavat materiaaleja, ohjaavia kylttejä ja koristeita. (Walls ym. 2011b,
180.)
Zomerdijkin ja Vossin (2010,74) mukaan yritykset kokevat fyysisen ympäristön olevan
hyvin tärkeä asiakaskokemuksen muodostumisessa ja yritykset myös kehittävät ympäristöä jatkuvasti. Eri aistien (maku, haju, kosketus, kuulo ja näkö) huomiointi on oleellista
erityisesti tunnekokemuksen muodostumisen kannalta. Fyysisessä ympäristössä oleellista
ovat estetiikan ja mukavuuden lisäksi myös liikkumisen helppous ja ensivaikutelman tärkeys. (Zomerdijk & Voss 2010,70, 74).
Lockwoodin ja Pyunin (2019, 237) mukaan hotellin fyysiset puitteet vaikuttavat sekä asiakkaan ostokäyttäytymiseen että tunteisiin, ja erityisesti hotellin tilavuus vaikuttaa mielihyvän tunteisiin sekä haluun viettää aikaa hotellissa. Tätä tukee myös Schänzelin ja Lynchin
(2016, 142-143) tutkimus lapsiperhekontekstissa. Tutkimuksen mukaan majoitustilat ja
tilojen ahtaus voivat vaikuttaa negatiivisen lomakokemuksen syntymiseen. Majoitustilat
ovat usein pienemmät kuin kotona ja huoneen jakaminen perheenjäsenten kanssa voi
aiheuttaa jännitteitä. Erityisesti lapsilla majoitukseen liittyvät aistimukset voivat vaikuttaa
myös tuleviin lomakokemuksiin. (Schänzel & Lynch 2016, 142-143.) Toisaalta Korkmanin
(2006, 119) tutkimuksessa lapsiperheen risteilyllä pieni hytti mahdollisti yhdessäolon, jolloin ahtaus oli arvo sinänsä. Pieni tila aiheutti kuitenkin haasteita perheenjäsenten eri rytmin vuoksi esim. nukkumaanmenon jälkeen (Korkman 2006, 119). Lockwoodin ja Pyunin
(2019) tutkimuksessa mielenkiintoista oli se, ettei toiminnallisilla ominaisuuksilla, esim.
huonekalujen korkeudella tai lattian käytännöllisyydellä, ollut vaikutusta. Tämä saattoi
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tutkijoiden mukaan johtua siitä, että tutkimus tehtiin hyvin korkeatasoisissa hotelleissa.
(Lockwood & Pyun 2019, 235-238.)
3.3.2

Työntekijöiden merkitys

Asiakkaan kokemus on aina kiinni ihmisistä ja heidän tavastaan toimia. Työntekijän ”can
do”- palveluasenne onkin ratkaiseva ja merkitsee aitoa halua palvella sekä nähdä vaivaa
asiakkaan eteen. (Korkiakoski & Gerdt 2016, 104, 109.) Grönroos (2009, 100-102) kuvailee tätä palvelun toiminnalliseksi ulottuvuudeksi, joka kertoo, miten palvelu prosessina
ilmenee asiakkaalle. Työntekijöiden tapaa toimia kutsutaan myös nimellä ”human- ware”
tarkoittaen työntekijän empaattisuutta, vastaanottavaisuutta ja ammattitaitoa. Nämä human-ware-ominaisuudet vaikuttavat asiakkaan kokemaan tunnetilaan palvelun aikana.
(Brunner-Sperdin, Peters ja Strobl (2012, 26, 29.) Palvelusasenne tarkoittaa myös ongelmanratkaisua, empatiaa, innostuneisuutta ja ystävällisyyttä (Kuo, Chen ja Lu 2012, 944).
Wallsin ym. (2011b, 190) mukaan työntekijä joutuu hyvinkin nopeasti tekemään päätelmiä
eri asiakkaista ja heidän tarpeistaan, ja tällainen tilannetaju vaatii ammattitaitoa ja jatkuvaa koulutusta. Korkiakoski ja Gerdt (2016, 109) puhuvatkin ”työntekijän potentiaalista” eli
kyvystä kehittää ja muuttaa toimintaansa erityisesti asiakkaiden vaatimusten mukaisesti.
Työntekijä voi toiminnallaan luoda tunnesiteen asiakkaaseen ja yhtenä keinona tähän on
yhteisymmärryksen luominen (Zomerdijk & Voss 2010, 69). Yhteisymmärrys, (engl. rapport), voidaan nähdä työntekijän ja asiakkaan välisenä suhteena, joka koostuu
miellyttävästä vuorovaikutuksesta ja henkilökohtaisesta siteestä. Työntekijä voi luoda yhteisymmärrystä mm. olemalla kiinnostunut toisesta, ymmärtämällä, huolehtimalla sekä
tietynlaisen kehonkielen ja katsekontaktin avulla. (Gremler & Gwinner 2000, 91-92.)
Hemmingtonin (2007, 754) mukaan työntekijän suhde asiakkaaseen perustuu host-guestasetelmaan, vieraanvaraisuuteen ja kokemusten luomiseen. Myös Tengin (2011, 873)
malli kaupallisesta vieraanvaraisuudesta korostaa työntekijän host-roolia asiakkaan kokemuksessa. Tengin (2011) mallissa työntekijän henkilökohtaiset ominaisuudet, käytös,
tiedot ja taidot muodostavat host-roolin perustan, jonka lisäksi asiakkaan ymmärtäminen
ja kommunikaatio luovat pohjan vuorovaikutukselle asiakkaan kanssa. Boltonin ym. (2014,
267) mukaan asiakasrajapinnassa työskentelevä henkilö tulisi lisäksi valtaistaa vastaamaan asiakkaiden vaihteleviin tarpeisiin unohtamatta kuitenkaan yrityksen strategiaa ja
yhteisiä toimintamalleja.
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3.3.3

Prosessinäkökulma-blueprint ja palvelupolku

Asiakaskokemus voidaan nähdä myös prosessin näkökulmasta, jossa asiakaskokemuksen nähdään muodostuvan läpi asiakkaan ostopolun. Asiakas siis kulkee prosessin eli
asiakaspolun läpi, jolloin asiakaskokemus muodostuu. (Lemon & Verhoef 2016, 71,73.)
Zomerdijkin ja Vossin (2009) mallissa (kuva 2) asiakaskokemuksen yksi osa-alue on prosessi, jolla he tarkoittavat palvelun prosessimaista luonnetta. Zomerdijkin ja Vossin (2009,
75) mukaan elämyksellisen palvelun tulee sisältää dramaattisempia kohtia, kuten aloitus
ja lopetus. Erityisesti palveluprosessin lopussa ilmenevät kohotetut hetket voivat sitouttaa
asiakasta brändiin ja aiheuttaa muistijäljen. (Zomerdijk & Voss 2009, 75.)
Asiakkaan ja palveluntuottajan välisessä vuorovaikutuksessa voi olla erilaisia kohtaamispisteitä (engl. touchpoints), joista kokonaisvaltainen asiakaspolku muodostuu (Clatworthy
2011, 15). Asiakaspolkujen merkitys on kasvanut, sillä asiakkaat ovat yhä enemmän ja
erilaisin tavoin yrityksen kanssa tekemisissä eri kanavien kautta (Lemon & Verhoef 2016,
69, 71).
Jo vuonna 1984 Shostack (1984, 134) kirjoitti artikkelissaan palvelun blueprint-mallista,
jonka mukaan ensimmäinen vaihe on tunnistaa palvelun prosessi. Tässä vaiheessa oleellista on myös tiedostaa asiakkaalle näkymättömät vaiheet, jotka saattavat vaikuttaa asiakkaan kokemaan palveluun. Blueprintin tulisi korostaa palvelun aineellisia elementtejä, joiden avulla asiakas arvioi palvelua. Lisäksi työntekijän ja asiakkaan vuorovaikutus tulee
tuoda näkyviin ja muotoilla jo etukäteen. (Shostack 1982, 134, 136.)
Remisin (2016, 23) mukaan blueprint koostuu seuraavista elementeista, jotka on kuvattu
myös kuvassa 4.





Asiakkaan toimet, jotka voivat olla fyysisiä tai henkisiä.
Touchpoint- kohtaamispiste: asiakkaan ja palvelun välinen kohtaamispiste, joka voi
vaihdella tekniikan ja vuorovaikutuksen välillä
Työntekijän toimet, jotka kuvataan sekä ns. eturintamalla että kulissien takaa.
Tukitoimet: ne toimet, joita tarvitaan tukemaan työntekijöitä ja heidän palveluaan.
Lopuksi blueprintiin kirjataan nuolet, jotka osoittavat vuorovaikutuksen suunnan.
(Remis 2016, 36.)
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Kuva 4. Esimerkki blueprint-kaaviosta (mukaellen Remis 2016), johon on lisätty hotellin
toimintoja.
Asiakaspolun kartoittaminen tarkoittaa asiakkaan kohtaamispisteiden visuaalista kartoittamista koko ostopolun vaiheiden läpi. Kohtaamispisteet esitetään usein horisontaalisesti
aikajanan mukaisesti, jossa on huomioitu aika ennen palvelua, palvelu ja aika palvelun
jälkeen. (Rosenbaum, Otalora & Ramirez 2017, 144.) Rosenbaum ym. (2017, 143) kritisoivat kuitenkin asiakaspolkujen käytössä sitä, kuinka useimmat kaaviot olettavat asiakkaiden kokevan kohtaamispisteet samalla tavalla. Jotta asiakaspolku olisi mahdollisimman
hyödyllinen, yritysten tulisi kerätä tietoa asiakkailta ja selvittää kriittisimmät ja vähiten kriittiset kohtaamispisteet. Asiakaspolkukartan tulisi näyttää se, mitä asiakkaat todella tekevät
sen sijaan, että se esittäisi asiat, jotka johto luulee heidän tekevän. Vertikaalisesti asiakaspolkukartta voisi myös havainnollistaa muiden osastojen kuten HR:n ja markkinoinnin
toimintoja sekä brändiin liittyviä ja asiakkaan tunteisiin liittyviä kohtia. Riskinä on silti se,
että monimutkaisempi kartta voi olla vähemmän tehokas työkalu. (Rosenbaum ym. 2017,
147-149.)
Myös Korkiakoski ja Gerdt (2016, 50) toteavat, että ”ylivoimaisen asiakaskokemuksen”
rakentaminen aloitetaan asiakkaan ostoprosessin ymmärtämisestä”. Liian prosessikeskeinen ajattelu ei kuitenkaan edesauta asiakaskokemuksen syntymistä. Heidän mukaansa
suomalaisessa yrityskulttuurissa prosessien rakentaminen on hyvin sisäsyntyistä ja parhaimmillaan ne auttavatkin asioiden hoitamista. Asiakkaat odottavat entistä yksilöllisempää palvelua. Aitoon asiakaskeskeisyyteen vaaditaankin siis työntekijöiden valtaistamista,
omistajuutta ja vastuun kantoa. (Korkiakoski & Gerdt 2016, 50, 116-118.)
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Korkman ja Arantola (2009, 37-38) esittävät mielenkiintoisen näkemyksen siitä, että ihmisellä ei kuitenkaan ole samanlaisia prosesseja kuin yrityksellä. Tästä syystä ”prosessimetaforan” käyttö ihmisen elämän kuvaamisessa saattaa aiheuttaa ongelmia. Haasteena on
ihmisen elämän suunnittelemattomuus ja ennakoimattomuus, jolloin polkuja on olemassa,
mutta ne elävät omaa elämäänsä. Ihmisen eli asiakkaan prosessin tarkastelussa voi olla
kuitenkin se etu, että sen avulla nähdään käytäntöjä ja konteksteja sekä voidaan laajentaa
kuvaa kuluttajan arkielämästä. (Korkman & Arantola 2009, 37-39.)
Rosenbaumin ym. (2017) ja Remisin (2016) mukaan asiakaspolkukartan ja blueprintin
tukena voidaan käyttää myös tunteisiin tai kokemuksiin liittyviä elementtejä. Frochotin ym.
(2019, 329) malli turistikokemuksesta on hyvä esimerkki siitä, miten asiakaskokemusta voi
lähestyä prosessivaiheiden kautta. Mallissa asiakaskokemusta tarkastellaan kotiutumisen
ja taloksi asettumisen näkökulmasta. Mallin mukaisesti taloksi asettuminen tapahtuu kolmen vaiheen kautta. (Engl. nesting) eli asettuminen tarkoittaa asettumista fyysiseen tilaan,
(engl. investigating) eli tutkiminen palvelujen etsimistä ja löytämistä sekä kotiutumista ja
(engl. togetherness) lopullista kokemusta eli yhteistä aikaa. (Frochot ym. 2019, 328, 334.)
Frochotin ym. (2019, 335) mukaan taloksi asettumisen ja tutkimisen vaiheiden epäonnistuminen hankaloittavat matkailun kokemusta. On kuitenkin huomioitava, että Frochotin
ym. (2019, 334) tutkimuksen mukaan kestää noin 3 päivää päästä kolmanteen vaiheeseen.
Brusin ja Rantasen (2017) mukaan edellä mainitut asiakaskokemukseen liittyvät teemat
eli fyysinen toimintaympäristö, ihmiset, prosessit ja tunteet synnyttävät myös tunnelman.
Lisäksi tunnelmaan vaikuttavat aistikokemukset ja ajattelu. Erilaiset ajattelutyylit vaikuttavat ihmisten toiveisiin, tarpeisiin ja odotuksiin. Niitä ymmärtämällä yrityksellä on mahdollisuus vaikuttaa asiakkaan kokemukseen sekä luoda mahdollisimman onnistuneita kohtaamisia. (Brusi & Rantanen 2017.)
Myös Torres ja Kline (2013, 656) toteavat, että asiakas ei koe hotellia vain palveluprosesseina tai fyysisinä elementteinä. Kokemus muodostuu tunteiden, asenteiden ja motivaatioiden yhdistelmänä. Ilahtunut asiakaskokemus ei siis ole vain tilojen ja palveluiden suunnittelua tai muotoilua vaan vaatii myös asiakkaan ajatuksien ja tunteiden tutkimista ja ymmärtämistä. Kun asiakas tuntee olonsa tervetulleeksi ja ainutlaatuiseksi ja palvelu tähtää
ongelmanratkaisuun ja odotusten ylittämiseen, asiakkaan ilahtuminen on vääjäämätön
tosiasia. (Torres & Kline 2013, 656.)
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3.3.4

Ilahtuminen, onnellisuus ja merkityksen tunne

Kuten Wallsin ym. (2011a) malli (kuva 3) esittää, asiakaskokemukseen vaikuttaa järkiperäisen ajattelun lisäksi tunne. Yritys voi kuitenkin vain luoda mahdollisuuden kokemukselle. Yksilöstä itsestä on siis kiinni, miten hän sen kokee. (Walls ym. 2011a, 19.) Holbrook ja
Hirschman (1982) painottivat lähes 40 vuotta sitten tunteiden merkitystä kulutuskokemuksen tutkimuksessa ja totesivat ihmisten hakevan kulutukselta entistä enemmän nautintoa
ja iloa pelkän hyödyn sijaan. Myös lapsiperheen matkustamiseen liittyy paljon tunteita ja
odotuksia (Prebensen & Foss 2010, 60). Lapsiperheen lomalta odotetaan mm. rentoutumista ja elämystä (Backer & Schänzel 2012), jännitystä (Korkman 2006) sekä miellyttäviä
asioita (Gram ym. 2018). Toisaalta lomaan voi liittyä stressin tunnetta (Backer & Schänzel
2012) sekä paineita onnellisen perheen illuusiosta (mm. Carr 2011).
Magninin ym. (2011, 535) mukaan ilahtuminen on asiakkaan kokema positiivinen yllätys,
joka ylittää hänen odotuksensa ja eroaa täten tyytyväisyyden käsitteestä. Myös Bermanin
(2005, 130) mukaan ilahtuminen eroaa tyytyväisyydestä ja vaatii yllätyksen mutta sen
lisäksi tunteeseen tarvitaan iloa. Tyytyväisyyttä voidaankin pitää enemmän kognitiivisena
ja ilahtumista tunnepitoisena tunteena (Berman 2005,148). Torresin ja Klinen (2013, 648)
tutkimus hotellikontekstissa määrittelee ilahtumisen kiihkeäksi ja innostuneeksi tunnetilaksi hotellia kohtaan. Ilahduttava hotellikokemus ei siis ole vain unta siistissä huoneessa
vaan sisältää jotain suurempaa. Hotelliympäristön kontekstissa ilahtuneella asiakkaalla on
ollut ”ainutlaatuinen ja ikimuistoinen kokemus”. Torres ja Kline (2013, 656) toteavat kuitenkin, että yllätyselementti ei ole välttämätön asia ilahtumisessa, vaikka ne voivatkin
esiintyä yhdessä. (Torres & Kline 2013,648, 656.)
Schneider ja Bowen (1999,37) korostavat ihmisen perustarpeita asiakkaan kohtaamisessa
ja ilahduttamisessa. Asiakkaat ovat ensisijaisesti ihmisiä, joiden perustarpeiden ymmärtäminen auttaa myös ymmärtämään heidän odotuksiaan. Schneiderin ja Bowenin (1999,
38-39) mukaan kolme perustarvetta ovat turvallisuus, oikeudenmukaisuus ja omanarvontunne, joista erityisesti viimeinen on tärkeä ilahtumisen kannalta.
Leen ja Shean (2015, 538) tutkimuksen mukaan ilahduttava asiakaskokemus voidaan
jakaa kahteen isompaan alaryhmään eli aineelliseen ja aineettomaan. Aineellinen kokemus jakautuu kahteen alaryhmään, arvoon liittyvään sekä itse hotelliin fyysisenä ympäristönä. Arvo kiteytyy tunteeseen siitä, että asiakas saa jotakin enemmän, kuin odottaa. Hotelliympäristöön liittyvät seikat jakautuvat myös kahteen alaryhmään eli tilojen siisteyteen,
mukavuuteen ja tunnelmaan sekä ravintolapalveluihin. Aineeton kokemus liittyy palveluhenkilöstöön. Asiakkaat arvioivat usein hotellin aineellisia ominaisuuksia ensin, sillä niitä
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peilataan siihen, kuinka paljon hotelliin on rahallisesti investoitu. (Lee & Shea 2015, 539,
541, 546.)
Magninin ym. (2011, 539) tutkimus analysoi ilahtumista hotelliympäristössä matkailublogien kautta. Tutkimuksen mukaan selkeästi eniten asiakkaita ilahdutti asiakaspalvelu, erityisesti ystävällisyys, avuliaisuus ja miellyttävä käytös. Toinen selkeä ilahtumisen syy oli
siisteys sekä sijainti (Magnini ym. 2011, 539). Myös Torresin ja Klinen (2013, 649) tutkimuksessa palvelulla oli suurempi merkitys kuin fyysisillä seikoilla. Ystävällisyyden lisäksi
ongelmanratkaisukyky, ammattimaisuus, asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen sekä odotusten ylittäminen ilahduttivat hotellin asiakkaita (Torres & Kline 2013, 649). Leen ja
Shean (2015, 541) tutkimuksessa asiakkaita ilahdutti myös odottamaton vieraanvaraisuus
sekä henkilökunnan iloisuus.
Mielenkiintoinen eroavaisuus kahden tutkimuksen välillä oli ruuan merkitys ilahtumiselle:
Magninin ym. (2011, 540) mukaan vain 4,4, % vastaajista piti ruoan merkitystä tärkeänä,
kun taas Torresin ja Klinen (2013, 649) tutkimuksen mukaan 20 % vastaajista piti ruokaa
ja juomaa oleellisena ilahduttamisen kannalta.
Asiakkaan ilahduttaminen hotelliympäristössä ei silti ole helppoa. Jokaisella asiakkaalla
on omat odotuksensa, jonka lisäksi odottamattomat seikat saattavat vaikuttaa hotellikokemukseen. (Lee & Shea 2015, 536.) Yksilöllisyyden lisäksi myös kulttuurilla on vaikutusta ja kotimaiset ja kansainväliset vieraat voivatkin ilahtua hyvin erilaisista asioista (Magnini
ym. 2011, 540). Toisaalta myös epäonnistumisten kautta tilanteet voidaan kääntää onnistumiseksi ja näin lopputuloksena on asiakkaan ilahduttaminen (Torres & Kline 2013,646).
Lisäksi Lee ja Shea (2015, 550) toteavat, että asiakkaan mielialalla voi olla merkitystä
ilahtumisen kokemiseen. (vrt Grönroos 2009, 111-112; Mattila & Enz 2002, 273).
Toiset tutkijat ovat kuitenkin eri mieltä ilahduttamisen tärkeydestä. Dixonin, Freemanin ja
Tomanin (2010, 116) mukaan yritysten tulisi päinvastoin ”unohtaa” ilahduttaminen ja sen
sijaan keskittyä asiakkaiden ongelmanratkaisuun ja helpotuksen tuomiseen. Myös Resnickin, Fosterin ja Woodalin (2014) vähittäiskauppaa koskeva tutkimus osoitti, että asiakkaat eivät etsineet ainutlaatuisuutta tai erityistä palvelukohtaamista. Tutkimuksen mukaan
asiakkaat arvostivat toiminnallisia ja käytännöllisiä ominaisuuksia, esim. siisteyttä ja hintaa. Myös henkilökunnan toivottiin olevan saavutettavissa vain apua pyydettäessä. (Resnick ym. 2014, 849-850.)
Loma ja sen mahdollistama yhteinen aika edustavat usein perheen vanhemmille onnellisen perheen (engl. happy family) ilmentymää. Myös alan mainonta erityisesti länsimaissa
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vahvistaa tätä näkemystä. (Carr 2011, 21, 26-28.) Mitä onnellisuus siis tarkoittaa? Onnellisuus on ”yksilölle positiivinen ja tavoiteltava elämäntila, jonka toivotaan olevan pitkäkestoinen”. Onnellisuutta on yritetty selittää jo antiikin ajoista lähtien ja näkemykset ovat moninaisia. Yhteinen ajatus on kuitenkin se, että onnellisuutta voidaan pitää haluamisen arvoisena tilana. (Tieteen termipankki 2019.) Suikkanen (2011, 149-150) erottaa sanalle
”happiness” kaksi eri muotoa; toisaalta sillä tarkoitetaan onnellisuuden hetkeä tai tunnetilaa, esimerkiksi tyytyväisyyttä tai euforiaa. Toisaalta onnellisuus voi olla pidempikestoinen
ja syvämpi tila kuin hetki. (Suikkanen 2011, 149-150.) Antiikin Kreikassa onnellisuutta
lähestyttiin myös jakamalla onnellisuus hedonian ja eudaimonian välillä. Hedonismi tarkoittaa nautintoon keskittyvää, alkukantaista ja eläimellistä elämänkokemusta kun taas
eudaimonia nähdään hyveellisenä elämänä ja ihmiselle tyypillisenä tapana kokea elämä.
(Martela 2014.)
Onnellisuus ja elämän merkitys voidaankin nähdä kahtena eri asiana. Elämä ei aina välttämättä ole vain nautintoja mutta se voi tuntua merkitykselliseltä, kun voi tehdä arvoilleen
sopivia asioita tai esimerkiksi auttaa muita. (Tommola 2019.) Della Faven, Brdarin,
Freiren, Vella-Brodrickin ja Wissingin (2011, 193) tutkimuksessa juuri perhe ja ystävät
olivat onnellisuuden ja merkityksen suurimpia lähteitä. Delle Faven ym. (2011, 187) mukaan onnellisuus tulee usein ns. sivutuotteena merkityksellisistä ja tärkeiksi koetuista asioista. Tunnepuolella harmonisuus ja tasapaino sekä tunteet olivat selkeästi onnellisuuteen
kiinteästi olevia asioita. Samassa tutkimuksessa perheen merkitys korostui selkeästi kysyttäessä merkityksellisiä asioita elämässä. Tutkimus osoitti kuitenkin sen, että onnellisuus ja merkityksellisyys eivät välttämättä ole sama asia vaan yksilö voi kokea asian merkitykselliseksi (esim. työ) vaikka se ei välttämättä ole onnellisuuden tunteelle oleellinen
asia. Tämä päti myös toisinpäin eli hedonista onnellisuuden tunnetta voi kokea myös irrallaan merkityksen tunteesta. (Della Fave ym. 2011, 194-195,202.) Puhakan (2011, 2) mukaan matkailun trendinä on siirtyminen elämystaloudesta merkitystalouteen, jolloin matkailijat etsivät kokemuksia, joilla on merkitys ja tarkoitus. Matkailijat janoavat siis entistä syvempiä, rikkaampia ja aidompia kokemuksia (Puhakka 2011, 2).

4

Elämyksellisyys

Asiakkaat etsivät matkailusta yhä enemmän elämyksiä. Tämän vuoksi myös hotellien on
huomioitava tämä palvelutarjonnassaan ja vastattava tähän tarpeeseen. (Tuominen &
Ascendao 2016, 288.) Wallsin ym. (2011a) mallissa asiakaskokemus nähdään tavallisena
tai epätavallisena kokemuksena, joka matkailualalla koetaan usein arjen ulkopuolella.
Seuraavaksi käsitellään tarkemmin elämyksen käsitettä sekä elämyksellistä kokemusta.
Lisäksi tarkastellaan tarinan, teemoittelun, tuotteistamisen sekä maskottien merkitystä

21

elämyksellisen asiakaskokemuksen muodostumisessa. Näitä voidaan pitää brändiin liittyvinä kosketuspisteinä (vrt. Lemon ja Verhoef 2016), joiden avulla yritys pystyy vaikuttamaan asiakaskokemuksen muodostumiseen.
Pine ja Gilmore (1998, 101-102) kuvaavat elämystä The Four Realms of an Experience mallin avulla (kuva 5). Tässä mallissa henkilön aktiivisuuden ja passiivisuuden aste muodostaa kuvion toisen ulottuvuuden ja henkilön yhteys ympäristöön toisen ulottuvuuden.
Mallin neljä kategoriaa elämykselle ovat viihteellisyys, oppiminen, estetiikka ja eskapismi,
jotka eroavat mallin mukaisesti aktiivisuuden ja passiivisuuden sekä tilanteeseen uppoutumisen ja sen imemisen välillä. Kaikkein syvimmän elämyksen oletetaan tapahtuvan silloin, kun päästään kehän keskiöön ns. ”sweet pot” – tilaan. (Pine & Gilmore 1998, 101102.)

Kuva 5. Elämyksen 4 ulottuvuutta (mukaellen Pine & Gilmore 1998, 102)
Pinen ja Gilmoren (1998) esimerkki viihde-elementistä on esim. konsertin kuuntelu
tai television katselu, jolloin osallistumisen aste on enemmän passiivinen kuin aktiivinen.
Eskapistinen elämys vaatii Pinen ja Gilmoren (1998) mukaan usein syvällisempää sukeltamista kokemukseen, esim. Grand Canyonille laskeutuminen tai soittaminen itse orkesterissa. Pinen ja Gilmoren (1998, 100) mukaan eskapistinen elämys muuttuu kuitenkin esteettiseksi silloin, kun osallistuminen muuttuu passiiviseksi, esim. Grand Canyonin katselu
ilman aktiivista osallistumista. Oppiminen-ulottuvuus on Pinen ja Gilmoren (1998, 100)
esimerkin mukaan esim. hiihtokouluun osallistumista, joka vaatii aktiivisempaa mukanaoloa.
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Kuva 6. Elämyskolmio (mukaellen Tarssanen & Kylänen 2006)
Elämyskolmio-malli tarkastelee elämystä sekä yrityksen että asiakkaan näkökulmasta
(kuva 6). Elämyskolmion oikea sivu edustaa asiakkaan kokemuksen tasoja. Toimivassa
matkailukokemuksessa kaikki kuusi alarivin tasoa koetaan kaikissa asiakkaan kokemuksen tasoissa. Malli on kuitenkin ns. ”ihanne” täydellisestä tuotteesta, jonka avulla yrityksen
on mahdollista tarkastella tuotetta (tai palvelua) ja kehittää sen elämyksellisyyttä. (Tarssanen & Kylänen 2006, 138-139, 146-147.)
Alimpana kokemuksen tasona on yksilön motivaation taso, joka kuvaa herännyttä kiinnostusta tuotteeseen tai palveluun. Tämän jälkeen yksilö aistii tuotteen tai palvelun fyysisellä
tasolla, jolloin se on useimmiten miellyttävä ja turvallinen. Kolmanneksi yksilö kokee tuotteen tai palvelun älyllisellä tasolla, muodostaa siitä mielipiteen ja arvioi sitä. (Tarssanen &
Kylänen 2006, 147-148.) Tarssasen ja Kyläsen (2006, 148) mukaan yritys voi vaikuttaa
kolmeen alimmaiseen tasoon mutta tämän jälkeen kokemuksen subjektiivisuus vähentää
yrityksen mahdollisuuksia vaikuttaa kokemukseen. Jos kuitenkin tuote tai palvelu on tunnepitoinen, merkityksellinen ja kiinnostava, on hyvin todennäköistä, että asiakas kokee
sen myös tunnetasolla ja ehkä myös henkisellä tasolla. Neljäs elämyksen taso on emotionaalinen taso, jota voidaan pitää itse elämyksen kokemisena. Ylimpänä tasona on henkinen taso, joka edustaa elämyksen huippua. Tällöinen yksilö kokee jotain merkityksellistä,
oivaltaa jotain itsessään ja oppii uutta. (Tarssanen & Kylänen 2006, 147-149.)
Elämyskolmion alempi taso esittää tuotteen ominaisuuksia, jotka muodostavat puitteet
elämykselliselle kokemukselle. Yksilöllisyys tarkoittaa sitä, että tuote (tai palvelu) on ainutlaatuinen eikä aivan samankaltaista ole tarjolla. Asiakkaan näkökulmasta yksilöllisyys tarkoittaa tunnetta siitä, että tämä tuote (tai palvelu) on tehty vain minua varten. Aitous tar23

koittaa sitä, että tuote (tai palvelu) koetaan jonakin alkuperäisenä, juuri siihen kulttuuriin
perustuvana. (Tarssanen & Kylänen 2006, 140-142.) Tarina on oleellinen osa elämystä,
joka vahvistaa muistijälkeä ja antaa elämykselle merkityksiä. Tarina liittyy tuotteen tai palvelun ainutlaatuisuuteen. Tarina nivoutuu usein osaksi teemaa, jonka kautta yksilö voi
kokea elämyksen. (Tarssanen & Kylänen 2006, 145.)
Tarssasen ja Kyläsen (2006, 145) mukaan tuote (tai palvelu) tulee kokea mahdollisimman
monilla aisteilla. Tuotteen tulisi olla sekä visuaalisesti merkittävä ja lisäksi tuoksut, maut,
kuulo ja kosketus vaikuttavat kokonaisvaltaiseen elämykseen. Kontrasti tarkoittaa jotain
sellaista, joka eroaa asiakkaan normaaleista rutiineista. Vuorovaikutus tarkoittaa vuorovaikutusta asiakkaan, palveluntarjoajan, muiden asiakkaiden ja matkaseuran kanssa. Tähän kuuluu tunne siitä, että on osa jotain yhteisöä, ryhmää tai perhettä. (Tarssanen & Kylänen 2006, 145-146.)
Tarssasen ja Kyläsen (2006) elämyskolmio lähestyy elämystä sekä palveluntarjoajan että
asiakkaan näkökulmasta. Erilaisista lähestymistavoista huolimatta elämyksen malleista
löytyy myös yhtäläisyyksiä. Tarssasen ja Kyläsen (2006, 145) mallissa kontrasti tarkoittaa
sitä, että asiakas kokee sellaista, joka eroaa hänen arkipäiväisistä rutiineistaan kokien
jotain uutta ja ainutlaatuista. Pinen ja Gilmoren mallissa tätä edustaa eskapismi. Covan,
Carùn ja Caylan (2018, 447) mukaan länsimaalaiset haluavat paeta jokapäiväisiä rutiinejaan, jolloin eskapismi voidaan nähdä romanttisena ajatuksena siitä, että jotain jännittävämpää tapahtuu arkimaailman ulkopuolella. Sekä Pinen ja Gilmoren mallissa että
Tarssasen ja Kyläsen (2006, 148) elämyskolmiossa oppiminen nähdään osana elämystä,
jolloin yksilö pystyy omaksumaan uusia tietoja ja taitoja joko tietoisesti tai tiedostamatta.
Toisaalta myös Pinen ja Gilmoren (1998) estetiikka ja viihde voidaan monin tavoin rinnastaa Tarssasen ja Kyläsen (2006) moniaistisuuden kanssa.
Kahden eri elämystä käsittelevän mallin lisäksi elämys voidaan nähdä myös hauskanpitona ja fantasiana (Holbrook & Hirschmann 1982) sekä flow-tilana Csikszentmihalyi (1990).
Holbrookin ja Hirschmannin (1982, 139) mukaan tärkeitä kysymyksiä ovat esim. tunteiden,
moniaistisuuden, leikin ja mielikuvituksen merkitys. Flow-tila on vastakohta mm. tylsyyden
tunteelle. Yksilö voi kokea optimaalisen flow-tilan silloin, kun yksilön taidot ja tiedot ovat
täydellisessä tasapainossa ympäristön tarjoamien haasteiden kanssa. Monet flowkokemukset liittyvät myös toimintaan, jossa yksilö pääsee irti arjen rutiineista. Toisaalta
kuitenkin yksilö voi kokea flow-tilan myös arkipäiväisissä askareissa ja ihmisen sisäisellä
tilalla onkin merkitystä siinä, kuinka helposti hän voi kokea flow-tilan (Csikszentmihalyi
(1990,74,76,83.) Flow-tilassa yksilö keskittyy täysillä ja nauttien tekemäänsä asiaan ja
unohtaa kaiken muun. Flow-tilan voi siis monissa tilanteissa rinnastaa onnellisuuden tun24

teeseen. (Pursuit Of Happiness 2020.) Tästä näkökulmasta flow-tila voidaan rinnastaa
myös Pinen ja Gilmoren (1998) elämysmallin uppoutumisen (engl. immersive) käsitteeseen (kuva 5).
Yksi elämyksellisyyden osa-alue ovat tarinat. Kalliomäen (2014, 73) mukaan tarinan ideana on tehdä yrityksen palvelusta erottuvia ja saada asiakkaan kokemuksesta elämys. Tarina voidaan nähdä siis osana palvelukokemusta. Kalliomäki (2014) kutsuu palveluympäristöä tarinanäyttämöksi Pinen ja Gilmoren inspiroimana. Tarina tuo palveluihin yhteisen
rakenteen, juonen ja syy-seuraussuhteen. Tarinallistaminen on näin tarinatekoja, jotka
tulevat todeksi yrityksen ja asiakkaan kohtaamisissa. (Kalliomäki 2014, 118-122.) Della
Crocen, Elmin, Fiorettin ja Smortin (2018, 159) mukaan palveluyritys voi tehdä erityisesti
lasten lomakokemuksesta elämyksellisen ja epätavallisen juuri tarinoiden, satuhahmojen
ja magian avulla.
Tarinallistamiseen liittyy usein myös jokin hahmo, jonka kautta tuotetta tai palvelua lähdetään tarinallistamaan. Tarinallistamisessa hahmolla on hyvin keskeinen tehtävä, sillä se
on osa palvelun ja markkinoinnin elämyksellistämistä. Näin hahmo on myös tärkeässä
osassa asiakaskokemuksen kehittämistä. (Kalliomäki 18.7.2019.) Hahmon liittäminen tarinaan tarkoittaa hahmon tulemista osaksi palvelua. Myös yrityksen tuote tai palvelu voi olla
hahmo mutta hahmo voi olla osa tarinaa myös siten, ettei se ole varsinaisesti näkyvissä.
(Kalliomäki 2014, 110-112.) Kalliomäen (18.7.2019) mukaan markkinoinnissa puhutaan
hahmojen sijaan maskoteista. Veer (2013) pohtii artikkelissaan brändimaskottien ja lasten
välistä suhdetta tuotteeseen sitoutumisen näkökulmasta. Veerin (2013,195) mukaan ihmisen ominaisuuksien liittäminen esineisiin tai olentoihin on keino syventää erityisesti lapsen
suhdetta tuotteeseen. Kun lapsi tuntee sukulaisuutta brändimaskotin kanssa, siihen voi
samaistua. Vahvempi tunneside aiheuttaa puolestaan sen, että tuotteella on muutakin
kuin toiminnallinen arvo ja tuotteen käyttö perustuu pitämiseen ja sitoutumiseen. (Veer
2013, 195, 201.) Brändimaskotin ominaisuuksia ovat myös sen tunnepitoisuus, haluttavuus, luotettavuus, ystävällisyys, lojaalisuus, ainutlaatuisuus ja huumori. Maskotti on myös
asia, joka muistetaan. (Malik & Gupta 2014, 137.) Monilla hotelliketjuilla on Onni Oravan
kaltaisia eläinmaskotteja, esim. Scandic-hotellien Sigge siili tai TUI:n Lollo-kirahvi ja Bernie-nalle. Lin ym. (2020, 5) tutkimuksen mukaan eläimet ovatkin tärkeitä erityisesti pienten
lasten lomakokemuksessa joko oikeiden eläinten, eläinhahmojen tai pehmolelujen muodossa.
Elämyksellisyyteen liittyvät myös teemoittelu ja tuotteistaminen. Pine ja Gilmore (1998,
103) pitävät teemoittelua tärkeänä osana elämystä, jonka tarkoituksena on saada asiakas
kokonaisvaltaisesti kokemaan tarinanäyttämö. Myös disneysaatio-teorian mukaan tee25

moittelu hallitsee taloutta yhä enemmän. Tämän teorian mukaan koko yhteiskunta muistuttaa Disneyland-huvipuistoa ja teemoittelu näkyy mm. ravintoloissa ja kauppakeskuksissa. (Bryman 1999, 25, 29.) Kalliomäki (2014, 119) puolestaan kuvailee teemaa asiaksi,
joka kokoaa yrityksen toimintaa tietyn yhteisen nimittäjän alle. Wilskan (2011, 10) mukaan
teemoittelu on hyvin yleistä hotelleissa ja nimeää Sokos Hotellien Onni Oravan tästä esimerkkinä.
Disneysaatio-teoriaan liittyy myös tuotteistaminen, joka tarkoittaa tuotteiden markkinointia
tietyn logon tai brändin alla (Bryman 1999, 36). Wilskan (2011, 10) mukaan tuotteistaminen liittyy kiinteästi teemoitteluun, ja sen ajatuksena on saada tuottoa asiakasta viehättävästä hahmosta. Toisaalta fyysisten elementtien avulla aineettomasta palvelusta voidaan
saada asiakkaalle aineellisempi, joka vahvistaa asiakkaan brändikokemusta (De Chernatony ym. 2011, 223-224).

5

Lapsiperheen lomakokemus

Lopuksi tarkastellaan vielä asiakaskokemusta lapsiperheen vapaa-ajan ja loman kontekstissa.
5.1

Perheiden lomamatkailu ja vapaa-aika

Tilastokeskuksen vapaa-aikatutkimuksen (2019a) mukaan matkailu on monelle yhä tärkeämpi osa vapaa-aikaa. Myös kotimaanmatkailu on lisääntynyt viimeisten 15 vuoden aikana. Miettinen ja Rotkirch (2011,126) toteavat, että suomalaisten perheiden ajankäyttö
2000-luvulla on hyvin perhekeskeistä ja siihen halutaan käyttää mahdollisimman paljon
aikaa. Vuoden 2017 vapaa-aikatutkimuksen mukaan eniten kotimaassa matkailivat alle
45-vuotiaat, joista 80 % oli tehnyt matkoja kotimaassa. (Tilastokeskus 2019a.) Myös Jelinkován ym. (2017, 164) tutkimuksessa pienten lasten perheet suosivat lyhyitä matkoja sekä majoitusvaihtoehtona mökki- tai hotellimajoitusta.
31.12.2018 tilastojen mukaan Suomen väkiluku oli 5 525 000 asukasta, joista 0-14vuotiaita lapsia oli 15,8 % (Tilastokeskus 2019b). Rasin (2019, 31) mukaan 2/3 Meidän
Perhe- lehden tutkimukseen vastanneista teki vuodessa vähintään kaksi kotimaanmatkaa
ja lapsiperheissä kotimaan matkailu olikin ulkomaanmatkailua yleisempää. Tilastokeskuksen (2019c) mukaan vuonna 2018 suomalaiset tekivät 6 830 000 kotimaan vapaaajanmatkaa maksullisessa majoituksessa. Perheiden matkustamisesta kertoo vuoden
2018 tilasto, jonka mukaan 15-84-vuotiaat suomalaiset, joilla oli mukana alle 15-vuotiaita
lapsia, tekivät yhteensä 1 680 000 vapaa-ajan matkaa (Nurmi 18.12.2019). Edellä mainitut
luvut kertovat, että kaikista vapaa-ajan maksullisessa majoituksessa tehdyistä matkoista
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lasten kanssa tehtyjä matkoja oli noin 24,5 %. Tilastot eivät kuitenkaan kerro sitä, minkälaisessa majoituksessa he majoittuivat tai kuinka monta prosenttia kaikista matkustajista
oli lapsia, joten ne eivät ole sellaisenaan vertailukelpoisia.
Perhematkailun trendinä tulevaisuudessa on mm. perheiden erilaisuus sekä eri sukupolvien yhteinen matkailu. Isovanhemmat ovat yhä enemmän mukana perheiden matkailussa. Lisäksi perhesuhteet muuttuvat lisääntyneiden avioerojen vuoksi. Vanhempien huolehtiminen lasten turvallisuudesta lisääntyy myös tulevaisuudessa, jonka vuoksi matkakohteeseen liittyvä päätöksenteko vaatii enemmän varmistelua ja muiden suosituksia.
(Schänzel & Yeoman 2015, 142-144.)
5.2

Lapsiperheen tarpeet ja loman merkitys arvon näkökulmasta

Holbrookin ja Hirschmanin (1982, 138) mukaan ihmisten kulutuskäyttäytymistä ohjaavat
hyötyarvon sijaan paljon myös siitä saatava nautinto, mielihyvä ja symboliset merkitykset.
Millaista arvoa ja merkitystä perheen lomalta siis haetaan? Gramin, Therkelsenin ja Larsenin (2018, 191) tutkimuksessa yhdistävä tekijä aikuisten ja lasten näkökulmasta oli yhdessäoleminen sekä yhdessä tekeminen. Myös Schänzelin ja Yeomanin (2015,143) mukaan perheet arvostavat lomalla yhä enemmän aktiivisista yhdessäoloa ja aitoja elämyksiä. Yhteenkuuluvuuden tunteen lisäksi loma toimii myös pakopaikkana arjen askareista,
jonka avulla luodaan yhteisiä perhettä yhdistäviä muistoja (Shaw ym. 2008, 13). Carr
(2011,19) ehdottaa, että aikuisten ohella myös lasten loman motiivi voi olla pako arjesta.
Loma on usein ainoaa aikaa, jolloin perheet viettävät pidemmän aikaa yhdessä ja loma
voidaankin nähdä symbolisena merkityksenä poissa normaalista elämästä (Schänzel &
Yeoman 2015,143). Blichfeldtin (2006, 159) tutkimuksessa loman merkitys oli lisäksi aika
loman jälkeen, kun lomalla luodut rutiinit ja yhdessä tekeminen tulivat osaksi arkea. Edellä
mainittujen esimerkkien valossa loman merkitykseen liittyy Pinen ja Gilmoren (1998) mallin eskapismin muotoja.
Loman merkitys on myös pitää hauskaa ja nähdä sekä kokea uutta. Rasin (2019,33) mukaan lomat ovat ainutkertaisia yhteisiä kokemuksia perheelle ja vanhemmat pääsevät
näkemään tututkin kohteet uusin silmin. Myös Lin ym. (2020, 6) tutkimuksessa lasten kyky
nauttia pienistäkin asioista paransi vanhempien lomakokemusta. Samoin Schänzelin ja
Smithin (2014,134) tutkimuksessa tuli selkeästi ilmi hauskanpidon merkitys lasten lomakokemuksessa. Tämä käy ilmi tutkimukseen osallistuneen pojan toteamuksesta: ”it is not
a holiday if it is not fun. If it is fun then it is a holiday” eli vapaasti suomennettuna ”jos ei
ole hauskaa, ei ole lomaa. Jos on hauskaa, on loma”. Pinen ja Gilmoren (1998) mallin
viihde-elementin näkökulmasta hauskanpitoa voidaankin pitää elämyksenä.
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5.2.1

Jännitteet

Vaikka lapsiperhe luo yhteisiä merkityksiä lomalle, lapsiperheen loman tarpeet voivat
usein erota toisistaan (esim. Gram ym. 2018; Carr 2011; Schänzel & Smith 2014). Myös
Carrin (2011,56) mukaan lasten ja vanhempien tarpeet ovat usein erilaisia. Schänzel ja
Smith (2014,133) esittävät mallin perheen sosiaalisesta lomakokemuksesta (kuva 7), jossa loman ihanteena on mm. ajatus yhteisestä hauskasta ajasta ja vaihtelusta jokapäiväiseen elämään. Toisaalla mallissa ovat tarve omaan aikaan ja irtiottoon arjen rutiineista.
Näiden välissä on ryhmädynamiikan alue, joka parhaimmillaan on yhteistyötä, kielteisimmillään konflikteja ja sen välissä kompromisseja. Näin suurin jännite lomalla on oman ajan
ja yhteisen ajan tasapaino ja hallinta. Myös lapset voivat kokea kaipaavansa omaa aikaa
vanhemmista ja tämä lisääntyy lasten iän myötä. (Schänzel & Smith 2014, 132-133,135.)

Kuva 7. Perhelomakokemuksen sosiaalisuuden malli (mukaellen Schänzel & Smith 2014,
133)
Sosiaalinen ideaali hyvästä vanhemmuudesta ohjasi myös Gramin, Therkelsenin ja Larsenin (2018,193) tutkimuksessa vanhempien vastauksia. Intensiivinen vanhemmuus, halu
olla lasten kanssa ja läheisyyden merkitys vaikuttivat vanhempien lomaodotuksiin. Toisaalta haluttiin olla yhdessä, toisaalta yhdessäolo koko ajan tuntui liian intensiiviseltä ja
aikuisilla oli tarve tehdä myös omia asioita. Myös sisarusten tarpeet olivat ristiriitaisia, kun
isommat sisarukset tekivät asioita pienempien ehdoilla ja aikaa vietettiin yhdessä ympäri
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vuorokauden. (Gram ym. 2018, 193-194.) Suomalaista näkökulmaa aiheesta edustaa
Meidän Perhe-lehden tutkimus, jonka mukaan 46 % matkusti kaikkien ehdoilla, 41 % lasten ehdoilla ja vain 13 % aikuisten ehdoilla (Rasi 2019, 32).
Carrin (2011,50) mukaan perinteinen näkemys lomasta vapautena ja nautintona ei välttämättä päde perhelomakokemukseen, joten tästä syystä lapsiperheen lomakokemusta on
syytä tutkia omana lomakokemuksena. Schänzelin ja Smithin (2014,138) mallin mukaan
tasapaino me-ajan ja minä-ajan välillä, sukupolvien väliset eroavaisuudet sekä sukupuolien väliset erot erottavat perhelomakokemuksen muista lomakokemuksista. Erityisesti
vanhemmat voivat kokea lomailun usein stressaavana kokemuksena, vaikka juuri he
usein kaipaavat eniten lomaa (Backer & Schänzel 2012, 120). Tämä pätee Schänzelin ja
Smithin (2014, 136) mukaan erityisesti äiteihin, jotka kokevat ansaitsevansa lomalla myös
omaa aikaa. Lomalla olisikin tärkeä huomioida eri-ikäisten lasten tarpeet, lasten tarve
hauskanpitoon turvallisessa ympäristössä sekä muun perheen kiinnostuksen kohteet.
(Schänzel & Yeoman 2015,145).
Suomalaista näkökulmaa lapsiperheen matkailun jännitteisiin erityisesti palveluiden käyttämisen näkökulmasta tuo Korkmanin (2006) tutkimus risteily-ympäristössä. Lapsiperheen
näkökulmasta lasten ja aikuisten tilat ovat laivassa hyvin eriytyneet ja tilat eivät tue sekä
lasten että aikuisten viihtymistä samaan aikaan esim. ravintolassa. Toisaalta leikkipaikat
ovat paikkoja, joissa vanhemmat ovat ns. stand-by tilassa, toisaalta lapsen leikkiä voisi
tukea myös muualla kuin niihin varsinaisesti tarkoitetuissa tiloissa. Myös laivan buffetruokailussa on hyvin harvoja hetkiä, joissa koko perhe istuu yhdessä samaan aikaan toisen vanhemman hakiessa ruokaa aina silloin, kun toinen istahtaa syömään. (Korkman
2006, 105, 138, 143.) Jännitteistä huolimatta vanhemmille on hyvin tärkeää, että lapset
viihtyvät ja kokevan elämyksen (Korkmanin 2006, 96). Näkemys on linjassa Jelinkován
ym. (2017, 161) tutkimuksen kanssa, jonka mukaan vanhemmat ovat yleensä tyytyväisiä
silloin, kun lapset ovat tyytyväisiä.
5.2.2

Arvonmuodostus vanhempien näkökulmasta

Lapsiperheen arvonmuodostusta on mielekästä tarkastella myös Wallsin ym. (2011a) mallin (kuva 3) kautta. Hakevatko vanhemmat ja lapset tavallisia vai epätavallisia kokemuksia
ja liittyvätkö ne vuorovaikutukseen, fyysisen kokemuksen elementteihin, henkilökohtaisiin
tai tilannekohtaisiin ominaisuuksiin? Eri tutkimusten mukaan monien vanhempien kokemukseen vaikuttavat erilaiset fyysiseen palveluympäristöön liittyvät elementit. Carrin
(2011, 42) mukaan vanhemmat, jotka matkustavat pienten lasten kanssa, arvostavat vauvamyönteistä ja turvallista ympäristöä. Backerin ja Schänzelin (2012, 120) tutkimuksessa
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pienten lasten kanssa matkustaville majoituksen tarjoamat puitteet tai niiden puuttuminen
olivat merkityksellisiä. Erityisesti lasten mahdollisuus päiväuniin, pesulapalvelut ja keittiötilat koettiin tärkeiksi ja niiden puuttuminen tai puutteellisuus aiheuttivat epämukavuutta,
stressiä ja vähensivät lomalta kaivattua rentoutumista ja elämystä. (Backer & Schänzel
2012, 120).
Khoo-Lattimoren ym. (2018, 159) tutkimuksessa vanhemmat arvostivat majoituksen sijaintia, lapsiystävällisiä puitteita ja turvallisuutta. Tämän lisäksi vanhemmat pitivät tärkeinä
askartelu- tai piirustusmahdollisuutta, keittiötä, tilavaa huonetta, riittävää henkilöstön määrää leikkipaikoissa ja lapsille suunnatuissa ohjelmissa sekä hygienian tasoa. Myös terveellinen ruoka, vauvan sängyt ja pullon lämmittäjät (Khoo-Lattimore ym. 2018, 167) sekä
lasten ruokalistat (Jelinková ym. 2017, 166) olivat tutkimukseen vastanneiden perheiden
lomakokemuksessa oleellisia asioita.
Lugosin, Robinsonin, Golubovskayan ja Foleyn (2016, 90-91) tutkimuksessa vanhempien
palvelukokemukseen vaikuttivat sekä käytännölliset että hedonistiset seikat. Käytännöllisiä asioita olivat tilaan ja toiminnallisuuteen liittyvät asiat esim. vaipanvaihtotilojen saatavuus tai tilojen ahtaus. Toisaalta vanhemmat kokivat, että mielenkiintoiset ja lapsia kiinnostavat yksityiskohdat tekivät kokemuksesta nautinnollisemman kaikille osapuolille. (Lugosi ym. 2016, 90-91.)
Wallsin ym. (2011a) mallin mukaan tilannekohtaiset tekijät vaikuttavat lomakokemukseen.
Blichfeldtin (2006, 161-162) ja Jelinkován ym. (2017, 1616) mukaan lasten iällä on vaikutusta. Tutkimuksen mukaan lasten kasvaessa elämyshakuisuus kasvaa ja vanhempien on
helpompi lähteä lomalle enemmän seikkailumielellä (Blichfeldt 2006,158). Lisäksi matkanteon yksinkertaisuus ja sää vaikuttavat lapsiperheen matkantekoon (Jelinková ym. 2017,
161). Khoo-Lattimoren, Prayagin ja Li Cheahin (2015, 520) tutkimuksessa lapsiperheet
suosivat myös suhteellisen lähellä sijaitsevia kohteita.
Wallsin ym. (2011a) mallissa kuluttajakokemukseen vaikuttaa myös vuorovaikutus muiden
ihmisten kanssa. Lugosin ym. (2016) tutkimuksessa vanhempien kokemukseen vaikutti
suuresti työntekijöiden vieraanvaraisuus ja erityisesti lasten huomioiminen vuorovaikutustilanteissa ilahdutti heitä. Vieraanvaraisuuteen liittyi myös tunne siitä, että perhe oli tervetullut ja lapsi kohdattiin tärkeänä asiakkaana. (Lugosi ym. 2016, 88.) Lasten vuorovaikutus
henkilökunnan kanssa nousi puolestaan Khoo-Lattimoren ym. (2018, 159) tutkimuksessa
tärkeäksi teemaksi. Henkilökuntaa tulisikin kouluttaa kohtaamaan lapsiperheitä ja ymmärtämään sekä lasten että vanhempien tarpeita (Khoo-Lattimore ym. 2018, 167). Vanhemmille oli myös tärkeää, että lapset saivat mahdollisuuden vuorovaikutukseen muiden las30

ten kanssa (Khoo-Lattimore ym. 2018, 167; Li ym. 2020, 6). Lugosin ym. (2016, 91) tutkimuksen mukaan myös muut asiakkaat vaikuttavat lapsiperheen palvelukokemukseen.
Tutkimuksen mukaan ei-perheelliset asiakkaat kokivat joskus lapsiperheet häiritseviksi ja
tämä puolestaan vaikutti perheellisen asiakkaan palvelukokemukseen. (Lugosi ym. 2016,
91).
Wallsin ym. (2011a) mallissa epätavallinen voidaan nähdä arjesta poikkeavana ja elämyksellisenä osana kuluttajakokemusta. Khoo-Lattimoren ym. (2018) sekä Jelinkován ym.
(2017) tutkimuksien mukaan vanhemmat kaipaavat peruspalveluiden lisäksi myös viihteellisyyttä, esim. aktiviteetteja, ohjelmaa ja leikkipaikkoja lapsille. Tutkimukseen osallistuneet
vanhemmat arvostivat myös lapsille järjestettyä ohjelmaa, lastenhoitopalveluita sekä hyvin
varusteltuja leikkipuistoja ja leikkipaikkoja. Lisäksi lasten tarvikkeiden sekä lapsille suunnattujen urheiluvälineiden vuokrausmahdollisuus olivat toivottuja. (Jelinková ym.
2017,166.) Lin ym. (2020, 7) tutkimuksen mukaan vanhemmat myös arvostavat aktiviteettejä, jotka mahdollistavat yhteisen tekemisen lasten kanssa.
Edellä mainituissa tutkimuksissa lomakokemukseen vaikuttivat Wallsin ym (2011a) mallin
mukaisesti sekä järki- että tunneperäiset seikat. Lisäksi vastauksissa oli myös elämyksellisyyden ulottuvuuksia kuten elämyskolmion vuorovaikutukseen, yksilöllisyyteen ja moniaistisuuteen (Tarssanen & Kylänen 2006) ja Pinen ja Gilmoren (1998) mallin viihteellisyyteen liittyviä elementtejä.
5.2.3

Arvonmuodostus lasten näkökulmasta

Mistä arvo sitten muodostuu lapsien näkökulmasta? Lin ym. (2020, 6) mukaan erityisesti
pienten lasten lomakokemus liittyy vahvasti aistiperäisiin tuntemuksiin. Myös Smallin
(2008,781) tutkimuksessa lapsen lomakokemus oli enemmän fyysinen kuin henkinen kokemus. Monen lapsen lomamuisto liittyi aktiiviseen toimintaan, erityisesti uimiseen. Myös
makumuistot olivat vahvasti läsnä lomakokemuksen muistoissa. Lapsen positiiviset muistot liittyvät vahvasti jaettuun hauskanpitoon ja seikkailuun eikä niinkään uuden oppimiseen. (Small 2008, 781,785.) Myös Carr (2011, 106) kyseenalaistaa oppimisen ja viihteellisyyden yhdistelmän lomalla, ainakin, jos se tehdään liian strukturoidusti ja on ristiriidassa
loman suoman vapauden kanssa. Lapsille aktiivinen hauskanpito, sosiaalisuus ja esimerkiksi eri makuaistimukset ovat usein loman kannalta merkityksellisiä (Schänzel & Smith
2014, 134). Esimerkkinä tästä on Booking.comin tutkimus, jonka mukaan 5-11-vuotiaille
lapsille uiminen oli lomalla tärkeintä. 54 % osallistujista halusi tehdä lomalla asioita, joita
eivät voi tehdä kotona, 42 % lapsista halusi leikkiä muiden lasten kanssa. 34 % lapsista
halusi syödä jäätelöä mielin määrin ja 32 % halusi syödä lomalla ruokaa, jota eivät saaneet syödä kotona. 20 % lapsista halusi yöpyä isommassa huoneessa kuin heillä on koto31

na ja 22 % toivoi pompittavaa sänkyä. (Butler 2016.) Della Crocen ym. (2018, 159) mukaan myös mielikuvitusmaailma, tarinat, seikkailu ja kilpailuhenkiset haasteet tekevät lapsen lomakokemuksesta elämyksellisen. Korkmanin (2006, 156) tutkimuksen mukaan lapset kokevat koko uuden tilan itsessään jännittävänä eikä elämykseen siis tarvita aina järjestettyä toimintaa. Risteily-ympäristössä tehdyssä tutkimuksessa lapsille koko laiva oli
leikin ja eläytymisen areena, jossa portaikot ja pitkät käytävät mahdollistivat hauskanpidon
(Korkman 2006, 156).
Edellä mainitut esimerkit antavat kuvan siitä, että lapsille arvo muodostuu pitkälti elämyksellisyyden elementeistä. Pinen ja Gilmoren (1998) mallin viihde-elementti eli hauskanpito
ja aktiivinen osallistuminen, sekä Tarssasen ja Kyläsen (2006) elämyskolmion vuorovaikutus ja moniaistisuus tulivat edellä mainituissa tutkimuksissa esille. Toisaalta oppiminen ei
kuitenkaan ollut lapsille tärkeä osa lomaa, vaikka se on molemmissa malleissa yksi elämyksellisyyden ulottuvuus.
Lasten lomatarpeet eroavat toki lapsen iän perusteella. Carr (2011, 42) kyseenalaistaa
vauvojen ja alle 5-vuotiaiden tarpeen ylipäänsä lähteä lomalle ja toteaa, että pienten lasten tarpeet ovat samat kotona ja lomalla. Tämä tuli ilmi myös Blichfeldtin (2006, 158) tutkimuksessa, jossa 1-vuotiaan lapsen isä pohti ”lapsen viihtyvän yhtä hyvin kotona kuin
lomalla”. Toisaalta Lin ym. (2020, 6) tutkimuksen mukaan pienetkin lapset nauttivat elämyksistä oman ikätasonsa mukaisesti esim. yksityiskohtiin keskittymällä ja ihmettelemällä.
Booking.comin tutkimuksessa isommille lapsille langaton internetyhteys ja mahdollisuus
pitää yhteyttä kotona oleviin kavereihin olivatkin tärkeintä. 89 % 12-15-vuotiaista piti WiFiyhteyttä oleellisena ja 44 % nuorista halusi jakaa lomakuvia sosiaalisessa mediassa. (Butler 2016.) Carr (2011, 42) toteaakin, että eri ikäisillä lapsilla on eri tarpeet. Esim. esikouluikäisillä on suuri tarve tutkia maailmaa mutta he myös kyllästyvät helposti. 5-12- vuotiaat
taas alkavat itsenäistyä ja heillä on tarvetta tutustua myös muihin ihmisiin. (Carr 2011,42.)
Toisaalta Schänzel ja Yeoman (215, 143-144) pohtivat ilmiötä ”lyhennetystä lapsuudesta”,
jossa jo 8-12- vuotiaat käyttäytyvät esiteinin tavoin ja tämän ikäryhmän tavat ja asenteet
muistuttavat hyvin paljon teini-ikää.
5.2.4

Onko arvo elämystä vai jotain muuta?

Schänzelin ja Yeomanin (2015, 143) mukaan tulevaisuuden trendinä on, että lapsiperheet
haluavat kokea lomallaan entistä enemmän elämyksiä. Myös Tuomisen ja Ascençãon
(2016,289) mukaan tulevaisuuden matkakohteiden ja erityisesti hotellien tulee huomioida,
että teknologiaan tottuneet kuluttajat painottavat yhteiskehittelyä (engl. co-creation) ja
etsivät merkityksellisiä elämyksiä itselleen ja muille. Samoin Wilska (2011, 4) toteaa, että
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pelkkä kuluttaminen pelkkänä ostamisena ja palvelujen käyttämisenä ei enää riitä. Tämä
tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa vapaa-ajan kulutustapahtumassa tärkeä rooli tulee
olemaan palvelukulttuurilla sekä tuotteiden, palvelujen ja elämysten yhteistyöllä (Wilska
2011,4).
Miettisen ja Rotkirchin (2012,118) tutkimuksen mukaan perheet eivät silti aina odota suuria elämyksiä. Tutkimuksessa lapsiperheille riittivät myös pienet irtiotot esim. kylpylään tai
elokuviin. Lisäksi ulkoilun ja mökkeilyn merkitys korostui enemmän kuin esim. kyläily tai
ulkona syöminen. (Miettinen & Rotkirch 2011,118.) Wilskan (2011, 20) mukaan suomalaiset lapsiperheet eivät vielä arvosta todellista luksusta ja yksilöllisyyttä erityisesti niiden
hintojen takia ja säästäväinen kulutusasenne on yhä tiukassa. Vaikutelma yksilöllisyydestä pitääkin syntyä palvelutapahtumassa, asiakkaan yksilöllisessä huomioimisessa sekä
standardoitujen toimintojen helposta räätälöitävyydestä. (Wilska 2011,20.) Wilskan (2011,
20) mukaan suomalaisessa kulttuurissa on myös haasteena minimoida liiallinen kaupallisuus ja tuottaa asiakkaille tunne lisäarvon saamisesta. Suomalaiset arvostavat aitoutta ja
luonnonläheisyyttä ja tulevaisuuden vapaa-ajan palveluissa erilaisten tuotepalvelukonseptien yhdistäminen ja kehittäminen, palvelun laadun parantaminen sekä kohdennettu markkinointi ovat keskiössä. (Wilska 2011, 20-21.)
Myös Korkman ja Arantola (2009, 20-21) peräänkuuluttavat tavallisen arjen merkitystä.
Heidän mukaansa on ymmärrettävä sävyjä ja pienten parannusten voimaa yllätyksien ja
uutuuksien sijasta. Korkmanin ja Arantolan mukaan puhutaan sujuvuudesta ja hyvästä
elämästä, jotka syntyvät arjen käytännöissä. Merkityksellisyys ja arjen perusasiat ovat
keskiössä suuren elämyksellisyyden ja adrenaliinin sijaan. (Korkman & Arantola 2009.)
Asiakaskokemuksessa on siis pitkälti kysymys arvon tuottamisesta, jossa sekä asiakas
että yritys ovat mukana. Rantasen (2016, luku 1.7) mukaan ihmisen käyttäessä aikaansa
ja rahaansa tiettyyn hetkeen, hetkelle muodostuu aina jokin arvo. Grönroosin (2008, 303)
palvelulogiikan mukaan arvo syntyy palveluntarjoajan ja asiakkaan yhteistuottamisen tuloksena. Tämän näkemyksen mukaan organisaation rooli on antaa arvoehdotuksia ja resursseja asiakkaan käyttöön. Todellinen käyttöarvo syntyy kuitenkin asiakkaan käyttäessä
palvelua ja tämä käyttöarvo riippuu pitkälti myös asiakkaan omista resursseista, tiedoista
ja taidoista. (Grönroos 2008, 303.) Heinosen, Strandvikin, Mickelssonin, Edvardssonin,
Sundströmin ja Anderssonin (2010) asiakaskeskeinen palvelulogiikka painottaa sen sijaan
enemmän asiakkaan roolia arvonmuodostuksessa. Asiakaskeskeisen palvelulogiikan mukaisesti arvon luonti tapahtuu prosessissa, jossa asiakas käyttää tietyn palveluntarjoajan
tuotteita omassa tilanteessaan, arvomaailmassaan ja kokemusmaailmassaan. Arvo voi
sisältää palveluntuottajan toimet mutta myös toimia ennen ja jälkeen palvelutilanteen.
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Vaikka painopiste on asiakkaassa, on palveluntarjoajalla silti tärkeä rooli olla tukemassa
asiakkaan arvonluontiprosessia. (Heinonen ym. 2010, 537.) Hyviä käytännön esimerkkejä
arvon yhteistuottamisesta löytyy mm. Schänzelin ja Lynchin (2016) ja Prebensenin ja
Fossin (2010) tutkimuksista. Schänzelin ja Lynchin (2016, 141) tutkimuksessa perhe koki
yhteisen ruokailun merkitykselliseksi ja positiiviseksi lomakokemukseksi, joka mahdollisti
sosiaalisuuden, yhteiset tarinat sekä muistot lomalta. Prebensen ja Fossin (2010, 62) tutkimuksessa taas perhe koki buffet-illallisen perheystävällisenä tapahtumana, jossa sekä
aikuinen että lapsi saivat aktiivisesti osallistua ruokailutapahtumaan. Edellä mainituissa
esimerkeissä perheenjäsenet yhdessä sekä perhe ja yritys yhteistuottivat arvoa. Mm.
Wallsin ym. (2011a) mallin mukaisesti asiakaskokemus on siis monen tekijän summa ja
voi koostua sekä tavallisista tai epätavallisista asioista. Siihen vaikuttavat myös kokijan
henkilökohtaiset ominaisuudet monien muiden muuttujien ohella (mm. Walls ym. 2011a;
Konu 2016, 35).

6

Menetelmät

Tutkimusta lähestyttiin palvelumuotoilun keinoin. Palvelumuotoilu on palvelukokemuksen
kokonaisvaltaista muotoilua. Palvelumuotoilua käytetään myös palveluprosessin ja strategian muotoiluun. (Moritz 2005, 38.) Ojasalon, Moilasen ja Ritalahden (2015, 38) mukaan palvelumuotoilulla tarkoitetaan muotoilun prosessien ja menetelmien soveltamista
palveluiden kehittämisessä. Palvelumuotoilu on hyvin monipuolinen lähestymistapa ja sitä
voidaan soveltaa palveluiden kehittämiseen kaikissa liiketoiminnan elinkaaren vaiheissa.
”Palvelumuotoilun tavoitteena on luoda helppokäyttöisiä, hyödyllisiä ja haluttavia
palvelukokemuksia ja palveluorganisaation näköulmasta vaikuttavia, tehokkaita,
kannattavia ja erottuvia palvelukonsepteja"(Ojasalo ym. 2015, 38.)

Tutkimusprosessissa sovellettiin Moritzin (2005) palveluprosessin mallia (kuva 8), jossa
tutkimus aloitetaan asiakasymmärryksen lisäämisellä ja nykytilan kartoittamisella. Myös
Ojasalon ym. (2015, 71) mukaan palvelumuotoilussa korostuu laaja tiedonkeruu ja prosessissa käyttäjäkeskeisyys on oleellinen. Prosessissa vaiheet toistuvat yleensä useaan
kertaan ja nopeasti ja ideointi alkaa vasta syvällisen asiakasymmärryksen jälkeen. (Ojasalo ym. 2015, 71-73.) Tässä tutkimuksessa prosessi päättyi ideointivaiheeseen, jonka pohjaksi laadittiin kehitysehdotuksia. Moritzin (2005, 67) mukaan ideointivaiheessa kehitetään
konsepteja ja ideoita, jotka perustuvat vankkaan asiakasymmärrykseen ja yrityksen strategiaan. Toivon, että Sokos Hotellit pystyvät hyödyntämään kehitysehdotuksia ja jatkamaan palvelumuotoiluprosessia aina jalkautukseen ja operointiin asti.
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Moritzin (2005, 40) mukaan palvelumuotoilussa korostuvat palvelutapahtuman kokeminen
ja kehittäminen erityisesti palvelun käyttäjän näkökulmasta. Tämän metodin kautta on
myös mahdollista päästä käsiksi asiakkaan tarpeisiin ja odotuksiin kaikissa palvelun kosketuspisteissä (Moritz 2005, 40). Katzanin (2011, 43) mukaan palvelumuotoilun ajatuksena on tuottaa arvoa lisäämällä tehokkuutta vanhoihin palvelusysteemeihin ja luoda uutta
tarvittavilla ominaisuuksilla. Palvelumuotoilu muuttaa abstraktin idean käytännönläheiseksi
todellisuudeksi (Katzan 2011, 43). Kuvassa 8 Moritzin (2005) malli palvelumuotoiluprosessista.

Kuva 8. Palvelumuotoilun prosessi (mukaellen Moritz 2005)
Tutkimustietoa kerättiin Moritzin (2005) mallin mukaisen ymmärtämisen ja kiteyttämisen
kautta erilaisin menetelmin. Koska asiakasymmärrysvaihe oli pitkä prosessi, keskeisiä
löydöksiä kiteytettiin prosessikuvauksessa lukemisen helpottamiseksi. Varsinainen kiteyttämisvaihe luotiin omaksi luvuksi. Tässä luvussa esitellään käytetyt analyysimenetelmät.
Ymmärtääkseni lapsiperheen onnellistavaa hotellilomakokemusta ilmiönä ja kokonaisuutena halusin kerätä monipuolista tietoa sekä asiakkaan että yrityksen näkökulmasta. Tärkeitä kysymyksiä olivat mm. millaisista asioista lapsiperheen onnellistava hotellikokemus
muodostuu ja millaisia tunteita ja merkityksiä siihen sisältyy. Lisäksi halusin ymmärtää
myös yrityksen näkökulmaa lapsiperheen hotellipalveluiden tuottajana. Ojasalon ym.
(2015, 104) mukaan tutkimusmenetelmät on usein jaettu määrällisiin ja laadullisiin tutkimusmenetelmiin. Määrällinen menetelmä sopii tilanteeseen, jossa testataan, pitääkö jokin
teoria paikkaansa. Aiheeseen liittyvä teoria olisi tunnettava hyvin, jotta sen paikkansapitävyyttä voidaan testata. Laadullisia menetelmiä käytetään usein silloin, kun aihetta ei entuudestaan tunneta ja halutaan ymmärtää ilmiötä paremmin. Tavoitteena on siis ilmiön
ymmärtäminen, uuden tiedon löytäminen sekä todellisen elämän kuvaaminen. Laadullisessa tutkimuksessa tutkija tekee ilmiöstä tulkintoja. Tutkimusprosessin tarkka kuvaus on
tärkeää, koska lukija voi tällöin tehdä tutkimuksen luotettavuudesta johtopäätöksiä. (Ojasalo ym. 2015, 104-106.)
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Tässä tutkimuksessa käytettiin sekä määrällisiä että laadullisia menetelmiä. Ojasalon ym.
(2015, 106) mukaan triangulaatio tarkoittaa asian tutkimista useista eri näkökulmista käyttämällä eri tiedonkeruumenetelmiä ja joskus myös useaa tutkijaa. Triangulaatio lisää tulosten luotettavuutta (Ojasalo ym. 2015, 106). Kanasen (2017, 171) mukaan määrällinen
tutkimusote tuo tutkimukseen laajuutta ja laadullinen tutkimusote syvyyttä. Tämän tutkimuksen määrällisen kyselyn tavoitteena ei ollut tehdä yleistyksiä vaan saada esiymmärrystä haastatteluille sekä vahvistusta haastattelujen analysointiin. Kyselyn avulla haluttiin
myös rekrytoida haastateltavia sekä saada taustatietoja asiakkaista asiakaspersoonien
luomisen tueksi. Kyselyssä mitattavat asiat nousivat tietoperustasta nousseista teemoista
ja aiheista.
6.1

Ymmärtäminen – nykytilan selvittäminen ja asiakasymmärrys

Moritzin (2005, 124) mukaan ymmärtämisvaiheessa on tarkoitus selvittää asiakkaan piileviä ja tiedostettuja tarpeita, tutustua yritykseen ja sen liiketoimintaan ja selvitellä palvelumuotoilun mahdollisuuksia. Vaiheen työkaluja ovat mm. asiakassegmentointi, haastattelut,
asiantuntijahaastattelut, fokusryhmähaastattelut, havainnointi ja lukeminen (Moritz 2005,
126). Tuulaniemen (2011, 62) mukaan asiakasymmärrysvaihe on yksi kriittisempiä vaiheita. Koska palvelut suunnitellaan vastaamaan käyttäjien tarpeita ja odotuksia, loppukäyttäjien todelliset tarpeet ja motiivit ovat hyvin tärkeitä tunnistaa. (Tuulaniemi 2011, 62.) Asiakasymmärryksen kerääminen hotellien näkökulmasta alkoi joulukuussa 2019 hotellipäälliköille lähetetyn kyselyn sekä Sokos Hotellien johtoportaan haastatteluilla. Ensin haastattelin Sokos Hotellien Kehitys ja konseptit -osaston johtajaa Jaana Matikaista, koska halusin
ymmärtää lapsiperheitä asiakassegmenttinä sekä lapsikonseptia koko ketjun tasolla. Lisäksi haastattelin Break Sokos Hotel Flamingon hotellinjohtajaa Päivi Holappaa ja Original
Sokos Hotel Ilveksessä pitkään toiminutta hotellipäällikköä Kati Vihmaa. Molemmat hotellit
ovat suosittuja lapsiperheiden keskuudessa ja edustavat myös kahta eri hotellityyppiä.
Hiihtolomaviikolla helmikuussa 2020 jatkoin asiakasymmärrysvaihetta asiakkaiden havainnoinnin ja lyhyiden haastattelujen merkeissä ja syvensin kesä-heinäkuussa 2020
haastattelujen ja fokusryhmäkeskustelun avulla. Sokos Hotellien nykyisille ja potentiaalisille asiakkaille lähetettiin myös kysely sosiaalisen median kautta.
6.1.1

S-ryhmän ja Sokos Hotels -ketjun esittely

S-ryhmän muodostaa 19 itsenäistä alueosuuskauppaa ja niiden omistama Suomen
Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK). Lisäksi S-ryhmään kuuluu kuusi paikallisosuuskauppaa. Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK on osuuskauppojen omistaja. SOK
toimii osuuskauppojen keskusliikkeenä ja tuottaa nille hankinta-, asiantuntija- ja tukipalveluita. SOK vastaa myös S-ryhmän strategisesta ohjauksesta ja eri ketjujen kehittämisestä.
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SOK-yhtymän muodostavat SOK ja sen tytäryhtiöt. Alueellisten ja valtakunnallisten tytäryhtiöidensä lisäksi SOK harjoittaa marketkauppaa sekä matkailu- ja ravitsemiskauppaa
Virossa ja Pietarissa. (S-ryhmä 2020a.)
Sokos Hotels -ketjuun kuuluu 50 hotellia Suomessa, Tallinnassa ja Pietarissa. Sokos Hotellit haluavat olla yksilöllinen monelle, jonka vuoksi Sokos Hotels –ketjun alle on rakennettu kolme erilaista hotellityyppiä. (Sokos Hotels 2020a.) Paikalliset osuuskaupat tai Sokotel Oy omistavat kaikki Sokos Hotellit. Sokos Hotels -ketju on Suomen hotelliketjuista
arvostetuin brändi. (S-ryhmä 2020b.)
Majoituksen lisäksi Sokos Hotellit tarjoavat monipuolisesti kokous-, ravintola- ja vapaaajan palveluita. S-ryhmään kuuluvat Suomen tunnetuimmat ravintolaketjut, kuten Rosso,
Amarillo, Frans & les Femmes ja Coffee House. Puolet S-ryhmän ravintoloista on ketjuravintoloita. Uniikkiravintoloiden joukossa on monia tunnettuja ja perinteisiä ravintoloita kuiten Kappeli, Salve ja Torni Helsingissä. (S-ryhmä2020b.)
Eri hotellityyppien taustalla on ajatus siitä, että asiakkaalle halutaan antaa monipuolisempia hotellikokemuksia. (Eliasson 30.10.2019.) Matikaisen (7.11.2019) mukaan hotellityyppien uudistusta ohjasivat maailman trendit ja kulutustottumukset sen lisäksi että haluttiin
selkeyttää Sokos Hotellien tarjontaa ja luoda asiakkaille suurempia merkityksiä. Original –
hotellityyppiä kuvaa sydämellisyys, vaivattomuus ja paikallisuus ja niitä on määrällisesti
eniten. Solo- hotellit ovat uniikkeja ja ikonisia kohteita, joita kuvaa yksilöllisyys ja tyylikkyys. Break- hotelleissa halutaan antaa asiakkaalle aikaa ja energiaa. (Matikainen
7.11.2019.)
Kuinka paljon Sokos Hotelliessa käy lapsiperheitä? Hotellien varausjärjestelmän mukaan
lasten osuus asiakkaista oli marraskuun 2018- marraskuun 2019 välillä keskimäärin 5 %.
Suurin lapsiasiakkaiden määrä oli heinäkuussa, jolloin lasten osuus oli 10 %. (Ojanen,
12.12.2019.) Oma huomioni on kuitenkin se, että Sokos Hotellien varausjärjestelmä laskee lapseksi vain maksavat lapset eli 3-14- vuotiaat, jolloin alle 3-vuotiaat eivät ole tässä
luvussa mukana. Lisäksi varauksen kirjaaminen voi vaihdella esimerkiksi silloin, kun huoneessa majoittuu yksi aikuinen ja yksi lapsi eikä lasta välttämättä tilastoida lapsena hinnan
määräytymisen vuoksi. Näin ollen lapsien osuus voi olla hieman tätä 5 % suurempi. Keskimääräinen viipymä huoneissa, joissa majoittui lapsia, oli Sokos Hotelleissa 1,49 majoitusvuorokautta vuonna 2018 (Ojanen 23.12.2019).

37

6.1.2

Asiakaskokemuksen tutkimus Sokos Hotelleissa

Sokos Hotelleissa konseptitiimi mittaa asiakastyytyväisyyttä ja sen lisäksi käytössä on
NPS eli Net Promoter Score (Eliasson 30.10.2019). Korkiakosken ja Gerdtin (2016, 166)
mukaan NPS:n perusteella on helppo löytää toiminnan hyvät ja huonot kohdat mutta se
tarvitsee lisäksi avoimia vastauksia todellisen syyn selvittämiseen. NPS:n lisäksi asiakkaille lähetetään asiakastyytyväisyyskysely aina majoittumisen jälkeen. Kysely on jaettu neljään osa-alueeseen eli palvelu- ja tervetulokokemukseen, huone- ja unikokemukseen,
siisteyskokemukseen sekä aamiaiskokemukseen. Viidentenä osa-alueena mitataan kokouskokemusta kokousasiakkailta. (Haataja 24.3.2020.) Sokos Hotels -ketjun keskiarvo
vapaa-ajan matkustajien keskuudessa on 4,33 (Haataja 2.4.2020). Ketjun oman palautekanavan lisäksi hotellit saavat palautetta myös suoraan asiakkailta vierailun aikana tai sen
jälkeen. Vierailun aikana hotellin henkilökunta tiedustelee asiakkailta, miten vierailu on
sujunut. Suullisen palautteen lisäksi asiakkaat antavat palautetta myös hotellin Facebooksivujen, Instagramin, Tripadvisorin sekä huoneesta löytyvän palautelomakkeen kautta,
jonka voi palauttaa vastaanottoon tai jättää huoneen pöydälle. (Raasakka 23.9.2020.)
Asiakastyytyväisyyskyselyn lisäksi Sokos Hotelleissa mitataan asiakaskokemusta mysteerishoppauksen avulla sekä sisäisillä auditoinneilla (Olkanen 20.3.2020). Haatajan
(28.9.2020) mukaan mysteeerishoppaus mittaa asiakaskokemukseen vaikuttavien konseptien toteutumista yksiköissä käyden läpi koko asiakkaan varauspolun varauksesta
uloskirjautumiseen asti. Mysteerishoppauksen suorittaa ulkopuolinen yritys (Olkanen
20.3.2020). Auditoinnit tehdään noin kahden vuoden välein tai useammin, mikäli hotelli on
uusi, uudistunut tai johto on vaihtunut. Konseptipäälliköt majoittuvat tällöin itse hotelliin ja
arvioivat usean sadan kysymyksen avulla palvelukokemusta. Esimerkkejä arvioinnin kohteesta ovat mm. ”asiakas saa itse päättää, kun palvelutilanne on ohi” sekä ”minua palveltiin hymyillen”. (Olkanen 20.3.2020.)
6.1.3

Onnellistaminen

Vuonna 2011 eli brändiuudistuksen aikana Sokos Hotelleissa alettiin myös panostaa palvelukulttuurin kehittämiseen. Taustana oli halu parantaa hotellien toimintaa ja hurmata
asiakkaat. (Sokos Hotels 2018.) Korkiakosken ja Gerdtin (2016, 107) mukaan konkreettinen palvelulupaus on hyvä tapa viestiä asiakkaalle odotettavissa olevasta palvelutasosta.
Kaartisen (5.3.2018) mukaan onnellistaminen on viestintää asiakkaille siitä, mitä jo aikaisemmin on tehty ja tarkoituksena onkin saada ihmiset rakastamaan hotelleja. Onnellistaminen on siis onnellisuuden kierrättämistä, jolloin onnellinen asiakas voi viedä sitä eteenpäin. (Kaartinen 5.3.2018.) Matikaisen (7.11.2019) mukaan eri hotellityypeissä onnellistaminen voi tekona tarkoittaa eri asioita ja jokainen hotelli voi tuoda omia paikallisia vahvuuksia ja tarinoita toiminnassaan esiin. Eliassonin (30.10.2019) mukaan onnellistaminen
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– käsite oli nimi jatkuvalle kehittämiselle ja tekemiselle, jonka avulla hotellin työntekijöiden
työn arvoa haluttiin myös nostaa. Lapsiperhenäkökulmasta katsottuna tärkeä kysymys on
Matikaisen (30.1.2020) mukaan se, miten ihmisten arkeen voitaisiin tuoda merkityksellisyyttä hotellivierailun kautta. Miten tuoda arvokkaaseen vapaa-aikaan lisäarvoa, jolloin he
lähtisivät iloisempina ja energisimpinä kuin sinne tullessaan? (Matikainen 30.1.2020.)
6.1.4

Onni Orava

Onni Orava on Sokos Hotellien lapsille suunnattu konsepti, jonka myynnillisenä tavoitteena on pitää Sokos Hotellit perheiden ykkösvaihtoehtona, kun he valitsevat hotellilomaa
Suomessa. Konseptin kantava ajatuksena on viesti ”elämyksiä lapsille, vaivatonta vanhemmille”. (Kids Factory Oy 2012.) Korkiakosken ja Gerdtin (2016, 107) mukaan palvelukonsepti on toimintamalli, joka on hiottu niin pitkälle, että asiakas tietää yrityksen kanssa
asioidessaan, mitä odottaa. Onni Oravan käsikirjassa on määritelty laajasti se, kuinka
asiakaspolun eri kohdissa Onni Orava näyttäytyy, esim. sisäänkirjautumisessa, yleisissä
tiloissa, ravintolassa sekä myös Onni Orava- maskotin, logojen ja värimaailman määritykset. Eliassonin (31.10.2019) mukaan konseptia ei ole kuitenkaan viimeiseen viiteen vuoteen päivitetty tai kehitetty ja Onni Orava elää omaa elämäänsä eri tavoin eri hotelleissa.
Eliassonin (31.10.2019) mukaan Onni Orava- konsepti toimii hyvin pienille (3-6 v.) lapsille
mutta haasteena on isompien lasten viihtyvyys. Myös Matikainen (30.1.2020) näkee Onni
Oravan tärkeänä, muistijäljen jättävänä asiana Sokos Hotelleissa. Matikainen (30.1.2020)
toteaakin, että Onni Orava hahmosta ei missään nimessä tulisi luopua mutta sen tulevaisuus ja käyttötapa vaativat kirkastamista. Myös Vihman (18.12.2019) mukaan Onni Orava
merkitsee lapsille paljon ja hotellin henkilökunta saa vastata ”mitä ihanimpiin ja vaikeimpiin kysymyksiin Onnista”.
6.1.5

Sokos Hotellien nykytilan ymmärtäminen

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa haluttiin ymmärtää Sokos Hotellien nykytilannetta
lapsiperheiden palveluiden tuottajana. Joulukuussa 2019 hotellipäälliköille lähetettiin neljä
kysymystä sähköpostilla liittyen lapsiperheiden huomioimiseen ja Onni Oravaan (liite 1).
13 vastauksen avulla saatiin jo suhteellisen hyvä kuva siitä, millaisin tavoin Sokos Hotelleissa huomioidaan lapsia. Hotellipäälliköiden vastaukset vahvistivat kuvaa siitä, että lapsiperheet huomioidaan hyvin eri tavoin eri Sokos Hotelleissa hotellityypeistä ja asiakassegmenteistä johtuen. Lähes kaikissa sähköpostiin vastanneiden hotellipäälliköiden hotelleissa lapsiperheet huomiotiin erityisesti heinäkuussa ja koululaisten loma-aikoina. Lasten
aamiainen, kirjanurkka ja give away – tuotteet olivat yleisesti käytössä lähes kaikissa hotelleissa Sokos Hotellien konseptin mukaisesti. Onni Orava – konsepti näkyi hieman eri
tavoin eri hotelleissa mutta monet lapsille tarkoitetut tuotteet tai palvelut oli yhdistetty Onni
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Orava -teemaan esim. Onni Orava -puuhakirja, Onni - pehmolelu, popcornit sisäänkirjautumisen yhteydessä tai Onni – kuvaseinä (kuvat 9 ja 10). Vastausten mukaan Onni Orava
– maskotti vieraili hyvin eri tavoin hotelleissa. Useimmiten Onni Orava -maskotti vieraili
heinäkuussa aamiaisella. Toisissa hotelleissa Onni Orava vieraili kerran vuodessa tai erityisissä kaupungin tilaisuuksissa. Joissakin hotelleissa Onni Orava ei ollut hetkeen käynyt
ollenkaan.
Sähköpostikyselyn vastausten perusteella erityisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolella
olevat hotellit olivat aktiivisia lapsiperheiden huomioimisessa. Kuvissa 9 ja 10 näkyy esimerkkejä Sokos Hotellien tavoista huomioida lapsiperheitä. Vastauksien kategorisoimisessa käytettiin affinity map- menetelmää. Affinity map on työkalu, joka auttaa löytämään
yhteyksiä tiedon, mielipiteen, ongelmien ja ratkaisujen välillä ja asettamaan ne oikeaan
ryhmään (Lab8 2020). Moritzin (2005, 102) mukaan tämä on kiteyttämisvaiheen työkalu,
joka auttaa luomaan rakenteita ja tarkentamaan näkökulmia monimutkaiseen tai laajaan
ilmiöön. Erilaiset lapsiperheen huomiointiin liittyvät seikat kirjattiin palvelupolun mukaisesti
sisäänkirjautumiseen, huoneeseen, ravintolapalveluihin, muihin tiloihin ja aktiviteetteihin
sekä aamiaiseen. Lisäksi lapsen huomiointiin liittyvät seikat kirjattiin erikseen.
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Kuvat 9-10. Lapsiperheen huomiointia Sokos Hotelleissa palvelupolun näkökulmasta

Nykytilan kartoittamiseksi haastateltiin myös Sokos Hotellien johtoa eli Jaana Matikaista,
Päivi Holappaa ja Kati Vihmaa. Haastattelujen avulla pyrittiin vielä syventämään hotellin
näkökulmaa lapsiperheen hotellikokemuksen muodostumisessa. Noin tunnin mittaiset
haastattelut nauhoitettiin, kirjattiin ylös ja niistä nousseet asiat teemoiteltiin affinity mapping- tekniikkaa sekä teoreettista viitekehystä hyödyntäen. Teemoittelu antoi suuntaa siitä,
että teoreettisessa viitekehyksessä tarkastellut aiheet kuvasivat lapsiperheen asiakaskokemusta hyvin ja näihin tulisi keskittyä myös kyselyissä ja haastatteluissa. Hotellin näkökulman kuuleminen auttoi myöhemmin myös peilaamaan asiakkailta nousseita kehitysideoita Sokos Hotellien nykytilaan. Sokos Hotellien edustajien haastatteluissa nousivat
esille seuraavat teemat asiakaskokemuksen muodostumisessa lapsiperheen näkökulmasta:












perusasiat kunnossa (sujuvuus, helppous)
vuorovaikutuksen ja huomioinnin merkitys
elämyksellisyys
ilahduttamisen mahdollisuus
tuotteistaminen esim. Onni Oravan ympärille
lisäarvon tuottaminen pienillä asioilla
fyysiset seikat esim. huoneen merkitys
lisäpalveluiden tarve esim. leikkihuone
yhteistyö lähialueen toimijoiden kanssa
palvelukulttuuri ja työntekijöiden viihtyvyys
teemat ja tarinat.
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Matikaisen (30.1.2020) mukaan Sokos Hotellien haluttuus ja brändimielikuva ovat suhteellisen hyviä ja erityisesti pienten lasten perheissä uskottavuus ja luotettavuus ovat tärkeitä.
Matikainen haluaisi kuitenkin tietää, kuinka haluttavia Sokos Hotellit ovat isompien lasten
vanhempien mielestä. Matikainen (30.1.2020) myös toteaa, että Sokos Hotelleissa on
paljon niitä attribuutteja, joita lapsiperheen matkailulta haetaan esim. luotettavuus, vastuullisuus, helppous ja turvallinen toteutus. Lapsiperheiden lomakokemus Sokos Hotelleissa muodostuu Matikaisen (30.1.2020) mukaan palveluelementeistä, niiden sujuvuudesta ja helppoudesta koko asiakaspolun ajan varaamisesta lähtien. Sen lisäksi lapsiperheen lomakokemukseen vaikuttavat tunnelma, fyysiset puitteet esim. lapsen viihtyvyyden
edistämiseksi. Peruskivijalan ja asiakaskohtaamisen lisäksi elämys ja muistijälki, jonka
lapsi muistaisi pitkään, ovat lapsiperheen lomakokemuksen kolme tärkeää elementtiä.
(Matikainen 30.1.2020.) Holappa (28.2.2020) painottaa lapsien huomioimista sekä kysymisen ja kuuntelemisen tärkeyttä. Myös yhteistyö esim. kylpylän tai muiden palveluntuottajien kanssa, on tärkeää (Holappa 28.2.2020). Myös Vihma (4.6.2020) peräänkuuluttaa
lasten huomiointia ja ilahduttamista, joka rentouttaa samalla aikuiset. Vihman (4.6.2020)
mukaan myös lasten ilakointiin heittäytyminen, pelisilmä sekä lähialueen tekemisistä kertominen ovat tärkeä osa lapsiperheen onnellistavaa hotellikokemusta.
Nykytilan ymmärtämisessä hyödynnettiin myös S-ryhmän sisäiseen viestintään tarkoitettua Workplace-sovellusta sekä Suurimmat meistä ovat palvelijoita -kirjoja. Sokos Hotellit
keräävät sekä sosiaalisessa mediassa että painetuissa kirjoissa asiakkaiden onnellistamistarinoita. Lapsiperheiden onnellistamista tapahtuu tarinoiden valossa paljon ympäri
Suomen Sokos Hotelleja. Suurimmat meistä ovat palvelijoita 2 -kirjassa Break Sokos Hotel Edenin Miia kertoo, kuinka pieni 2,5-vuotias lapsi tuli perheensä kanssa ruokailemaan
eikä vanhempien ruokailusta tullut mitään innokkaan tutkijan pyöriessä ympäri ravintolaa.
Miia tarjoutui leikkimään lapsen kanssa ja vanhemmat saivat hetken ruokailla rauhassa.
Koko perhe oli todella tyytyväinen palveluun. (Sokos Hotels 2016,43.)
6.1.6

Havainnointi

Asiakasymmärrysvaiheessa haluttiin ymmärtää lapsiperheen käyttäytymistä myös hotelliympäristössä. Jotta hotellivuorokauden kulusta saatiin monipuolinen kuva, havainnointi
tapahtui aamupäivällä Break Sokos Hotel Flamingossa ja iltapäivällä Original Sokos Hotel
Presidentissä hiihtolomaviikolla 9. Lisäksi havainnoin omia 3- ja 7-vuotiaita lapsiani kesälomamatkalla heinäkuussa 2020. Ojasalon ym. (2015, 114) mukaan havainnoinnin avulla
tutkijan on mahdollista päästä tapahtumien luonnolliseen ympäristöön ja seurata sitä, miten ihmiset todellisuudessa toimivat. Havainnoinnin avulla haluttiin saada vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

42





Millaisia palvelupolun vaiheita hotelliympäristössä on lapsiperheen näkökulmasta?
Mitä näissä vaiheissa tapahtuu? Millaisia tunteita ja millaista toimintaa ilmenee?
Missä vaiheissa on ilahduttamisen, onnellistamisen ja elämyksellisyyden mahdollisuus?

Havainnointi on hyödyllinen tutkimuksellinen menetelmä ja se vaatii systemaattista tarkkailua. Havainnointia voidaan käyttää esimerkiksi haastattelujen tukena ja se sopii tilanteisiin, jossa yksilön toiminta ja vuorovaikutus ovat keskiössä. (Ojasalo ym. 2015, 114.)
Kanasen (2013, 108) mukaan päiväkirjamerkinnät ovat hyvä keino kerätä havainnointiaineistoa ylös ja niiden purkamisen tulisi tapahtua heti seuraavana päivänä. Tärkeä kysymys tässä vaiheessa on se, ”mitä materiaali minulle kertoo ja mitä löydöksiä siitä on mahdollista saada selville?” Havainnointi voidaan jakaa lisäksi strukturoituun eli ennalta luokiteltuun sekä strukturoimattomaan havainnointiin. Jälkimmäistä käytetään silloin, kun halutaan ilmiöstä mahdollisimman paljon tietoa mutta silloinkin käytetään hyväksi ilmiöön liittyvää teoriaa ja tehdään ilmiöstä oletuksia. (Ojasalo ym. 2015, 116.) Tässä tutkimuksessa
käytin strukturoimatonta havainnointia, sillä kirjasin kirjallisuuteen liittyviä teemoja väljästi
ylös ilman tarkempaa luokittelua siitä, mitä asioita missäkin kohdassa havainnoin. Havainnoinnin yhteydessä täytin asiakkaan polkuun liittyvää päiväkirjapohjaa, otin valokuvia
sekä videon Onni Orava -maskotista aamiaisella. Myös Ojasalon ym. (2015, 165) mukaan
havainnoinnin tulee olla mahdollisimman järjestelmällistä ja havainnointipäiväkirjan täyttäminen, äänittäminen ja valokuvaaminen tai videointi on suotavaa.
6.1.7

Benchmarking

Hiihtolomaviikolla kävin myös perheeni kanssa Scandic Ikaalisten kylpylässä, jossa halusin benchmarkata kilpailijan toimintaa. Benchmarkingin eli esikuva-arvioinnin tarkoituksena on oppia vertaamalla omaa kehittämisen kohdetta toiseen kohteeseen, joka on usein
paras käytäntö. Sen tarkoituksena on oppia toisilta ja kyseenalaistaa omaa toimintaa. Vertaamalla ja löytämällä innoitusta muualta yrityksen on mahdollista löytää uusia oivalluksia
ja mullistavia käytäntöjä. (Ojasalo ym. 2015, 43.) Scandic-hotelli on yksi Sokos Hotellien
kilpailijoista ja heillä on samantapaisia palveluita kuin Sokos Hotelleissa, esim. Sigge-siilimaskotti, jonka vuoksi koin vertailun hyödyllisenä. Majoittuminen kilpailijan hotellissa auttoi ymmärtämään lapsiperheen majoitusvuorokautta ja palvelupolkua asiakkaan näkökulmasta sekä tunnistamaan hotellikokemukseen vaikuttavia positiivisia ja negatiivisia tekijöitä.
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Myöhemmin elokuussa 2020 käytin benchmarking-menetelmää vierailemalla lasten ja
nuorten SuperPark-toimintapuistossa Vantaalla. Myös tämä tilanne liittyi henkilökohtaiseen asiakaspalvelutilanteeseen lapseni syntymäpäivillä. SuperParkissa benchmarkingin
kohteena oli erityisesti lapsiin ja lapsiperheisiin liittyvä asiakaspalvelu, lasten kohtaaminen
sekä huomiointi. Vierailun jälkeen haastattelin SuperParkin asiakaskokemusvastaavaa
Kirsi Ojakoskea lapsi- ja perhemyönteisestä asiakaskohtaamisesta.
6.1.8

Fokusryhmäkeskustelu

Fokusryhmässä pieni ryhmä keskustelee ohjatusti ennalta määrätystä aiheesta. Fokusryhmä on laadullinen menetelmä, jonka tarkoituksena on oppia ja ymmärtää asiakkaiden
ajatuksia, mielipiteitä ja tunteita intiimissä ilmapiirissä. Fokusryhmää käytetään myös silloin, kun halutaan ymmärtää palvelukokemusta. (Moritz 2005, 96.) 14.6.2020 pidettiin fokusryhmäkeskustelu 3 äidille, joilla kaikilla oli ainakin yksi 3-11-vuotias lapsi. Henkilöt olivat opiskelijoita Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta. Kaikilla fokusryhmäkeskusteluun
osallistuneilla oli vuoden sisällä hotellikokemus Sokos Hotellista perheen kanssa. Keskustelun tarkoituksena oli lisätä ymmärrystä lapsiperheen onnellistavaan hotellikokemukseen
liittyvistä kokemuksista, merkityksistä ja tunteista. Ilmiön ymmärtämisen apuvälineenä
käytettiin havaintosykli-menetelmää. Havaintosyklissä aihetta lähestytään neljästä suunnasta eli faktojen, tunteiden, merkitysten ja toiminnan näkökulmasta. Havaintosykli auttaa
sisäistämään asiaa ja konkretisoimaan toimintaa. (Nummi 2018, 63-64.) Hotellikokemukseen liittyvässä tunnetehtävässä hyödynnettiin lisäksi tunnekuvia. Dewarin, Mackayn,
Smithin, Pullinin ja Tocherin (2009, 35) mukaan ihmisille saattaa olla hankala ilmaista kokemusta muuten kuin kuvailemalla. Tunnesanat auttavat ihmisiä kertomaan tarkemmin
siitä, miltä kokemus tuntuu ja mitä se merkitsee (Dewar ym. 2009, 35). Havaintosykli toimi
hyvin oman hotellikokemuksen kuvaamisessa. Faktojen, omien kokemusten, merkitysten
sekä tunteiden jälkeen toiminta-osuudessa osallistujat pohtivat asiakkaan palvelupolkua
hotellissa. Microsoft Teamsin kautta toteutettu keskustelu nauhoitettiin ja keskustelu litteroitiin sen jälkeen. Tämän jälkeen keskustelusta nousseet asiat teemoiteltiin affinity mapping -menetelmän avulla. Liitteessä 2 on esitelty havaintosykli sekä tunnekuvaharjoitus.
6.1.9

Kysely

Moritzin (2005, 64) mukaan myös käyttäjäkyselyt ovat yksi tiedonkeruumenetelmä asiakasymmärrysvaiheessa. Laadullisen tutkimuksen aloitus oli suunniteltu kesälle 2020 mutta
kevään 2020 korona-pandemian vuoksi suuri osa Sokos Hotelleista oli vielä kesäkuussa
suljettuna tai vasta avautumassa. Tämän vuoksi tutkimus aloitettiin kyselyllä, jota jaettiin
linkkinä Sokos Hotellien Facebook-sivuilla, Instagram-tilillä sekä henkilökohtaisen LinkedIn-profiini kautta ajanjaksolla 30.6.-8.7.2020. Nousiaisen (6.7.2020) mukaan Sokos
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Hotels -ketjulla on Facebookissa yli 103 000 tykkääjää ja Instagramissa 13 000 seuraajaa.
Näiden kautta oli mahdollisuus tavoittaa suuri määrä Sokos Hotellien nykyisiä ja potentiaalisia asiakkaita ympäri Suomen. Kyselyn ensisijaisina tavoitteita oli:





saada kokonaiskäsitystä niistä asioista, joilla on erityisen suuri merkitys lapsiperheen hotellikokemukselle
rekrytoida haastateltavia henkilökohtaiseen laadulliseen haastatteluun
luoda pohjaa asiakaspersoonille
avoimen kysymyksen kautta kerätä iso määrä kommentteja ja ideoita unelmien hotellikokemukseen liittyen.

Tavoitteena ei siis ollut tehdä yleistyksiin pohjautuvaa tilastollista tutkimusta vaan saada
tukea laadullisten haastattelujen analysointiin.
Kysely laadittiin Webropol-ohjelmalla. Korona-pandemian vuoksi lapsiperheen palvelut
Sokos Hotelleissa olivat huomattavasti normaalia suppeammat, joten kyselyssä ei voitu
mitata asiakkaan juuri kokemaa kokemusta. Tämän vuoksi kysely otsikoitiin nimellä ”Lapsiperheen unelmien hotellikokemus Sokos Hotelleissa”, jolloin vastaajan olisi helpompi
lähestyä aihetta haaveilun ja mahdollisuuksien näkökulmasta. Kysely sopii tilanteeseen,
jossa tutkittava aihealue tunnetaan jo suhteellisen hyvin ja sen paikkansapitävyydestä
halutaan varmistua. Kyselyn tulisi perustua olemassa olevaan tietoperustaan (Ojasalo ym.
2015, 40-41.) Kanasen (2011, 26) mukaan tutkimuskysymykset johdetaan tutkimusongelmasta ja niiden avulla pyritään ratkaisemaan tutkimusongelma. Tutkimuskysymyksiä
on vain yksi tai muutama. Kyselylomakkeen kysymysten avulla taas vastataan tutkimuskysymyksiin. (Kananen 2011, 26.) Tässä kyselyssä tutkimuskysymys oli ”mitkä asiakaskokemukseen vaikuttavat asiat asiakas kokee tärkeimmiksi lapsiperheen näkökulmasta
hotelliympäristössä?”. Kysymykset johdettiin tietoperustasta, jonka mukaan asiakaskokemukseen vaikuttavat fyysinen ympäristö, vuorovaikutus, merkitys, ilahduttavat asiat sekä
elämyksellisyys. Kanasen (2011, 30) mukaan kvantitatiivisessa tutkimuksessa tiedot kerätään kysymyksillä, jotka voivat olla avoimia tai valmiita vaihtoehtoja (strukturoituja). Suurin
osa tämän kyselyn kysymyksistä oli strukturoituja asteikolla 1-5 (1= ei ollenkaan merkitystä, 5 = erittäin merkityksellinen). Kanasen (2011, 35) mukaan 5-7 portainen asteikko on
yleisin vaihtoehto. Lisäksi jokaisessa kysymyksessä oli avoin kohta, johon vastaaja sai
lisätä vapaasti itselle merkityksellisen asian hotellikokemuksessa. Lopussa oli myös täysin
avoin kysymys, jonka tarkoituksena oli kuulla vastaajien vapaita näkemyksiä siitä, mistä
unelmien hotellikokemus lapsiperheenä muodostuu. Kanasen (2011, 30) mukaan täysin
rajaamattomia kysymyksiä voidaankin käyttää ideoiden tai ajatusten tuottamiseen. Kyselyn ulkoasussa kiinnitettiin erityistä huomioita sen selkeään ja miellyttävään ulkoasuun ja
helposti ymmärrettäviin kysymyksiin. Nämä ovat Kanasen (2011, 44) mukaan tärkeitä
kyselylomaketta suunniteltaessa.
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Kyselyyn vastasi 469 henkilöä. Kyselyyn vastanneiden joukosta rekrytoitiin 6 haastateltavaa, jotka ilmaisivat kyselyssä kiinnostuksensa henkilökohtaiseen haastatteluun. Haastateltavat pyrittiin valitsemaan siten, että ne edustaisivat mahdollisimman hyvin kyselyyn
vastanneita henkilöitä. 53 % vastaajista oli 35-44-vuotiaita, joten suurin osa haastateltavista (5 henkilöä) osui tähän ikäjakaumaan. Tavoitteena oli kuulla sekä miesten että naisten näkökulmia. Miehien osuus kyselyyn vastaajista oli 13 %. Haastateltavista 2 oli miehiä
ja 4 naisia. Haastateltavaksi valittin sekä yhden, kahden, kolmen että neljän lapsen perheitä, jotta erikokoiset perhekoot tulivat edustetuksi. Myös kyselyyn vastanneiden joukossa perhekoko vaihteli. 46 %:lla vastaajista oli kaksi lasta, 26 %:lla yksi lapsi ja 21 %:lla
kolme lasta. 7%:lla vastaajista oli neljä lasta tai enemmän. Haastateltavien joukossa kahdella oli yksi lapsi, kahdella kaksi lasta, yhdellä kolme lasta ja yhdellä neljä lasta. Ainoa
selkeä rajaus haastateltavien valinnassa oli lasten ikä. Haastateltaviksi valittiin henkilöitä,
joilla kaikilla oli ainakin yksi 7-10 -vuotias lapsi. Useissa keskusteluissa Sokos Hotellien
edustajien kanssa oli tullut ilmi, että Sokos Hotellien palveluissa korostui pienempien lasten huomiointi. Haastatteluilla pyrittiin selvittämään, millaisia tarpeita isommilla lapsilla ja
heidän vanhemmillaan on. Oletettavissa oli, että isompien lasten vanhemmilla olisi
enemmän kokemusta lasten kanssa matkustamisesta. Lisäksi myös lapsille haluttiin antaa
mahdollisuus osallistua joko olemalla mukana itse haastattelutilanteessa vai vastaamalla
etukäteen lähetettyihin kysymyksiin. Oletuksena oli, että isommilla lapsilla olisi pienempiä
lapsia enemmän muistikuvia hotellimajoituksesta ja kysymyksiin vastaaminen olisi heille
helpompaa. Myös Carrin (2011, 176) mukaan lapsilta kysyttäessä on otettava huomioon
lasten kognitiiviset kyvyt osallistua tutkimukseen.
6.1.10 Haastattelut
Haastattelu on hyvä valinta silloin, kun halutaan korostaa yksilöä tutkimustilanteen subjektina, jolloin hänellä on mahdollisuus tuoda esille itseään koskevia asioita mahdollisimman
vapaasti (Ojasalo ym. 2015, 106). Kysymykset suunniteltiin väljästi etukäteen mutta tilanteen annettiin ohjata kysymyksiä. Eskolan, Lätin ja Vastamäen (2018, 25) mukaan haastattelutapaa kutsutaan teemahaastatteluksi. Teemahaastattelussa haastattelun aihepiirit,
teema-alueeet, on ennalta määrätty. Haastattelulle on siis väljä runko, mutta aiheiden
käsittely ja järjestys voivat muuttua. (Eskola ym. 2018, 25). Ojasalo ym. (2015, 108) kutsuvat tätä myös puolistukturoiduksi haastatteluksi. Puolistrukturoidussa haastattelussa
kysymykset on laadittu ennakkoon, mutta haastattelija voi vaihdella niiden järjestystä
haastattelun aikana. Lisäksi haastattelun kuluessa voidaan jättää etukäteen valmistellut
kysymykset esittämättä tai esittää muita mieleen tulevia kysymyksiä. (Ojasalo ym. 2015,
108.) Teemoja mietittäessä olennaista on muistaa tutkimusongelma, johon haetaan vas-
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tausta. Teemoja voi etsiä kirjallisuudesta ja katsoa, mitä aiemmissa tutkimuksissa on tutkittu. Teemoja voi myös johtaa teoriasta, jolloin teoreettinen käsite muutetaan mitattavaan
muotoon eli haastatteluteemoiksi. (Eskola ym. 2018, 37.) Haastattelujen teemat otettiin
teoreettisesta viitekehyksestä eli asiakaskokemukseen vaikuttavista tekijöistä sekä elämyksellisyydestä ja tunteista. Fokusryhmäkeskustelun tavoin haastateltaville näytettiin
myös tunnekuvia ja aihetta käsiteltiin osittain palvelupolun kautta. Haastattelut pyrittiin
pitämään keskustelun omaisina. Myös Eskolan ym. (2018, 37) mukaan teemahaastattelun
tulisi olla luettelomaisen kysymisen sijaan keskustelu, jossa haastateltava reagoi haastateltavan vastauksiin.
Haastattelut kannattaa äänittää ja tämän jälkeen litteroida. Analysointi tehdään siten, että
luetaan litteroitu aineisto useaan kertaan ja pyritään luokittelemaan sitä ja löytämään yhteyksiä käytettyyn teoriaan. Litteroitu aineisto puretaan usein teema-alueittain eli tarkastellaan aineistossa esiintyviä ilmiöitä tai asioita, jotka ovat useammalle haastateltavalle yhteisiä. (Ojasalo ym. 2015, 110.) Tämän mukaisesti haastattelut kuunneltiin samana iltana
ja kirjattiin excel-taulukkoon mahdollisimman sanatarkasti. Litteroinnin jälkeen haastattelut
teemoiteltiin affinity mapping – menetelmän avulla. Lisäksi käsitekarttojen avulla pyrittiin
löytämään teemojen välisiä suhteita. Åhlbergin (2018, 47) mukaan käsitekartta kuvaa tarkasti tutkittavan ajattelun peruskäsitteet ja niiden väliset keskeisimmät yhteydet.
Henkilökohtaiset haastattelut noudattivat fokusryhmäkeskustelun haastattelurunkoa ja
teemoja. Haastattelujen tavoitteena oli entisestään syventää ymmärrystä lapsiperheen
hotellikokemukseen liittyvistä asioista. 3 haastattelua tapahtui kasvokkain ja 3 etäyhteydellä Microsoft Teamsin välityksellä. Kahdessa haastattelussa oli myös lapsia mukana,
jotta lasten äänikin tulisi kuuluviin. Smallin (2008, 772-773) mukaan monet matkailualan
tutkimukset ovat aikuisten näkökulmasta ja lapsuus ja lapset ovat pienessä roolissa. Carrin (2011) mukaan lapset tulisi huomioida tiedunkeruuprosessissa, mikäli heidät halutaan
nähdä aktiviisina toimijoina. Jos perhe halutaan nähdä lomakokemuksen keskiössä, tietoa
tulisi kerätä koko perheeltä. Sekä vanhemmat että lapset ovat lomakohteessa lapsiperheelle kohdennetun tuotteen käyttäjiä, joten näiden palvelujen suunnittelussa olisi otettava
huomioon molempien tarpeet. (Carr 2011, 171,173.) Ojasalon ym. (2015, 106) mukaan
aidoissa toimintaympäristöissä haastattelut antavat usein syvällisemmän kuvan haastateltavan todellisista ajatuksista. Tästä syystä lapsiperheasiakkaita haastateltiin lyhyesti myös
hotelliympäristössä. Break Sokos Hotel Flamingossa haastateltiin yhteensä 7 perhettä,
sekä aikuisia että lapsia. 4 perheessä perheenä matkusti äiti, isä ja lapset, lisäksi haastateltava oli uusioperhe eli pariskunta ja lapsia aikaisemmasta liitosta. Kahdessa perheessä
oli mukana isovanhempi. Kaikki haastateltavat lapset olivat 4-8-vuotiaita. Lopuksi jokaisen
perheen haastattelusta tehtiin kooste, josta näkyi sekä lapsen että aikuisen tärkeäksi ko47

kemat asiat hotellivierailun aikana. Tämä hiihtolomalla kerätty tieto yhdistettiin myöhemmin kesällä kerättyihin teemahaastattelujen sekä fokusryhmäkeskustelun aineistojen
kanssa.
6.2

Kiteyttämisvaiheen analyysimenetelmät

Kyselyn strukturoitujen kysymysten tarkoituksena oli tarkastella niitä asioita, joita vastaajat
pitivät erityisen merkityksellisinä hotellikokemuksessa. Webropol-ohjelma näytti tarkasti
prosenttimäärät siitä, kuinka moni henkilö oli vastannut 5 ”erittäin merkityksellinen” tai 4
”melko merkityksellinen” erilaisiin väittämiin. Kyselyn vastaukset on tiivistetty liitteeseen 5.
Kyselyn tuloksia tulkitessa tein subjektiivisesti päätöksen siitä, kuinka suuri % määrä oli
merkityksellinen eli se ei perustunut tilastolliseen analysointiin.
Avoimia vastauksia tuli 220 kpl, jotka teemoiteltiin exceliin affinity mappingiä hyödyntäen.
Teemoittelussa käytettiin palvelupolku-ajattelua, jota hyödynnettiin myös haastatteluissa
(kuva 11). Teemoja olivat vuorovaikutus ja palvelu, huone, ruokailu, aktiviteetit, aamiainen, kipukohdat (engl. pains), merkitys, muut fyysiset asiat sekä muut asiat. Pitkissä
unelmien hotellikokemusta kuvaavissa vastauksissa vastaukset hajoitettiin edellä mainittuihin teemoihin mutta kokonaiset, unelmien hotellilomaa kuvaavat tarinat säästettiin
omaksi sarakkeeksi myöhempää käyttöä varten. Teemoittelun jälkeen jokaisesta kohdasta
tehtiin käsitekartta isolle fläppipaperille palvelupolkuajattelua noudattaen. Käsitekartasta
pyrittiin löytämään asioita, jotka täyttävät elämyksen määritelmän Pinen ja Gilmoren
(1998) sekä Tarssasen ja Kyläsen (2006) teorioiden pohjalta. Lisäksi käsitekarttaan merkittiin aineistossa ilmenneitä tunteita. Näitä olivat mm. ilo, rentoutuminen ja yllätys. Kipukohtien teemoittelussa kirjattiin myös palvelupolun vaihe sekä siihen mahdollisesti liitetty
tunne. Liitteessä 3 on esimerkkejä teemoittelun etenemisestä kolmessa vaiheessa.
Haastatteluja tehtiin yhteensä 6 kpl, jotka olivat kestoltaan 30-60 minuuttia. Litteroinnin
jälkeen haastattelut teemoiteltiin samalla tavoin kuin kyselyn avoimet vastaukset. Haastattelujen teemoittelun avulla pyrittiin myös löytämään yhtäläisyyksiä erilaisten vastaajien
kesken asiakaspersoonien muodostamiseksi. Lasten vastaukset eroteltiin omaan exceliin,
jotta niitä voisi käyttää lapsen näkökulmana asiakaspersoonissa.
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Kuva 11. Haastatteluissa käytetty palvelupolku-kartta, jonka ympärille teemoittelu rakentui.
6.2.1

Asiakaspersoona ja palvelupolku

Asiakassegmentointi tarkoittaa olemassa olevien tai potentiaalisten asiakkaiden jakamista
omiin ryhmiin, joissa asiakkaat jakavat samanlaisia tarpeita. Palvelumuotoilussa asiakassegmentointi auttaa määrittelemään asiakastyyppejä, ikää, tuloja, asenteita, tarpeita sekä
käytön määrää. (Moritz 2005, 94.) Stickdornin, Hormessin, Lawrencen ja Scheiderin
(2018, luku 3) mukaan asiakaspersoona on profiili, jonka tarkoituksena on edustaa tiettyä
asiakasryhmää. Asiakaspersoonan tulisi perustua todelliseen tutkimustietoon. Persoonien
avulla tiettyä asiakastyyppiä ja sen tarpeita on helpompi ymmärtää. Asiakaspersoonalla
on usein nimi ja kuva. Demokraafisia tietoja kuten ikää, sukupuolta tai asuinaluetta käytetään myös usein, jotta persoona saadaan eloon. Asiakaspersoonalla on myös kuvaus,
joka kertoo hänen luonteestaan, kiinnostuksen kohteistaan, odotuksistaan ja tarpeistaan.
Tämän tiedon tulisi kuitenkin liittyä tutkimusongelmaan. Persoonalle voidaan luoda myös
sitaatti, joka tiivistään hänen ajatuksensa yhteen lauseeseen. (Stickdorn ym. 2018, luku
3.) Turner ja Turner (2011, 35) toteavat kuitenkin, että asiakaspersoonat ovat vain stereotypioita ihmisistä. Ne voivat myös olla liioiteltuja luuloja tietystä ihmisryhmästä ja olla joko
osuvia tai virheellisiä. (Turner & Turner 2011, 35).
Liitteessä 4 on kooste kyselyyn vastanneiden taustatiedoista, ja liitteessä 5 kyselyn numeeriset tulokset. Kyselyn vastaajaprofiilista näkyy, että vanhempien iässä, lasten määrässä ja lasten iässä oli paljon hajontaa. Haastateltavien ikä painottui 37-44-vuotiaisiin
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vanhempiin, sillä tutkimuksessa haluttiin ymmärtää myös niitä perheitä, joissa oli isompia
lapsia. Tilastokeskuksen (2020) mukaan äidit olivat vuonna 2019 synnyttäessään 30-34vuotiaita. Lasten ja vanhempien ikäero noudatti myös tässä haastattelussa paljolti tätä
kaavaa. Koko kyselyyn vastanneista 53,11% eli enemmistö oli 35-44- vuotiaita. Tämän
vuoksi asiakaspersoonien iät ovat myös tässä ikähaarukassa. 41 %:lla vastaajista oli 710-vuotiaita lapsia. Myös vastaajien lasten lukumäärä perheissä vaihteli. 47 % :lla vastaajista oli 2 lasta. Vastaajista 26, 13 % :lla oli yksi lapsi ja 20,74 %:lla vastaajista oli 3 lasta.
Asiakaspersoonien luomisessa hyödynnettiin vastaajien antamaa merkitystä, syitä ja tarpeita hotellilomaa kohtaan. Asiakaspersoonat esitellään myöhemmin kuvassa 13.
Analyysissa tarkasteltiin arvoa tuottavia asioita sekä kahta asiakaspersoonaa palvelupolkua, arvonäkökulmaa ja tunteita hyödyntäen. Arvonäkökulman tarkastelussa käytettiin
Osterwalderin, Pigneurin, Smithin ja Bernadan (2014, luku 1.1) asiakasprofiilia, jossa tarkastellaan asiakkaan hakemia hyötyjä ja kipukohtia. Hyödyt (engl. gains) tarkoittavat niitä
etuja ja hyötyjä, joita asiakkaat haluavat saada palvelua käyttäessään. Näitä voivat olla
esimerkiksi käytännöllisyys, sosiaalinen hyöty, positiiviset tunteet tai taloudellinen hyöty.
Asiakkaan kipukohdat (engl. pains) kuvaavat kaikkia niitä asioita, jotka ärsyttävät asiakasta tai estävät heitä saamasta sitä, mitä he palvelulta hakevat. Asiakkaan tehtävä (engl.
jobs) voi olla käytännöllisyyteen liittyvä esim. tietyn tehtävän ratkaiseminen. Sosiaalinen
tehtävä voi olla esimerkiksi sosiaaliseen asemaan liittyvä näyttämisenhalu. Henkilökohtainen tai tunnepitoinen tehtävä liittyy esim. asiakkaan tarpeeseen tuntea ilon tunnetta. (Osterwalder ym. 2014, luku 1.1.) Asiakaspersoonien kuvauksissa käytettiin paljon vastauksissa nousseita henkilökohtaisia ja tunnepitoisia tarpeita. Asiakaspersoonien palvelupolku
laadittiin haastattelujen pohjalta. Palvelupolkuun kirjattiin tälle persoonalle tiettyyn palveluhetkeen liittyviä arvontuojia sekä kipukohtia. Lisäksi palvelupolun kuvaamisessa hyödynnettiin haastatteluissa kerättyä tietoa tunteista polun eri vaiheissa sekä elämyksellisyyden käsitteitä. Osterwalderin ym. (2014, luku 1.2) arvolupauskanvaasissa (engl. value
proposition canvas) tarkastellaan asiakasta ja yritystä rinnakkain. Yrityksen palvelulupauksen osalta tarkastellaan niitä tuotteita ja palveluita, jotka liittyvät palvelulupaukseen.
Hyödyn tuottajat (engl. gain creators) ilmentävät niitä asioita, jotka edistävät asiakkaan
hakemia hyötyjä. Kivunlievittäjät (engl. pain relievers) kuvaavat niitä yrityksen palvelulupaukseen liittyviä seikkoja, jotka lievittävät asiakkaan kokemaan kipua. (Osterwalder ym.
2014, luku 1.2.) Asiakasprofiilia ja yrityksen palvelulupausta tarkastellaan rinnakkain ja
nähdään, tuottaako yrityksen palvelulupaus (engl. fit) ratkaisuja asiakkaan tarpeisiin tai
kipukohtiin (Osterwalder ym. 2014, luku 1.3). Arvolupauskanvaasi oli hyödyllinen työkalu
tulosten analysoinnissa, kun asiakkaiden kipukohtia peilattiin Sokos Hotellien palvelulupaukseen. Liitteessä 6 on esitelty arvolupauskanvaasi Peltosten poppoo -
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asiakaspersoonan näkökulmasta. Liitteissä 7-9 on esitelty asiakaspersoonat yksityiskohtaisemmin.

7

Tulokset

Tässä luvussa esitellään asiakasymmärrysvaiheen ja kiteyttämisvaiheen pohjalta saadut
tutkimustulokset. Tutkimustuloksissa yhdistyvät sekä kyselyn, haastattelujen, havainnoinnin että benchmarkingin aineistot. Tutkimustulokset esitetään Wallsin ym. (2011a) mallia
ja palvelupolkuajattelua hyödyntäen, sillä aineistot teemoiteltiin niiden avulla. Kuva 12 on
tulosten pohjalta laadittu tiivistelmä lapsiperheen hotelliloman arvoa lisäävistä asioista.
Ensin tarkastellaan fyysistä kokemusta, siihen liittyviä palveluja sekä vuorovaikutusta yleisellä tasolla, koska erilaisten lapsiperheiden näkemykset niistä olivat melko yhtenäisiä.
Tämän jälkeen tarkastellaan tutkimustuloksia tarkemmin Wallsin ym. (2011a) mallin avulla
keskittymällä merkitykseen, perheen dynamiikkaan, tunteisiin ja elämyksen käsitteeseen.
Tulosten tarkastelussa hyödynnetään käytettyjä analyysimenetelmiä eli asiakaspersoonia,
palvelupolkua ja arvonäkökulmaa. Wallsin ym. (2011a) mallin lisäksi analysoinnin tukena
käytetään muuta teoreettisessa viitekehyksessä esiteltyä kirjallisuutta.
Tutkimustulosten ja tarkemman analyysin avulla pyritään vastaamaan johdannossa esitettyihin tutkimuskysymyksiin, jotka olivat:





7.1

Mistä Sokos Hotellien – lapsiperheen asiakkaan (aikuisen ja lapsen) onnellistava
lomakokemus muodostuu?
Millainen on Onni Oravan rooli lapsiperheen onnellistavassa hotellikokemuksessa?
Halutaanko elämyksellisyyttä vai riittävätkö perusasiat?
Missä palvelupolun vaiheissa Sokos Hotelleilla on mahdollisuus onnellistaa lapsiperheitä?
Fyysinen kokemus

Lapsiperheen unelmien hotellikokemus Sokos Hotelleissa -kyselyn ensimmäinen kysymys
koski fyysisen ympäristön merkitystä lapsiperheen unelmien hotellikokemuksessa. Liitteessä 5 on tiivistettynä kyselyn tulokset. Vastausten mukaan tärkein tekijä hotellikokemuksen kannalta oli hotellin siisteys, jota 79,75 % piti erittäin merkityksellisenä. Myös hotellihuoneen tilavuudella oli merkitystä, sillä 54,80 % vastaajista piti tätä erittäin merkityksellisenä ja 34,54 % merkityksellisenä. Kyselyn mukaan tärkeää oli myös kauniisti sisustettu hotelli (yhteensä 76,97 % vastasi merkityksellinen tai erittäin merkityksellinen) sekä
se, että lapsiperheen perustarvikkeet ovat selkeästi esillä (yhteensä 72,05 % vastasi merkityksellinen tai erittäin merkityksellinen).
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Kyselyn avoimissa vastauksissa ja haastatteluissa siisteys liitettiin erityisesti hotellihuoneeseen ja sitä pidettiin erittäin tärkeänä. Fokusryhmähaastatteluun osallistunut äiti kertoi,
kuinka hänellä oli tapana kurkata sängyn alle aina hotellihuoneeseen astuessaan. Siisteys
koettiin tärkeäksi myös pienten lasten kanssa, jotka ”könyävät” lattialla. Siisteyden lisäksi
erityisesti kyselyn avoimissa vastauksissa nousi esille kaipuu tilaviin perhehuoneisiin, joihin mahtuisi isompi, esim. 5-henkinen perhe. Yksi haastateltava isä totesi ”olisi mukava,
jos sänkyjen välissä mahtuisi muutakin kuin seisomaan”. Eräs kyselyyn vastanneista kirjoitti: ”Olisi ihanaa, kun saisi yhdistetyt huoneet niin että me viiden lapsen kanssa matkatessa saisimme nukkua aikuisten kesken mutta silti lähellä lapsia.” Perhehuoneiden puute
oli kipukohta (engl. pains), jonka moni vastaaja nosti Sokos Hotellien osalta kehityskohteeksi.
Hotellihuoneen merkitys korostui fyysisen kokemuksen elementtinä muutenkin ja myös
lapsilta kysyttäessä huone oli isossa roolissa. Haastateltava isä kertoi, että jostain syystä
muksut tykkää hirveästi siellä hengailla. 9-vuotias tyttö vastasi ”hotellihuone on parasta
aamupalan lisäksi”. 6-vuotias tyttö sanoi ”kiva huone ilahduttaa” ja 8-vuotias poika kertoi
”nukkumisen olevan parasta”. Vastauksissa tuli esille paljon asioita, jotka eivät sinänsä
liity vain lapsiperheen kokemukseen, kuten viihtyisä huone, mukava sänky tai uudet ja
raikkaat petivaatteet. Nukkumisen laadun kannalta kaikkien omaa rauhaa pidettiin tärkeänä, samoin ilmastoitua, viileää ja äänieristettyä huonetta. Lapsiperheen näkökulmasta
lisävuoteen mukavuus koettiin tärkeäksi. Näköala ja kylpyamme nousivat selkeästi esille
arvoa tuottavina asioina juuri lapsiperheen näkökulmasta. Nämä asiat nousivat myös lasten haastatteluissa selkeästi esille. Vastausten mukaan junien ja lentokoneiden bongailu
oli tärkeäa korkeissa hotelleissa, kuten Solo Sokos Hotel Tornissa ja Break Sokos Hotel
Flamingossa. Kylpyvaahdot ja kylpypommit tuottivat suurta iloa sekä pienille että isommille lapsille ja useampi vastaaja mainitsi, että lahja lapsille hotellihuoneessa olisi positiivinen
yllätys.
Hotellihuoneen lisäksi vastaajat pitivät tärkeänä, että hotelli on uusi ja nykyaikainen. Fokusryhmäkeskusteluun osallistunut äiti kertoi, että valitsevat yleensä ihanan, uudehkon
hotellin. Useammissa vastauksissa tuli esille myös pienten yksityiskohtien merkitys. Mielenkiintoiset tapetit, mosaiikkilaatat kylpyhuoneessa tai akvaario olivat esimerkkejä haastateltavia kiinnostavista yksityiskohdista. Kuitenkaan kyselyssä väittämä ”hotelli on moniaistinen kokemus” ei noussut selkeästi esille. 35,05 %:lta vastaajista antoi väittämälle
neutraalin arvosanan, 39,79 % vastaajista arvio sen merkitykselliseksi ja 13,76 % erittäin
merkitykselliseksi lapsiperheen onnellistavassa hotellikokemuksessa.
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7.2

Palvelut – ruokailut

Kyselyn ja haastattelujen avulla haluttiin myös selvittää palveluiden merkitystä lapsiperheen hotellikokemukselle. Kyselyn kysymyksessä numero 3 mitattiin sekä aktiviteettien
että ruokailujen merkitystä lapsiperheen hotellikokemuksessa. Väittämä ”ravintolassa ja
aamiaisella on tarjolla lapsille maistuvia vaihtoehtoja” sai eniten erittäin merkityksellinen –
vastauksia. 67,1 % vastaajista piti tätä erittäin merkityksellisenä ja 26,92 % merkityksellisenä. Haastatteluissa aamiaisen merkitys korostui erityisen nautinnollisena asiana, joka
oli monelle henkilölle matkan kohokohta. Aamupala mainittiin lähes jokaisessa avoimessa
”unelmien hotellikokemusta” kuvaavassa vastauksessa. Aamupalassa arvostettiin monipuolisuutta, maukkautta ja tuoreutta. Monelle vastaajalle lapsille suunnattu ”jokin spesiaali” oli tärkeää, esim. pannukakut, lätyt ja vohvelit. Toisaalta kaivattiin myös terveellisempiä
vaihtoehtoja nakkien ja lihapullien sjaan. Tämä avoin vastaus tiivistää näkemyksen:
”Lasten aamupalan ei tarvitse olla suklaamuroja. Kuvioiksi leikatut hedelmät, tuotteiden asettelut tai tarinat "Onnin nakkihöperöt" tms. saavat lapset innostumaan perus
aamupalasta.”

Aamupala oli myös lapsille tärkeä osa hotellikokemusta. Eräs haastateltava äiti kertoi,
kuinka mahdollisuus paistaa itse vohveleita oli lapselle hyvin tärkeää. Sama lapsi piti kovasti myös mehukoneesta, josta sai itse hakea mehua. 10-vuotias tyttö muisteli haastattelussa aamiaisen suklaaputousta ja vaahtokarkkeja. Monelle haastateltavalle aamiainen
toimi myös energiavarastona, jonka voimin jaksoi pitkälle päivään. Vastaajat peräänkuuluttivat myös allergioiden huomioimista. Vanhemmat toivoivat lapsille jotain tekemistä,
jotta vanhemmat voisivat rauhassa nauttia aamiaisen. Neljän lapsen äiti kaipasi selkeää
esillepanoa, jotta ei tarvitsisi ”poukkoilla”. Eräässä avoimessa kommentissa ehdotettiin
perhepöytiä lähelle aamiaista, jotta vanhemmat pääsisivät hakemaan rauhassa ruokaa.
Myös havainnointi hotellin aamiaisella todisti lasten intoa aamiaisen herkkuihin. Poukkoilun suhteen oli huomioitavaa, että vanhemmat kulkivat monta kertaa pöydän ja aamiaistarjoilujen välissä hakien mehua, kahvia ja muita tarjoiluja sekä itselleen että lapsille.
Iltaruokailuun ei liittynyt samalla tavalla suuria tunteita kuten aamiaiseen. Ruokailu kuului
kaikkien haastateltavien majoitusvuorokauteen mutta se syötiin vaihtelevasti hotellissa tai
jossain muualla. Iltaruokailu syötiiin ”toisinaan jopa hotellissa” kuten haastatteluun osallistunut kolmen isän lapsi kertoi. Toiselle haastateltavalle isälle ravintola hotellin yhteydessä
oli sen sijaan valintakriteeri. Vastaajien mukaan ruokailussa tärkeää oli se, että lapsille
löytyi sopivaa ruokaa. Haastatteluissa yleinen kommentti oli ”ollaan kaikkiruokaisia” ja
”kaikille tulisi löytyä jotain”. Äideille ruokailu hotellin ravintolassa tuntui olevan helpottava
tekijä, varsinkin, jos lapsia oli paljon tai aivan hotellin lähistöllä ei ollut vaihtoehtoja. Muu-
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tama vastaaja kommentoi ruokailun yhteydessä myös hintatason ja tarjouksien merkitystä.
Eräs äiti pohdiskeli tarjouskupongin hotellin ravintolaan lisäävän mahdollisuutta jäädä hotellille ruokailemaan. Haastatteluun osallistunut isä taas totesi, että annokset eivät saa olla
liian hienoja ja kalliita.
Kyselyn avoimissa vastauksissa ruokailuun tuli paljon kommentteja. Vastaajien toiveet
ruokalistan suhteen olivat hyvin samantyylisiä. Haluttiin ”laadukasta, terveellistä, monipuolista perusruokaa, ei aina niitä hamppareita ja ranskalaisia”. Myös kekseliäisyys ja mielenkiintoisuus olivat ruokaa kuvaavia adjektiiveja. Haastateltavien joukossa tyytymättömyys
ruokalistoihin ei tullut samalla tavalla esille mutta heillekin oli tärkeää, että lapsille löytyi
sopivia vaihtoehtoja. Erityislapsen vanhempi toivoi myös joustavuutta annoksiin, esim.
”sörsselien jättäminen pois annoksesta” piti olla helppoa. 8-vuotiaan pojan isä peräänkuulutti koululaisille sopivia annoksia eli jotain välimuotoa lasten ja aikuisten annoksen välillä.
Myös haastatteluun osallistuneiden vanhempien lapsilta kysyttiin, mitä he haluaisivat syödä ravintolassa. 4-vuotias poika halusi syödä makaronilaatikkoa tai nakkeja ja ranskalaisia. 6-vuotias tyttö halusi syödä ranskalaisia ja 11-vuotias tyttö pihvin. 7-vuotias tyttö halusi syödä lihapullia tai lohta. Isä vastasi 8-vuotiaan pojan puolesta lapsen päätyvän usein
Onni Orava -pizzaan Rossossa. Hieman erilaista näkemystä edusti sushi, jonka mainitsi
kaksi 8-10-vuotiasta tyttöä.
Myös mahdollisuus ostaa välipalaa ja iltapalaa oli lapsiperheille tärkeää. Haastatteluissa
tuli esille, että perheet kävivät yleensä lähikaupassa ostamassa välipalaa, iltapalaa ja
karkkia hotellihuoneen minibaariin tai jääkaappiin. Iltapala lapsiperheen kanssa oli usein
rutiini, joka hotellissakaan ei jäänyt pois erityisesti pienten lasten kanssa ja sitä pidettiin
hotellimajoituksessa hieman haastavana. Mahdollisuutta lämmittää iltapuuro mikrossa tuli
esille avoimissa vastauksissa. Kaksi haastateltavaa äitiä mainitsi, että hotellin puolelta
pieni iltapalabuffet olisi toimiva ratkaisu. Eräs vastaaja kirjoitti pitkän näkemyksen iltapalasta näin:
” Lapsiperheenä matkustaessa iltapala on aina ongelma. Huoneessa syödään sängyllä istuen kertakäyttöastioista jugurttia ja ahdetaan minibaari-kylmäkaappiin seuraavan päivän välipaloja. Kun olisikin sellainen iltapalabuffet-tyylinen kattaus (muroja, hedelmiä, leipää, jogurttia, puuroa...) tai edes iltapalahuone astioineen jossa voisi
itse valmistaa pienen iltapuuro-aterian. Kaikki eivät ole päivälliseltä-suoraannukkumaan- ihmisiä vaan iltapala on osa päivän rutiineja. Usein tulee tämän vuoksi
valittua hotelli, jossa on huoneessa minikeittiö, tosin nämä (hostellit) ovat usein muuten taas palveluiltaan mitättömiä, eli pitää aina tarkkaan miettiä mitä majoittimiseen
painottaa. Sokos Hotelleissa olen toki saanut astioita lainaksi huoneeseen ja mikrokin monesta aulasta on löytynyt, mutta ruokailupöydän puute on huoneessa ongelma. Perheenäidin stressi tällaisella hotellilomalla kasvaa.”

54

Ravintolan suhteen oli tärkeää, että siihen oli alhainen kynnys mennä, tunnelma oli lapsimyönteinen ja perheelle sopiva. ”Rento ja lapsiystävällinen” sekä ”lapsimyönteinen ravintola myös iltaisin ja viikonloppuisin” vastaukset kuvaavat tätä näkemystä.
7.3

Palvelut - aktiviteetit ja Onni Orava

Kyselyn kolmannessa kysymyksessä kysyttiin, kuinka suuri merkitys hotellin järjestämillä
aktiviteeteilla oli lapsiperheille. Väittämä ”hotellissa on lapsille suunnattu leikkitila koko
ajan käytettävissä” koettiin merkittävänä, sillä 33,12 % piti sitä erittäin merkityksellisenä ja
41,29 % merkityksellisenä. Väittämä ”hotellissa on koko perheelle yhteistä tekemistä” koettiin myös tärkeäksi. 30,04 % vastaajista piti tätä erittäin merkityksellisenä ja 40,13 %
merkityksellisenä. Kyselyn mukaan vastaajat eivät kuitenkaan pitäneet digitaalisten viihdepalvelujen tarjoamista kovinkaan merkittävänä, sillä vain 6,61 % koki sen erityisen merkitykselliseksi. Tämä väittämä sai myös suhteessa muihin kysymyksiin eniten ei merkitystä – vastauksia, sillä yhteensä 29 % vastaajista antoi sille arvosanan 1 tai 2 (1=ei ollenkaan merkitystä, 2= ei merkitystä).
Kaipuu digitaalisiin palveluihin ei tullut myöskään haastatteluissa ilmi vanhempien puheessa. Eräs vastaaja kirjoitti: ”Ei digitaalista kiitos koska ovat videoilla ja puhelimilla liikaa
muutenkin. Toki joku iso ruutu-peli voi olla leikkipaikassa.” Neljä vanhempaa kuitenkin
puhui siitä, kuinka puhelimet olivat iso osa lapsen vapaa-aikaa sekä kotona että hotellilomalla. Puhelimet olivat lapsella mukana joka paikassa, ne olivat viihdettä hotellihuoneessa
ja lapset jätettiin hetkeksi leikkimään puhelimilla äidin lähtiessä kahville. Myös lapsille puhelimet tuntuivat olevan tärkeä osa viihtymistä. Eräs pieni poika kertoi, että olisi halunnut
hotellissa ”vain leikkiä puhelimella”. Myös haastatteluun osallistunut poika käytti ison osan
ajasta puhelimella pelaamiseen. Havainnointikäynnit hotelleissa vahvistivat, että puhelin
oli kouluikäisillä lapsilla paljon mukana erityisesti jonotus- ja odotustilanteissa.
Vanhemmat eivät myöskään kaivanneet suuresti aikataulutettua ohjelmaa hotellin järjestämänä. 8,33 % vastaajista piti tätä erittäin merkityksellisenä. Yhteensä 26,92 % antoi
arvosanan 1 tai 2 väittämälle, joka koski tiettyyn aikaan järjestettyä ohjelmaa.
Myös haastattelut tukivat kyselyn tuloksia aikataulutetusta ohjelmasta. Neljän lapsen äiti
totesi, että perheen lomaohjelma oli yleensä hyvin suunniteltu eivätkä he todennäköisesti
ehtisi osallistumaan aikataulutettuun ohjelmaan. Äidin kommentti tiivistää näkemyksen:
”No mä en kaipaa henkilökohtaisesti (aikataulutettua ohjelmaa) yleensä ne hotellilomat, ollaan 2-3 päivää ollaan järjestetty ohjelmaa omasta takaa ei olis aikaa osallistua hotellin järjestämään välttämättä. Ehkä kopiotiuna ulkomailta, joku iltaohjelma
vois toimia, en ole ikinä suomessa osallistunut, just kesäaikaa, en ole ikinä osallistunut, miksei, tai aamujumppa, tämmöisiä pieniä täppejä.”
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Toisaalta sama äiti kertoi, että kylpylähotelleissa perhe vietti enemmän aikaa itse hotellissa, joten hotellilla ja matkan syyllä oli myös vaikutusta siihen, kuinka paljon siellä vietettiin
aikaa.
”Pienet täpit” olivat myös muiden haastateltavien ja avoimien vastausten mukaan arvossa.
Se, millaista ohjelmaa ja tekemistä lapsiperheet toivoivat, riippui lasten iästä sekä perheen
kokoonpanosta. Asiakaspersoonien eroavaisuudet nousivat aktiviteettien ja tekemisen
näkökulmasta esiin. Pienemmät, alle kouluikäiset lapset ja heidän vanhempansa, arvostivat hyvää leikkipaikkaa. Esim. 4-vuotias poika arvosti ”leikkipaikkaa, jossa on liukumäki”.
Yksi kyselyn avoimeen kenttään vastannut toivoi ”leikkipaikkaa tai muuta aluetta, mielenkiintoisia huonekaluja tms”. Myös lelulainaamo tuli esille sekä haastattelussa että kyselyn
vastauksissa. Fokusryhmäkeskusteluun osallistunut äiti kertoi tilanteesta, jossa poika oli
rakastunut vastaanotosta saamaansa Brio-koiraan. Lelusta luopuminen oli ollut vaikeaa ja
keskustelussa ideoitiin, miten lelun ostaminen itselle olisi tuonut lisäarvoa tilanteeseen.
Kaksi haastateltavaa ja useampi kyselyyn vastannut mainitsi joko leikittäjän leikkihuoneessa tai muutaman tunnin lastenhoitopalvelun, jotta vanhemmat pääsisivät esim. jouluostoksille tai lasilliselle. 8-vuotias poika kertoi haastattelussa tykkäävänsä ”tehdä sokkeloita” ja 8-vuotias tyttöi tykkäsi ”pelata pelejä tai videopelejä äidin tai isän kanssa”. Samaisen 8-vuotiaan pojan isä kertoi, että poika tykkäsi pelata esim. bingoa eli tehdä yhdessä
asioita isän kanssa. Myös avoimissa vastauksissa toivottiin tekemistä perheen kanssa
yhdessä ja erikseen. Vanhempien näkökulmasta myös ulkona olevat aktiviteetit kuten
lainapyörät, leikkipuistot, frisbee golf tai pallopelit olivat hyviä aktiviteettejä lapsiperheille.
Isommille lapsille toivottiin esim. ”kuntosalia, saunaa, hoitoja tai lähellä olevia palveluja”.
10-vuotias tyttö kertoi haastattelussa, että leikkipaikka oli hänestä jo lapsellinen. Hän kuitenkin muisteli puolapuita ja pelejä aikaisemmalta hotellimajoitukselta. 8-vuotiaan tytön äiti
taas kertoi liikunnallisen tytön pitävän jumppatuokioista ja diskoista esimerkkinä laivamatkoilta. Toinen 8-vuotias tyttö kertoi pitävänsä aarrejahdista. Myös vanhempien kommenteissa tuli esiin hotellisuunnistus tai muu ohjattu aktiviteetti. Useampi vanhempi mainitsi
myös lasten televisiokanavat.
Lasten iästä riippumaton mieluinen aktiviteetti oli uiminen. Uimisen merkitys lapselle tuli
esille monessa kyselyn avoimessa, unelmien hotellikokemukseen liittyvässä vastauksessa. Haastatteluissa kolme 9-11- vuotiasta tyttöä nimesi uimisen parhaaksi asiaksi koko
hotellikokemusta.
Yleisesti ottaen tekemistä ja aktiviteettejä siis arvostettiin, vaikka monessa haastattelussa
tulikin ilmi, että päivä kului pääosin hotellin ulkopuolisissa aktiviteeteissä. Aktiviteeteillä oli
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merkitystä myös paikkana, johon huoneesta voi mennä. Fokusryhmäkeskusteluun osallistunut äiti näki asian näin:
”Leikkihuone voi olla millainen vain mutta on se paikka, mihin mennä sieltä omasta
huoneesta, oli se sitten sauna, uima-allas tai leikkihuone, tiedän johonkin pääsen
täältä.”

Myös muut fokusryhmäkeskusteluun osallistuneet äidit olivat asiasta samaa mieltä.
Yksi tutkimuskysymyksistä oli myös Onni Oravan merkitys Sokos Hotelleissa. Kyselyn
kysymys 6 koski Onni Oravaa. Vastaukset jakautuivat lähes 50/50 sen pohjalta, oliko Onni
Orava osa perheen unelmien hotellikokemusta. 15 % vastaajista oli sitä mieltä, että Onni
Orava oli osa lasten unelmien hotellikokemusta. 24 % mielestä Onni Orava oli osa pienten
lasten unelmien hotellikokemusta ja 8 % vastasi, että Onni Orava oli osa koko perheen
unelmien hotellikokemusta. 43 % oli sitä mieltä, että Onni Orava tai maskotit yleensä eivät
vaikuttaneet positiivisesti lapsiperheen unelmien hotellikokemukseen. 10 % vastasi, että
Onni Orava ei ollut tuttu mutta maskotit yleensä olivat osa perheen unelmien hotellikokemusta.
Onni Orava mainittiin monessa kyselyn avoimessa ”unelmien hotellikokemusta” kuvaavassa vastauksessa. Tarinoista tuli ilmi, että Onni Orava –maskotti oli odotettu hahmo
erityisesti pienten lasten hotellivierailulla ja sitä muisteltiin pitkään jälkikäteenkin.
Myös Onni Orava –pehmolelu toi pienille lapsille lisäarvoa, iloa ja lohtua eri tilanteissa.
Eräs vastaaja kirjoitti: ”Lapsen ollessa pieni, oli Onni Oravan tapaaminen ja halaaminen
iso juttu, jota muisteltiin vielä kotona.” Toinen vastaaja kirjoitti:
”Viimeksi jouduimme yöpymään hotellissa kun pojalla oli iso leikkaus seuraavana
päivänä. Poika oli hyvin onnellinen kun henkilökunta antoi sairaalaan mukaan Onni
oravan! Vieläkin Onni on mukana leikeissä :)”

Haastattelujen valossa Onni Oravan merkitys oli suuri alle 9-vuotiaiden lasten keskuudessa. Yksi haastateltavista äideistä totesi, että pienellä paikkakunnalla Onni Orava esiintyi
usein esim. jäähallin tilaisuuksissa ja Onni Orava oli lapsille Sokos Hotellien symboli.
Haastatteluissa ja havainnoinnissa tuli ilmi, että myös isommat lapset heittävät mielellään
ylävitoset Onni Oravan kanssa erityisesti pienempien sisarusten varjolla. Break Sokos
Hotel Flamingon haastattelussa noin 8-vuotias tyttö innostui silmin nähden kuullessaan,
että Onnilla oli nimipäivä ja se ilmaantuisi ehkä paikalle.
Vain yksi haastateltavista, 10–vuotias tyttö, sanoi Onni Oravan olevan pelottava. Muutoin
kommentit Onni Oravasta olivat vain positiivisia. Neljän lapsen äiti kuitenkin totesi, että
Onni pehmolelut eivät auenneet lapsille, koska he eivät ole nähneet maskottia elävänä.
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Myös erään vastaajan mukaan se, ettei Onni Oravaa nähtykään, aiheutti pettymyksen.
Mielenkiintoista oli myös se, että yhtä poikkeusta lukuun ottamatta jokaisessa haastattelussa mainittiin Harri Hylje tai Ville Viikinki. Sekä Harri Hylje että Ville Viikinki olivat lasten
keskuudessa hyvin odotettuja ja suosittuja tapahtumia laivamatkan aikana ja ne rinnastettiin Onni Oravaan.
7.4

Vuorovaikututus ihmisten kanssa

Wallsin ym. (2011a) mallissa vuorovaikutus ihmisten kanssa on yksi kuluttajakokemukseen vaikuttava osa-alue. Kyselyn toinen kysymys koski vuorovaikutuksen merkitystä lapsiperheen unelmien hotellikokemuksessa. Henkilökunnan palvelualttius koettiin kaikkein
merkityksellisimmäksi asiaksi sillä 71,58 % vastaajista piti tätä erittäin merkityksellisenä.
Kyselyn perusteella myös henkilökunnan rentous, nopea palvelu ja lasten huomioiminen
koettiin merkityksellisinä, sillä yli 80 % vastaajista antoi näille väittämille arvosanaksi merkityksellinen (4) tai erittäin merkityksellinen (5). Kyselyn viides kysymys koski negatiiviseen hotellikokemukseen vaikuttavia tekijöitä. Työntekijöiden käytös ja palveluasenne
olivat vastausvaihtoehdoista selkein tekijä. 66,88 % piti tätä vaihtoehtoa erittäin merkityksellisenä kielteisen kokemuksen kannalta.
Vuorovaikutuksen merkitys tuli esille erityisesti kyselyn avoimissa vastauksissa mutta
myös haastatteluissa. Henkilökunnan käytöstä pidettiin hyvin tärkeänä asiana ja sitä kuvailtiin moninaisin eri tavoin. Iloisuus, ystävällisyys, mukava, lämmin, yksilöllinen, palvelualtis, luonteva ja rento olivat henkilökunnan ominaisuuksia, joita pidettiin hotellikokemuksen kannalta merkittävinä. Vanhemmat arvostivat lasten huomiointia todella paljon. Se,
että lapselle moikattiin, hänelle puhuttiin suoraan ja hymyiltiin, oli tärkeää ja sai lapsen ja
koko perheen tuntemaan olonsa tervetulleeksi. Myös lapset kokivat huomioinnin tärkeäksi.
9-vuotias tyttö vastasi mikä hotellissa on parasta -kysymykseen ”kivat työntekijät parasta,
kun kysytään kuulumisia”. 8-vuotias tyttö muisteli, kuinka ” kiva täti antoi sen puuhakirjan”.
Kyselyyn vastannut äiti kirjoitti: ”Äiti hän kysyi multa onko ollut kivaa, pienet asiat ja sanat
on niin suurta ja ikimuistoista pienille ihmisille.” Kyselyn avoimissa vastauksissa nousi
esille selkeästi myös se, että vanhemmat toivoivat enemmän nuorten ja teinien huomiointia. Se, minkä ikäisistä teineistä puhuttiin, ei kuitenkaan tullut vastauksista ilmi. Haastattelussa ollut äiti tarkensi tätä sanomalla: ”enemmän vielä varhaisteini, pienet saa automaattisesti ihmisiltä huomiota, varhaisteineille tärkeää, että heidät kohdataan.” Myös haastatteluun osallistunut 10-vuotias tyttö piti asiakaspalvelua tärkeänä ja koki, että vastaanotossa tulisi palvella ihminen itsepalveluautomaatin sijaan.
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Tulosten mukaan vuorovaikutuksella on siis suuri rooli yleisen tunnelman kannalta. Kyselyyn vastannut kirjoitti: ”lapsiperheen hotellikokemuksen tekee positiiviseksi henkilökunnan
asenne. Jos jo vastaanotossa näkee naamasta, että hankalaa on, niin tunnelma lässähtää.” Myös toinen äiti totesi: ”Vastaanotossa on hyvä tyyppi, palvelee sua hyvin, vastailee
sun kysymyksiin, lähtee ja nousee se lomamuudi ja ilmapiiri muutenkin.” Lapsimyönteisyys tuli esille lapsiperheen hotellikokemuksessa erityisesti vuorovaikutuksessa, vaikka se
näkyi myös fyysisessä kokemuksessa. Pienet asiat, kuten henkilökunnan käytös, lause
sekä eleet koettiin merkityksellisiksi. Pienten eleiden merkitys vahvistui myös havainnointikäynnillä Break Sokos Hotel Flamingon aamiaisella. Aamiaisemäntä pörrötti lapsen tukkaa hymyillen ja totesi sen olevan ”unipörrö”. Myös benchmarking SuperParkissa vahvisti
käsitystäni lapsen kohtaamisen tärkeydestä: ohjaajan asettuminen fyysisesti lapsen tasolle, lapsen nimen kysyminen ja oman nimen esittely olivat mieleenpainuvaa, lapsilähtöistä
kohtaamista.
Pieni yllätys lapselle nousi esille hyvin monessa avoimessa vastauksessa ja haastattelussa. Eräs vastaaja kirjoitti asiasta näin:”Pienet yllätykset sisäänkirjautumisen yhteydessä
ovat olleet mukavia mm. puuhapaketti, limsalahjakortit, limsaranneke, namit, hotellitehtävä
suklaapalkinnolla.” Yleisesti ottaen yllätys koettiin hyvin ilahduttavana ja lisäarvoa tuovana
asiana, joka ”pelastaa hetkiä”, ”tuo pitkään iloa” ja jää ”muistoksi”. Kuitenkin osassa vastauksissa toivottiin myös vaihtelevuutta, laatua ja nykyaikaisuutta tervetulolahjoihin sekä
myös teineille omaa yllätystä. Muutama lapsi myös kertoi, millaisesta lahjasta he pitäisivät. 10-vuotias tyttö ilahtuisi tikkarista, 4-vuotias poika legoista tai jätskikupongista ja 7vuotias tyttö kirjeestä, missä olisi aarrekartta. Erään äidin mielestä esim. pelikortit olisivat
mukava lahja, sillä niitä voisi pelata esim. lentokoneessa hotelliyöpymisen jälkeen. Vuorovaikutuksessa arvostettiin myös neuvontaa ja paikallista tuntemusta. Tärkeiden asioiden
tiedostaminen asiakkaan näkökulmasta, yksilöllinen palvelu sekä vaivannäkö asiakkaiden
puolesta koettiin merkityksellisinä asioina lapsiperheen hotellikokemuksessa. Haastateltava äiti tiivisti asian näin:
”Ylipäätään vähän osaa lukea niitä ihmisiä, että ei mennä sen opitun, tietyn fraasin
mukaan jokaiselle puhuta samoja liirumlaarumeita katteltais minkälaista proukkaa
tulee luettais sitä keskustelua juttelis ihmiselle sen mukaan.”
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Tulokset lapsiperheen hotellikokemuksen kannalta arvoa lisäävistä asioista hotellin
palvelupolussa on tiivistetty alla olevaan kuvaan 12.

Kuva 12. Lapsiperheen onnellistavia asioita palvelupolun eri vaiheissa
7.5

Lapsiperheen onnellistava hotellikokemus – tulosten analyysi

Seuraavaksi tutkimustuloksia analysoidaan tarkemmin asiakaspersoonien, palvelupolun,
arvonmuodostuksen sekä tunteiden ja elämyksellisyyden käsitteiden kautta. Tutkimustuloksia käsitellään sekä asiakaspersoonien että yleisesti lapsiperheen näkökulmasta, sillä
niistä löytyi myös paljon yhteisiä, yleisesti lapsiperheille tärkeitä asioita. Näitä olivat mm.
lapsimyönteisyyden ja hetkellisyyden käsitteet. Asiakaspersoonat on esitelty liitteissä 7-9.
Wallsin ym. (2011a, 17) mallissa kuluttajakokemukseen vaikuttavat henkilökohtaiset ja
tilannekohtaiset tekijät. Mallin mukaan kokemus voidaan kokea myös järjen tasolla tai
tunnetasolla sekä tavallisena tai epätavallisena. Kokemus on hyvin moniulotteinen käsite
ja riippuu sekä kokijasta että tilanteesta. (Walls ym. 2011a, 19.) Vaikka edellisessä luvussa esitetyt tutkimustulokset olivat monella tapaa yhtenäisiä kaikille lapsiperheille, niistä
löytyi myös eri asiakaspersoonille tyypillisiä eroavaisuuksia. Eroavaisuuksien pohjalta
laadittiin kolme asiakaspersoonaa (kuva 13): ”Peltosten poppoo – ilon koordinoijat” edustaa lapsiperhettä, jossa vanhemmat matkustavat lasten ehdoilla pääasiassa heidän iloaan
koordinoimalla. Perheessä on monta eri-ikäistä lasta. ”Nina ja Nelli Nautiskelijat” edustavat pienempää perhekokoonpanoa. Lapsi on jo isompi ja tälle persoonalle tyypillistä on se,
että mukana on vain yksi vanhempi. Heillä hotelliloman tavoitteena on nautiskelu ja ren-
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toutuminen tyttöjen kesken. Kolmas persoona ”Ojaset Ohikulkumatkalla” edustaa perhettä, jolle hotelli toimii lähinnä pysähdyspaikkana matkalla jonnekin.

Kuva 13. Asiakaspersoonien esittely lyhyesti
7.5.1

Merkitys asiakaspersoonien kautta

Puhakan (2011,2) mukaan matkailijat etsivät yhä enemmän kokemuksia, joilla on merkitys
ja tarkoitus. Tämän tutkimuksen mukaan hotelliloma merkitsee lapsiperheille ennen kaikkea irtiottoa arkeen. Kyselyn tulosten mukaan 78,59 % vastaajista piti irtiottoa arjesta erittäin merkityksellisenä. Myös haastatteluissa irtiotto arkeen tuli selkeästi esille. Loman
merkitys tämän tutkimuksen osalta on siis linjassa mm. Shawn ym. (2008, 13) ja Schänzelin ja Yeomanin (2015, 143) tutkimustulosten kanssa. Eräs äideistä kuvasi minilomaa hotellissa ”arjen henkireikänä”. Toinen äiti toteaa hotellilomasta: ”Se on kuitenkin irtiotto arjessa ja siihen on jollain tavalla panostettu rahallisesti ja ajallisesti että kyllä se elämys on
siinä.” Eskapismi on Pinen ja Gilmoren (1998) elämysteoriassa yksi elämyksen osatekijä,
joten irtautuminen arjesta on tästä näkökulmasta elämys. Tulosten mukaan tähän tutkimukseen osallistuneet eivät hakeneet elämyksellisyyttä elämyksen vuoksi vaan itse kokemus oli jo elämys. Kyselyn pohjalta lepääminen, yhteinen aika perheen kanssa sekä
muistojen luominen nousivat tärkeinä arvoina ja yli 70 % kyselyyn vastanneista piti näitä
hotellikokemuksessa erittäin merkityksellisinä. Seuraavat kolme lainausta avoimista vastauksista kiteyttävät hyvin usean vastaajan näkemyksiä hotelliloman merkityksestä:
”Yleensä hotelli on ollut ns. loman tukikohta ja lepopaikka kodin sijasta”
”Se, että ei tarvitse tehdä itse ruokaa perheelle ja siivota kaikkien jälkiä, on lomaa
arjesta äidille. Muuta en kaipaa.”
”Hyviä muistoja, yhdessä oloa, hyvää ruokaa, naurua, kokemuksia, ihmettelyä, wauefektejä, rauhoittumista ja rakkautta. 💕 ”
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Hotellin sijainnilla oli vastaajille iso merkitys. Hotelli toimi monelle vastaajalle tukikohtana,
josta oli hyvä singahtaa erilaisiin aktiviteetteihin ja palata valmiiseen pöytään. Frochotin
ym. (2019) kutsuminen hotellia ”kodiksi kaukana kotoa” (engl. home away from home)
kuvaa siis hyvin tämän tutkimuksen avulla saatua kuvaa lapsiperheen hotellikokemuksesta.
Wallsin ym. (2011a, 19) mukaan personallisuus on yksi asiakaskokemukseen vaikuttava
henkilökohtainen tekijä. Asiakaspersoonien välillä merkityksenanto hotellilomalle olikin
selkeä erottumistekijä. Asiakaspersoona Peltosten poppoo edustaa perhettä, joka tulee
pitämään hauskaa ison perheen voimin mutta lasten ehdoilla. Perheessä on eri-ikäisiä
lapsia. Henkilökohtaisia ominaisuuksia ovat tällöin perheen koko, lasten ikä sekä asenne
hotellilomaan. Nina ja Nelli Nautiskelijat edustavat pienempää kokoonpanoa, jolle yhteinen rentoutuminen ja nautiskelu ovat pääosassa. Ojaset Ohikulkumatkalla edustaa perhettä, jossa on alle kouluikäisiä lapsia ja syy majoittua hotellissa on lähinnä pysähdys ja
tauko läpikulkumatkalla. Fokusryhmähaastatteluun osallistunut äiti edusti Ojaset Ohikulkumatkalla -persoonan asennetta matkaan ja totesi näin:
”Tuo on just sitä, että vähän oma asennekysymys ehkä myös, mutta myös korreloi
vähän ajan kanssa, varsinkin, mitä pienempi lapsi, jos on muutaman yön tiedät mihin menossa, jos vain yksi yö niin kun tän nyt saa vain hoidettua ja jatkat heti matkaa, jos useamman yön, olet jo asennoitunut eri tavalla, haet rentoutumista.”

Myös Heinosen ym. (2010) asiakaskeskeisen palvelulogiikan mukaan arvonmuodostus
riippuu paljon asiakkaan omasta tilanteesta ja arvomaailmasta. Wallsin ym. (2011a, 19)
mukaan tilannekohtaisilla asioilla, kuten matkan syyllä, kohteella ja matkaseuralla on vaikutusta. Tämän tutkimuksen tulokset vahvistavat Carrin (2011) ja Schänzelin ja Yeomanin
(2015) näkemystä siitä, että lapsiperheet eivät ole homogeeninen ryhmä. Lapsiperheet
ovat erilaisia ja syitä ja motiiveja hotellilomaan on monia. Toisinaan pysähdytään ohikulkumatkalla pikaisesti hotelliin Ojaset Ohikulkumatkalla – persoonan tavoin. Toisinaan
matkustetaan viikonlopuksi kylpylään koko perheen voimin Peltosten poppoo asiakaspersoonan mukaisesti. Joskus yhden huoltajan perhe tai osa perheestä ottavat
irtioton arkeen ja lähtevät Nina ja Nelli Nautiskelijan tavoin isoon kaupunkiin ostoksille ja
nautiskelemaan. Myös kokoonpanot ovat erilaisia. Useimmiten matkustetaan perheen
kanssa mutta joskus mukaan otetaan isovanhemmat, kaveri tai lähdetään kaveriperheen
kanssa yhdessä.
Erilaisilla asiakaspersoonilla on myös erilaisia kokemuksia ja odotuksia hotellilomasta,
jotka vaikuttavat hotellikokemukseen (Korkiakoski & Gerdt 2016, 94). Nina ja Nelli Nautiskelijat majoittuvat hotellissa useita kertoja vuodessa ja ovat tottuneita matkaajia. He ovat
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vaativampia esim. palvelun ja huonetoiveiden toteuttamisen suhteen. Peltosten poppoo ja
Ojaset Ohikulkumatkalla majoittuvat harvemmin hotellissa. Toisaalta loma on heille pitkään odotettu kohokohta, joten odotukset ovat korkealla.
Zomerdijkin ja Vossin (2010, 79) sekä Wallsin ym. (2011a, 19) mukaan myös muut asiakkaat vaikuttavat asiakaskokemukseen. Kyselyn viidennessä kysymyksessä ”millaiset asiat
vaikuttavat negatiivisen hotellikokemuksen syntyyn” 42,12 % vastaajista koki muut asiakkaat neutraalina, 37,36 % merkityksellisenä ja 8,42 % erittäin merkityksellisenä. Kyselyn
väittämää ”lapsillani on mahdollisuus vuorovaikutukseen muiden lasten kanssa” ei pidetty
erityisen tärkeänä. 3,62 % vastaajista piti sitä erittäin merkityksellisenä ja 19,19 % merkityksellisenä. Tämä väittämä sai suhteessa muihin myös enemmän ei ollenkaan merkitystä
– vastauksia eli 15,78 %. Avoimissa vastauksissa ja haastatteluissa muut asiakkaat mainittiin lähinnä negatiivisessa mielessä meluavien asiakkaiden tai liian tungoksen ja siitä
aiheutuvan jonotuksen ja rauhattomuuden muodossa. Esimerkiksi Nina Nautiskelija asiakaspersoonaa edustavalle haastateltavalle aamupala oli hotelliloman kohokohta ja
hän kommentoi ruuhkaista aamiaista näin:
”Monessa kylpylähotellissa ihan totaalinen villi länsi koko paikka sinkoillaan minne
vain eikä ole ollenkaan rauhallinen tunnelma ollenkaan ja tehty täysin lapsiperheiden
ehdoilla”.

Sama haastateltava äiti myös totesi, että muilla ihmisillä oli vaikutusta lapsimyönteiseen
tunnelmaan. ”Täytyy tulla sellainen fiilis, että muut ihmiset ei kattele, että mitä noi lapset
täällä tekee. Täytyy olla sellainen tunnelma, että lapset ovat tervetulleita.” Tutkimustulos ei
siis vastaa esim. Khoo-Lattimoren ym. (2018, 167) tutkimusta, jonka mukaan vanhemmille
oli tärkeää lasten mahdollisuus vuorovaikutukseen muiden lasten kanssa. Kuitenkin Lugosin ym. (2016, 91) tutkimuksen kanssa tulokset ovat samansuuntaisia eli vanhemmat kokevat muiden asiakkaiden häiriintymisen lapsista epämieluisana.
7.5.2

Lapsiperheen dynamiikka asiakaspersoonien kautta

Shawn ym. (2008) mukaan lapsiperheen lomakokemuksessa on erityispiirteitä, jotka erottavat kokemuksen muista kokemuksista. Schänzelin ja Smithin (2014, 133) perhelomakokemuksen sosiaalisen mallin mukaan tasapaino perheen yhteisen ajan sekä oman ajan
välillä on läsnä perheen lomailussa. Peltosten poppoo – asiakaspersoona asennoituu hotellilomaan siten, että hotellikokemus on perheen yhteinen kokemus. Silti lasten ilo ja tekeminen ohjaavat tekemistä voimakkaasti. Nina ja Nelli Nautiskelijat ovat hotellissa ”kahden koplana” enemmän kaverusten tasolla. Koska Nelli on jo isompi ja itsenäisempi, äidin
on helpompi keskittyä myös omaan nautiskeluun. Suikkanen (2011, 149.150) erottelee
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onnellisuuden käsitteen hedonismiin ja eudaimoniaan. Tästä näkökulmasta Nina ja Nelli
Nautiskelijan painopiste lomalla on nautinto ja Peltosten poppoon vanhemmat pyrkivät
antamaan toiselle osapuolelle iloista aikaa jättäen omat, henkilökohtaiset nautinnot takaalalle.
Henkilökohtaisena ominaisuutena asiakaspersoonien välillä näkyy myös lasten erilaisuus
(esim. ikä tai sukupuoli), joka määrittää lasten tarpeita. Myös Carrin (2011, 42) mukaan
eri-ikäisillä lapsilla on erilaisia tarpeita. Tässä tutkimuksessa pienille lapsille liukumäki
leikkihuoneessa oli suuri ilon aihe mutta 10-vuotiaalle leikkihuone ei tuottanut lisäarvoa.
10-vuotiaan lapsen mielestä Onni Orava oli pelottava mutta pienempien lasten mielestä
halit Onnin kanssa olivat loman kohokohta. Toisaalla pieni poika halusi katsella monta
tuntia junia korkealla sijaitsevasta hotellihuoneesta, toisaalla 10-vuotias tyttö halusi kylpeä
kylpypommilla koristellussa, vaaleanpunaisessa kylpyvedessä.
Huolimatta siitä, että lapsiperheet olivat lomalla ensisijaisesti perheenä, myös oman ajan
tarve nousi vanhempien puheessa esille. Backerin ja Schänzelin (2012, 120) näkemys
siitä, että vanhemmat voivat kokea perhelomailun myös stressaavana, tuli esille myös
tässä tutkimuksessa. Myös Schänzelin ja Smithin (2015, 136) mukaan erityisesti äidit kaipaavat lomalla omaa aikaa. Tarve hetkelliselle lastenvahdille, ”että me voitais mennä
vaikka oluelle”, äidin tarve syödä aamupala rauhassa tai toisen äidin kommentti ”että mä
meen nyt kahville kattokaa vaikka puhelimia varttitunti, se on ihanaa”, kuvaavat vanhempien oman ajan tarvetta edes pieninä hetkinä. Oman ajan tarpeesta huolimatta yhdessä
oleminen oli tässä tutkimuksessa koko perheen mielestä tärkeää. Myös Gramin ym.
(2018, 191) tutkimuksen mukaan perhettä yhdistävä tekijä oli sekä lasten että aikuisten
mielestä yhdessä oleminen ja yhdessä tekeminen.
Omaa aikaa otetaan hotellilomalla eri tavoin. Peltosten poppoo rentoutuu hotellihuoneessa, jossa jokainen perheenjäsen voi ottaa omaa aikaa. Nina Nautiskelija juo mielellään
kahvin omassa rauhassa ja Ojaset Ohikulkumatkalla – perheen isä vie usein lapset iltasaunaan äidin hengähtäessä hetken itsekseen. Erityisesti Nina ja Nelli Nautiskelijat asiakaspersoonalle yhteinen tekeminen on helppoa, koska perheen kokoonpano on pienempi. Nina ja Nelli Nautiskelijalle yksi hotellikokemuksen kohokohta on hetki illalla, kun
he voivat yhdessä heittäytyä sängylle syömään karkkia. Toisinaan Nelli ottaa mukaan
myös parhaan ystävänsä, jolloin he voivat itsenäisesti seikkailla hotellissa tai läheisessä
kauppakeskuksessa.
Perheen sisäinen dynamiikka voidaan toisaalta nähdä myös Wallsin ym. (2011a, 19) mallin tilannekohtaisena tekijänä. Haastatteluissa tuli esille, että asiakkaan tarpeet ja käyttäy64

tyminen voivat muuttua samassa perheessä myös saman matkan aikana. Eräs haastateltava totesi puoliksi leikillään, kuinka ”rentoutuminen alkaa illalla, kun lapset menevät nukkumaan”. Sama äiti kertoi, että ystäväperheen kanssa matkustaessa äidit ja isät saattoivat
toisinaan mennä vuorotellen istumaan iltaa perheiden toisen vanhemman jäädessä lasten
kanssa huoneeseen. Tässä näkyy Carrin (2011) näkemys onnellisen perheen ihanteesta
ja halusta olla hyvä vanhempi. Toisaalta siinä tulee esille Schänzelin ja Smithin (2014)
mallin tasapainoilu vanhemmuuden ja yksilöllisyyden välillä. Toisaalta kommentit vahvistavat Korkmanin (2006) tutkimusta siitä, että aikuisten ja lasten tilat ovat hyvin eriytyneet
matkailuympäristössä eivätkä tue yhteistä tekemistä.
7.5.3

Palvelupolkunäkökulma

Hotelli voi vaikuttaa asiakkaan kokemukseen muokkaamalla hotellin fyysisiä ja palveluun
liittyviä elementtejä. Kokija päättääkin lopulta itse, miten tilanteen kokee. (Walls ym.
2011a, 18.) Clatworthyn (2011, 15) termi palvelun ”kohtaamispisteistä” (engl. touchpoints)
asiakkaan ja palveluntuottajan välillä tuli tämän tutkimuksen tuloksissa hyvin esille. Haastattelujen pohjalta täydennetty hotellin palvelupolku (kuva 12) on yhteinen kuvaus jokaisen
asiakaspersoonan majoitusvuorokaudesta, vaikka painopisteet voivatkin vaihdella. Ojaset
Ohikulkumatkalla eivät välttämättä käytä aikaa aktiviteetteihin vaan menevät ruokailun
jälkeen pian huoneeseen. Myös aktiviteettien ja ruokailun paikka saattaa vaihdella. Toisinaan hotellilla saatetaan viettää koko viikonloppu ja toinen majoitusvuorokausi vietetään
hotellin kylpylässä, paikallisissa nähtävyyksissä tai muun tekemisen merkeissä. Korkmanin ja Arantolan (2009, 37-39) näkemys siitä, että asiakkaan polut ovat ennakoimattomissa, ei siis tässä tutkimuksessa tullut esille. Jokainen haastateltava totesi palvelupolkua
katsoessaan hieman huvittuneesti, että aika lailla tuolla kaavalla se meilläkin menee.
Tämän tutkimuksen valossa kokemus voi olla hyvin erilainen palvelupolun eri kohdissa ja
sama asiakas voi haluta erilaista kokemusta palvelutilanteesta riippuen. Erityisesti haastateltavat äidit arvostivat saapumisvaiheessa palvelualttiutta ja lasten huomiointia. Heille
lapsimyönteisyys merkitsi lapsille puhumista, moikkaamista ja hymyilevää palvelua. Yllätyslahja tullessa tai huoneessa ilahdutti erityisesti lapsia mutta myös vanhempia. Kingin
(1999) määritelmä vieraanvaraisuudesta on erityisesti lapsiperheiden valossa siis erittäin
osuva. Määritelmän mukaan vieraanvaraisuuteen kuuluu prosessimaisuus, johon liittyy
esim. asiakkaiden toiveiden kuunteleminen ja tervetulokokemuksen luominen. Tärkeää on
ymmärtää, mikä miellyttää vierasta. (King 1999, 228-229.) Myös Bermanin (2005, 130)
näkemys ilahtumisesta ilon ja yllätyksen tunteena tuli ilmi sekä haastateltavien että kyselyyn vastanneiden kommenteissa. Schneiderin ja Bowenin (1999, 38-39) mukaan myös
omanarvontunne on tärkeä osa ilahtumista. Tervetullut olo ja lasten ilon tuoma ilo välittyi
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myös fokusryhmäkeskusteluun osallistuneen äidin kommentista liittyen saapumistilanteeseen Original Sokos Hotel Triplaan: ”Miten hienosti asiakaspalvelija huomioi kylpyamme toiveen, suuntasi ajatuksen ja ilon kylpyammeesta tyttäriin.” Sama tunne välittyi kyselyn
avoimesta vastauksesta:
”Pitää tulla tunne, että halutaan juuri teidät meille yöpymään ja viihtymään. Hyvissä
sokoshotelleissa olemme yöpyneet sitten useamman kerran, niissä kohtelu on ollut
lämmintä ja ystävällistä.”

Gremlerin ja Gwinnerin (2000, 91-92) mukaan tämä on yhteisymmärryksen luomista henkilökunnan ja asiakkaan välillä, johon liittyy miellyttävä vuorovaikutus ja henkilökohtaisuus.
Erityisesti lasten ollessa kyseessä kokemukseen vaikuttaa myös vireystila. Haastatteluun
osallistunut äiti kertoi, että lapset olivat usein vastaanottavaisempia erilaisille aktiviteeteille
aamulla hyvin levänneen yön jälkeen. Toinen äiti kertoi, että hotelliin tullessa lapsilla oli
usein jo kova nälkä. Myös Wallsin ym. (2011a, 19) mukaan ihmisen henkilökohtaisella
tilalla on merkitystä kokemuksen muodostumisessa.
Vaikka erityisesti haastateltavat äidit arvostivat ilahtumista ja huomiointia hotelliin saapuessa, he arvostivat myös sujuvaa palvelua ja varmuuden tunnetta. Useampi haastateltava
valitsi yhtena tavoitetunteena tyytyväisyyden muiden tunteiden lisäksi. Palvelutilanteiden
toimivuus oli tärkeä osa koko hotellikokemusta erityisesti silloin, kun matkustettiin lasten
kanssa. Haastateltavat isät kokivat, että heille oli tärkeää tietoisuus siitä, että vastaanotossa oli joku paikalla tarvittaessa 24/7. Myös aamupalalta toivottiin selkeyttä ja ruokailulta helppoutta sen lisäksi, että etenkin aamupalaan kohdistui myös halu nauttia ja rentoutua. Samoin uloskirjautumisen toivottiin olevan mahdollisimman nopea. Tässä tutkimuksessa lapsiperheet arvostivat hotellikokemuksessa siis sekä toiminnallisuutta että tunnepitoisia kokemuksia palvelutilanteesta riippuen. Tutkimustulokset ovat linjassa monen tutkimuksen kanssa: Prebensenin ja Rosengrenin (2016, 126) mukaan palvelun toiminnalliset
ulottuvuudet koetaan myös arvoa tuottavina. Lemon ja Verhoef (2016, 71) taas määrittelevät asiakastyytyväisyyden osaksi asiakaskokemusta. Resnickin ym. (2014, 849-850)
mukaan asiakkaat arvostavat erityisesti käytännöllisiä ominaisuuksia kuten henkilökunnan
saatavuutta vain pyydettäessä sekä siisteyttä ja hintatasoa. Myös Korkiakosken
(7.1.2020) näkemys siitä, että asiakaskokemus on tehokkuutta, helppoutta ja tunnetta,
pitää tämän tutkimuksen valossa paikkaansa.
Lapsiperheiden hotellikokemuksessa myös turvallisuuden tunteella oli iso merkitys. Turvallisuuden merkitys tulee esille mm. seuraavissa kyselyn avoimissa vastauksissa:
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”Lasten leikkipaikka minne voisi aina mennä (aidallinen, ettei pääse karkaamaan).
”Perheessämme on kehitysvammainen lapsi joka ei paikallaan viihdy joten on tärkeää että hotellilla on tiloja sisällä tai ulkona joissa hän pääsee jaloittelemaan ja liikkumaan turvallisesti.”

Wallsin ym. (2011b, 180) mukaan turvallisuus on osa hotellin tunnelmaa. Se on myös ihmisen perustarve (Schneider & Bowen 1999, 37).
Saapumiseen liittyvän yllätyslahjan merkitys tuli tässä tutkimuksessa hyvin esille. Aineellinen give away -lahja koettiin tärkeänä osana lapsiperheen hotellikokemusta sen lisäksi,
että vanhemmat arvostivat lasten huomiointia. Lasten näkemykset yllätyslahjan merkityksestä eivät tässä tutkimuksessa tulleet selkeästi esiin vaan spontaanit kommentit koskivat
enemmän mukavaa henkilökuntaa. Leen ja Shean (2015) näkemys siitä, että aineellinen
arvo koetaan usein arvokkaammaksi, ei siis täysin tullut ilmi tässä tutkimuksessa. De
Chernatonyn ym. (2011, 223-224) näkemys siitä, että fyysiset elementit voivat vahvistaa
aineettoman palvelun brändikokemusta, pitää kuitenkin tämän tutkimuksen valossa paikkaansa. Useampi kyselyyn vastannut kirjoitti, että Onni Orava -tuotteet, esim. pehmolelu
ja tatuoinnit, jäivät lapsille muistoksi matkan jälkeen.
Huoneeseen asettuminen oli vastaajien mielestä tärkeä osa lapsiperheen palvelupolkua.
Hotellihuone toimi haastateltavien mielestä tukikohtana ja kotipesänä, jossa haluttiin rentoutua, levätä ja nauttia. Sen lisäksi huoneelta haluttiin myös toimivuutta, erityisesti tilaa.
Vastaajien mielestä lapsiperheen hotellivierailuun toi helpotusta se, että hotellihuone sijaitsi hissin lähellä, huoneessa oli jääkaappi tai minibaari välipaloille, kylpyhuoneesta löytyi
koroke pienten käsien pesuun ja nukkumisjärjestelyt olivat toimivat. Huoneeseen asettumisen -vaihe oli kuitenkin aika nopea, vaikka ensivaikutelman kannalta tärkeä. Eräs äiti
totesi, että huoneeseen asettuminen määrittelee paljolti sen, kuinka kiva loma heillä tulee
olemaan. Hän kertoi: ”Huoneeseen asettuminen kun sä avaat sen oven mikä on se tunne
ja elämys että tää on nyt se meen koti seuraavan yön tai kaksi.” Myös Lockwoodin ja
Pyunin (2019, 237) tutkimuksen mukaan hotellin fyysisillä puitteilla on suuri merkitys mielihyvän tunteisiin sekä haluun viettää aikaa hotellissa. Magninin ym. (2011, 539) ja
Zomerdijkin ja Vossin (2010, 70, 74) tutkimuksissa siisteys ja sijainti sekä ensivaikutelma
ja liikkumisen helppous olivat tärkeä osa ilahtumista ja fyysistä asiakaskokemusta.
Haastateltavat kertoivat, että huoneeseen asettumisen jälkeen lähdettiin pian tutustumaan
hotelliin tai ympäristöön. Myöhemmin illalla huoneessa vietettiin kuitenkin paljon aikaa.
Huoneeseen asettuminen -vaiheen merkitykseen vaikutti kuitenkin matkan luonne. Ojaset
Ohikulkumatkalla -asiakaspersoonaa edustava haastateltava kertoi, että ohikulkumatkalla
kotiutumiseen ei edes pyritä ja laukkuja tuskin puretaan. Asiakaspersoonasta riippuen

67

tutkimustulokset ovat siis osittain linjassa Frochotin ym. (2019 329) turistikokemus-mallin
kanssa. Mallin mukaan taloksiasettumisen sekä tutkimisen vaiheiden onnistuminen ovat
lähtökohta hyvälle turistikokemukselle (Frochot ym. 2019, 329).
Lapsien tunnetiloja ei tässä tutkimuksessa tutkittu suoraan mutta avoimien kommenttien ja
vastausten läpi oli mahdollista saada niistä jonkinlaista käsitystä. Ilon ja yllätyksen tunteet
tulivat vastauksista selkeästi ilmi. Ilo ja yllätys liittyivät hotelliin saapumiseen ja hotellihuoneeseen, kylpyammeeseen ja huonetason nostoon. Fokusryhmäkeskusteluun osallistunut
äiti kertoi näin:
”Sit kun miettii tuo 7 v mistä se on saanut sen mutta se on ihan fiiliksissä kun se
menee uuteen paikkaan tsekkaa kaikki paikat ja ihan että wow ja se tarttuu siihen
nuorempaan ja kaikkiin, hei täällä on tämmöinen se tarttuu se positiivinen fiilis ja sä
näät mimmoinen se on, innoissaan jakaa sitä innostusta.”

Eräs kommentti liittyi lapsen iloon siitä, kun allergikkona hänet oli huomioitu aamiaisella
ikimuistoisella tavalla: ”Kokemus oli pojalle uskomaton, kun kerrankin hänet huomioitiin ja
häneltä kyseltiin mitä hän haluisi syödä eikä vaan tarjottu eioota.” Ilon ja yllätyksen lisäksi
lapsen toimijuuden tunne tuli ilmi useammassa vastauksessa. Lapselle tuotti iloa mahdollisuus paistaa vohveleita itse aamiaisella tai hakea itse mehua mehukoneesta. Myös jääpalakone hotellin käytävällä ja omien juomien sekoittelu sekä vastaanottotilanteessa lapsen mahdollisuus vaikuttaa huoneen valintaan tuotti lapsille mielihyvää. Eräässä kommentissa vastaaja kirjoitti: ”Myös ruokailut ovat lapsille tärkeitä, valta valita/päättää itse.” 6vuotias tyttö kertoi, että on kiva, kun saa valita missä sängyssä nukkuu. Lapsen valtaistaminen ja toimijuus ovatkin tänä päivänä asioita, jotka määrittävät perheiden kulutusta ja
päätöksentekoa myös matkailun saralla (mm. Prebensen ja Foss 2010, 62; Carr 2011, 55;
Wilska 2011, 21).
7.5.4

Elämyksellisyys – tavallinen ja epätavallinen

Yksi tämän tutkimuksen tutkimuskysymyksistä oli se, haluavatko lapsiperheet elämyksellisyyttä hotellilomalta? Pinen ja Gilmoren (1998) mukaan elämyksellisyys on eskapismia,
estetiikkaa, oppimista ja viihdettä. Tarssasen ja Kyläsen (2006) mukaan elämys koetaan
monella eri tasolla ja siihen liittyy yksilöllisyys, aitous, tarina, moniaistisuus, kontrasti ja
vuorovaikutus.
Useimmat haastateltavat vastasivat, etteivät kaipaa itse hotellista elämyksiä mutta itse
hotellimatka on jo elämys. Haastatteluun osallistunut isä totesi, että elämykset haetaan
sitten muualta. Monelle sana elämys tuntui merkitsevän jotain isoa ja spektaakkelimaista,
jota he eivät hotellista kaivanneet. Kuitenkin vastauksista tuli selkeästi ilmi, että lapsiper68

heen hotelliloma koostui elämyksellisyyden elementeistä palvelupolun eri vaiheissa, mutta
perheestä riippuen niille annettiin eri tavalla painoarvoa.
Kuvassa 12 on tulosten pohjalta laadittu kooste lapsiperheen palvelupolusta ja siihen liittyvistä tunteista ja elämyksen elementeistä. Fyysisessä kokemuksessa elämyksen elementteinä nousivat estetiikka eli kaunis sisustus, siisteys ja upea näköala. Mukava sänky,
pehmeät lakanat, muhkeat tyynyt ja kylpyamme tekivät kokemuksesta moniaistisen elämyksen. Vuorovaikutuksen lisäksi arvostettiin yksilöllisyyttä, joka ilmeni mm. tilannetajuna
kohtaamisissa. Ruokailuissa erityisesti aamupala sai paljon moniaistisuuteen viittaavia
kommentteja. Myös iltaruokailulta odotettiin hyvää ruokaa, vaikka vastauksista kuului läpi
enemmän käytännöllisyyden kuin elämyksen kaipuu. Aktiviteetit eli viihtyminen olivat tärkeitä koko perheelle. Erityisesti uiminen oli viihdettä sekä moniaistinen kokemus. Oppiminen ei tullut elämyksellisyyden elementtinä vastauksissa suoraan esille. Epäsuorasti se
näkyi esim. mainintoina puuhakirjoista ja tekemisestä, jonka kautta lapset voivat oppia.
Toisaalta oppiminen näkyi epäsuorasti myös lapsen toimijuuden korostamisessa. Esim.
lapsen mahdollisuus hakea itse mehua voidaan nähdä itsenäisyyden tukemisena ja harjoitteluna ja näin yhtenä oppimisen elementtinä. Myös Smallin (2008, 781,785) ja Carrin
(2011, 106) tutkimuksissa oppimista ei suoraan nähty tärkeänä osana lomakokemusta.
Kyselyyn vastanneiden mukaan hotellin teema ja tarina eivät olleet erityisen merkityksellisiä lapsiperheen hotellikokemukselle, sillä vain 7.64 % koki sen erittäin merkitykselliseksi.
Tämä oli lapsiperheen näkökulmasta yllättävää, sillä voisi olettaa, että erilaiset teemahuoneet ja tarinallisuus kiehtoisivat ainakin lapsia. Toisaalta avoimissa vastauksissa Onni
Oravaan liittyvät kommentit kertoivat siitä, että satuhahmot, tarinat ja Onni-teemaan sidotut oheistuotteet ja -tekeminen toivat lisäarvoa pienemmille lapsille ja sitä kautta heidän
vanhemmilleen. Eräs vastaaja muisteli lämmöllä sitä, kuinka Onni Orava oli piilotellut joulupukin paketteja ja lapset saivat etsiä niitä. Toinen vastaaja kirjoitti, kuinka tarina ”Onnin
nakkihöperöistä” saisi lapset innostumaan perusaamupalasta. Della Crocen ym. (2018,
159) mukaan tarinoiden ja hahmojen merkitys on erityisen tärkeää juuri lasten lomakokemuksessa. Kalliomäen (2014, 73) mukaan tarinoiden avulla yritys voi tehdä palveluista
erottuvia ja muuttaa asiakkaan kokemuksen elämykseksi. Hahmoilla on tässä iso merkitys
(Kalliomäki 18.7.2019).
Tarinallisuuden lisäksi Onni Oravan merkitys tuli vastauksissa esille fyysisenä hahmona,
joka loi aktiviteetin kautta elämyksen. Alla olevasssa kertomuksessa tulee hyvin esille
Quanin ja Wangin (2004, 300-302) näkemys siitä, että matkailua tukeva kuluttajakokemus
voi toisinaan muuttua huippukokemukseksi. Lapsiperheen unelmien hotellikokemus kysymykseen vastannut kirjoitti:
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”Paras hotellikokemus perheen kanssa on ollut varmasti Tampereen Tornihotellissa
muutama kesä sitten. Huikeat näkymät Tampereen kattojen yllä jätskiä syöden ja
Onni Oravan aamujumppa ja halit olivat lasten mielestä parasta koko reissussa!
(Särkänniemen sateinen huvipuisto jäi kakkoseksi tällä kertaa 😊. ”

Muuten tarinallisuus korostui vain muutamissa vastauksissa: eräs vastaaja kirjoitti, kuinka
henkilökunta oli kertonut tarinoita hotellin taideteoksen ja kohteen historiasta. Haastatteluissa toinen äiti muisteli lämmöllä risteilyn muumiteemahuonetta ja toinen äiti Savonlinnan Original Sokos Hotel Seurahuoneen Tintti-teemahuonetta.
Wallsin ym. (2011a, 19) mukaan kuluttajakokemus voidaan kokea tavallisena tai epätavallisena. Tulevaisuuden trendinä on, että lapsiperheet haluavat kokea enemmän elämyksiä
(Schänzel & Yeoman 2015, 143). Kuitenkin monet tutkijat ovat sitä mieltä, että suomalaisessa kontekstissa lapsiperheille riittävät pienet, arkiset elämykset (Miettinen ja Rotkirch
2012, 118; Korkman & Arantola 2009, 20-21).
Tämän tutkimuksen valossa tavalliset asiat, kuten sauna, voivat hotellihuoneessa muuttua
epatavallisiksi ja elämyksellisiksi. Saunan merkitys positiivisessa hotellikokemuksessa
näkyi erityisesti miesten vastauksissa, sillä kolmessa haastattelussa juuri sauna toi lisäarvoa hotellihuoneeseen. Toki sauna voi tuoda lisäarvoa myös lapsille, mikä näkyy seuraavassa avoimessa vastauksessa:
”Parasta oli kerran, kun olimme ajaneet mooonta tuntia ja tultiin Seinäjoelle. Siellä
respantäti päätti ylläriksi upata huoneemme suppariksi. Siellä oli sauna! Sitä riemun
määrää lapsissa! Ensin "kuivasaunottiin" sitten saunottiin ja vielä aamusella käytiin
leikisti heittää löylyä. Jatkossa ollaan aina osattu itse toivoa supparia saunalla vieraillessamme Seinäjoella. Niin oli hyvä kokemus.”

Volo (2009, 117) toteaakin, että asiakaskokemus matkailussa eroaa muista kokemuksista
juuri ajan ja paikan suhteessa tapahtuen muualla kuin arkiympyröissä.
Vastauksista nousi esille, että pienet elämykselliset asiat tuovat lisäarvoa lapsiperheille.
Karamelli tyynyllä, värivälot uima-altaalla tai pöytiintarjoiltu kahvi aamiaisella olivat pieniä
mutta merkityksellisiä asioita. Tämä tulos on linjassa Korkmanin ja Arantolan (2009) tutkimuksen kanssa arkipäiväisyyden tärkeydestä. Wilska (2011, 20-21) toteaa, että suomalaiset arvostavat aitoutta ja luonnonläheisyyttä mutta eivät vielä todellista luksusta ja yksilöllisyyttä. Tämän tutkimuksen vastauksista tuli ilmi, että lapsiperheet olivat hintatietoisia
mutta arvostivat ja odottivat yllätyksiä ja yksilöllisyyttä. Vastaajien mielestä palvelun tuli
kuitenkin olla luontevaa, lämmintä ja rentoa sekä tunnelman lapsimyönteinen ja aito. Henkilökunnan ei esim. kyselyn perusteella odotettu olevan erityisen viihdyttävä. Kysymyksen
2 väittämän ”henkilökunta on viihdyttävää” tarkoituksena oli kartoittaa, haluavatko lapsi70

perheet elämyksellistä asiakaspalvelua. Vain 9 % koki henkilökunnan viihdyttävyyden
erittäin merkitykselliseksi ja 27,62 % antoi väittämälle arvosanan 4 (merkityksellinen).
Kysymykseen siitä, mikä osa palvelupolusta on lapsiperheen hotellikokemuksessa tärkein,
ei tullut yhtä selkeää vastausta. Useampi haastateltava arvosti eniten hotellihuonetta ja
huoneeseen asettumista, kaksi piti aamupalaa tärkeimpänä ja yhdelle ruokailut ja aktiviteetit olivat merkityksellisin osa hotellimajoitusta. Valinta oli kuitenkin useimmille haastateltaville vaikea, sillä hotellikokemuksessa kokonaisuus oli tärkein. Asiakaspersoonien välillä
ei ollut tässä selkeitä eroja. Asiakaskokemuksen kokonaisvaltaisuus tulee ilmi myös Wallsin ym. (2011a) ja Lemonin ja Verhoefin (2016, 77) asiakaskokemuksen malleissa.
Tämän tutkimuksen valossa lapsiperheen onnellistava hotellikokemus muodostuu siis
kokonaisuudesta, joka on enemmän kuin osiensa summa. Alla olevat kirjoitukset ovat
muutamia esimerkkejä yhteensä 220 avoimesta kommentista liittyen lapsiperheen unelmien hotellikokemukseen. Ne kiteyttävät kokonaisuuden merkityksen hyvin:
”Unelmien hotellikokemus on kiireetön ja rento. Se, että tunnemme olevamme tervetulleita ja meille kerrotaan, mistä tarvittaessa saa apua/neuvoa. Lapset odottavat hotellissa ollessamme leikkihuoneeseen pääsyä ja yhteistä järjestettyä puuhaa. Joskus
hotellissamme oli pomppulinna ja se oli iso juttu!
Myös ruokailut ovat lapsille tärkeitä, valta valita/päättää itse. Lapsiperheelle rauhallinen huoneen sijainti on myös tärkeää. Joskus yövyimme juhlimassa olevan seurueen viereisessä huoneessa. Olo oli kurja, kun aamu ja pitkä ajomatka koitti, vaikkei
hotellissa itsessään mitään vikaa ollutkaan. Menemme hotelliin pitämään hauskaa ja
viettämään yhteistä aikaa. Siksi on tärkeää, että ohjelmaa ja tekemistä on oman
huoneen ulkopuolellakin, varsinkin ilta-aikaan kun palataan päivän riennoilta.”
”Helppo varata, hyvä ja ystävällinen palvelu, jotakin yllätysekstraa kirjautuessa.
Mahdollisuus kivaan tekemiseen, jossa huomioitu eri ikäiset. Monipuolinen ruokalista myös lapsille. Aamupala riittävän aikaisin😁 Aikuisille mahdollisuus vaikka istahtaa illalla drinksuille.”
”Hyvä hotelli kruunaa loman. Pieni puuhatehtävä respasta on kiva lisä ja pelastaa
hetkiä kun lapselle on hetki jotain tutkittavaa. Viime kesän reissu Tampereen tornihotellissa oli kerrassaan huikea! Sisustus ja yksityiskohdat kiehtoi koko perhettä ja
käytettiin paljon aikaa niiden tutkimiseen. Takorautataidetta ihastellessa henkilökunnan ihana naisihminen tuli vielä kertomaan meille kohteen ja töiden historiaa. Hyvä
aamiainen ja upea yläkerran baari vielä siihen lisäksi niin ei paremmasta väliä.”

Rantasen (2016, luku 1.7) mukaan ihmisen käyttäessä aikaansa ja rahaansa tiettyyn hetkeen, hetkelle muodostuu jokin arvo. Haastateltavien kertomuksissa ja avoimissa vastauksissa tuli ilmi, että lapsiperheen hotellivuorokauteen mahtuu erilaisia tilanteita, jotka
muuttuvat nopeasti. Tämän näkemyksen kiteyttää haastateltavan äidin toteamus ”aina
sattuu ja tapahtuu lapsille varsinkin”. Koska tutkimuksen aihe oli lapsiperheen onnellistava
hotellikokemus, sekä vanhemmat että lapset kuvasivat hotellikokemusta lähinnä positiivisena kokemuksena. Hetkiin liittyi paljon iloa, helpotusta, rentoutumista, lepoa, hauskanpitoa jne. Haastatteluissa tuli kuitenkin esille myös se, että lapsiperheen hotellikokemuk71

seen voi liittyä kiukkua tai stressaavia tilanteita. Fokusryhmäkeskusteluun osallistunut äiti
kertoi tarinan 2-vuotiaan kiukkukohtauksesta, joka kuitenkin päättyi onnellisesti siistijän
tilannetajun vuoksi:
”Kriisi loppui kuin seinään, jutteli ja kertoi oravasta (siistijä), toi lohdutuksia, varsinainen itku loppui ei olisi edes tarvinnut, minä arvostin kovasti tätä vaivannäköä.”

Neljän lapsen äiti taas tiivisti tilannesidonnaisuuden ja hetkellisyyden elämyksellisyyttä
koskevassa keskustelussa:
”Mulle elämys on se, että kaikilla on hauskaa, mä en ehkä tarvi mitään materiaa tai
kauheasti jotain ollaan pystytty luomaan meen perheelle hyvä hetki, kaikilla on kivaa, kaikilla on hauskaa, ollaan saatu hyvää palvelua, hyvää ruokaa, se riittää
yleensä.”

7.6

Tulosten yhteenveto

Tutkimustulosten valossa lapsiperheen onnellistava hotellikokemus on moninainen ilmiö,
joka on tiivistetty kuvaan 14. Lapsiperheet ovat erilaisia ja tämän asiakassegmentin sisällä
syyt matkusteluun ovat moninaisia. Lapsiperheeseen voi kuulua yksi lapsi tai neljä lasta ja
se voi koostua yhdestä tai useammasta vanhemmasta. Erilaisuudesta huolimatta vanhempien yhteinen tavoite hotellilomalle on arjesta irtautuminen sekä perheen yhteinen ja
toisinaan myös oma aika.
Lasten ikä ja huollettavuus määrittävät paljon sitä, kuinka paljon vanhemmat voivat keskittyä omaan rentoutumiseen. Pienten lasten kanssa vanhemmat siirtävät omat tarpeensa
taka-alalle ja koordinoivat lasten ja perheen yhteistä iloa. Isomman lapsen kanssa myös
vanhemmat uskaltavat heittäytyä enemmän omaan nautiskeluun.
Lapsiperheen hotellikokemus muodostuu perheen näkökulmasta erilaisista hetkistä. Hetket syntyvät osittain hotellin ja majoitusvuorokauden prosessien kautta, esim. sisäänkirjautumisesta, huoneeseen asettumisesta, aktiivisesta tekemisestä ja ruokailuista. Lapsiperheen hotellivuorokausi sisältää arkipäivään liittyviä rutiineja (esim. välipalat ja iltapalat)
erityisesti pienten lasten kanssa. Hetkellisyys näkyy konkreettisesti leikkihetkinä, lyhyinä
kahvihetkinä ja huoneeseen astumisen wow-hetkenä. Se näkyy myös siinä, kuinka erilaiset tunnetilat voivat vaihdella hyvinkin nopeasti ja hetkien luonne näin muuttua. Hetkellisyys näkyy myös erityisesti pienten lasten kyvyssä elää hetkessä ja toisaalta kiireenä rynnätä hetkestä toiseen. Haloo Helsinki! Yhtyeen kappale ”Hetki on Kaunis” tiivistää mielestäni lapsiperheen hotellikokemukseen liittyvän tekemisen, ilon ja erilaisista hetkistä nauttimisen:
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Hetki on kaunis, vaan missä se on, missä se on
Hetki on kaunis, ja missä mä oon, siellä se on
Keinuissa, vaunuissa, tarhoissakin, siellä se on
Perheissä, jengeissä, kouluissakin, siellä se on
Kiireissä, yötöissä. arjessakin, siellä se on
Linnoissa, bingoissa, puistoissakin, siellä se on
Maailmanpyörissä, junissakin, siellä se on
Hetki on kaunis, ja missä sä oot, siellä se on
Mä tajuta sain, että hetki on kaunis
Mä tajuta sain, että nyt tai en koskaan tän hetken mä tahdon tallentaa”

Lapsiperheen onnellistava hotellikokemus on täynnä tekemistä, iloa ja odotusta. Se koostuu myös monista elämyksellisyyden elementeistä kuten viihtymisestä, estetiikasta, moniaistisuudesta ja yksilöllisestä vuorovaikutuksesta. Ennen kaikkea se on myös irtiottoa arkiseen elämään. Onni Oravalla on ilahduttava ja elämyksellinen merkitys noin 8-vuotiaille
ja sitä nuoremmille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Onni Orava on myös muisto, joka
jää elämään matkan jälkeenkin. Elämyksellisyyden lisäksi lapsiperheen onnellistava hotellikokemus sisältää myös käytännöllisyyden ja toiminnallisuuden elementtejä, jotka mahdollistavat asioiden sujuvuuden kaukana kotoa.
Hotellin näkökulmasta lapsiperheen onnellistavaan hotellikokemukseen vaikuttaa lapsi- ja
perhemyönteinen tunnelma. Se tarkoittaa sitä, että lapsien ja lapsiperheiden tarpeita on
ajateltu sekä fyysisten että vuorovaikutuksellisten elementtien näkökulmasta. Fyysiseen
kokemukseen liittyvät siisteys ja raikkaus, perheiden tarpeita tukevat huoneet ja niiden
varustelu sekä palveluiden miettiminen lapsiperheiden tarpeista käsin. Palveluja ovat mm.
ruokailuihin sekä aktiviteetteihin liittyvät palvelut, eri-ikäisille lapsille suunnattu tekeminen
sekä monipuolinen, joustava ruokatarjonta. Lapsi- ja perhemyönteisyyteen kuuluu myös
se, että ymmärretään lapsiperheiden dynamiikkaa ja siihen liittyviä mahdollisia ajan- ja
tilankäyttöjen erilaisuuteen liittyviä tarpeita. Lapsi- ja perhemyönteisyyttä on se, että osataan kohdata eri-ikäisiä lapsia ja sitä kautta ilahduttaa myös vanhempia. Henkilöstön kyky
saada lapsi tuntemaan olonsa tervetulleeksi ja ainutlaatuiseksi luo tunnelman, jossa koko
perhe viihtyy. Siinä henkilöstön pienet eleet, hyväntuulisuus ja rentous ovat tärkeässä
roolissa samoin kuin lapsen toimijuuden tukeminen palvelupolun eri vaiheissa.
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Kuva 14. Lapsiperheen onnellistava hotellikokemus Sokos Hotelleissa

7.7

Tulosten pohjalta nousseet kipukohdat

Kehityskohteiden etsimisessä käytettiin apuna Osterwalderin ym. (2014, luku 1.2-1.3) arvolupauskanvaasia ja tuloksia tarkasteltiin kipukohtien kautta (liite 6). Tarkoituksena oli
löytää kehittämiskohde, johon keskittyä palvelumuotoiluprosessin seuraavissa vaiheissa.
Koska Sokos Hotelleja on paljon, yhtä selkeää kehittämiskohdetta oli haastava löytää.
Tutkimustulokset eivät olleet myöskään kaikki suoraan yhdistettävissä Sokos Hotelleihin,
sillä tutkimuksessa ei tutkittu juuri koettua asiakaskokemusta Sokos Hotelleissa vaan
ihannekokemusta. Kaikki haastateltavat olivat kuitenkin majoittuneet yhdessä tai useammassa Sokos Hotellissa lapsiperheenä ja monet kyselyn vastauksista olivat selkeästi kokemuksia Sokos Hotelleista. Huomionarvoista on myös se, että pääasiassa kommentit
olivat Sokos Hotellien kohdalta hyvin positiivisia ja vastaajat tuntuivat olevan tyytyväisiä
kokemuksiinsa. Vastauksissaan lapsiperheet raportoivat kuitenkin myös kielteisistä asioista. Osa niistä oli ns. yleisiä kipukohtia, kuten epäsiisteys, pysäköinnin hinta, meluavat asiakkaat sekä EU-vammaiskortista tietämättömyys, jotka eivät kuitenkaan olleet selkeästi
Sokos Hotelleihin yhdistettävissä. Seuraavat kehittämisen kohteet olivat yhdistettävissä
Sokos Hotels -ketjuun, vaikka huomioitavaa on, että näitä ei voi yleistää kaikkiin ketjun
hotelleihin.
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Lasten huomiointi kohdentuu vain pieniin lapsiin.
Hotelleissa ei ole tarpeeksi perhehuoneita, joissa isompi perhe voi majoittua mukavasti.
Aikuisilla ei ole mahdollisuutta rauhalliseen aamiaiseen, koska lapsilla on kiire pois
aamiaiselta.
Give away – tuote on aina sama.
Lasten ruokalistat ovat yksipuolisia.
Erikoisruokavalioita ei ole huomioitu tarpeeksi aamiaisella.
Sokos Hotellien www-sivuilla ei ole mahdollista varata perhehuonetta.
Sokos Hotellien www-sivuilla ei ole tarpeeksi tietoa lapsiperheen palveluista vaan
tieto pitää kysyä soittamalla.

Edellä mainittujen lisäksi kipukohdat on eritelty yksityiskohtaisemmin Peltosen poppoon ja
Nina ja Nelli Nautiskelijoiden palvelupolkujen yhteydessä (liitteet 7 ja 8).
Yhdistämällä kyselyn, haastatteluiden ja havainnoinnin avulla keräämäni aineistot laadin
seuraavat kipukohtiin perustuvat kysymykset kehitysvaiheeseen how might we – kysymysten avulla. How might we - kysymykset ovat hyödyllinen työkalu pohtia tuloksien tai
kipukohtien kautta uusia mahdollisuuksia (Lab82020b). How might we -kysymykset laadittiin Sokos Hotellien näkökulmasta. Kuten kuvissa 9 ja 10 näkyy, Sokos Hotellit huomioivat
lapsia hyvin eri tavoin. Hotellityypeistä ja asiakaskunnasta johtuen hotellit ovat muutenkin
erilaisia. Tästä syystä osa kysymyksistä on esitetty ns. ketjutason kysymyksinä ja osaa
tulisi tarkastella jokaisen hotellin kohdalla erikseen.
Ketjutasolla:



Isompien lasten huomiointi:
Miten voisimme huomioida hotelliin saapuessa eri-ikäisiä lapsia yhä paremmin?
Aikuisten ja lasten viihtyminen samassa tilassa yhtä kauan
Miten pienemmät lapset ja aikuiset saisi viihtymään aamiaisella tai muussa tilassa
yhdessä samaan aikaan?

Hotellitasolla ja/tai ketjutasolla:


Liian pienet huoneet:
Miten voisimme tarjota isommille perheille toimivia huoneratkaisuja?



Isompien lasten huomiointi:
Millaista tekemistä voisimme tarjota isommille, n. 7-12-vuotiaille lapsille?



Ruokailut
Miten voisimme kehittää ravintoloiden lasten ruokalistoja terveellisimmiksi, mielenkiintoisimmiksi ja myös lapsia kiinnostaviksi?

Tutkimustulosten perusteella lapsimyönteinen ilmapiiri kokonaisuudessaan koettiin merkitykselliseksi. Monissa vastauksissa Sokos Hotelleja kuvattiin lapsiperheen kannalta hyvi-
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nä vaihtoehtoina eikä lapsimyönteisyyden puuttuminen Sokos Hotelleissa tullut millään
lailla esille. Koska lapsi- ja perhemyönteinen tunnelma kokonaisuudessaan on tulosten
perusteella tärkeä osa lapsiperheen hotellikokemusta, viimeinen how might we kysymys
on kohdennettu jokaiselle Sokos Hotellille erikseen. Tämä kysymys tiivistää mielestäni
myös Sokos Hotellien palvelulupauksen ”yksilöllinen monelle” ja kattaa samalla onnellistavan hotellikokemuksen näkökulman lapsiperheiden näkökulmasta. Toinen kysymys liittyy viestintään eli miten asiasta tulisi kertoa asiakkaille.
Hotellitasolla:


Miten voisimme hotellina olla sekä fyysisesti että vuorovaikutuksen kannalta entistä lapsi- ja perhemyönteisempi erilaisille perheille?

Ketjutasolla:
 Miten voisimme viestiä asiakkaillemme paremmin siitä, että olemme lapsi- ja perhemyönteinen hotelli ja hotelliketju?
Varausprosessi ja hotellin palveluihin liittyvä viestintä eivät olleet osa tutkimusongelmaa,
mutta myös nämä asiat tulivat asiakkaiden kommenteissa esiin. Asiakaskokemus on prosessi, joka alkaa jo matkan suunnitteluvaiheesta (Lemon ja Verhoef 2016, 74-76) joten
tästä näkökulmasta on perusteltua nostaa myös nämä kehittämiskohteet esiin.

8

Johtopäätökset ja pohdinta

Lapsiperheen hotellikokemusta ei ole tietääkseni tutkittu kovinkaan paljon ilmiönä, vaikka
opinnäytetöitä yksittäisistä hotelleista löytyy jonkin verran. Lapsiperheen lomailusta löytyy
paljon kirjallisuutta ja tutkimuksia kansainvälisesti mutta Suomen kontekstissa tietoa löytyy
vähän. Tämä tutkimus tuo lisää ymmärrystä siitä, millaisia asioita tämän hetken suomalaiset lapsiperheet arvostavat erityisesti lyhyillä, Suomen sisäisillä hotellimatkoilla sekä Sokos Hotelleissa että muissa hotelleissa. Tutkimustulosten avulla on myös mahdollista tarkastella Sokos Hotellien nykyistä toimintaa lapsiperheen näkökulmasta ja pohtia mahdollisia kehityskohteita. Näiden aika on kuitenkin ehkä myöhemmin, kun Covid-19 -pandemian
aiheuttama poikkeustila vähenee ja hotelleilla on mahdollisuus tarkastella tulevaisuutta
ilman sen aiheuttamia rajoituksia.
Tutkimustulokset antavat Sokos Hotelleille arvokasta tietoa siitä, että tämän ajan lapsiperheet ovat perin tyytyväisiä Sokos Hotelleihin ja niitä pidetään haluttavina matkakohteina.
Eri Sokos Hotellit ovat myös tiedostaneet tämän asiakasryhmän tarpeita ja vastaavat niihin monin tavoin. Sokos Hotels -ketjun eri hotellityypit tarjoavat erilaisia kokemuksia erilaisille asiakkaille ja vaihtoehtoja löytyy eri tilanteisiin. Lapsiperheiden moninaisuuden tiedostaminen on rikkaus, jota Sokos Hotellit voisivat hyödyntää enemmänkin juuri hotelli-
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tyyppien yhteydessä. Vaikka kylpylähotellit ovat lapsiperheistä ehkä kiinnostavimpia kohteita, myös hemmottelulomat ja ohikulkumatkat ovat lapsiperhesegmentille tyypillisiä.
Tutkimustulokset valottavat myös sitä, kuinka suuri merkitys hotellilomalla on lapsiperheille. Käytiin hotellissa sitten kerran vuodessa tai hyvinkin usein se on jotain erilaista, johon
liittyy paljon odotuksia ja toiveita.
Lapsiperheen vaatimukset ovat erilaisia verrattuna esim. liikematkustajan tai pariskunnan
tarpeisiin ja perheet matkustavat hyvin sesonkien mukaisesti koulujen loma-aikoina tai
viikonloppuisin. Tämä asettaa hotelleille omat haasteensa, sillä palvelujen ylläpitäminen ja
lapsiperheen kohtaaminen vaativat harjoitusta, jota hotelleissa ei kohteesta riippuen voida
harjoitella kuin muutaman kuukauden vuodessa. Tärkeä kysymys onkin, miten olla lapsiperhemyönteinen myös silloin, kun majoittumassa on vain yksi perhe. Miten luoda ja ylläpitää lapsiperhemyönteistä tunnelmaa, vaikka leikkihuoneen korvaisi kirjahylly vastaanotossa eikä Onni Orava vieraile aamiaisella. Näkisin, että tässä yhteistyö eri toimijoiden
kanssa, lapsiperheen vaatimustasoa vastaava huonevarustelu, pienet ilahduttavat asiat
sekä vuorovaikutuksen ja kohtaamisen merkitys korostuvat. Sokos Hotellien onnellistamisen kulttuuri on vahva ja rohkaisee juuri näihin pieniin, tilannetajua vaativiin tekoihin. Myös
myyntipalvelun merkitys korostuu toiveiden kirjaamisessa sekä yksilöllisessä kohtaamisessa, jotta lapsiperheiden onnellistaminen olisi vieläkin helpompaa myös sesongin ulkopuolella.
8.1

Kehitysehdotukset ideoinnin pohjalle

Tutkimustulosten ja how how might we -kysymysten pohjalta laadittiin kehitysehdotuksia,
joita Sokos Hotellit voivat hyödyntää palvelumuotoiluprosessin ideoinnissa ja jatkojalostuksessa. Kehitysehdotukset ovat sekä aineellisia että aineettomia keinoja edistää lapsiperheen hotellikokemusta Sokos Hotelleissa.
Vaikka Sokos Hotellit ovat keskenään monin tavoin erilaisia, tämän tutkimuksen mukaan
Sokos Hotels -brändi on vahva ja lapsiperheiden kokemukset ja näkemykset brändistä
ovat positiivisia. Myös Reader's Digestin Luotetuin Merkki -tutkimuksessa Sokos Hotellit
valittiin Suomen luotetuimmaksi hotelliketjuksi jo 9. kerran (Sokos Hotels 2020b). Tämän
tutkimuksen tarkoituksena oli löytää lapsiperheen hotellikokemukseen liittyviä kehityskohteita, joita Sokos Hotellit voivat hyödyntää koko ketjutasolla. Bravon ym. (2019, 400) tutkimuksen mukaan asiakkaan tunteet, tyytyväisyys ja kokemukset ketjun yksittäisestä hotellista vaikuttavat asiakkaan asenteeseen koko hotelliketjua kohtaan. Sillä on vaikutusta
myös asiakkaan aikomuksiin palata hotelliin, suositteluun sekä siihen, kuinka skeptisesti
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he suhtautuvat kielteiseen tietoon (Bravo ym. 2019, 400). Tästä näkökulmasta jokainen
onnellistava lapsiperheen lomakokemus Sokos Hotellissa lisää lapsiperheen halua majoittua ketjun toisessa hotellissa uudelleen tai suositella sitä ystävilleen.
8.1.1

Onni Orava

Yksi selkeä johtopäätös tämän tutkimuksen osalta on se, että Onni Oravalla on arvoa lapsiperheille. Tämän tutkimuksen kommentit Onni Oravasta olivat lähes poikkeuksetta positiivisia eikä hotellien edustajilta tai asiakkailta tullut selkeitä kehitysehdotuksia Onni Oravan suhteen. Nykytilan kartoittamisen pohjalta voidaan kuitenkin todeta, että Sokos Hotels
–brändin näkökulmasta Onni Orava on hieman irrallinen hahmo eikä esiinny systemaattisesti hotelleissa. Onni Orava on enemmänkin hahmo, jonka lapsi saattaa tavata jossain
Sokos Hotellissa. Yksi keino tehdä Onni Oravasta systemaattisempi olisi puvun hankkiminen useampaan yksikköön ja lisätä suunnitelmallisuutta sen käytössä ja toiminnassa.
Myös Onnin tarinan kirjoittaminen uudelleen ja nykylapselle sopivaksi olisi yksi keino tuoda Onni Orava eloon Sokos Hotelleissa. Koska jokainen Sokos Hotelli on jo nyt identiteetiltään omanlainen, voisiko Onni Oravalle kehittää tarinan, jota voisi soveltaa eri tavalla eri
hotelleissa? Niissä hotelleissa, joissa Onni Orava ei usein vieraile fyysisesti, se voisi elää
kuitenkin tarinan avulla, joka sitoisi sen kaikkiin Sokos Hotelleihin. Koska aktiviteetit ovat
tutkimuksen valossa vastaajille tärkeitä, tarinaa voisi hyödyntää myös niiden järjestämisessä.
Toinen tapa hyödyntää Onni Oravaa olisi yhdistää Sokos Hotellien onnellistaminen ja yksilöllinen monelle -lupaus uudeksi lapsiperheille suunnatuksi kattolupaukseksi. Esim.
”ONNI at Sokos Hotels” voisi olla kattolupaus siitä, että onni eri muodoissaan asuu kaikissa Sokos Hotelleissa, myös Onni Orava perheen pienimmille. Onni on kaikille erilaista
ja tutkimuksen perusteella myös Sokos Hotellit ja lapsiperheet ovat erilaisia keskenään.
Koska monet Sokos Hotellit huomioivat lapsiperheitä jo nyt monilla tavoin, tämä kattolupaus mahdollistaisi sen, että jokainen hotelli saisi tuoda omia vahvuuksiaan esiin systemaattisella mutta brändätyllä tavalla Onni Oravaa unohtamatta. Tätä voisi myös hyödyntää markkinoinnissa.
8.1.2

Give away -tuote sisäänkirjautuessa tai hotellihuoneessa

Tutkimuksen pohjalta voidaan todeta, että monet asiakkaat kokevat hotellihuoneessa olevan yllätyksen erityisen ilahduttavana. Myös sisäänkirjautuessa lapsiperheet arvostavat
pientä lahjaa sekä pienemmille mutta myös isommille lapsille. Tällä hetkellä Onni Oravan
puuhakirja on ketjun tasolla määritelty lahja lapsille. Lisäksi mm. Vihman (4.6.2020) mukaan hotellit antavat lapsille omia yllätyksiä esim. popcornia tai tikkareita. Ideointipaja sii78

tä, millaisin eri tavoin eri ikäisiä lapsia voisi ilahduttaa hotellin saapuessa, antaisi kaikille
Sokos Hotelleille uusia ideoita ja oivalluksia. Myös lasten osallistamisen tai erilaisten kokeilujen kautta olisi mahdollista luoda ns. give away -menu, josta lapsi saisi itse valita mieluisen yllätyslahjan. Tämä tukisi myös lapsen toimijuuden tunnetta, joka nousi tutkimuksessa tärkeänä asiana esille.
Yksilöllinen yllätys hotellihuoneessa vaatii tietoa siitä, kuka huoneeseen majoittuu.
Miten hotellihuoneeseen voisi jättää lahjan, joka ilahduttaa juuri siihen huoneeseen majoittuvaa lasta? Usein toiveet huoneesta kysytään sisäänkirjautuessa, ja huone valitaan vasta
tässä vaiheessa. Olisikin tärkeä saada tietää toiveet jo ennakkoon, jolloin huone olisi etukäteen valittu ja yllätys olisi valmiina odottamassa. Toiveiden kysymisessä ja kirjaamisessa myyntipalvelu sekä Sokos Hotellien verkkosivut ovat tärkeässä roolissa.
8.1.3

Tuotteistaminen

Tuotteistamista voidaan tässä lähestyä erilaisten palveluiden paketoimisena lapsiperheille
sopivaan muotoon. Tutkimuksessa tuli ilmi se, että lapsiperheet eivät aina matkusta ns.
ydinperheenä vaan kokoonpanona on usein äiti-lapsi tai isä-lapsi. Myös isovanhemmat
olivat muutamassa lyhyessä haastattelussa mukana ja se tukee mm. Schänzelin ja Yeoman (2015) tuloksia eri sukupolvien lisääntyvästä matkustelusta.
Hemmottelupaketti: Asiakaspersoona Nina ja Nelli Nautiskelijat edustavat pientä kokoonpanoa. Voisiko äiti-tytär, isä-poika tai erilaiset muut kokoonpanot houkutella majoittumaan esim. hemmottelupaketin muodossa? Solo-hotellit sopisivat hemmottelulomaan
erinomaisesti tälle hotellityypille ominaisten erityispiirteiden vuoksi. Tutkimuksessa tuli
esille, että kylpypommit, karkit ja juomien sekoittelu tuovat iloa ja luksusta erityisesti lapsille. Erilaiset hemmotteluun liittyvät oheistuotteet toisivat lisäarvoa asiakkaille ja lisämyyntiä
hotellille. Tutkimustulosten mukaan erityisesti alakouluikäiset lapset pitävät siitä, että saavat tehdä aikuisten asioita aikuisten kanssa. Esim. lapsen ja aikuisen yhteinen hemmotteluhoito olisi keino lähentää perhettä ja rohkaista heitä nauttimaan yhteisestä ajasta.
Perhehuoneet: Perhehuoneiden merkitys nousi vahvasti esille tutkimuksessa. Eri Sokos
Hotelleissa on erilaisia perhehuoneita ja niiden määrä ja muoto vaihtelevat paljon eri paikkakunnilla. Perhehuoneella on kuitenkin suuri merkitys hotellikokemukselle ja sen arvoa
voisi tuoda esille sekä tuotteistamisen että markkinoinnin näkökulmasta. Olisikin tärkeä
tuoda esille esim. viestinnässä sitä, missä hotelleissa perhehuoneita on, millaisia ne ovat
ja millaisin varusteluin. Perheen yhteisen ajan kannalta juuri huoneella ja sen hinnoittelulla
on iso merkitys matkaa suunniteltaessa ja erityisesti itse hotellivierailun aikana.
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Ruokailut: Tuotteistaminen liittyy myös lapsiperheen ruokailuihin. Tutkimustulosten mukaan sekä päivällinen, välipalat että iltapala kuuluvat usean lapsiperheen hotellivierailun
rutiineihin. Vastaajat olivat hyvin tyytyväisiä aamiaiseen ja Sokos Hotelleissa on normaalisti heinäkuussa tarjolla lasten aamiainen. Havainnoinnin perusteella aamiaisella voisi
kehittää aikuisen ja lapsen mahdollisuutta istua aamiaiselle yhtä aikaa. Yksi keino olisi
esim. aamiaiskonseptiin sopivan tarjottimen muotoilu siten, että se mahdollistaisi sekä
aikuisen että lapsen aamiaisen keräämisen samalle tarjottimelle yhden hakukierroksen
aikana. Myös päivällisen ja iltapalan voisi tuotteistaa lapsiperheelle entistä sopivammaksi.
Esim. Original Sokos Hotel Arinassa tarjoillaan sesonkina iltapuuro pitkän matkan jälkeen
väsyneille matkaajille. Lasten ruokalistan tarkasteleminen Sokos Hotelleissa olisi myös
mietinnän arvoinnen asia. Yhteisessä kehittelypajassa teemalla ”jotain muuta kuin burgereita” lapset ja aikuiset pääsisivät kehittelemään yhdessä lapsille maistuvaa nimikkoannosta tai listaa, joka vastaisi sekä pienempien lasten että isompien koululaisten makua.
Luovat kokoustilat lasten käyttöön: Tutkimuksessa tuli esille myös leikki- tai oleskelutilan merkitys eri-ikäisille lapsille. Useimmissa Sokos Hotelleissa on lapsille oma leikkitila.
Esim. Vihman (4.6.2020) mukaan haasteena on, että isoja leikkitiloja ei ole mahdollisuutta
pitää ympäri vuoden. Kuitenkin monissa Sokos Hotelleissa on luova kokoustila, jossa sisustuksessa on huomioitu värit, leikillisyys ja rentous. Oma näkemykseni kokousvaraajana on se, että luovat kokoustilat ovat yleensä vapaina juuri viikonloppuina sekä lomaaikoina. Voisiko näitä tiloja hyödyntää isompien lasten tiloina? Säkkituolit ja jumppapallot
luovan tilan vakiovarusteena olisivat isommille lapsille mieluisia löhöilypaikkoja, ja pelejä
ja videoita voisi säilyttää kaapissa tai verhojen takana.
Digitaalisuus huoneessa: Vaikka kyselyn mukaan vanhemmat eivät kaivanneet digitaalisia viihdepalveluja, digitaalisuuden ja matkapuhelimien käyttö lasten ja nuorten keskuudessa on tutkimuksen mukaan arkipäivää. Myös hotellihuoneella on iso merkitys lapsiperheen hotellikokemuksessa. Digitaalisuutta voisi hyödyntää erilaisilla palveluilla eri ikäisille
lapsille ja koko perheelle. Elokuvailta popcornien kera olisi yhteistä aikaa hotellihuoneessa. Vaikka asiakkaat voivat käyttää omia suoratoistopalveluita hotellihuoneen WiFi:n kautta, hotelli voisi tuotteistaa tämän limujen ja popcornien kera. Digitaalisuutta voisi myös
hyödyntää siten, että tervetulolahjana lapselle tai nuorelle annettaisiin ilmainen tunnus
äänikirjapalveluun tai muuhun digitaaliseen kanavaan. Pienemmille lapsille digitaalisia
palveluita voisivat olla esimerkiksi nukahtamiseen sopiva musiikki tai valaistus, jotka lisäisivät elämyksellisyyttä mutta toisivat myös vanhemman arkeen helpotusta.
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8.1.4

Lapsiperhemyönteisyys-valmennus tai check list

Tämän tutkimuksen mukaan lapsiperhemyönteinen tunnelma syntyy paljolti vuorovaikutuksen ja kohtaamisen kautta. Ojakosken (27.8.2020) mukaan SuperPark sisäaktiviteettipuistojen henkilökuntaa koulutetaan erilaisten roolileikkien avulla kohtaamaan erilaisia
tilanteita. Mm. äänensävy, hymyily, lapsen tasolle asettuminen ja lapselle puhuminen ennen aikuiselle puhumista ovat SuperParkin ohjaajan käsikirjassa kuvattuja asioita. Kaikilta
lapsirakkaus ei tule luonnostaan mutta usein toistuvia tilanteita on mahdollista opettaa.
Myös työkaverin seuraaminen ja heiltä oppiminen auttavat silloin, jos itsellä ei ole kokemusta lapsista. (Ojakoski 27.8.2020.) Samoin Koskelo (26.6.2020) kertoo, kuinka Perheet
Safkaa -tapahtumassa koulutettiin ravintoloita kohtaamaan lapsiperheitä hyvinkin konkreettisesti esim. kertomalla, kuinka kauan mikrossa lämmitetään vauvanruokapurkkia.
Tällainen lapsiperheen kohtaaminen -työpaja hotellin coachien kanssa olisi yksi keino
tiedostaa lapsiperheelle ominaisia tarpeita, mikäli lapsiperheen arki ja asiat eivät omassa
arjessa ole läsnä. Hyvä esimerkki ideoiden jakamisesta on Vihman (4.6.2020) kertomus
siitä, kuinka Original Sokos Hotel Ilveksen hissikyltti ”Lasten ollessa hississä, aikuiset eivät saa painaa hissinappia" jalkautettiin useaan Sokos Hotelliin. Vihma (4.6.2020) suositteleekin ideoiden ja vinkkien jakamista henkilökunnan kesken. Henkilökunnan valmentamisessa voisi myös hyödyntää varhaiskasvatuksen ja kasvatusalan asiantuntijoita tai
opiskelijoita.
Yksi keino lisätä lapsiperheisiin liittyvien tarpeiden tiedostamista olisi luoda lapsiperhemyönteisyyden laatustandardi tai check list. Tämän avulla jokainen hotelli voisi tarkistaa, onko hotellin varustetaso, henkilökunnan asenne tai www-sivuilla oleva tieto lapsiperheiden tarpeisiin riittävää. Myös Koskelon (26.6.2020) mukaan lapsimyönteinen palvelu
on esim. vanhempien ennakointiin vastaamista. Varsinkin pienten lasten kanssa matkustettaessa matkalle pakataan mukaan vaippoja, ruokia, leluja ja kirjoja ja hotelli voi toiminnallaan vastata tähän tarpeeseen (Koskelo 26.6.2020).
8.1.5

Verkkosivut varauskanavana ja tiedon lähteenä

Hotelliloman suunnittelu ja odottaminen alkavat jo varausvaiheessa ja Sokos Hotellien
verkkosivut ovat monelle lapsiperheelle ensimmäinen kontakti Sokos Hotelleihin. Useassa
vastauksessa tuli ilmi, että perhehuoneita on vaikea varata verkossa. Eräs vastaaja myös
kirjoitti, että verkkosivuilta ei ole helppoa saada tietoa siitä, millaisia palveluita hotellissa
on. Holapan (28.2.2020) mukaan lapsiperheet soittavat jonkin verran hotellin vastaanottoon ennen majoittumista ja tiedustelevat mm. kylpylään ja pysäköintiin liittyviä asioita.
Sokos Hotellien verkkosivuja uudistetaan parhaillaan ja olisikin tärkeää, että tieto olisi
helppo löytää ja se olisi yhteneväistä kaikissa Sokos Hotelleissa. Mm. Schänzel ja Yeo81

man (2015) toteavat, että lapsiperheet ovat turvallisuushakuisia ja haluavat ennakoida
sekä tietää asioista. Tämä todennäköisesti korostuu erityisesti Covid-19 -pandemian aikana. Olisikin tärkeää miettiä, mitä Sokos Hotellien tulisi kertoa www-sivuilla, jotta lapsiperhe
saisi tarvittavan tiedon, käytännöllisyys, ennakointi ja unelmointi mahdollistuisivat ja tieto
olisi jokaisella hotellilla suhteellisen samanlaista ja samanlaatuista. Tulevaisuudessa digitaaliset varauskanavat myös mahdollistavat entistä yksilöllisemmän ja räätälöidymmän
palvelun tekoälyn ja automatisoinnin yleistyessä. Digitalisaation hyödyntäminen varausprosessissa hyödyttää myös lapsiperheiden tarpeita ja vaatimuksia.
8.2

Ehdotukset jatkotutkimusta varten

Tähän tutkimukseen vastasi eri ikäisiä vanhempia mutta haastateltavina oli pääosin yli 35vuotiaita äitejä ja isiä. Olisikin mielenkiintoista tutkia tarkemmin selkeästi nuorempien vanhempien näkemyksiä. Myös Von Wallpach, Hemetsberger, Thomsen ja Belk (2020) tutkivat luksushetkeen liittyvässä tutkimuksessaan vuonna 1980 ja sen jälkeen syntyneitä
henkilöitä, joille kokemuksellisuuden käsite on erilaista kuin muille sukupolville (Von Wallpach ym. 2020, 493). Myös muutaman vuoden päästä olisi mielenkiintoista tutkia sitä,
onko esim. digitaalisuuden ja elämyksellisyyden tarve muuttunut sekä vanhempien että
lasten keskuudessa.
Kun Covid-19-pandemian rajoitukset vähenevät, olisi mielenkiintoista toteuttaa alkuperäinen ajatus hotellikokemuksen tutkimisesta reaaliajassa esim. Experience Fellow sovelluksen kautta. Tämän mobiilisovelluksen avulla hotellivieras voi ottaa kuvia, videoita
sekä kirjoittaa tunnelmia hotellissa majoittuessaan, jolloin hotelli saa arvokasta tietoa juuri
senhetkisestä kokemuksesta ja tunteesta. Mobiilisovelluksen avulla olisi myös helppoa
innostaa lapsi mukaan valokuvaamiseen ja isommat lapset saisivat kirjoittaa omia ajatuksiaan suoraan sovellukseen.
8.3

Pohdinta

Lapsiperheen onnellistava hotellikokemus voidaan nähdä kuin hetkenä luksuskodissa,
jossa kodin mukavuus, varustelu ja helppous yhdistyvät palvelun ja elämyksellisyyden
kanssa. Von Wallpach ym. (2020) kirjoittavat artikkelissaan luksushetkestä (engl. moments of luxury), joka kuvastaa hetken ja hetkellisyyden merkitystä arjesta irtautumisen,
nautinnon ja merkityksellisyyden näkökulmasta. Hetken luksus tai luksushetki on usein
jaettua, pientä, vapauttavaa, onnellista, täydellistä ja jännittävää. Luksushetki on kokijansa
näköinen ja henkilökohtainen asia. (Von Wallpach ym. 2020, 499-500.)
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Hotellin kutsuminen ”kodiksi kaukana kotoa” pitää paikkansa, kun matkustetaan perheen
kanssa. Monet arjen rutiinit ovat mukana matkallakin ja ne ovat tärkeitä asioita sekä vanhemmille että lapsille. Oman kodin etuna on se, että tavarat ovat paikallaan ja varustetaso
perheen tarpeisiin sopiva. Toisaalta hotellikokemuksen luksus kotiin verrattuna on se, että
saa irtautua normaalista arjesta eli ruuanlaitosta, siivoamisesta, töistä, koulusta ja harrastuksista. Hotellihuone on siisti ja puhdas, näköalat kohdallaan ja tilaa riittävästi. Toisaalta
tilan puute hotellissa on usein se, joka jää kakkoseksi kotiin verrattuna.”Valmiiseen pöytään” asettuminen hotellissa on perheen vanhemmille tärkeää. Lisäksi mahdollisuus valita
merkitsee paljon sekä lapsille että aikuisille. Hotellissa kaikki voivat valita sitä, mitä itselle
sopii toisin kuin kotona, jossa valmistetaan yleensä yhteinen ateria kaikille. Makunautinnot
sekä mahdollisuus herkutella myös aamiaisella ovat tärkeä osa arjesta irtautumista. Hotellin luksukseen kuuluvat myös rentoutuminen, hyvin nukuttu yö pehmeissä lakanoissa, kiva
tekeminen sekä aika, jolloin saa ja pitää olla vain yhdessä.
Lapsiperheen lomalla kaikki ei aina kuitenkaan mene unelmien mukaan, sillä mukana on
erilaisia persoonia ja erilaisia tarpeita. Onnellistavassa, unelmien hotellikokemuksessa
elämään kuuluvia ristiriitoja on kuitenkin mahdollisimman vähän. Kodin helppous ja hotellin luksus yhdistyvät ja kokemus tuntuu hetkeltä irti arjesta. Tärkeä kysymys on, miten
hotelli voisi luoda puitteet luksuskodinomaisuudelle? Miten henkilökunta voisi toiminnallaan olla kuin varavanhempi, varautuneena kaikkeen ja valmiina ojentamaan kätensä ennen, kuin edes tarvitaan? Kertomaan jo etukäteen, että kaikkea on saatavilla, me pidämme teistä nyt hyvää huolta. Uskaltakaa tulla kysymään, uskaltakaa luottaa, että asiat toimivat, uskaltakaa hetkeksi irrottaa ote ja rentoutua. Olla läsnä hetken vietävissä.
Hetkessä eläminen muistuttaa Csikszentmihalyin (1990) määritelmää flow-tilasta (tämän
raportin luku 4). Oma näkemykseni on, että hetkeen pysähtymiseen vaikuttaa merkittävästi ihmisen oma mieli. Myös Wallsin ym. (2011a) mallissa asiakaskokemukseen vaikuttavat
henkilökohtaiset asiat. Tolle (1997, luku 4) kirjoittaa kirjassaan Läsnäolon voima siitä,
kuinka ihmisen mieli harhailee usein menneessä ja tulevassa mutta hetkessä eläminen ja
sen kirkas tiedostaminen tuntuvat monista vaikeilta. Tämän tutkimuksen valossa lomailussa on kyse juuri hetkestä nauttimisesta. Von Wallpachin ym. (2020, 495) mukaan jonkin
keskeyttävä luksushetki (engl. interrupting luxury moment) liittyy usein lomailuun ja vapauden tunteeseen. Hetki voi olla hyvinkin pieni, kuten kahvihetki, leikkihetki tai lempikirjan lukeminen. (Von Wallpach ym. 2020, 495). Toisaalta vaikuttaisi, että lapsiperheen
hotellikokemuksessa myös rituaaleilla on merkitystä. Rituaaaliset luksushetket (engl. ritualistic luxury moments) ovat jotain arvokasta ja toistuvaa (Von Wallpach ym. 2020, 497).
Tämän tutkimuksen vastaajille rituaalisia hetkiä olivat mm. ostosten levittäminen sängylle
hotellihuoneeseen saapuessa, karkkipussin kanssa sängyllä pötköttäminen tai eräälle
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äidille tärkeä munavoi karjalanpiirakan kanssa, jota ilman aamiaiskokemus jäi vajaaksi.
Oman kokemukseni valossa hetkessä eläminen näyttäisi olevan lapsille luontaisempaa
kuin aikuisille. Ehkä lapsiperheen onnellistava hotellikokemus onkin yhdessä hetkessä
elämistä. Hotelli voi luoda sille parhaat mahdolliset puitteet mutta loppujen lopuksi asiakas valitsee itse, miten ja mihin hän hetkensä käyttää.
Toki hotelli ja matkan syy vaikuttavat paljon siihen, kuinka paljon hotellissa vietetään aikaa. Kylpylähotelleissa vietetään usein koko viikonloppu eikä hotellista juuri poistuta. Joissakin hotelleissa ympäristö tarjoaa niin paljon virikkeitä kävelymatkan päässä, että hotellilla piipahdetaan vain nukkumassa ja aamiaisella. Palveluhetket ovat kuitenkin jokaisessa
hotellissa samoja ja myös hetket niiden välissä merkitsevät. Lyhyt leikkihetki ennen uloskirjautumista voi olla merkittävä hetki perheelle, vaikka se olisi kestoltaan lyhyt. Toisaalta
lapset voivat pysähtyä esim. uimisen äärelle hyvinkin pitkäksi aikaa. Kysymys onkin, miten
luoda hetkiä, joiden äärellä sekä vanhemmat että lapset voivat pysähtyä viihtymään yhdessä ja erikseen sekä yhdessä erikseen.
Jo edellä lainasin Haloo Helsinki! -yhtyeen sanoja kappaleesta ”Hetki on Kaunis”. Myös
Tehosekoitin-yhtyeen kappaleen nimi ”Hetken tie on kevyt” kuvastaa monilla tavoilla lapsiperheen hotellikokemuksen ideaalia, vaikka todellisuus ei aina olisikaan höyhenenkevyttä. Hotellikokemus merkitsee monelle lapsiperheelle hetkellistä kuplaa irti tavanomaisesta.
Kuvaan 15 on tiivistettynä erilaisia hetkiä, joita lapsiperheet tämän tutkimuksen valossa
kokevat hotellissa majoittuessaan.
Sokos Hotellien onnellistamisen kulttuuri tukee hyvin paljon sekä lapsiperhemyönteisyyteen että hetkellisyyteen liittyviä arvoja. Onnellistaminen on asiakkaan yksilöllistä ja tilannekohtaista yllättämistä ja ilahduttamista, joka mahdollistaa prosessien jättämisen takaalalle ja ihmisen kohtaamisen sellaisena, kuin hän on. Onnellistaminen linkittyy mielestäni
vahvasti Korkiakosken ja Gerdtin (2016, 116-118) kuvaukseen asiakaskeskeisyydestä,
jossa työntekijöiden valtaistaminen ja vastuunkanto korostuvat. Lapsiperheen onnellistava
hotellikokemus on jokaiselle omanlainen mutta toivon, että työni kautta on mahdollista
päästä sitä hieman lähemmäksi. Tämän tutkimuksen valossa hotellikokemus merkitsee
lapsiperheelle paljon mutta uskon, että Covid-19 -pandemian varjostamana aikakautena
onnellistavat, yhteiset hetket merkitsevät lapsiperheelle jopa normaalia enemmän.
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Kuva 15. ”Hetkien puu” lapsiperheen hetkiä Sokos Hotelleissa
8.3.1

Reabiliteetti ja validiteetti

Tutkimuksen aihe lähti henkilökohtaisesta kiinnostuksestani lapsiperheiden hotellikokemukseen. Työskentelen S-ryhmän myyntipalvelussa ja olen kahden lapsen äiti, joten aihe
oli sekä työn että vapaa-ajan kannalta mielenkiintoinen.
Tuomen ja Sarajärven (2018, 118) mukaan puolueettomuudella tarkoitetaan sitä, pyrkiikö
tutkija ymmärtämään ja kuulemaan tiedonantajia itsenään vai suodattuuko tiedonantajan
kertomus tutkijan oman kehyksen läpi. Laadullisessa tutkimuksessa tämä myönnetään,
koska tutkija on luonut tutkimusasetelman ja tulkitsee sitä. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 118119.) Pyrin kuitenkin koko prosessin ajan siihen, että omat henkilökohtaiset mielipiteeni
ohjaisivat tutkimusta mahdollisimman vähän erityisesti aineiston analyysia tehtäessä. Lisäksi käytin paljon suoria lainauksia sekä pidin aineistoa läsnä koko ajan tulkintoja tehtäessä. Hilesin ja Čermákin (2007, 2) mukaan laadullinen tutkimus vaatii kriittistä itsetarkkai85

lua tutkijan ennakkoasenteista, kiinnostuksen kohteista ja päätelmistä. He myös peräänkuuluttavat läpinäkyvyyden merkitystä laadullisessa tutkimuksessa koko prosessin ajan.
Tutkimuksen suunnittelu ja toteutus sekä analysointi tulee tehdä lukijalle niin läpinäkyväksi, että ne olisi mahdollista toteuttaa uudelleen. (Hiles & Čermák 2007, 2.) Myös Kanasen
(2017, 176) mukaan laadullisessa tutkimuksessa luotettavuustarkastelun edellytys on riittävä dokumentaatio, jonka avulla voidaan arvioida tutkijan tekemiä ratkaisuja. Tästä syystä pyrin prosessin ajan dokumentoimaan tekemiäni valintoja sekä perustelemaan niitä.
Kipukohdat nostin suoraan kyselyn avoimista vastauksista sekä haastattelujen aineistosta
kehittämiskohteiksi ja peilasin niitä asiakasymmärryksessä saamaani tietoon Sokos Hotellien nykytilasta.
Reabiliteetti: Kanasen (2017, 175) mukaan reabiliteetti tarkoittaa tulosten pysyvyyttä.
Pysyvyys tarkoittaa sitä, että mikäli tutkimus uusitaan, saadaan samat tulokset. Reabiliteetti liittyy paljolti tutkimuksen toteuttamiseen. (Kananen 2017, 175.)
Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta lisää aineiston saturaatio eli kyllääntyminen. Kyllääntyminen tarkoittaa sitä, että lähteiden tarjoamat tutkimustulokset alkavat toistua. (Kananen 2017, 178.) Tässä tutkimuksessa fokusryhmäkeskustelun ja 6 haastattelun jälkeen
samat asiat alkoivat toistua ja eroavaisuudet asiakaspersoonien välillä alkoivat näkyä.
Toinen luotettavuuden lisäämisen keino on vahvistettavuus eli aineistotriangulaatio. Se
tarkoittaa sitä, että eri lähteistä kerätyn todistusaineiston avulla saadaan vahvistusta esitetyille väitteille tai tulkinnoille. (Kananen 2017, 177.) Käytin tutkimuksen asiakasymmärrysvaiheessa erilaisia tiedonhaun menetelmiä esim. kyselyä, haastatteluja ja havainnointia,
jotka yhdistelemällä pyrin vahvistamaan tulosten paikkansapitävyyttä.
Myös aikaisemmat tutkimukset ovat keino lisätä tutkimuksen luotettavuutta mutta se vaatii
perehtyneisyyttä kirjallisuuteen (Kananen 2017, 179). Aloitin teoreettisen viitekehyksen
kirjoittamisen joulukuussa 2019 ja perehdyin monipuolisesti sekä lapsiperheen lomailuun,
asiakaskokemukseen sekä elämykseen. Tuloksia analysoidessani peilasin niitä teoreettisessa viitekehyksessä esittämiini lähteisiin.
Kananen (2017, 177) mainitsee luotettavuuden lisäämisen välineinä myös informantin
vahvistuksen sekä tulkinnan ristiriidattomuuden. Tässä tutkimuksessa en pyytänyt haastateltavilta vanhemmilta vahvistusta tulkinnoilleni. En myöskään käyttänyt toista tutkijaa
vahvistamaan, päätyykö hän samaan lopputulokseen. Näin ollen nämä kaksi luotettavuuskriteeriä eivät toteudu tässä tutkimuksessa. En myöskään käyttänyt tilastollisia menetelmiä määrällisen kyselyn analysoimiseksi, joka olisi voinut tuoda lisää luotettavuutta kyselytutkimukseen. Keskiarvojen sijaan käytin tarkkoja %-lukuja raportoidakseni kyselyn
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tuloksia, sillä neutraali arvosana 3 vääristi keskiarvoa. Tämän olisin voinut välttää siten,
että neutraali olisi merkitty luvuksi 0.
Covid -19 pandemian vaikutus tutkimusprosessiin: Tutkimusprosessi oli pitkä, sillä
tiedonkeruu alkoi joulukuussa 2019 ja jatkui aina heinäkuuhun 2020 asti. Osan asiakasymmärryksestä ehdin kerätä jo ennen Covid-19 -pandemiaa, esim. haastattelut hiihtolomaviikolla sekä Sokos Hotellien nykytilan kartoittamisen. Kevään Covid -19 -pandemian
vuoksi jouduin kuitenkin pohtimaan menetelmävalintoja uudelleen. Alustavan suunnitelman mukaisesti olisin halunnut tutkia lapsiperheiden asiakaskokemusta Sokos Hotelleissa
pelkästään laadullisin menetelmin. Tässä haastattelut majoituksen jälkeen tai päiväkirjamainen kokemuksen raportointi olivat ensisijaisia vaihtoehtoja. Hotellien sulkemisen ja
kesän 2020 tilanteen vuoksi aloitin kuitenkin kyselyllä, jotta tutkimus pysyisi aikataulussa.
Näkökulma asiakaskokemukseen myös hieman muuttui ja tutkin asiakkaiden näkemyksiä
ihanteellisesta lapsiperheen hotellikokemuksesta. Tutkimuskysymyksiä ei kuitenkaan tarvinnut muuttaa ja pystyin hyödyntämään jo ennen pandemiaa kerättyä aineistoa.
Tutkimusmenetelmät tukivat toisiaan. Kyselyn avulla sain isommalta vastaajamäärältä
ajatuksia siitä, mitkä asiat koettiin hotellikokemuksessa tärkeinä. Kyselyn avulla sain myös
rekrytoitua haastateltavaksi kuusi erilaista henkilöä, jotka asuivat eri puolilla Suomea.
Heillä oli myös kokemuksia monista eri Sokos Hotelleista. Kyselyn kanava oli sosiaalinen
media, joten tiedostan, että vastaajiksi päätyivät vain ne, jotka käyttävät sosiaalista mediaa.
Covid -19 aiheuttamat muutokset ihmisten elämässä saattoivat hieman vaikuttaa siihen,
miten vastaajat vastasivat. Khoo-Lattimoren ym. (2018, 163) mukaan asiakkaiden haastattelu heti lomakokemuksen jälkeen jopa ennen kotiinpaluuta edesauttaa merkitysten ja
kokemuksen muistamista. Covid-19 -tilanteesta johtuen tässä tutkimuksessa monen haastateltavan ja vastaajan hotellimajoituksesta oli kulunut useita kuukausia. Saattoi siis olla,
että hotellimajoitusta muisteltiin hieman suuremmalla lämmöllä verrattuna tilanteeseen,
jossa kokemus olisi ollut hetki sitten. Vaikka kesä 2020 olikin Covid-19 -pandemian vuoksi
erilainen kuin normaalisti, vastauksissa ei missään kohden mainittu koronaa. Sekä kyselyyn että haastatteluihin vastanneet pystyivät hyvin irrottautumaan poikkeusajasta ja ajattelemaan ilmiötä sekä muistojen että unelmien näkökulmasta.
Muistin merkitys korostui lapsilta kysyttäessä. Monelle lapselle esim. 6 kk sitten tapahtunut hotellimajoitus ei ollut kovin tuoreessa muistissa. Pienemmille lapsille olisi ollut helpompaa kertoa kokemuksesta, joka tapahtui hetki sitten. Esim. hiihtolomaviikolla lasten
vastaukset hotellissa olivat informatiivisempiä kuin haastattelut kesällä hotellin ulkopuolella. Lasten vastausten luotettavuutta pyrin parantamaan yhdistämällä kaikki lasten vas-
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taukset omaan exceliin ja tarkastelemaan niitä kokonaisuutena. Huomioitavaa on myös
se, että kesällä 2020 ei ollut mahdollista havainnoida lapsia hotellien aktiviteeteissä, sillä
Covid-19 –tilanteen vuoksi hotellien palvelut olivat supistettuja. Lasten reaktioiden havainnointi olisi todennäköisesti lisännyt tutkimuksen luotettavuutta siitä, mitä he todellisuudessa kokevat ja arvostavat.
Tulisiko joku toinen tutkija samaan tulokseen, jos tutkimus toistettaisiin? Uskon, että lapsiperheiden arvostukset ja asenteet ovat aika pysyviä. Ainakin Wilskan (2011) analysoima
TNS Gallupin tutkimus (2009) lapsiperheiden vapaa-ajan käytöstä sekä monet muut teoreettisessa viitekehyksessä esille tuomani tutkimukset osoittavat, että lapsiperheet ja lomailu ilmiönä muuttuvat hitaasti. Toisaalta myös haastateltavien valinnalla on merkitystä.
Mikäli olisin valinnut eri haastateltavat, myös asiakaspersoonat voisivat olla toisenlaisia.
Tuomen ja Sarajärven (2018, 74) mukaan on tärkeää, että tietoa kerätään niiltä henkilöiltä, joilla on ilmiöstä mahdollisimman paljon kokemusta. Tätä kutsutaan eliittiotannaksi.
Etukäteen ei kuitenkaan ole tietoa esim. siitä, millaista luokittelua aineistosta syntyy.
(Tuomi & Sarajärvi 2018, 74-75.) Valitsin haastateltavat siten, että jokainen oli kirjoittanut
jotain vapaata tekstiä avoimeen kenttään. Näin pyrin varmistumaan siitä, että heillä oli
jonkinlainen mielipide asiaan. Kyselyssä kysyttiin myös taustatietona, oliko vastaajalla
kokemusta Sokos Hotelleista viimeisen 12 kuukauden aikana. Tällä pyrin siihen, että
haastateltavilla olisi muistikuva Sokos Hotelleista.
Tulosten pysyvyyden kannalta on kuitenkin todettava, että ajat muuttuvat nyt nopeasti ja
tämän päivän nuoret aikuiset ovat todennäköisesti hyvin erilaisia vanhempia muutaman
vuoden kuluttua. Myös sillä on merkitystä, keneltä ja missä kysytään. Mikäli tämä tutkimus
tehtäisiin luksushotellin asiakkaille suoraan hotellissa, tulokset voisivat olla hyvin erilaisia.
Validiteetti: Validiteetti tarkoittaa sitä, että tutkitaan oikeita asioita. Validiteetti liittyy paljolti
tutkimusasetelmaan ja tutkimusmenetelmiin mutta myös analyysin tulkintaan ja syyseuraussuhteisiin. (Kananen 2017, 175.) Tuomen ja Sarajärven (2018, 119) mukaan validiteetti tarkoittaa, että on tutkittu, mitä on luvattu.
Tutkimukseni lähtökohtana oli tutkia lapsiperheiden arvostuksia ja hotellilomalle asetettuja
merkityksiä asiakaskokemuksen näkökulmasta. Määrittelin asiakaskokemuksen käsitteen
teoreettisen viitekehyksen avulla ja käytin samoja käsitteitä sekä kyselyssä että haastatteluissa. Haastattelut olivat ensisijainen tiedonlähteeni mutta hyödynsin myös määrällistä
kyselyä tukemaan haastattelun pohjalta tekemiäni tulkintoja. Triangulaatio on yksi tapa
lisätä tutkimuksen luotettavuutta. Se soveltuu myös tilanteisiin, joissa tutkimusongelma on
moniulotteinen. (Kananen 2017, 155-156.) Lisäksi määrällisen ja laadullisen aineiston
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yhdistäminen voi vähentää toisen menetelmän puutteita (Kananen 2017, 172). Tulosten
tulkinnassa ja raportoinnissa hyödynsin kyselyn numeerisia vastauksia tukemaan haastattelun pohjalta tekemiäni tulkintoja yleisesti lapsiperheen hotellikokemuksesta. Mikäli haastattelujen ja kyselyn vastauksissa oli ristiriitaisia näkemyksiä, pyrin tuomaan tämän sanallisesti myös ilmi. Tutkimuksen tavoitteena ei ollut yleistäminen vaan ilmiön tutkiminen sekä
yhtäläisyyksien ja eroavaisuuksien löytäminen.

8.3.2

Oman oppimisen reflektointi

Opinnäytetyöprosessi oli pitkä ja kulki opintojeni rinnalla niiden aloittamisesta alkaen. Aiheen lyöminen lukkoon jo alkuvaiheessa ohjasi kurssien valintaa ja pystyin hyödyntämään
opinnäytetyön aihetta kurssitehtävissä ja kurssitehtäviä puolestaan opinnäytetyössä. Lapsiperheen lomailu, asiakaskokemus sekä elämyksellisyys kiinnostivat aiheena suuresti ja
aloitin teoreettisen viitekehyksen kirjoittamisen sekä nykytilanteen kartoittamisen varhaisessa vaiheessa. Perehdyin huolellisesti kansainvälisiin artikkeleihin ja sain hyvän tietopohjan tulevalle tutkimukselle. Olen tyytyväinen kykyyni suunnitella, aikatauluttaa ja toteuttaa projekti koronakevään haasteista huolimatta. Työskentelin myös itsenäisesti, määrätietoisesti ja sinnikkäästi tavoitteiden eteen ja hyödynsin erilaisia tiedonhaun menetelmiä
prosessin aikana.
Matkan varrella kehityin erityisesti tieteellisten artikkelien lukemisessa ja hyödyntämisessä, tutkimusmenetelmien käytössä sekä kyvyssä lähestyä erilaisia toimijoita asiakasymmärrysvaiheessa. Palvelumuotoiluun ja asiakaskokemukseen liittyvät opintojaksot keväällä 2020 tukivat suuresti myös opinnäytetyön tekemistä ja käytin palvelumuotoiluun ja arvolupaukseen liittyviä työkaluja itsenäisesti.
Kevään koronajakso toi haasteita itse tutkimusmenetelmiin ja työn lopputuloksen ja sen
tuoman hyödyn kannalta olisi ollut mielekkäämpää tutkia todellista asiakaskokemusta
unelmien kokemuksen sijaan. Koska Sokos Hotelleja on paljon, yritys tutkia asiakaskokemusta koko ketjun näkökulmasta oli kunnianhimoinen. Hyvä kysymys on, olisiko pitänyt
keskittyä vain muutamaan hotelliin ja luoda heille konkreettisempia työkaluja toiminnan
kehittämiseen. Tahtotilani oli kuitenkin löytää jotain yhteistä, jota voisi hyödyntää koko
ketjutasolla. Lopputuloksena syntyikin useita kehitysehdotuksia, joista toivon Sokos Hotels
-ketjun hyötyvän. Koska lapsiperheen hotellikokemusta ei ole tutkittu kovin paljon, tutkimukseni tuo itse ilmiöön uutta ymmärrystä sekä Sokos Hotels -ketjun että koko hotellialan
näkökulmasta.
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Palvelumuotoilu tiedonkeräämisen ja tiedon analysoinnin kannalta oli työläs mutta mielenkiintoinen prosessi. Tavoitteeni oli päästä ketjuohjauksen kanssa yhdessä palvelumuotoilun ideointi- ja seulontavaiheeseen ja varsinaiseen kehitystyöhön. Ymmärrän kuitenkin,
että Covid-19 -pandemian aiheuttamien haasteiden vuoksi tämä ei ollut mahdollista. Toivon, että työni herättää kiinnostusta ja voisin tulevaisuudessa päästä yhteiskehittelemään
lapsiperheen asiakaskokemukseen liittyviä palveluprosesseja. Näin palvelumuotoilulle
tyypillinen yhteistyö ja monien näkökulmien yhdistäminen toteutuisivat parhaiten.
Opinnäytetyöprosessi antoi minulle luottamusta omiin kykyihini tehdä itsenäisiä, asiantuntijuutta vaativia tehtäviä ja haluankin tulevaisuudessa hyödyntää taitoja monin tavoin.
Opiskelujeni aikana olen tarkkaillut palveluja sekä kuluttajan että matkailualan ammattilaisen näkökulmasta hyvin eri tavoin kuin ennen. Tutkimusprosessi antoi eväitä ymmärtää
asiakkaan ja yrityksen näkökulmaa arvon muodostumisen kannalta, ja voin hyödyntää tätä
työssäni hotelli- ja matkailualalla.
Pessoan (1993, 42) runo kiteyttää tästä tutkimuksesta paljon. Se kertoo mielestäni siitä,
kuinka pienikin voi olla suurta. Se kuvastaa hetken ja läsnäolon merkitystä kaikessa tekemisessä. Lisäksi se kuvastaa sitä, kuinka täysillä olen paneutunut tämän tutkimuksen
tekemiseen.
"Ollaksesi suuri ole kokonainen: älä mitään
itsessäsi liioittele, äläkä sulje pois.
Ole kaikki kaikessa. Pane kaikki mitä olet
pienimpäänkin mitä teet.
Niin koko kuukin mahtuu joka lampeen
koska se loistaa korkealta”
-Fernando Pessoa-
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Liitteet

Liite 1. Sähköpostikysely Sokos Hotellien hotellipäälliköille joulukuussa 2019

Lähettäjä: Ahola Jonna, SOK Mara-ketjuohjaus <jonna.ahola@sok.fi>
Lähetetty: keskiviikko 11. joulukuuta 2019 21:09
Vastaanottaja: MaRa SH hotellipäälliköt <sok_mara_sh_hotellipaallikot@sok.fi>
Aihe: Lapsiperheen lomakokemus Sokos Hotelleissa ja Onni Orava - opinnäytetyön esikartoitus-kyselyä

Tervehdys kaikki Sokos Hotellit ympäri Suomen!
Teen opinnäytetyötä ylempi AMK restonomi-tutkintoa varten lapsiperheiden lomakokemuksesta Sokos Hotelleissa ja tutkin myös Onni Oravan roolia siinä. Koska en tunne
kaikkia Sokos Hotelleja, toivoisin, että ehtisitte vastaamaan muutamaan avoimeen kysymykseen oman hotellinne toiminnasta lapsiperheitä ajatellen. Aihe on sovittu yhdessä
Jukka Kaartisen kanssa ja tutkimus olisi tarkoitus suorittaa ensi kesänä. Itse työskentelen
pääkaupunkiseudun kokousmyyntipalvelussa Helsingissä.

Kysymykseni olisivat seuraavia:

1. edustamasi hotellin nimi
2. miten lapsiperheet ja erityisesti lapset on huomioitu toiminnassa ympäri vuoden?
3. huomioidaanko lapsiperheet ja erityisesti lapset loma-aikana eri tavalla kuin ympäri
vuoden? Jos kyllä, miten? Ja onko lomakausi kesäkuukaudet, hiihtolomaviikot,
syysloma tai jokin muu loma-aika?
4. Vieraileeko Onni Orava – maskotti hotellissa, jos vierailee, kuinka usein/milloin?
5. Näkyykö Onni Orava- konsepti tai Onni Orava – tuotteet/palvelut toiminnassanne
ja jos näkyy, miten?

Kiitos paljon ajastasi, tiedot olisivat tärkeitä nykytilanteen selvittämistä varten enkä käytä
niitä muuhun tarkoitukseen kuin opinnäytetyöhöni.
Ihanaa joulun odotusta toivotellen!
Ystävällisin terveisin
Jonna Ahola
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Liite 2. Havaintosykli ja tunnekortit fokusryhmässä ja haastatteluissa
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Liite 3. Aineiston teemoittelua kolmessa vaiheessa
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Liite 4. Kyselyyn vastanneiden taustatiedot numeroina

Ikä

Alle 25:

25-34:

35-44:

45-54:

55-64:

65-74

75+

Vastaajien mää-

0,64%

27,41%

53,11%

15,85%

1,71%

1,07%

0,21%

Sukupuoli

Miehiä

Naisia

Vastaajien mää-

13,09%

86,9 %

Lasten luku-

1 lapsi

2 lasta

3 lasta

4 +lasta

määrä

26,13 %

46 %

20,74%

7,13%

Lasten iät

Alle 3 v.

3-6 v.

7-10 v

10-12 v

Yli 12 v

Vastaajien mää-

21,34 %

47,2%

40,95%

27,16%

31,03%

Onko S-

Kyllä

Ei

Etukorttia

95,95 %

4,05%

Majoittuminen

Kyllä

Ei

Sokos Hotel-

55,44 %

44,56%

rä 467

rä 466

Vastaajien määrä 463

rä 464

Vastaajien määrä 469

leissa viimeisten 12 kk aikana
Vastaajien määrä 469
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Liite 5. Kyselyn numeeriset vastaukset

Lapsiperheen unelmien hotellikokemus Sokos Hotelleissa
Vastaajien kokonaismäärä: 469
1. Kuinka tärkeitä seuraavat hotelliin liittyvät asiat ovat perheesi unelmien hotellikokemuksessa?
Vastaajien määrä: 469
1ei ollenkaan merki-

2

tystä
Hotelli tai hotelliketju on

3 neutraali

4

5 erittäin merkityksellinen

8,53%

7,89%

25,37%

41,79%

16,42%

0%

0,21%

0,64%

19,4%

79,75%

2,77%

4,26%

20,47%

39,45%

33,05%

6,18%

8,96%

38,17%

33,26%

13,43%

0,22%

2,77%

20,04%

51,81%

25,16%

2,58%

8,82%

35,05%

39,79%

13,76%

5,12%

13,01%

42,64%

31,56%

7,67%

Hotellihuone on tilava

0,21%

1,71%

8,74%

34,54%

54,8%

Jotain muuta, mitä?

3,6%

2,88%

13,67%

13,67%

66,18%

perheellemme tuttu
Hotelli on siisti
Lapsiperheen perustarvikkeet (ruokalistat, lisävuoteet,
potat, syöttötuolit) ovat selkeästi esillä
Lasten pieni koko on huomioitu hotellin tiloissa
Hotelli on kauniisti sisustettu
Hotelli on moniaistinen kokemus (esim. värit, tuoksut,
äänet)
Hotellilla on mielenkiintoinen
teema ja tarina

2. Kuinka tärkeitä seuraavat vuorovaikutukseen liittyvät asiat ovat perheesi unelmien hotellikokemuksessa?
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Vastaajien määrä: 469
1ei ollenkaan
merkitystä
Hotellin henkilökunta on
palvelualtista
Hotellin henkilökunta palvelee perhettäni nopeasti
Hotellin henkilökunta huomioi erityisesti lapseni

2

3 neutraali

4

5 erittäin merkityksellinen

0%

0%

1,71%

26,71%

71,58%

0,43%

1,28%

13,67%

53,42%

31,2%

1,28%

1,07%

16,24%

43,16%

38,25%

3,84%

8,32%

29,42%

34,54%

23,88%

4,28%

13,92%

45,18%

27,62%

9%

Hotellin henkilökunta yllättää perheeni odottamattomalla tavalla
Hotellin henkilökunta on
viihdyttävää

3. Kuinka tärkeitä seuraavat palvelut ovat perheesi unelmien hotellikokemuksessa?
Vastaajien määrä: 469

1ei ollenkaan merki-

2

tystä
Hotellissa on koko perheelle
yhteistä tekemistä
Lapsiperheille on tarjolla
digitaalisia viihdepalveluja

3 neutraali

4

5 erittäin merkityksellinen

2,57%

4,94%

22,32%

40,13%

30,04%

11,3%

17,7%

39,02%

25,37%

6,61%

4,91%

6,84%

17,52%

39,32%

31,41%

11,96%

14,96%

39,32%

25,43%

8,33%

3,44%

3,87%

18,28%

41,29%

33,12%

1,92%

0,21%

3,85%

26,92%

67,1%

Hotellissa lapsi saa sisäänkirjautuessa jotain vain hänelle tarkoitettua
Hotellissa on lapsille järjestettyä ohjelmaa tiettyyn
kellonaikaan
Hotellissa on lapsille suunnattu leikkitila koko ajan
käytettävissä
Ravintolassa ja aamiaisella
on tarjolla lapsille maistuvia
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ruokavaihtoehtoja
Hotellihuoneessa on lasta
kiinnostavia yksityiskohtia
Jotain muuta, mitä?

5,55%

6,18%

31,98%

39,66%

16,63%

21,82%

0%

38,18%

10,91%

29,09%

4. Kuinka merkityksellisiä seuraavat väittämät ovat perheesi unelmien hotellikokemukses-

sa?
Vastaajien määrä: 468

1ei ollenkaan merki-

2

tystä
Hotellissa perheemme voi
irtaudua arjesta
Hotellissa perheeni voi levätä
Hotellissa perheelläni on
hauskaa
Hotellissa perheeni kokee
elämyksiä
Hotellissa perheemme viettää aikaa yhdessä
Hotellikokemus luo perheelleni yhteisiä muistoja

3 neutraali

4

5 erittäin merkityksellinen

0,21%

0%

3,21%

17,99%

78,59%

0,43%

0,21%

1,29%

21,46%

76,61%

0,43%

0,64%

6,22%

34,34%

58,37%

0,64%

2,99%

25%

34,19%

37,18%

0,43%

0,21%

6,21%

25,27%

67,88%

0,65%

0%

5,39%

23,27%

70,69%

27,47%

26,18%

34,76%

9,23%

2,36%

11,32%

0%

38,68%

11,32%

38,68%

Hotelli merkitsee vain tukikohtaa muun tekemisen
välissä. Hotelli ei merkitse
mitään muuta.
Unelmien hotelliloma perheen kanssa merkitsee
jotain muuta, mitä?

5. Kuinka suuri merkitys seuraavilla asioilla on siihen, että perheesi hotellikokemus
on negatiivinen?
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Vastaajien määrä: 468

1ei ollenkaan
merkitystä
Hotellin fyysiset tilat
(tunnelma, sisustus):
Työntekijän käytös ja
palveluasenne:
Hotellin muut asiakkaat:
Tekemisen puute hotellissa:
Lasten ja aikuisten
erilaiset tarpeet:
Joku muu, mikä?

2

3 neutraali

4

5 erittäin merkityksellinen

0,21%

2,14%

17,35%

51,82%

28,48%

0%

0,85%

3,42%

28,85%

66,88%

3,24%

8,86%

42,12%

37,36%

8,42%

8,19%

13,14%

40,95%

28,02%

9,7%

4,29%

7,73%

42,7%

31,33%

13,95%

13,56%

0%

38,98%

6,78%

40,68%

6.

Miten Onni Orava -maskotti vaikuttaa perheesi hotellikokemukseen Sokos Hotelleissa?
Vastaajien määrä: 467

n

Prosentti

Onni Orava on osa lasteni unelmien hotellikokemusta

68

14,56%

Onni Orava on osa perheemme pienten lasten unelmien hotellikokemusta

113

24,2%

Onni Orava on osa koko perheemme unelmien hotellikokemusta

38

8,14%

Onni Oravalla ei ole vaikutusta perheemme unelmien hotellikokemukseen

153

32,76%

49

10,49%

46

9,85%

Onni Orava ei ole tuttu, mutta maskotit ovat osa perheemme unelmien hotellikokemusta
Onni Orava ei ole tuttu, eivätkä maskotit ole osa perheemme unelmien hotellikokemusta
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Liite 6. Arvolupauskanvaasi Peltosten poppoon näkökulmasta
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Liite 7. Peltosten poppoo – ilon koordinoijat -asiakaspersoonan palvelupolku
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Liite 8. Nina ja Nelli Nautiskelijat -asiakaspersoonan palvelupolku
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Liite 9. Asiakaspersoona Ojaset Ohikulkumatkalla
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