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1 JOHDANTO 

Monet meistä ovat luultavasti miettineet joskus oman yrityksen perustamista. Se 

vaatii alkuun intoa ja rohkeutta alkaa toteuttamaan omaa haavettaan ja ottamaan 

selvää mitä kaikkea yrityksen perustaminen vaatii. Meidän haaveenamme on ol-

lut jo pitkään oman hostellin perustaminen.  

 

Opinnäytetyömme aiheena on luoda uusi majoituspalvelu pääkaupunkiseudulle. 

Majoitusmuodoksi valitsimme hostellin, koska niitä on melko vähän verrattuna 

hotelleihin ja majataloihin pääkaupunkiseudulla (Suomen hostellijärjestö ry 

2020). Lisäksi osasyynä on oma mielenkiintomme hostellielämään ja sen moni-

kulttuurisuuteen.  

 

Hostelli on edullinen majoitusmuoto, joka sisältää yleensä vain makuupaikan, 

mutta halutessaan asiakas voi ostaa muut palvelut erikseen. Hostelleissa on 

helppoa tavata uusia ihmisiä ympäri maailmaa, koska usein hostelleissa majoit-

tuvat ovat yksin tai pienessä ryhmässä matkailevia (Dutton 2020). Huoneet ovat 

yhteisessä käytössä, jolloin väistämättäkin tulee nähtyä muitakin kuin henkilökun-

taa.  

 

Hostelleissa majoitutaan yleensä muutamia päiviä, jonka jälkeen jatketaan mat-

kaa toisaalle (Hostelcentral 2020). Matkailutyyli on hieman erilainen verrattaessa 

hotellimajoitukseen. Hotelleissa majoitusaika on usein pidempi. Tähän vaikuttaa 

se, mistä matkailija saapuu ja kuinka pitkä matkustusaika on. Hostellit ovat hin-

noiteltu usein halvemmiksi kuin hotellit, sillä esimerkiksi majoittuminen tapahtuu 

yleensä muiden ihmisten kanssa samassa huoneessa, kun puolestaan hotellissa 

saa oman huoneen. Lisäksi kylpyhuoneet ja muut yleistilat ovat yhteisessä käyt-

tössä. (Winowiecki 2014.) 

 

Opinnäytetyömme aiheen valinta muodostui mielenkiinnostamme luoda oma lii-

keidea uudelle hostellille. Tarkoituksenamme on käyttää opinnäytetyötä 

apuna hostellin palvelukonseptin luomiseen silloin, kun sen konkreettinen aika 

on. Kiinnostuksemme omasta majoituspalvelusta lähti kummallakin kasvuun, kun 

kiertelimme maailmalla ja majoituimme erilaisissa hostelleissa.   
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Ekologisuuden ja ympäristövastuullisuuden huomioon ottaminen tulevat olemaan 

isossa osassa toimintaamme. Haluamme yrityksemme olevan kilpailukykyinen, 

elinvoimainen, nykypäivään mukautuva ja kannattava pitkällä tähtäimellä. Lisäksi 

liikeideassamme on osattava ottaa huomioon ekologisuus sekä sosiaalinen ja ta-

loudellinen kestävyys. (Elinkeinoelämän keskusliitto 2020.) Päätimme olla otta-

matta toimeksiantajaa opinnäytetyöhömme, sillä halusimme koota liikeidean 

alusta saakka itse.  

 

Opinnäytetyössä huomioidaan yrityksen riskit ja kriisienhallinta, koska kaikkea 

voi käydä ulkoisten tai sisäisten vaikutusten toimesta ja niihin on osattava varau-

tua. On suurempia ja pienempiä riskejä, jotka saattavat vaikuttaa eri suuruksil-

taan yrityksen toimintaan. Tekstissä käydään mahdollisia riskiesimerkkejä läpi ja 

niiden minimoimisen vaihtoehtoja.  

 

Kaikkia yrityksen perustamisen vaiheita ei opinnäytetyössä mainita, jotta siitä ei 

tulisi liian laaja, vaan aihetta on täytynyt rajata. Pois on jätetty esimerkiksi rahoi-

tuksen hakemiset, lupa-asiat ja perustamisilmoitukset. Tämä sen takia, koska 

tässä suunnitteluvaiheessa lainsäädäntöön ja asiakirjoihin liittyvät osiot menisivät 

ohi aiheen. Liiketoimintakokonaisuutta havainnollistamme asiakaspo-

lun, benchmarkingin, heikon signaalin, riskien- ja kriisinhallinna sekä SWOT-

analyysin avulla. Tekstissä keskitytään palvelukonseptin sisältöön, jossa on huo-

mioitu asiakaslähtöisyys ja ekologisuus ilman liiketalouden asiakirjojen hakupro-

sesseja.   

 

Palvelukonsepti on suunnitellun palvelun luonnos tai kokonaiskuvaus, jonka tar-

koituksena on tuoda ilmi palvelun keskeinen idea. Siinä erilaiset ideat voidaan 

visualisoida ja konkretisoida yhdeksi isommaksi palvelukokonaisuudeksi eli kon-

septiksi. (Maijala 2018.) Opinnäytetyössämme palvelukonseptin sisältö perustuu 

ajallisesti hostellin perustamisen alkuvaiheeseen, jossa ollaan suunnittelemassa 

tulevaa yritystä. Meillä on ideoita majoituspalvelumme luomiselle, joita haluamme 

konkretisoida palvelukonseptin avulla. Opinnäytetyötämme voi hyödyntää tule-

vaisuudessa, kun olemme luomassa konkreettisesti omaa majoituspalveluyri-

tystä.   
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Tietoperustana tekstissämme on käytetty luotettavia internetlähteitä ja hieman 

meidän omia kokemuksiamme erilaisista hostelleista. Kuitenkin tiedonhankinta 

keskittyy internetlähteisiin. Keskeisimmät käsitteet opinnäytetyössämme ovat lii-

ketoimintasuunnitelma, liikeidea, palvelumuotoilu, konsepti, asiakaslähtöisyys ja 

ekologisuus 
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2 HOSTELLI MAJOITUSMUOTONA 

2.1 Hostelli-idean muodostuminen 

Saksalainen opettaja Richard Schirrmann huomasi vuonna 1909, että oppilaat 

olivat kiinnostuneita tutkimaan maaseutua ja tutustumaan sen monimuotoisuu-

teen, mutta heillä ei ollut paikkaa, jossa voisi majoittua. Hän halusi, että oppilaat 

oppisivat enemmän liikkumaan luonnossa ja nauttimaan raikkaasta il-

masta. Schirrmann aukaisi ensimmäisen hostellin koko maailmassa, koululle, 

jossa hän työskenteli. Se oli sopiva paikka kesälomilla pitää majoituspalvelua 

ihmisille, jotka halusivat nauttia maaseudusta. Majoituspalvelu siirrettiin vuonna 

1912 lähelle olevaan linnaan, jossa se on vielä tänäkin päivänä toiminnassa. 

Vuonna 1919 Richard perusti ensimmäisen Saksalaisen Youth Hostels- yhdis-

tyksen. (Youth Hostel 2020.)  

 

Hostellit levisivät nopeaa Saksassa ja vuoteen 1932 mennessä niitä oli yli 2000. 

Pian Euroopassa aloitettiin etsimään yksittäisiä hostelleja ja niitä löytyi yli 600, 

sen jälkeen alkoi niiden leviäminen kulovalkean tavoin. Hostelliaatteen leviä-

miseksi, jokainen maa perusti oman hostelliyhdistyksen. Vuonna 1934 ensim-

mäinen amerikkalainen hostelli perustettiin ja hostellien leviäminen alkoi Euroo-

pan lisäksi muualle maailmaa. (Party hostel guru 2019.) Hostelliaatteen tarkoi-

tus oli tässä vaiheessa sama kuin alussa, edistää tietoa luonnosta ja parantaa 

retkeilykulttuuria.  

 

Hostellien leviäminen Suomeen kävi nopeasti. Vuonna 1935 Suomeen perustet-

tiin hostellitoiminnan keskusjärjestö nimeltään Suomen Retkeilymajajärjestö- 

SMR ry, nykyään se kantaa nimeä Suomen Hostellijärjestö ry. Järjestön tehtä-

vänä on kehittää ja ylläpitää jäsenjärjestöjensä puolesta hostellien verkostoa, 

joka tarjoaa noin 2 miljoonalle jäsenelleen yhteisöllistä, viihtyisää ja edullista 

majoitusta Suomessa. Se tekee myös kansainvälistä yhteistyötä Hostelling In-

ternational verkoston kanssa, jotta he voivat tarjota jäsenilleen etuja lähes 90 

maassa ja markkinoida Suomen hostelleja kansainvälisille asiakkaille. (Hostel-

lit 2020.)  

 



9 
 
Suomessa hostelleja ylläpitävät yhteisöt ja yritykset, joita ovat esimerkiksi itse-

näiset yrittäjät, yhdistykset, perheyhtiöt, oppilaitokset, opiskelijajärjestöt ja kun-

nat. (Hostellit 2020.)  

2.2 Suomen majoitustoiminta lähivuosina 

Majoitustoiminnan tarkoituksena on tarjota asiakkaille ammattimaisesti tapahtu-

vaa palvelua ja kalustettuja huoneita tai tilapäistä majoitusta. Sitä voidaan har-

joittaa erilaisissa muodoissa esimerkiksi hostelli, hotelli, motelli, lomakeskus, 

matkustajakoti tai retkeilymaja. (Teräväinen 2020.)  

 

Vuonna 2019 ulkomaisten matkailijoiden yöpymisien määrä oli noin 7,1 miljoo-

naa ja kotimaisten 16 miljoonaa yöpymisvuorokautta. Ulkomaalaisista suurim-

man matkailijaryhmän muodostivat venäläiset 821 000 yöpymisvuorokaudella 

vuonna 2019. Toiseksi sijoittuivat saksalaiset 662 000 yöpymisvuorokaudella ja 

kolmanneksi britit 569 000 yöpymisvuorokaudella. Aasialaisten yöpymismääriä 

kirjattiin yhteensä noin 1,2 miljoonaa vuorokautta. (Tilastokeskus 2020 B.)    

 

Vuonna 2020 tammikuusta syyskuuhun mennessä ulkomaalaisten yöpyjien 

määrä putosi 83,1 prosenttia verrattuna viimevuoteen. Kotimaan matkailijoiden 

yöpymiset vähenivät 24,9 prosenttia viimevuodesta ja ulkomaalaisten 61,9 pro-

senttia. Tämä johtuen koronaviruksen aiheuttamista matkustuskielloista. (Tilas-

tokeskus 2020 A.)  

 

Tulevaisuutta on vaikea ennustaa miltä se näyttää matkailualan osalta. Vielä 

jonkin aikaa matkustetaan vain kotimaan sisällä rajoitusten vuoksi. Tulevaisuu-

dessa Suomi saattaa olla hyvässä asemassa matkailun elpymisen osalta, sillä 

kohdemaana se on harvasti asuttu ja luontoa löytyy paljon.   
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3 HOSTELLIMME IDEA JA KUVAUS 

3.1 Hostellimme kuvaus 

Hostellimme on ajateltu sijoittuvan pääkaupunkiseudulle, todennäköisesti Helsin-

kiin. Tämä julkisten kulkuyhteyksien helppouden vuoksi. Lisäksi lyhyet matkaetäi-

syydet mahdollistavat kulkemisen kävellen tai pyörällä, joita voi vuokrata hostel-

lilta.  Hostellillemme pääsee helposti Helsinki-Vantaan lentokentältä julkisia kul-

kuneuvoja käyttämällä. Ympäristövaikutukset ovat pienemmät, kun ei tarvitse ot-

taa jatkolentoa tai yksityiskyyditystä majoituspaikkaan.  

 

Vuodepaikkoja hostellissamme on alustavasti yhteensä kaksitoista. Yksi kahden 

hengen huone, yksi neljän hengen huone ja yksi kuuden hengen huone. Huo-

neissa on lukittavat kaapit jokaiselle majoittujalle. Jokaiseen makuupaikkaan si-

sältyy puhtaat lakanat ja pyyhe. Hostellissamme on yhteistila, josta löytyy keittiö 

ja vessa. Suihku- ja saunatilat ovat erikseen miehille ja naisille. Yhteistilasta löy-

tyy eri kielisiä kirjoja, televisio, lautapelejä ja vapaasti käytettäviä tietoko-

neita. Hostellistamme löytyy lisäksi ilmainen wifi, joka tulee helpottamaan ulko-

maalaisten asiakkaiden yhteydenpitomahdollisuuksia ja suunnitelmien tekoa. 

Työntekijät auttavat varaamaan erilaisia ohjelmapalveluita, juna- ja bussilippuja 

tarpeen mukaan.  

 

Hostellin vastaanotto on auki joka päivä kello 06-24, mutta asiakkaille on ympä-

rivuorokautinen päivystysnumero käytössä yllättäviä tilanteita varten. Hostel-

lissa on tarkoitus järjestää erilaisia tapahtumia majoittujille, esimerkiksi suoma-

laisten ruokien valmistusta tai retkipäiviä lähialueille.  

3.2 Asiakaskuntamme 

Tavoiteltu asiakaskuntamme muodostuu yhden tai muutaman henkilön ryhmistä. 

Kohderyhmänämme alun perin olivat ulkomaalaiset asiakkaat, mutta nykyhet-

kellä maailman tilanteen takia on hyvä ottaa kotimaiset matkailijat huomioon. Asi-

akkaat ovat reppureissaajia, opiskelijoita, muutamaksi yöksi makuupaikkaa tar-

vitsevia ja budjettimatkaajia. He ovat myös matkailijoita, jotka vaalivat yhteisölli-

syyttä ja kansainvälisyyttä. (Dutton 2020.) Nämä ovat piirteitä, jotka tulevat hos-

tellissamme esille.  
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Hostellimme on kielletty alle 18-vuotiailta. Tämä sen takia, että hostellissamme ei 

ole ympärivuorokautista vastaanottovirkailijaa tai muuta henkilökunnan jäsentä, 

joka voisi valvoa aktiivisesti tilannetta. Jos alaikäiselle tapahtuisi tapaturma, voi-

simme joutua vastuuseen ja siitä voisi koitua isojakin vahinkoja. Ongelma- tai kor-

vaustilanteita turvataan ottamalla asiakkaan luottokorttitiedot järjestelmään ma-

joituksen ajaksi ja harvoin alaikäinen sellaista itse omistaa.  

3.3 Ekologisuus hostellissamme 

Tarkoituksenamme on luoda ekologinen majoituspalvelu, koska se on suuressa 

huudossa ollut jo pitkään ja on sitä myös tulevaisuudessa. Ekologisia majoitus-

palveluita löytyy Suomesta muutamia, joista yksi hostelli on saanut Sustaina-

ble Travel Finland-merkin (Eurohostel 2020).  Suomessa majoituspalvelumuodot 

pyrkivät koko ajan enemmän ekologisiin ratkaisuihin ja siihen myös hostellis-

samme pyrimme.  

 

Hostellimme sisustus luodaan kierrätystavaroita hyödyntämällä, jolloin esille tu-

lee ihmisiä kiehtova ekologisuus. ResQ Club sovelluksen kautta hostellil-

lemme tilataan ruokaa ja sen lisäksi hankitaan tarvittaessa muita yhteistyökump-

paneita, jotka voivat lahjoittaa ylijäämäruokaansa hostellillemme.  

 

Ekologinen kestävyys muodostuu säilyttämällä biologinen monimuotoisuus ja 

toimiva ekosysteemi, joka sopeutetaan pitkälle aikavälille ihmisen taloudellisen 

ja aineellisen toimintaan.  Ennen kuin perustetaan ekologinen yritys, täytyy arvi-

oida kustannukset, riskit ja haitat sekä miten niitä ennalta ehkäistään ja torju-

taan niiden syntyessä. (Kestäväkehitys 2020.)  

 

Hostellissamme ekologisuus näkyy kierrätyksenä sisustuksessa, energiamuo-

dossa, ruoissa ja rakentamisessa. Sisustustavaroita voidaan ostaa tai saada 

kierrätyskeskuksista, kirpputoreilta, roskalavoilta tai lahjoituksien kautta.  

Liikeideassamme sauna sisältyy makuupaikan hintaan. Se on hyvä kilpailuetu 

kilpailijoihin nähden, koska vain muutamassa hostellissa on saunamahdollisuus 

Etelä-Suomessa (Booking 2020). Sauna kuluttaa paljon sähköä, mutta tarkoituk-

sena on valita hostelliimme ympäristöystävällinen energiamuoto.  
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Saunan lämmityksessä käytettävä sähkö muodostuu uusiutuvasta energialäh-

teestä. Ekologisia päälämmitysmuotoja ovat puulämpö, pellettilämmitys ja maa-

lämpö (Wasenius 2017). Hostellimme sähköenergia muodostuu uusiutuvana 

energiana, jolla tarkoitetaan aurinkoenergiaa, vesivoimaa, geotermistä energiaa, 

bioenergiaa, maalämpöä tai tuulivoimaa (Sähkövertailu 2020).   

 

Hostellimajoituksen hintaan ei kuulu ruokailuja, vaan ne voidaan ostaa erillisenä 

palveluna. Hostellissamme hyödynnetään ResQ Clubia. Ruokahävikkiä vastaan 

taisteleva ResQ Club yhdistää kahvilat, ravintolat ja ruokakaupat kuluttajiin. Toi-

mijat pystyvät hyödyntämään clubia ruokahävikin määrän minimoimiseksi. Sen 

päämääränä on luoda ruokahävikkittömiä yhteiskuntia. (ResQ Club 2020.) Hos-

tellimme mainostaa hyödyntävänsä ResQ Clubia ja asiakkaat voivat halutes-

saan itse ladata puhelimiinsa ResQ Club-sovelluksen tai kysyä henkilökunnalta 

apua ruoan tilaamiseen.  
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4 HOSTELLIN PERUSTAMINEN 

4.1 Liikeidea ja liiketoimintasuunnitelma 

Yritystämme perustaessa kaikki alkaa liiketoimintasuunnitelmasta ja sen liikeide-

asta, josta selviää mitä palvelua tai tuotetta myydään kenelle, miten ja miksi. Siinä 

kerrotaan millainen imago eli yrityskuva yrityksellemme halutaan ja miksi asiakas 

valitsisi sen kilpailijoiden sijaan. Yrityksemme toimintatavat kertovat miten yritys-

tämme käytännön tasolla toteutetaan. Siinä on kuvattu fyysiset ja henkiset voi-

mavarat toiminnan organisoinnin lisäksi. Fyysisiä voimavaroja ovat esimerkiksi 

sijainti ja kalusto. Henkisiä voimavaroja ovat esimerkiksi työntekijät ja heidän mo-

tivaationsa. Liikeideassamme tulee huomioida ulkoiset tekijät esimerkiksi ympä-

ristövaikutukset, jotta voisimme niiden vaikutuksiin varautua. (Yritystoiminta 

2020.)  

 

Liiketoimintasuunnitelman on oltava laaja ja otettava huomioon tulevaisuuden 

kasvuhaaveet. Se on läsnä koko yrityksen olemassaolon ajan ja se elää sekä 

päivittyy ajan saatossa. Liiketoimintasuunnitelmaan liittyy yrityksen riskitekijät ja 

niiden mahdollisesti aiheuttamat haitat. Liiketoimintasuunnitelman vaiheina ovat 

liikeidean selkeä kiteytys, asiakkaiden ja markkinoiden selvittäminen, kilpailijoi-

den tunnistaminen, tuotteiden ja palveluiden määritys, markkinointi- ja myynti-

strategioiden valinta, riskienhallinta ja –arviointi sekä talouden ja kirjanpidon luo-

minen. (Onnistuyrittäjänä 2020 B.)  

 

Majoituspalvelumme tarkoituksena on olla asiakaslähtöinen ja ekologinen. Asia-

kaslähtöisyys näkyy siten, että on hyödynnetty asiakkaiden toiveita, joita he ovat 

toivoneet hostellilta. Tarkoituksenamme on kerätä tieto juuri ennen yrityksen var-

sinaista perustamista, koska matkailualalla trendit muuttuvat ja suuria muutoksia 

voi tapahtua hetkessä.  

 

4.2 Majoituspalveluiden trendit 

Nykyhetkeä havainnoimalla voimme tarkastella tulevaisuutta, vaikkakin tulevai-

suus on aina epävarmaa. On osattava havainnoida ja miettiä mihin suuntaan 

asiat ovat kehittymässä. Tulevaisuutta tarkastellessa voimme havaita heikkoja 
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signaaleja, jolla tarkoitetaan ensioiretta jostakin muutoksesta tai asiasta, josta voi 

tulla merkittävä asia tulevaisuudessa. Heikko signaali on kuitenkin eri asia, kun 

trendi tai megatrendi. Trendissä muutos on valmiiksi havaittavissa ja megatren-

dissä suuri globaalin tason muutos on jo tekeytymässä. (Sitra 2018.)  

 

Majoituspalvelumme liikeidean konkretisoinnissa on otettava huomioon sen het-

kiset trendit, joita ovat esimerkiksi tällä hetkellä asiakaslähtöisyys ja ympäristöys-

tävällisyys. Lisäksi on osattava miettiä tulevaisuutta ja koittaa havaita matkailun 

heikkoja signaaleja, jotka saattavat vaikuttaa yrityksemme toimintaan. Esimerk-

kinä tällaisesta heikosta signaalista toimii koronavirus, joka on ennalta arvaa-

matta aiheuttanut maailmanlaajuisen kriisin. Tällaisiin tilanteisiin on osattava va-

rautua heti yrityksen perustamisen alkuvaiheessa tekemällä riskien- ja kriisien-

hallintasuunnitelmia.   

 

Vielä hetki sitten tulevaisuuden matkailutrendinä nähtiin luksuspalveluiden ja nii-

den räätälöinti matkailijan identiteetin sekä persoonan mukaan. Rahoille haluttiin 

saada vastinetta ja matkailija halusi kokea paljon erilaisia elämyksiä matkallansa. 

Kuitenkaan itse materialismi ei ollut tavoitteena vaan omien kokemusten sekä 

ajankäytön rikastuttaminen. (BusinessFinland 2019.)   

 

Trendit tulevat olemaan suuressa roolissa tulevaisuudessa, kun matkailu alkaa 

palautua. Varovaisuus ja tarkka suunnitelmallisuus tulevat todennäköisesti muut-

tamaan hetken mielijohteista tehdyt päätökset. Tavoitteenamme on auttaa mat-

kailijoita saamaan erilaisia yksilöllisiä ja räätälöityjä palveluita heidän toiveiden 

sekä mahdollisuuksien mukaan.  

4.3 Asiakaslähtöisyys ja sen mittarit 

Liikeideamme keskiössä on asiakaslähtöisyys, koska asiakkaat ovat liiketoimin-

nan tärkein osa. Ilman asiakkaita ei ole yritystäkään, koska asiakas on osa pal-

velun toteutumista. Asiakaslähtöisyydemme ydin on asiakas, joka ei ole vain 

kohde tai tuote. Asiakas ja hänen toiveensa sekä tarpeensa on kaiken toiminnal-

lisuuden perustana. Nykypäivänä yrityksien on kuunneltava asiakasta ja tehtävä 

tarvittavia toimenpiteitä asiakkaiden toiveiden sekä tarpeiden perusteella. Hyvän 

asiakaslähtöisyyden seurauksena yritys saa kanta-asiakkaita ja hyvää imagoa. 
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Tavoitteenamme on luoda pitkäkestoisia asiakassuhteita. Asiakaslähtöisyyden 

mittareina ovat asiakastyytyväisyys, asiakasuskollisuus ja yrityksen suosittelu. 

(Saarijärvi 2018.)  

 

Näitä mittareita konkretisoivat käsitteet asiakaskokemus, asiakaslupaus ja asia-

kasarvo. Kokonaisuutena nämä käsitteet auttavat määrittelemään asiakaslähtöi-

syyden ydintä. (Saarijärvi 2018.) Asiakaskokemus alkaa heti asiakkaan kiinnos-

tuessa yrityksestä aina siihen asti, kunnes ei ole enää tekemisissä yrityksemme 

kanssa. Se sisältää kaikki fyysiset, digitaaliset ja emotionaaliset hetket mitkä 

asiakas kokee ollessaan yrityksemme kanssa tekemisissä. Siinä tulee esille asia-

kaspolun kokonaisuus, jota on osattava tarkkailla ja muovata tarvittaessa. (Pirho-

nen 2020.)  

 

Asiakaslupaus on järkevästi yksinkertaistettu viesti, jossa käy ilmi ne hyödyt mitä 

kyseinen brändi tarjoaa, mitä hyötyä asiakas siitä saa ja miten se erottautuu kil-

pailijoistaan. Se on tärkeä viestintää ohjaava tekijä ja brändin menestyksen edes-

auttaja. (Remes 2020.) Asiakasarvo on hyötysuhde asiakkaan kokemien uhrauk-

sien ja siitä saamiensa hyötyjen välillä. Se voi olla taloudellista, emotionaalista, 

symbolista tai toiminnallista. Yritys, joka voi luoda kilpailijoitaan paremman hyö-

dyn asiakkaiden uhrauksissa, on saanut merkittävän kilpailuedun. (Perälahti 

2019.)  

4.4 Majoituspalvelun ympäristöystävällisyys 

Yhtenä nykypäivän trendinä on ekologisuus ja ympäristöystävällisyys, nämä kas-

vattavat suosiotaan kovaa vauhtia matkailijoiden keskuudessa. Ihmisille on tullut 

tarve ehkäistä ilmastonmuutosta ja maapallon rapistumista erilaisin tavoin, esi-

merkiksi kierrättämällä ja ostamalla käytettyä tavaraa tai yrittämällä jättää pois 

ylimääräisen ruoan tuotannon. Näitä hyödyntämällä hostellimme pyrkii pysy-

mään trendissä mukana.    

 

Hostellissamme on tarjolla pieni aamupala ja pieniä eväitä asiakkaan halutessa, 

aina niistä aineksista, joita on ResQ Club - sovelluksen kautta hankittu. Periaate 

on, että kaikki ainekset hyödynnetään loppuun asti huolehtien käyttöpäivämää-

ristä ja allergia-ainesosien huomioimisesta.   
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Sähkön kulutukseen ja tuottoon kiinnitämme huomiota. Se näkyy hostellissa esi-

merkiksi kierrätettynä sähkönä ja turhan energian käyttöä pyritään minimoida, 

esimerkiksi itsestään sammuvilla valoilla. Hostellissamme sijaitseva sauna on 

ympäristöystävällinen, siinä käytetään kivinä lohkopintaisia kiuaskiviä. Niiden 

muotoiluun ja kasaamiseen ei olla käytetty ylimäärästä työtä, kuten pyöristettyihin 

tai teollisesti valmistettuihin kiviin (Harvia 2019).   

 

Saunassa on myös sopivan kokoinen kiuas, sillä liian iso tai pieni lisää turhaan 

sähkönkulutusta.  Hostellimme saunaan hankitaan varaava sähkökiuas, jossa 

kiukaan kivet ovat koko ajan lämpimiä. Sauna tulee lämpiämään viikon jokaisena 

päivänä, jolloin varaava kiuas on ekologisesti ja taloudellisesti paras valinta (Har-

via 2019).  

4.5 Liikekumppanit ja kilpailijat 

Osaksi hostellimme toimintaa hankimme liikekumppaneita, joilla on samanlaiset 

arvot. Yksi potentiaalisista liikekumppaneista on ResQ Club, heitä ja hostel-

liamme yhdistävä tekijä on ympäristöystävällisyys, joka näkyy kierrättämisenä. 

Siivousalan yritystä hostellimme ei tarvitse alkuun, sillä työntekijät hoitavat sii-

voukset ja petivaatteiden pesut sekä vaihdot. Jos yrityksemme laajenee ja aika 

ei riitä kaikkeen tarvittavaan, hankimme lisää liikekumppaneita.  

 

Muita majoituspalvelumuotoja voi kutsua kilpailijoiksemme, kuitenkin tarvitta-

essa voimme saada heistä myös jonkinasteisia liikekumppaneita esimer-

kiksi benchmarkingin avulla. Siinä vertaillaan omaa ja kilpailevan yrityksen toi-

mintaa kopioimatta suoraan toista.   

 

Myös eri kilpailevien yritysten verkkosivuja ja uutiskirjeitä tarkastellen voimme 

saada uusia inspiraatioita oman yrityksemme kehittämiseksi. Jos kilpailija julkai-

see uudistuksia joita hostellimme voisi hyödyntää toiminnassa, silloin ei pidä 

jäädä miettimään, sillä pitkä odottelu saattaa käydä kalliiksi. (Bisnes 2018 A.)  

 
 
 
 
 



17 
 
 
 
5 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUSMENETELMÄT 

5.1 Tutkimusmenetelmien toteutus 

Omaa yritystä suunnitellessamme on käytettävä erilaisia tutkimusmenetelmiä, 

jotta liiketoimintasuunnitelmamme olisi tarpeeksi kattava. Olemme valinneet tut-

kimusmenetelmiksemme asiakaspolun, benchmarkingin, heikon signaalin, ris-

kien- ja kriisienhallinnan ja SWOT-analyysin. Nämä ovat teoreettisia tutkimusme-

netelmiä, joita olemme reflektoineet osaksi yrityksemme liiketoimintaa (Muhok-

sen lukio 2020).  

 

Laaja tiedonhaku ja esimerkiksi havainnointi ovat alku liikeidean luomiselle. Ha-

vainnoinnilla saamme tietoa asiakasnäkökulmasta, miten esimerkiksi majoitus-

palvelut kohtelevat asiakkaitaan ja siitä saatavaa tietoa on hyvä hyödyntää ma-

joituspalvelun perustamisessa. Havainnoida voimme esimerkiksi vierailemalla 

erilaisissa majoituspaikoissa ja tekemällä havaintoja, kuinka asioita voi toteut-

taa.   

 

Tällä hetkellä ei ole järkevää lähteä havainnoimaan paikanpäälle vallitsevan pan-

demian vuoksi. On matkustusrajoituksia ja ihmisiä ei suositella lähtemään koto-

aan kovin kauas pandemian kuriin saamiseksi. Voimme analysoida aikaisempia 

majoituspalvelukohtaamisiamme ja hyödyntää niitä. Pandemiatilanteen rauhoit-

tuessa tulevaisuudessa ja ihmisten alkaessa suunnitella uusia matkoja, voimme 

tehdä kyselyitä internetin välityksellä. Voimme hyödyntää kyselytutkimusmene-

telmästä saatavia tutkimustuloksia. Näin saamme uudempaa ja ajankohtaisem-

paa tietoa ihmisten toiveista ja haaveista matkustamisessa sekä majoituksessa.  

5.2 Asiakaspolku  

Yksi tutkimusmenetelmistämme on asiakaspolku. Yrityksemme sisältöä laaditta-

essa on hahmotettava mitkä ovat asiakkaiden tarpeet ja odotukset ostoksia teh-

dessään, eli tässä tilanteessa ovat valitsemassa majoituspaikkaamme. Asiakas-
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polun tarkoituksena on kartoittaa minkälaisena asiakkaat kokevat palvelun mat-

kalla varausta tehdessä, aina majoituksen päättymiseen asti sekä vastaako to-

dellisuus heidän oletuksiaan (Suhonen 2020).   

 

Hyödyntämällä asiakaspolkua voimme saada selville mitä asiakkaat hakevat ma-

joituspalveluilta ja minkälaisia odotuksia heillä on, jotta voisimme heidän odotuk-

siinsa vastata. Teettämällä kyselyitä, asiakaspolkua on helppo päivittää ja sel-

keyttää. Tarkoituksena ei ole tarkastella vain yksittäistä toimintaa, vaan koko pal-

velun kokemuksen kokonaisuutta, jossa asiakas on vuorovaikutuksessa yrityk-

sen kanssa. Asiakaspolku selkeyttää asiakasprosessia ja voi auttaa löytämään 

epäkohtia, jotka voivat olla esteenä kanta-asiakkuudelle. (Wds 2020.)  

 

Asiakaspolku voi jäädä melko suppeaksi alkuvaiheessa. Ilman fyysistä mahdolli-

suutta hostellissamme olemiseen, on hankala hahmottaa niitä yksityiskohtia, 

jotka luovat onnistuneen asiakaspolun. Yksi vaihe asiakaspolun yksityiskohtai-

sempaan laatimiseen on esimerkiksi tuoda asiakkaita paikanpäälle ennen toimin-

nan aloittamista. Asiakkaat saavat kertoa havaintojaan ja kokemuksiaan hostel-

lin toiminnasta. Näin voimme saada uusia näkökulmia asiakaspolun hienosäätä-

miseen ja asiakaskokemuksen parantamiseen.  

.   

        HOSTELLIMME ASIAKASPOLKU  

  

Kuvio 1. Hostellimme asiakaspolku  
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Kuvio 1. on hostellimme asiakaspolun alustava suunnitelma. Kuten siitä voi huo-

mata, se muodostaa tavanomaisen asiakaspolun, joka löytyy erilaisista majoitus-

paikoista. Tärkeintä on kuitenkin ne pienet yksityiskohdat, jotka hostellimme pal-

veluun ja sisältöön kuuluvat. Näitä esimerkiksi on selkeät opasteet, mistä löytyy 

mitäkin. Viihtyisästä ja yksityiskohtaisesta sisustustyylistä saa tunnelmallisen ja 

kodikkaan olon.  

 

Yksityisyyden takaamiseksi sängyissä on eteen vedettävät verhot ja huoneissa 

on lukolliset kaapit tavaroiden säilyttämistä varten. Hostellissamme on tarjolla kä-

sidesiä ja kertakäyttömaskeja joka tilassa. Kosketuspinnat siivotaan useamman 

kerran päivässä. Sauna on päällä aamuisin ja iltaisin muutaman tunnin ajan sekä 

pyynnöstä myös muina kellonaikoina. Nämä esimerkit ovat osa palvelupolkua ja 

erityisen tärkeää on asiakkaiden huomioiminen työntekijöiden toimesta.  

5.3 Benchmarking 

Benchmarking on suomen kieleen huonosti istuva sana ja se tunnetaankin pa-

remmin vertailukehittämisenä. Se tarkoittaa hostellikonseptin sisällön vertaa-

mista toiseen samantapaiseen tai haluttuun majoituspalveluun, josta samalla 

heiltä opitaan erilaisia käytäntöjä. Menetelmää voimme hyödyntää tunnistamalla, 

ymmärtämällä ja vertailemalla erilaisia prosesseja, joita on kilpailevan yrityksen 

menestyksen takana. (Laaksonen 2019.) Benchmarkingin tavoiteena ei ole toi-

sen yrityksen toiminnan kopioiminen, vaan saada uusia luovia toimintatapoja 

oman organisaatiomme toiminnan toteuttamiseen (Isola & Svanberg 2015).  

 

Hyödynnämme benchmarking-menetelmää vertailemalla hostelli-ideaamme toi-

seen, jo olemassa olevaan ekologiseen hostelliin. Tarkoituksenamme on löytää 

yrityksemme vahvuuksia sekä heikkouksia ja erilaisia toimintatapoja erottautuak-

semme kilpailijoista.   
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Kuvio 2. Benchmarking prosessimme 

  

Kuvio 2. on yleinen esimerkki benchmarkingin prosessista. Taulukosta ilmenee 

miten omaa hostelliamme voidaan vertailla toiseen samantapaiseen hostelliin. 

Siitä voi havaita mitä ongelmia löytyy omasta yrityksestämme ja mitä toimintoja 

toiselta yritykseltä voisi hyödyntää ja tulevatko ne toiminnot auttamaan oman yri-

tyksemme kehityksessä. Aluksi on kartoitettava kaikki hostellimme menestyste-

kijät, jonka jälkeen lähdemme etsimään kehittämistarpeita. Sopivan vertailukoh-

teen löydyttyä teemme suunnitelmaan, miten vertailukohdetta tullaan hyödyntä-

mään tulevaisuudessa. Jos kokeilusta on hyötyä hostellimme toiminnalle, se ote-

taan käyttöön.  

5.4 Heikko signaali 

Heikko signaali on nimitys mahdollisesta suuresta muutoksesta, joka tulevaisuu-

dessa voi vaikuttaa negatiivisesti tai positiivisesti esimerkiksi yrityksemme liike-

toimintaan. Usein signaalia tulkitaan jo valmiiksi olevasta tai tapahtuneesta asi-

asta tai ilmiöstä. (Dufva 2018.) Hostellisuunnitelmamme tämän hetken vaikutta-

vin heikko signaali on koronavirus. Se on jo yleisesti vaikuttanut negatiivisesti 

majoituspalveluihin siten, että asiakkaita ei ole päässyt maahan ja majoitusva-

raukset ovat jouduttu perumaan. 

 



21 
 
Koronavirus on tuore ilmiö maapallolla, josta tiedetään melko vähän. On vaikeaa 

ennustaa, kuinka kauan se tulee vaikuttamaan majoituspalveluiden toimintaan. 

Alkuun koronavirus oli uutinen viruksesta, joka alkoi leviämään kiinasta muihin 

maihin. Ei osattu odottaa, kuinka paljon se muutti maailman toimintaa vain muu-

tamien kuukausien sisällä ensimmäisestä havainnosta.  Tästä esimerkistä voi 

huomata kuinka yrityksiin vaikuttaa herkästi maailmaa mullistavat tapahtumat. 

Eriasteisiin kriiseihin täytyisi osata luoda suunnitelma, kuinka hallita niistä aiheu-

tuvia seuraamuksia.   

 

Tulevaisuuden matkailussa voimme kuvitella maskien, visiirien ja kertakäyttö-

hanskojen jäämisen osaksi ihmisten päivittäistä arkea sekä heidän matkailuaan. 

Niin kauan, kunnes virukseen on löydetty parannuskeino, suojainten käyttö ei vä-

hene. Tämän vuoksi hostellissamme vuodepaikan hintaan sisältyy kertakäyttö-

hanskoja ja –maskeja sekä käsidesiä. Asiakkaillemme kerrotaan kaikki toimenpi-

teet, joita viruksen leviämisen ehkäisemiseksi hostellillamme käytetään, jotta asi-

akkaat voisivat kokea olevansa turvassa. 

5.5 Riskien- ja kriisienhallinta 

Riskienhallinta auttaa tunnistamaan yritystämme uhkaavat riskit etukäteen ja sen 

avulla voidaan ryhtyä toimenpiteisiin, jotka ehkäisevät ja vähentävät niistä aiheu-

tuvia haittoja. Se on ennakoiva prosessi, joka muodostaa selkärangan yrityksel-

lemme ja selkeyttää toimintatapoja kriisien tapahtuessa. (Mort-sure 2020.)  

 

Tavoitteena hostellillemme on luoda riskienhallintasuunnitelma, jonka avulla osa-

taan kohdata esimerkiksi uusi virus tai muu asia, joka vaikuttaa liiketoimintaan. 

Riskienhallinta auttaa yritystämme pysymään valmiudessa tulevia riskejä varten, 

joihin voidaan valmistautua. Riskinhallinnan on oltava jatkuvaa työtä, jotta huo-

mioisimme riskejä, joita muodostuvat jatkuvasti. (Bisnes 2018 B.)  

 

Riskilajeja on useita, jotka täytyvät huomioida ja ne ovat käytävä erikseen 

läpi. Hostellitoiminnassamme näitä riskejä ovat esimerkiksi liikeriski, taloudelliset 

riskit, vahinkoriskit, henkilöriskit, omaisuusriskit ja keskeytysriskit. Liikeriskit vai-
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kuttavat yrityksemme taloudelliseen voittoon eli pääseekö yritys tavoitteisiinsa ta-

louden osalta vai ei. Taloudelliset riskit liittyvät pääomamme riittämiseen, rahoi-

tukseen ja varallisuuden tasapainoon. (Bisnes 2018 B.)  

 

Vahinkoriskit tulevat yrityksemme ulkopuolelta ja niiden ajankohtaa on vaikeampi 

tietää, mutta usein kyseiset riskit ovat valmiiksi jo tiedossa. Henkilöriskit ovat hen-

kilöstöömme kohdistuvia tai niistä aiheutuvia riskejä. Näitä ovat esimerkiksi sai-

rastumiset, tapaturmat, työn kuormittavuus ja työilmapiiri.  Omaisuusriskit koske-

vat yrityksemme irtaimiston vahingoittumista tai tuhoutumista, joita esimerkiksi 

ovat vesi- ja tulipalovahingot. Keskeytysriskit ovat niitä riskejä, jotka aiheuttavat 

viivettä hostellimme toimintaan. (Bisnes 2018 B.) Yksi esimerkki on ResQ- ruoan 

saamisvaikeudet, jolloin joudutaan hankkimaan ruokaa muualta tai muuten sitä 

ei olisi. Toinen esimerkki on sähköisen varausjärjestelmän häiriöt, jotka ovat 

meistä riippumattomia.  

 

Riskejä voimme luetella esimerkiksi paperille, jonka jälkeen niitä analysoidaan ja 

mietimme tapoja niiden ehkäisemiseksi sekä niiden vaikutusten minimoimiseksi. 

Vähäisten riskien pienentäminen ei ole kannattavaa, jos siitä aiheutuvat kustan-

nukset ovat isommat kuin tapahtuman vahingot. (Bisnes 2018 B.) Suurempia ris-

kejä voimme pienentää hostellissamme muun muassa palo- ja häkävaroittimilla, 

useilla pelastusreiteillä, henkilöstömme perinpohjaisella kouluttamisella ja katta-

villa vakuutuksilla.  

5.6 SWOT-analyysi 

SWOT-analyysi muodostuu englannin sanoista Strengths, Weaknesses, Oppor-

tunities ja Threats. Näiden osioiden avulla voidaan laatia konkreettista strategiaa 

yrityksen liiketoiminnalle. (Tietotie 2020.)  

 

Hostelliamme perustaessa luomme SWOT-analyysin, jota yleisimmin käytetään 

yrityksien analysointimenetelmänä eli nelikenttäanalyysinä. Se on yksinkertainen 

taulukko, jonka avulla voidaan selvittää mikä ovat yrityksemme mahdollisuudet, 

uhat, vahvuudet ja heikkoudet. SWOT-analyysin avulla voimme arvioida oman 

yrityksemme toimintaa niin ulkoisten kuin sisäisten vaikutusten kannalta. Analyysi 

toimii kaikkiin yrityksiin ja organisaatioihin. (SRHY- Riskienhallinta 2020.)   
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Menetelmää on helppo seurata ja muokata. Yrityksellemme voidaan tehdä monta 

erilaista SWOT-analyysia, jotka tarkastelevat koko yritystämme tai yksityiskohtai-

semmin tiettyä osa-aluetta, esimerkiksi miten ekologisuus vaikuttaa hostel-

limme toimintaan.  Vaarana on, että emme tunnista oleellisia asioita yritykses-

tämme ja keskitymme vääriin asioihin, emmekä näe realistisesti tulevaisuuteen. 

Tällöin analyysiä on vaikea käyttää yrityksemme toiminnan apuna. (OnnistuYrit-

täjänä 2020 A.)   

 

Taulukko 1. Ekologisuus hostellimme toiminnassa / SWOT-analyysi  

 

  

  

Taulukko 1. on SWOT-analyysi ekologisuudesta hostellimme toiminnassa. Tau-

lukossa mahdollisuudet-osio tarkoittaa oman toimialamme tuntemusta ja luovaa 

positiivista ajattelua. Yrityksemme pystyy hyödyntämään rohkeasti mahdolli-

suuksia, kunhan osaamme vastata matkailijoiden muuttuviin tarpeisiin mahdolli-

simman nopeasti. Taulukossa ulkoiset uhat ovat niitä ympäristön tekijöitä, johon 

yrityksemme ei itse voi vaikuttaa. Uhka voi olla joko globaali tai oman toimin-

taympäristömme sisäinen tekijä. (OnnistuYrittäjänä 2020 A.)  

 

Ulkoiset teki-
jät 

Sisäiset teki-
jät 
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Yrityksemme sisäiset vahvuudet kertovat asioista ja ominaisuuksista, joiden 

avulla yrityksemme erottautuu kilpailijoista ja luo mahdollisuuden tulla menesty-

väksi. Taulukossa heikkoutemme ovat niitä asioita, joissa on vielä parannetta-

vaa ja muokattavaa. (Tietotie 2020.)  

 

Yrityksemme on muovauduttava alituisesti uusiin trendeihin ja käytänteisiin, eli 

niin sanotusti on pysyttävä aallon harjalla. Tämän vuoksi on muovattava SWOT- 

analyysiä usein, eikä vain kerran yrityksen perustamisvaiheessa. Analyysin tär-

kein vaihe on tuloksien läpikäyminen ja strategian luominen tai päivittäminen. 

Tarkoituksenamme on saada uhat muutettua vahvuuksiksi, hyödyntämällä yri-

tyksemme vahvuuksia ja tunnistamalla yrityksemme mahdollisuudet sekä sa-

malla väistellä uhkia. Viimeisimpänä vaiheena on uuden tai päivitetyn liiketoi-

mintasuunnitelman konkreettinen käyttöönotto. (OnnistuYrittäjänä 2020 A.)  
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6 POHDINTA 

Opinnäytetyömme aihe, hostellin perustaminen, ei ole maailmantilannetta kat-

soessa ajankohtainen. Koronaviruspandemia vaikuttaa ihmisten matkai-

luun, eikä tiedetä kauanko tilanne rajoittaa matkailua. Tulevaisuutta ajatellen, 

opinnäytetyömme aihe on ajankohtainen silloinkin, kun sitä rupeaa konkreetti-

sesti luomaan, sillä ihmisten kiinnostus ympäristöystävällisyyteen on kasvava 

trendi. Ihmiset lähtevät liikkeelle sen jälkeen, kun nykytilanne on rauhoittunut 

sekä matkustusrajoitteet ovat lieventyneet.   

 

Valmis opinnäytetyömme on pohja oman ekologisen hostellimme perustami-

seen. Tekstissä ilmenee tarvittavia perusasioita ja tutkimusmenetelmiä, joita on 

huomioitava yritystämme perustettaessa. Luvat, sopimus- ja muut paperiasiat 

ovat jätetty aiheen rajaamisen vuoksi pois. Tekstissämme on ajankohtaisesti 

huomioitu esimerkiksi, kuinka yllättävät pandemiat voivat vaikuttaa matkailuun 

ja miten niistä aiheutuvia haittoja voimme minimoida tulevaisuudessa.  

 

Valitessamme opinnäytetyön aihetta meidän oli mietittävä, mikä olisi mieles-

tämme kiinnostava aihe kirjoittaa ja haluaisimmeko siihen toimeksiantajaa. Pää-

timme olla ottamatta toimeksiantajaa opinnäytetyöhömme, koska tarkoitukse-

namme oli luoda palvelukonsepti omalle hostellillemme, joten ei olisi ollut järke-

vää tehdä jo valmiiksi olevasta majoituspalvelukonseptista uutta pohjaa. Opin-

näytetyömme tulos ei olisi hyödyntänyt mahdollista toimeksiantajaa. Olisimme 

saaneet tuotettua enemmän sivuja ja materiaalia, jos olisimme ottaneet toimek-

siantajan ja aiheen, joka hyödyttäisi kyseistä yritystä. Päätimme kuitenkin tehdä 

toisin. 

 

Opinnäytetyömme aihe vaihtui kesken kurssin, mutta se oli mielestämme oikea 

päätös. Tähän aiheeseen kummallakin oli intoa ja kiinnostusta, sillä kummalla-

kin on kiinnostus perustaa oma majoitusalanyritys tulevaisuudessa. Päätimme 

tehdä opinnäytetyöstä omanlaisemme, jossa tulee tarvittavat asiat esille tiiviste-

tyssä muodossa.  

 

Tietoa etsiessä oli otettava selvää luotettavista sivustoista sekä minkälaista tie-

toa tarvitaan ja kuinka paljon. Opinnäytetyömme kirjoitusprosessin ongelmana 
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oli meidän kirjoittajien välimatka, sillä emme asu samassa kaupungissa. Puhe-

linpalaverit täytyi sovittaa kummankin menojen mukaan. Palavereissa saimme 

kuitenkin sovittua hyvin kummankin tehtäväalueet ja korjaustoimenpiteet. Li-

säksi myös työt ja muut arjen aktiviteetit loivat useita haasteita opinnäytetyön ai-

kataulutukselle.   

 

Ohjaajien antama palaute ja kehittämisehdotukset olivat tärkeitä, sillä niitä hyö-

dyntämällä saimme lisää inspiraatiota ja motivaatiota tehdä opinnäytetyötämme. 

Olemme opinnäytetyössämme huolehtineet eettisestä kirjoitus- ja ilmaisutyy-

listä. Kuviot ja taulukot olemme luoneet itse, hyödyntäen valmiita pohjia kuiten-

kaan niitä suoraan kopioimatta. Olemme koittaneet löytää sellaisia internetläh-

teitä, jossa on käyty samoja aiheita läpi mitä koulun oppitunneilla. Internetlähtei-

siin voi olla vaikea luottaa, koska niitä voi muokata tai tehdä kuka tahansa. Pei-

laamalla koulussa opittuja tietoja internetistä löydettyihin lähteisiin, pystyimme 

karsimaan epäluotettavia sivustoja pois. 

 

Opinnäytetyötä suunnitellessa apuna käytimme opari-canvasta, johon hahmot-

telimme ja jaoimme opinnäytetyön tehtäväalueet osa-alueittain. Opari-canvas oli 

hyvä alku opinnäytetyömme hahmottamiselle ja sen eri osa-alueiden jäsentämi-

selle. Alkuperäinen opari-canvas löytyy kuviot ja taulukot kappaleesta, kohdasta 

Kuvio 3.   

 

Opinnäytetyömme jatkokehityksenä voisi olla esimerkiksi markkinoinnin, lupa-

asiakirjojen, veroasioiden, kirjanpidon ja laskutusten läpikäyminen. Tällöin yh-

destä ja samasta tiedostosta löytyisi suurin osa vaiheista oman majoituspalve-

lun konkreettiseen luomisprosessiin. Alustavaa konsepti-ideaamme on kehitet-

tävä koko prosessin ajan ja meidän täytyy ottaa huomioon asiakaskyselyiden 

tulokset, jotka tehdään juuri ennen konkreettisen yrityksemme perustamista. 

Näin pystymme luomaan matkailijoita miellyttävän palvelukonseptin ja keksi-

mään siihen lisää asiakaslähtöistä sisältöä. 
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