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Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Primehotels hotelliketju, jossa kirjoittaja teki 
työharjoittelunsa. Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda Primehotelsille kehittämisehdotuksia 
asiakasvirran nostamiseksi tutkimuksista saatujen tulosten pohjalta. 
 
Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys koostui palveluiden tuotteistamisesta ja koronaviruk-
sen vaikutuksesta hotellialaan globaalisti sekä kotimaan tasolla. Teoriaosassa myöskin 
kerrottiin toimeksiantajasta eli Primehotelsista sekä heidän viidestä hotellistansa eripuolilla 
Suomea. Teoriaosiossa erilaisten lähteiden kautta saadun tiedon lisäksi tietoja kommentoi-
tiin ja vertailtiin. 
 
Tutkimuksena tässä opinnäytetyössä käytettiin sekä kvantitatiivista tutkimusta sekä kvalita-
tiivista tutkimusta. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa hyödynnettiin haastattelua. Haastattelu 
pidettiin Primehotelsin toimitusjohtajalle 25.1.2021 tarkoituksena kerätä tietoa koronaviruk-
sen vaikutuksesta Primehotelsiin. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa hyödynnettiin Google 
Formsissa tehtyä kyselyä. Kysely pidettiin 9.3.2021-20.3.2021 välisenä aikana pelkästään 
Hotel Sveitsin asiakkaille keräten tietoa koronaviruksen vaikutuksesta asiakkaisiin.  
 
Tutkimustulosten analysointi toteutettiin tekstin litteroinnilla sekä taulukoiden avulla. Laa-
dullinen tutkimus eli haastattelu litteroitiin tekstiksi, jonka jälkeen tärkeimmät asiat lisättiin 
opinnäytetyöhön. Määrällisen tutkimuksen eli kyselyn 49 vastausta muutettiin taulukoiksi, 
jonka kautta tehtiin analysointi.    
 
Tutkimuksen sekä haastattelun mukaan Primehotelsin kannattaa ennustaa omaa tulevai-
suuttaan säännöllisesti sekä keskittyä ja kehittää asioita, jotka oikeasti tuottavat. Asiakas-
virtaa tehostavia ideoita ja palveluita ovat huonepalvelu, kylpylät sekä ravintola toiminta. 
Asiakkaiden matkustamisen määrää Primehotelsiin lisäävät hyvät tarjoukset sekä turvalli-
suus, staycation- majoitus, siisteys sekä erilaiset palvelut.  
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1 Johdanto 

Kaikki tuntevat jo maailmassa piinaavan koronaviruksen eli COVID-19:n, mutta entäpä 

sen vaikutuksen hotellialaan sekä ennen kaikkea Primehotelsiin. Tällä hetkellä hotellialalla 

kilpailu on entistä kovempaa ja raadollisempaa. Koronaviruksen myötä hotellien on lähes-

tyttävä asiakkaitaan erilaisten näkökulmien ja palveluiden kautta erottuakseen muista kil-

pailijoistaan. Asiakkaita on niukemmin kuin ennen koronavirusta ja kassavirta on las-

kussa. Olisiko tähän kuitenkin mahdollista vaikuttaa uusien ideoiden ja palveluiden 

kautta?  

 

Tämä opinnäytetyö on produktiivinen opinnäytetyö, jossa tulen kertomaan koronaviruksen 

vaikutuksesta Primehotels hotelliketjuun sekä etsimään mahdollisia ratkaisuja tutkimuson-

gelman ratkaisemiseksi. Tutkimusongelma tässä opinnäytetyössä on ’’miten tehostaa Pri-

mehotelsin asiakasvirtaa koronaviruksen aikana’’. Valitsin tämän aiheen opinnäytetyölleni, 

koska se on ajankohtainen sekä tein viiden kuukauden kestävän työharjoitteluni Hotel 

Sveitsissä sekä Primehotels markkinoinnissa Helsingissä. Harjoitteluni tehneenä hotel-

lialalla ymmärsin, kuinka suuri vaikutus koronaviruksella onkaan ollut. Toimeksiannon olen 

tähän opinnäytetyöhön saanut Primehotelsilta.  

 

Tavoitteena tässä opinnäytetyössä on kyselyn ja haastattelun kautta saatujen tietojen 

pohjalta luoda Primehotelsille uusia kehittämisehdotuksia ideoille ja palveluille asiakasvir-

ran tehostamiseksi ja tutkimusongelman selvittämiseksi. Hotel Sveitsin asiakkailta kysy-

tään, miten koronavirus on vaikuttanut heidän matkailuunsa Primehotelsin hotelleihin sekä 

mitkä tekijät mahdollisesti lisäisivät heidän matkustuksensa määrää. Mahdollisten ideoi-

den tai palveluiden synnyttyä ja opinnäytetyön valmistuttua Primehotels voisi hyödyntää 

tätä opinnäytetyötä omassa liiketoiminnassaan ja kasvamisessaan.  

 

Tämä opinnäytetyö on jaettu rakenteeltaan kolmeen eri osaan. Ensimmäisenä osana on 

teoriaosuus. Teoriaosassa kirjoittaja kertoo sekä kommentoi palveluiden tuotteistamisesta 

ja koronaviruksen vaikutuksesta hotellialaan globaalisti sekä kotimaan tasolla. Kirjoittaja 

myös kertoo toimeksiantajasta eli Primehotelsista sekä heidän viidestä hotellistansa eri-

puolilla Suomea. Tiedon hankinta lähteenä kirjoittaja käyttää internetistä löytyvää tietoa 

sekä e-kirjoja. 

 

Toinen osa opinnäytetyöstä on tutkimus, jossa pyritään ratkaisemaan tutkimusongelma. 

Tutkimuksia tehtiin kaksi kappaletta, joista toinen keräsi tietoa asiakkailta ja toinen tietoa 

Primehotelsilta. Näihin tutkimuksiin kirjoittaja käytti laadullista sekä määrällistä tutkimusta. 
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Asiakkaille tehtyyn tutkimukseen käytettiin määrällistä tutkimusta eli kyselyä ja Primehotel-

sille tehtyyn tutkimukseen käytettiin laadullista tutkimusta eli haastattelua. Määrällinen tut-

kimus rajattiin pidettäväksi vain Hotel Sveitsin tämänhetkisille asiakkaille kaikkien viiden 

hotellin sijaan. Kaikkien viiden hotellin tuominen tutkimukseen olisi tehnyt rajauksesta liian 

suuren. Laadullinen tutkimus rajattiin tehtäväksi pelkästään Primehotelsin toimitusjohta-

jalle. Tutkimuksen aiheena on koronaviruksen vaikutus Primehotelsiin ja Primehotelsin 

asiakkaisiin sekä miten asiakkaita saisi matkustamaan enemmän. Tässä osassa tulee ilmi 

tutkimussuunnitelma, tutkimuksesta saadut tulokset, niiden analysointi sekä mahdollisien 

uusien ideoiden tai palveluiden keksiminen.  

 

Kolmannessa osassa kirjoittaja käy läpi omia lopputuloksiaan ja vertaa niitä opinnäyte-

työlle määritettyihin tavoitteisiinsa. Kirjoittaja pohtii myös mahdollisia kehittämis- ja jatko-

tutkimusehdotuksia sekä arvioi opinnäytetyötä sekä omaa oppimistaan.  
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2 Koronaviruksen vaikutus hotellialaan 

Koronavirus eli COVID-19 on ryhmä, joka koostuu yleisistä viruksista, jotka aiheuttavat 

yleensä lieviä hengitystietulehduksia ihmisille. COVID-19 sai alkunsa Kiinassa Wuhan ni-

misessä kaupungissa ja muuttui pandemiaksi 11.3.2020 (Lääkärikirja Duodecim 2021.) 

Tästä päivästä asti koronavirus on vaikuttanut koko maailmaan. Yhden suurimmista ko-

lauksista eri aloilta on kokenut matkailuala. Lentokoneet eivät lennä läheskään tavallisella 

syklillä, hotelleita on suljettu, työntekijöitä lomautettu sekä matkustus- ja muita rajoituksia 

on toteutettu. Pandemiasta johtuvien sulkujen myötä Global Hospitality data yritys STR on 

verrannut vuoden 2019 sekä 2020 hotellien käyttöasteita. Italiassa käyttöaste on laskenut 

peräti 96 %, Kiinassa 68 %, Iso-Britanniassa 67 %, Yhdysvalloissa 59 % sekä Singapo-

ressa 48 % (Infomineo 2020.) Suomessa käyttöaste on laskenut yhteensä 21,7 % (Tilas-

tokeskus 2020). 

 

Kotimaassa koronavirus on vaikuttanut enemmikseen ulkomaalaisten asiakkaiden vähe-

nemiseen etenkin pääkaupunkiseudulla, jossa on myös Primehotelsin hotelleja. Tämän on 

vahvistanut useat eri hotelliyritykset sekä ammattijärjestö Matkailu- ja ravintolapalvelut 

MaRa. Heti koronaviruksen alettua on tullut peruutuksia koskien hotelli majoituksia sekä 

kokousvarauksia. Suurin osa varausten peruuttajista oli alkuun kiinalaisia matkustuskielto-

jen takia. Koronaviruksen kasvun yhteydessä peruutuksia alkoi tulemaan muidenkin mai-

den työmatkailijoilta. MaRa:n toimitusjohtaja Timo Lappi kertoi Koronaviruksen alettua, 

että pahinta tässä on se, ettei tiedetä kuinka kauan tämä tilanne kestää, kun vaikutukset 

ovat nyt jo negatiivisia (Yle Uutiset 2020.) Tämänhetkinen tilanne on sama, mutta vain pa-

hempi. Tartuntoja ja rajoituksia on tullut runsaasti enemmän sekä hotelleita on jouduttu 

sulkemaan ympäri maailma. Vieläkään ei tiedetä kuinka kauan tämä tilanne tulee kestä-

mään vaikkakin aloitettu rokotteiden antaminen onkin tuonut toivon merkkejä. Tässä onkin 

kirjoittajan mielestä yksi hyvä syy sille, että nyt pitäisi ideoida uusia palveluita sekä toimin-

tamalleja asiakkaiden säilyttämiseksi. 

 

Visit Finland:in majoitustilastot kertovat, että ennen koronavirusta vuonna 2019 vuosittai-

set yöpymiset koko Suomessa olivat yhteensä 23095660. Laskua on tullut todella paljon 

ja vuonna 2020 määrä oli yhteensä enää 14323661. Yöpymiset ovat melkein puolittuneet 

vuodesta 2019. Tänä vuonna 13.4 mennessä määrä on 1585515. Tästä voi helposti pää-

tellä kertoessaan luvun neljällä, että koko vuoden yöpymis- määrä on noin 6342060, jos 

tilanne pysyy samana. Tämä tarkoittaisi taas määrän puolittumista vuoteen 2020 verrat-

tuna (Visit Finland s.a.) 

 

Juho Pesonen on vuoden 2021 alussa tehnyt ennusteen hänen tutkimuksiensa pohjalta 

hotelli- ja matkailualasta liikematkailijoiden suhteen. Tutkimuksensa mukaan, jonka hän 
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teki sosiaalisessa mediassaan vuonna 2021 on vain 18 % mahdollisuus, että liikematkailu 

on samanlaisella tasolla sekä yhtä runsasta kuin se oli vuonna 2019 nukuttujen öiden suh-

teen. Vuonna 2023 mahdollisuus on noussut 48 % ja vuonna 2025 se on 60 %. Tutkimuk-

sensa mukaan, jonka hän teki hotelli managereille mahdollisuudet ovat vuonna 2021 13 

%, vuonna 2023 51 % ja vuonna 2025 77 %. Tekijät, jotka Pesosen tutkimuksen mukaan 

vaikuttavat liikematkailuun vuoteen 2019 verrattuna ovat lentoyhteydet, COVID-19, rokot-

teet, pelko matkailussa, etätyöt, matkailun kallistuminen, säästöt ja menetetyt tulot, sosi-

aaliset suhteet, kulttuuriset tekijät sekä matkailuun kohdistuneet määräykset Suomessa ja 

ulkomailla. Liikematkailu saattaa muuttua pysyvästikin koronaviruksen myötä. Muutok-

sena saattaa olla majoittumisen pituudessa, tuleeko uusia palveluita, joita tarvitaan, miten 

varmistaa turvallinen liikematkailu tulevaisuudessa, muuttuuko asiakkaiden uskollisuus ja 

miten, kuinka pitää kehittää strategiaa sekä mitkä ovat merkityksellisiä kumppanuuksia. 

Yritykset, jotka pystyvät ennustamaan oman tulevaisuutensa edes 2 % paremmin kuin kil-

pailijat saavat kilpailukykyä heitä vastaan pitkässä juoksussa. Ennustamista tulisi tehdä 

säännöllisesti jopa kerran kuukaudessa päivittäisten tietojen pohjalta. Tämä on paras 

mahdollinen keino edistää kilpailukykyä tässä tilanteessa (Pesonen 2021.) 

 

Koronavirus on selvästikin vaikuttanut negatiivisesti koko maailman talouteen sekä ennen 

kaikkea hotellibisnekseen. Tästä syystä hotellialalla täytyy ottaa huomioon sekä siirtää 

mahdollisesti painoarvoa erilaisille palveluille tai toimille kuin ennen koronavirusta. Asiak-

kaat matkustavat vähemmän ja täten hotellien on syytä erottua joukosta uusien tai erilais-

ten palveluiden kautta, vahvistaa hygienian laatua sekä ennen kaikkea tuoda tämä kaikki 

esiin kohderyhmälle. Markkinointi ja palvelut ovatkin mielestäni suurimmassa osassa asi-

akkaiden lomakohteiden valinnassa.  
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3 Primehotels 

Primehotels on Suomalainen hotelliketju, jonka tavoitteena on tulla tunnetuksi Suomen 

parhaasta palvelusta. Primehotels omistaa viisi uniikkia hotellia ympäri Suomea ja kaksi 

uutta hotellia on jo rakenteilla Helsinkiin. Hotelleita on kaksi Helsingissä, yksi Hyvinkäällä, 

yksi Savonlinnassa sekä yksi Varkaudessa. Kaikilla hotelleilla on omat vahvuutensa tai 

teemansa, joilla he toimivat. Helsingissä sijaitsevalla Hotel Katajanokalla se on vankilasta 

rakennettu hotellinsa, toisella Helsingissä sijaitsevalla Hotel Rantapuistolla se on meren 

rannalla oleva sijaintinsa. Hyvinkäällä sijaitsevalla Hotel Sveitsillä se on matkailukeskuk-

sena toimiminen. Varkaudessa sijaitsevalla Hotel Oscarille se on sympaattisuus. Sekä Sa-

vonlinnassa sijaitsevalla Spa Hotel Casinolla se on kylpylä. Kaikilla Primehotels ketjuun 

kuuluvilla hotelleilla on Green Key -sertifikaatti ja ovatkin mukana kansallisessa hävikki-

viikko- kampanjassa (Primehotels s.a.) 

 

Primehotels on digitalisoimassa hotelleihinsa sisäänkirjautumisen sekä avainkortin Aero-

Guest applikaatiolla. Hotel Sveitsissä tämä applikaatio on jo käytössä. Asiakkaat voivat 

tehdä sisäänkirjautumisen, matkustajailmoituksen sekä maksaa yöpymisestä sähköisesti 

ennakkoon tämän mobiilisovelluksen avulla (Primehotels 2020a.) Primehotels on myös ot-

tanut käyttöön Travel Clearingin. Siellä sijaitsevalle eVoucher-matkatilille liikematkustajat 

voivat keskittää hotelliostoksensa, josta hotellit voivat suoraan veloittaa hotellikulut. Tämä 

antaa asiakkaille mahdollisuuden paperittomaan maksuprosessiin sekä säästää merkittä-

västi hallintokuluja (Primehotels 2020b.) Nämä digitaaliset sovellukset ovatkin todella toi-

mivia tapoja vähentämään asiakaskontakteja koronaviruksen aikana. 

 

Koronaviruksen myötä Primehotels on ottanut käyttöön Prime Care -ohjelman toimintata-

vat sekä hygieniaohjeistukset kaikissa ketjun hotelleissa. Ohjelman vaikutuksena on te-

hostettu yleisten tilojen ja huoneiden siivousta, sijoitettu asiakkaita istumaan turvallisen 

välimatkan päähän muista asiakkaista sekä tehty palveluprosesseihin muutoksia (Prime-

hotels s.a.) Kerron Prime Care:in vaikutuksesta enemmän luvussa kuusi. Seuraavissa ala-

luvuissa kerron hiukan enemmän taustaa jokaisesta hotellista. 

 

3.1 Hotel Sveitsi 

Tämä ainutlaatuinen matkailukeskuksena toimiva hotelli Hyvinkäällä tarjoaa mahtavat 

matkailupuitteet niin aikuisille kuin lapsillekin missä matkustustarkoituksessa tahansa. Ho-

tel Sveitsistä löytyy kokousasiakkaille neljästä eri luokasta kokoustiloja. Ne ovat Classic, 

jossa on perinteisiä kokoustiloja pienemmille seminaareille, suurten tilaisuuksien kokousti-

lat, Play kokoustilat, jossa teemana on urheilu sekä viimeisenä Seasons kokoustilat. Sea-
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sons tilat ovat tyylikkäitä sekä suunniteltu inspiroimaan asiakkaita puitteiden sekä tarjoilui-

den puolesta (Hotel Sveitsi s.a.) Hotel Sveitsi on palkittu kahtena peräkkäisenä vuotena 

Suomen parhaaksi lomakohteeksi World Travel Awards -kilpailun Finland’s Leading Re-

sort -sarjassa. Hotel Sveitsissä on käytössä Hävikkimestari-ohjelma. Hävikkimestari-oh-

jelma on sovellus, joka on luotu valvomaan ravintolan keittiön ruokahävikkiä sekä sen vä-

henemistä. Sovellus esimerkiksi näyttää kustannusarvion biojätteeseen heitetystä ruoasta 

sekä sillä voidaan seurata kuinka paljon hiilihydraattilisäkkeitä, kuten riisiä ja perunaa pää-

tyy ruokailujen aikoina roskiin (Primehotels 2020c.)  

 

Palveluita sekä tekemistä Hotel Sveitsissä on runsaasti. Palveluina on muun muassa 

Sveitsin uimala, jolla on useita sisä- sekä ulkoaltaita. Sisätiloissa on kahvila, saunat, erilai-

set altaat kilpauintialtaista porealtaisiin. Ulkotiloissa on 10 metrin hyppyallas, lastenaltaita 

sekä monia aktiviteetti mahdollisuuksia suurten nurmialueiden myötä. Talvisin ulkotiloissa 

on avantouintiallas (Hyvinkää, Sveitsin uimala.) 

Ulkotiloissa palvelee toisena palveluna SeikkailuSveitsi, joka on koko perheen seikkailu-

puisto. Puisto sisältää 10 turvallista, puihin rakennettua seikkailurataa sekä siellä on Suo-

men pisin vaijeriliukurata. Kolmas tekemistä tarjoava palvelu ulkotiloissa on Sveitsi Rent, 

joka tarjoaa mahdollisuuden hienoille pyöräilyelämyksille laadukkailla sähkö- sekä fatbi-

keillä. Heiltä on mahdollista lähteä omatoimiselle tai ohjatulle retkelle ympäri Hyvinkään 

hienoja maisemia (Hotel Sveitsi s.a.) 

Sisätiloissa palveluina ovat SuperPark Sveitsi, BioRex Sveitsi, Fit Park Sveitsi, Salon-Ki 

Sveitsi sekä WayOut Sveitsi. SuperPark on koko perheelle suunniteltu sisäaktiviteetti-

puisto kaiken ikäisille. Heillä on mahdollista pelata, kiipeillä, laskea liukumäkiä, hyppiä 

trampoliinilla sekä testata erilaisia lajeja. BioRex tarjoaa elokuvaelämyksiä näytöksillään ja 

järjestää myös yksityisnäytöksiä, elokuvallisia kokouksia sekä tapahtumia yrityksille. Ho-

tellivieraat pääsevät käyttämään Fit Park:in kuntosalin tiloja veloituksetta sekä ryhmälii-

kuntatunneille asiakkaat voivat osallistua yhdeksällä eurolla. WayOut toimii pakohuo-

neena sekä Salon-Ki tuo monipuoliset hemmottelu sekä kauneushoidot yhden katon alle 

(Hotel Sveitsi s.a.) 

 

3.2 Hotel Rantapuisto  

Tämä meren rannalla sijaitseva hotelli Helsingin Vuosaaressa tarjoaa mahtavat puitteet 

kokousasiakkaille sekä muille matkailijoillekin. Hotel Rantapuisto sijaitsee lähellä Helsin-

gin keskustaa, mutta sen suurista ikkunoista avautuu esteetön näkymä luontoon ja me-

relle. Hotellissa on auditorio 300 hengelle, 10 kokoustilaa ja monia ryhmätyötiloja, 74 huo-

netta, Ravintola Rantapuisto, Lobby bar ja kaksi tilausravintolaa. Koronaviruksen myötä 

Hotel Rantapuisto on suljettuna 6.4.2021 asti (Rantapuisto 2018a.) 
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Myös laaja valikoima oheisohjelmia löytyy Hotel Rantapuistosta. Kuten esimerkiksi esca-

peroom -pelit Running Rabbit, jossa tiimin on tarkoitus ratkaista arvoitukset. (Rantapuisto, 

oheisohjelmat, Running Rabbit-elämykset). Muita oheisohjelmia ovat muun muassa me-

lontaretket, SUP- ja kajakkiretket, luontoretket, merellä olevat kalastusretket, jetskisafari, 

vesibussiretket sekä virkistyspurjehdus (Rantapuisto s.a.) 

 

Hotel Rantapuiston rakennus valmistui alun perin vuonna 1963 Pohjoismaiden Yhdyspan-

kin koulutuskeskukseksi. 1980-luvulla pankkien koulutustarve kasvoi ja uusi kokoussiipi, 

auditorio ja palloiluhalli rakennettiin. 1990-luvun lama kuitenkin vähensi koulutustarvetta ja 

2000-luvun aikana Rantapuisto alkoi palvelemaan kaikkia kiinnostuneita majoitus- ja kou-

lutusasiakkaita Unitas kongressikeskuksena sekä myöhemmin kokoushotelli Rantapuis-

tona. Hotel Rantapuisto avasi ovensa Best Western-hotelliketjun lipun alla huhtikuussa 

2014, josta hotelli irtaantui 2016 ja jatkoi toimintaansa itsenäisenä Hotel Rantapuistona. 

Hotel Rantapuisto on aito suomalainen design-kokoushotelli ja rakennuksessa on edel-

leen jäljellä useita alkuperäisen sisustuksen helmiä kuten valaisimia, takkoja ja kattora-

kenteita (Rantapuisto 2018b.) 

 

3.3 Hotel Katajanokka 

Hotel Katajanokka on yksityinen lifestyle-hotelli lyhyen kävelymatkan päässä Helsingin 

ydinkeskustasta. Katajanokka on perustettu entisen Helsingin lääninvankilan ja tutkinta-

vankilan rakennukseen. Hotellin vanhin osa on peräisin vuodelta 1837 ja pääosa vuodelta 

1888. Vankilan toiminta päättyi vuonna 2002 ja kunnostustöiden jälkeen tämä nykyaikai-

nen hotelli aukesi vuonna 2007. Rakennuksen historiasta muistuttaa Museoviraston suo-

jelema keskikäytävä, ulkoseinät ja linnan muuri (Hotel Katajanokka s.a.) Nykyään hotel-

lissa on 106 huonetta, Ravintola Linnakellari, kesäterassi Linnanpiha, viisi kokouskabinet-

tia, juhlasali 130 hengelle isompiin kokouksiin ja juhliin, sauna ja kuntosali. Koronaviruk-

sen takia Hotel Katajanokka on toistaiseksi suljettuna tällä hetkellä 14.2.2021.  

 

Hotel Katajanokka avasi ovensa ensin Best Western-ketjun hotellina 2007 ja irtautui siitä 

vuonna 2016 yksityiseksi lifestyle-hotelliksi. 2016 hotelli ylsi sijalle 5 Tripadvisorin Suomen 

25 suosituimman hotellin Traveller’s Choice-äänestyksessä. 2017 Hotel Katajanokka voitti 

vuoden 2016 World luxury Hotel Awards-palkinnon sekä samana vuonna tehtiin myös ho-

tellin 10-vuotisjuhlan kunniaksi kevyt remontti. Hotellin huoneet, aulatilat, vastaanotto ja 

julkitilat saivat uuden modernin ilmeen. 2018 Hotel Katajanokka liittyi Marriott Internationa-

lin Tribute Portfolio-brändiin sekä 2019 Hotel Katajanokka palkittiin toistamiseen Finland’s 

Leading Boutique Hotel-tunnustuksella World Travel Awards-tapahtumassa (Hotel Kataja-

nokka s.a.) Katajanokka on jälleen ehdolla vuoden 2021 World Travel Awardsissa Fin-

land´s Leading Boutique Hotel – kategoriassa (Hotel Katajanokka 2021a).  
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Palveluna hotellissa järjestetään asiakkaille vankilakierroksia muutamina lauantaipäivinä, 

jossa esimerkiksi kerrotaan talon vaiheista, entisistä asukkaista sekä muutamista pakota-

rinoista. Vankilakierrokseen myös kuuluu vanhan ryhmäsellin ja eristyssellin luona käymi-

nen (Hotel Katajanokka 2021b.) Palveluina on myös all inclusive- työpäiväpaketti, johon 

kuuluu työhuone, lounas toimitettuna huoneeseen, kahvia koko päiväksi sekä kuntosalin 

vapaa käyttö. Toinen palvelu on lounaan tilaaminen Hotel Katajanokan ravintolasta, josta 

se kuljetetaan koti ovellesi tai toimistollesi (Hotel Katajanokka 2020.) 

 

3.4 Spahotel Casino 

Spahotel Casino sijaitsee Kasinosaarella Savonlinnan keskustassa keskellä upeaa järvi-

maisemaa. Hotellin ympäristössä on upeat ulkoilumaastot lähisaarissa ja kaupungilla. Ho-

tellissa on 80 ilmastoitua hotellihuonetta joista 70:ssä on järvinäköala. Kesäisin hotellin pi-

hapiirissä toimii myös kesähotelli Vuorilinna sekä Malakias. Vuorilinnan opiskelija-asunnot 

toimivat silloin hotellihuoneina (Spahotel Casino s.a.) Suomen ensimmäinen kylpylä val-

mistui vuonna 1896 Kasinosaarelle Norjan kuninkaan Olavin mukaan. 1900- luvun vaih-

teessa Kasinosaarella vietettiin vilkasta kansainvälistä kylpyläelämää. Kasinosaarelle ra-

kennettiin yhä lisää majoitustiloja asiakasmäärien kasvaessa. Vuonna 1964 vanha kylpy-

lärakennus tuhoutui tulipalossa, jonka jälkeen perustettiin Savonlinnan Terveyskylpyläsää-

tiö. Tämä käynnisti uuden Hotel Casinon suunnittelun sekä kylpylälaitoksen, joka avautui 

kesällä 1969 ja laajennettiin sen nykyiseen muotoon vuonna 1974. Vuonna 2010 Prime-

hotels Oy hankki Casinon toiminnan haltuunsa ja liitti Casinon osaksi kansainvälistä Best-

Western-hotellimarkkinointiketjua. 2016 hotelli irtaantui best Western-ketjusta ja toiminta 

jatkuu itsenäisenä Spahotel Casinona osana Primehotels Oy:n hotelliperhettä (Spahotel 

Casino s.a.) 

 

Palveluina Spahotel Casino tarjoaa pyörien vuokrausta, palvelusatama sekä yritys Vuok-

ravenho. Muita palveluita Spahotel Casinolla on kylpylä, Beauty Spa, saunat sekä kaksi 

ravintolaa, ravintola Casino sekä tilausravintola Wanha Kasino (Spahotel Casino s.a.) Ho-

tellissa majoittuvana asiakkaana sinulla on mahdollisuus vuokrata kesällä polkupyöriä ho-

tellin vastaanotosta. Pyörien vuokrahinta on viisi euroa kahdelta tunnilta (Spahotel Casino 

s.a.) Vuokravenho antaa mahdollisuuden aktiviteeteille Saimaan vesistössä. He vuokraa-

vat kajakkeja, SUP-lautoja taikka kanootteja. Heidän kauttaan voi myös osallistua ohja-

tuille SUP-lautailu retkille, jossa pääsee osallistumaan uuteen lajiin ohjan ja ryhmän 

kanssa. Heillä on myös käytössä Linssen Boating Holiday -venevuokrauspiste (Spahotel 

Casino s.a.) Palvelusatama eli venelaituri vuokraa venepaikkoja 21 euroa per. päivä. Ve-
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nepaikkaan kuuluu laiturialueella sijaitsevan vesitankin, jätehuollon sekä septitankin hyö-

dyntäminen. Saat myös mahdollisuuden käyttää Spahotel Casinon vessoja, suihkuja sekä 

pyykinpesukoneita (Spahotel Casino s.a.) 

 

Koronavirus on vaikuttanut Spahotel Casinoon hyvinkin monella tavalla. Tällä hetkellä tuo-

rein vaikutus on hotellin väliaikainen oviensa sulkeminen. Spahotel Casino on kiinni 

19.2.2021-17.5.2021. Syynä tähän on hotellivarausten sekä ravintolan kysynnän laskussa 

oleminen koronaviruksen nopean kehittymisen seurauksena. Nämä radikaaliset toiminnat 

on tehty vieraiden sekä henkilökunnan hyvinvoinnin turvaamiseksi sekä mahdollistaak-

seen toiminnan jatkumisen tulevaisuudessa (Spahotel Casino 2021.) 

 

3.5 Hotel Oscar 

Hotel Oscar Varkauden keskustassa on maankuulu persoonallisesta, sydämellisesti sekä 

yksilöllisestä vieraanvarausuudestaan. Hotel Oscarin läheisyydessä sijaitsee erilaisia näh-

tävyyksiä sekä ravintoloita. Esimerkiksi kaikki kaupungin museot sijaitsevat alle kilometrin 

päässä hotellista sekä Varkauden teatterille on matkaa vain kaksi kilometriä. Hotel Oscar 

tarjoaa majoittuville asiakkaille mahdollisuuden kuntoilla kuntosalilla, saunoa sekä kokous-

taa viidessä eri kokoustilassa. Kokoustiloja hotellilla on 6–500 hengelle sekä huoneita 165 

kappaletta (Hotel Oscar s.a.) Hotel Oscarin tiloista löytyvässä Warkaus-salissa riittää ta-

pahtumia sekä elämyksiä. Tila tarjoaa mahdollisuuden vaativillekin tapahtumille sekä 

näyttävän auditorion, joka soveltuu konsertti-, teatteri- sekä kokouskäyttöön. Tässä sa-

lissa on paikkoja porrastetusti 498 henkilölle. Tarjoilun erilaisiin tapahtumiin tarjoaa 

Tempo. Heillä on 220 istumapaikkaa sekä buffetmahdollisuus jopa 500 henkilölle. Eteis-

aulassa sijaitsee lipunmyyntipiste, jossa voidaan myydä lippuja erilaisiin tapahtumiin. 

Näissä tiloissa järjestetäänkin paljon tapahtumia. Tulevia tapahtumia on muun muassa 

Tanssii tähtien show, Vasara ja Nauloja sekä Joroisten musiikkipäivät (Hotel Oscar s.a.) 

 

Koronavirus on vaikuttanut Hotel Oscarin toimintaan monella eri tavalla. Esimerkiksi hotel-

lin kodikas Oscar`s Pub on suljettuna ja toimii ainoastaan tilaus käyttönä asiakkaille (Hotel 

Oscar 2020). Konsertteja on peruttu Warkaus-salissa (Hotel Oscar). Sekä vain osa hotel-

lin majoituskapasiteetista on käytössä vajaan kysynnän vuoksi. 

 

Palvelut, jotka ovat asiakkaiden käytössä myös tällaisessa poikkeustilanteessa ovat Hotel 

Sveitsissä kuntosali 14.4 eteenpäin (Fit Park Sveitsi s.a). ravintola 18.4 eteenpäin (Hotel 

Sveitsi s.a). BioRex elokuvateatteri, SeikkailuSveitsi kesäisin, Way Out pakohuone, tilaus-

sauna, Sveitsi Rent sekä huonepalvelu. Hotel Rantapuiston auetessa ne ovat escape-

room-pelit, melontaretket, SUP- ja kajakkiretket, luontoretket, merellä olevat kalastusret-

ket, jetskisafari, vesibussiretket, ravintola, huonepalvelu sekä virkistyspurjehdus. Hotel 
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Katajanokalla palvelut ovat sen auetessa all inclusive- työpäiväpaketti, huonepalvelu, kun-

tosali, saunat, ravintola sekä lounaan tilaaminen Hotel Katajanokan ravintolasta, josta se 

kuljetetaan koti ovellesi tai toimistollesi. SpaHotel Casinolla palveluina taas on sen aue-

tessa pyörien vuokraus, palvelusatama, yritys Vuokravenho, Beauty Spa, kuntosali, sau-

nat, huonepalvelu sekä ravintolat. Hotel Oscarilla palveluina on Oscar’s Pub, joka toimii 

ainoastaan tilaus käyttönä asiakkaille, kuntosali, huonepalvelu sekä saunat. Jokaisessa 

hotellissa tehdään take away ruoka annoksia asiakkaille ravintoloiden ollessa kiinni.  

 

Tämä tutkimus keskittyy pelkästään Hotel Sveitsiin, mutta sitä voi tietenkin hyödyntää jo-

kaisessa hotellissa. Kirjoittaja on valinnut Hotel Sveitsin tutkittavaksi hotelliksi, koska Hotel 

Sveitsissä on muita hotelleita enemmän palveluita ja suurin osa niistä on käytössä ko-

ronaviruksenkin aikana. Toinen syy rajaukseen oli sen aukiolo koronaviruksen aikana. Lu-

kuun ottamatta Hotel Oscaria kaikki muut hotellit ovat tai ovat olleet suljettuina. Tutkimuk-

sessa keskitytään löytämään palveluille kehittämisehdotuksia, joten kirjoittaja näki Hotel 

Sveitsin parhaana kohteena tutkimukselle.  



11 

 

4 Palveluiden tuotteistaminen 

Ihmiset eivät enää samanlailla etsi tai osta perinteiseen tyyliin joko palveluita tai tavaroita 

vaan haluavat ratkaisuja, jotka helpottavat heidän elämäänsä. Yksittäisten palveluiden ja 

tavaroiden merkitys vähenee huomattavasti tulevaisuudessa. Yritysten on lähdettävä tar-

joamaan entistä enemmän kokonaisratkaisuja ihmisten tarpeisiin. Nämä kokonaisratkaisut 

ovat palveluita ja tavaroita asiakkaan tarpeiden mukaan. Palvelut ovat jo lähitulevaisuu-

dessa globaalisti suurin innovaatioalusta. Suomessa palveluiden osuus bruttokansantuot-

teesta kasvaa joka vuosi. Suurin osa taloudestamme tuleekin jo palveluiden kautta. 

Elämme palveluiden maailmassa (Tuulaniemi 2011, 19–21.) Palveluiden merkityksen 

kasvu voidaan nähdä globaalina muutoksena, jonka sosiologi Daniel Bell havaitsi jo 1970-

luvulla. Bellin sanoja lainaten ’’yhteiskuntien vaurastumisen ja taloudellisen edistyneisyyden 

seurauksena on siirrytty teollisesta yhteiskunnasta jälkiteolliseen yhteiskuntaan, jossa on oleellista 

palvelutalous sekä palvelujen merkityksen kasvu’’ (Koivisto 2019, 17.) Juha Tuulaniemen sekä 

Mikko Koiviston kirjoissa kummassakin puhutaan palveluiden tärkeydestä nykypäivänä. 

Kumpikin kirjoittaja kertoo palveluiden osuuden yhteiskunnan tuotanto- ja työllisyysraken-

teesta olevan tasaisessa kasvussa. Tulevaisuudessa palvelut ovatkin yhä tärkeämpiä ja 

siksi onkin hyvä puhua palveluiden tuotteistamisesta.  

 

Palvelutuotteistaminen on tuote- ja palvelukokonaisuuksien selkiyttämistä asiakkaan odo-

tuksia ja tarpeita palveleviksi kokonaisuuksiksi sekä käyttötarkoituksen kirkastamista. 

Tuotteistaminen on palvelun ja siitä syntyvän arvon kiteyttämistä eri osia vakioimalla sekä 

kuvaamalla. Osallistamalla asiakkaat sekä henkilöstö palvelun tuotteistamiseen niin var-

mistat, että palveluun kiteytyy paras mahdollinen ymmärrys palvelun luomasta arvosta. 

Tuotteistaminen motivoi ja sitouttaa, muuttaa toimintatapoja sekä ajatusmalleja ja mahdol-

listaa innovointia. Parhaassa tapauksessa tuotteistaminen on kuin oppimisalusta, jolla 

osallistujat luovat yhteistä ymmärrystä sekä oppivat toisiltaan. Tämä tuo tehokkuutta ja 

toistettavuutta sekä luo arvoa niin palveluntarjoajalle kuin asiakkaallekin. Palveluiden pe-

rusluonteeseen kuuluu tietynasteinen asiakaskohtainen räätälöitävyys. Tuotteistamisen 

tavoitteena on fiksun ja oikean tasapainon löytäminen vakioinnin ja räätälöinnin välille 

sekä luoda yhteinen ymmärrys palvelusta ja sen luomasta arvosta (Tuotantotalouden lai-

tos 2015, 10.) Tuotantotalouden laitoksen, Mikko Koiviston sekä Juha Tuulaniemen kir-

joissa kerrottaan käsityksen vaihtelevan koskien tuotteistamista tiimin ja jopa yrityksen si-

sällä. Tämä osoittaa sen kuinka vaikeasta käsitteestä loppujen lopuksi puhutaankaan. Jo-

kaisen yrityksen tulisi miettiä tiiminsä kanssa keskenään tuotteistamis- käsitettä ja miten 

se on liitoksissa omaan yritykseen.  

 

Tuotteistamista ei kannata kuitenkaan käyttää kaikissa liiketoiminnallisissa haasteissa. 

Ennen tuotteistamista kannattaa käydä läpi tuotteistamiskelpoisen palvelun tunnusmerkit. 
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Palveluun on liityttävä toistuva asiakastarve, palvelusta on löydyttävä toistuvia osia, palve-

lun on oltava strategin mukainen sekä yrityskuvaan sopiva, palvelu on tai voisi olla talou-

dellisesti kannattava, kokemusta sekä osaamista löytyy palvelun toteuttamiseen ja tuot-

teistamiseen. Mieti toteutuvatko nämä listatut asiat jo, voiko niitä saavuttaa tuotteistami-

sen avulla sekä olisiko tuotteistaminen turhaa työtä (Tuotantotalouden laitos 2015, 13.) 

 

Tuotteistaminen on jaettu kahteen eri tasoon, joita on ulkoinen tuotteistaminen sekä sisäi-

nen tuotteistaminen. Ulkoinen tuotteistaminen on asiakkaalle näkyvien palveluelementtien 

kiteyttämistä sekä kuvaamista. Tässä luodaan yhteinen näkemys asiakkaalle palvelun tär-

keistä elementeistä, jotka tyypillisesti kiteytetään myyntimateriaaleihin sekä palveluku-

vauksiin. 

Sisäinen tuottaminen on taas palvelutuotannon yhdenmukaistamista sekä sen kuvaa-

mista. Perustehtäviä on toimintatapojen, palveluprosessin ja vastuiden kuvaamista sekä 

niiden määrittämistä. Olennaista on myös miettiä, miten palveluprosessi näyttäytyy asiak-

kaille sekä mitkä ovat asiakkaiden prosessit (Tuotantotalouden laitos 2015, 10.) 

 

Tuotantotalous laitoksen kirjassa Jarno Poskelan sanoja lainaten ’’tuotteistamisen seurauk-

sena syntyi uusi palvelumalli, joka erottuu markkinoilla ja myy hyvin. Tuotteistamisen aikana yhtei-

nen ymmärrys palvelun sisällöstä ja eri ulottuvuuksista syventyi huomattavasti” (Poskela 2015, 

12.) Palvelun tuottamisella voidaan saavuttaa monia hyötyjä. Asettaessa tuotteistamiselle 

tavoitetta, kannattaa miettiä, mitä hyötyjä tavoitellaan ensisijaisesti. Hyötyjä on muun mu-

assa tasalaatuisempi palvelu. Osaamisen jakaminen ja toimintatapojen yhtenäistäminen 

luovat perustaa paremmalle palvelulle, jonka laatu ei ole niinkään henkilöstä riippuvainen. 

Palvelusta tulee toistettava. Palveluprosessi ja palvelun toistettavuus mahdollistaa yhtei-

sen toimintatavan luomisen ja palvelun eri osien eriasteisen vakioimisen. Asioita ei tar-

vitse keksiä enää uudelleen, kun ne on jo luotu. Sisäinen tiedonjako sekä yhteistyö tehos-

tuvat. Henkilöstön osallistuminen tuotteistamisen eri vaiheisiin parantaa tiedonjakoa sekä 

sitouttaa heitä. Palvelun markkinointi ja myynti helpottuvat. Yhteinen ymmärrys palvelusta 

yrityksessä yhdenmukaistaa sekä helpottaa palvelusta viestimistä. Tuotteistamisen myötä 

syntyneet kuvaukset palvelusta ja muu markkinointimateriaali mahdollistavat ketterämmän 

markkinoinnin myös asiakkaiden suuntaan, jolloin synergioiden ja riippuvuuksien tunnista-

minen helpottuu. Tuotteistamisen seurauksena kehittyy myös ymmärrys palvelun asemaa 

kohtaan sekä sen linkittymistä yrityksen muihin palveluihin ja strategiaan. Palveluiden jat-

kokehittämisestä tulee huomattavasti helpompaa. Syntynyt yhteinen kieli ja ymmärrys pal-

velusta takaa tuotteistamisen sujuvan etenemisen seuraaville kehitysaskeleille (Tuotanto-

talouden laitos 2015, 12.) 

 

Tuotteistamiseen liittyy myös useita riskejä sekä haasteita, joihin voi vaikuttaa osallista-

malla henkilöstöä ja asiakkaita tuotteistamisen eri vaiheissa. Asiakasnäkökulma hukkuu, 
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jos henkilöstön ja asiakkaiden osallistaminen unohtuu tuotteistamisessa, on vaara, ettei 

kyseinen palvelu enää vastaa asiakkaiden tarpeisiin. Tuotteistaminen saatetaan koeta uh-

kana. Asiantuntijat haluavat pitää kiinni tiedostaan ja omasta asiantuntijuudestaan, jolloin 

parhaita toimintatapoja ei saada liitettyä palveluun. Henkilöstön motivaatio saattaa surkas-

tua. Syntyneet prosessit ja toimintatavat ovat määritelty liian tiukasti ja ovat joustamatto-

mia, jolloin joidenkin asiantuntijoiden motivaatio heikkenee. Palvelusta tulee liian jäykkä. 

Tuotteistamisen yksi suurimmista haasteista on tasapainon löytäminen asiakaskohtaisen 

räätälöinnin ja vakioinnin välille kuten kerroin aikaisemminkin. Liian yksipuolisesta näke-

myksestä johtuen palvelusta tulee liian jäykkä eikä enää vastaa asiakkaiden muuttuviin 

tarpeisiin. Innovointi saattaa kangistua liiallisen vakiinnuttamisen seurauksena, joka saat-

taa estää uusien ideoiden hyödyntämistä palvelun kehittämisessä (Tuotantotalouden lai-

tos 2015, 12–13.) 

 

Tyypillisiä kehittämiskohteita palvelumuotoilussa on palveluprosessien ja kontaktipisteiden 

kehittäminen, palvelutuotteiden ja tarjoaman kehittäminen, palvelu viestinnän, -myynnin ja 

-markkinoinnin kehittäminen, yrityksen sisäisen toiminnan kehittäminen sekä yrityksen lii-

ketoiminnan kehittäminen. Palvelumuotoilussa kehitetään asiakkaan sekä palveluntarjo-

ajan välistä vuorovaikutusprosessia. Tämä määrittää sen, miten palvelua käytetään sekä 

miten palvelun tarjoajan kanssa asioidaan. Palvelutuotteiden ja tarjoaman kehittämisessä 

yritykselle kehitetään täysin uusi palvelu tai tarjoama, uudistetaan olemassa oleva palvelu 

tai kehitetään maksullisia lisäarvopalveluita ydintuotteen ympärille. Palveluviestinnän, -

myynnin ja markkinoinnin kehittämisessä keskiössä on palvelun myyntikanavien, brän-

däyksen, markkinointimenetelmien ja -materiaalien, myyntiprosessien kehittäminen ja hin-

noittelumallien kehittämin asiakaslähtöiseksi. Yrityksen sisäisen toiminnan kehittämisessä 

kehittäminen saattaa suuntautua esimerkiksi henkilöstön asenteeseen, motivointiin, rekry-

tointiin, työn organisointiin, työrutiineihin, johtamiseen sekä kyvykkyyteen asiakaslähtöi-

sessä palvelussa. Tällä pyritään parantamaan asiakaskokemusta kehittämällä yrityksen 

palvelukulttuuria sekä toimintamalleja. Yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä määrite-

tään asiakaslähtöisesti sekä asiakasymmärrykseen perustuen kilpailutekijöitä, liiketoimin-

tamalleja, asiakkuus- sekä asiakaskokemusstrategioita, asiakaslupauksia sekä palvelulii-

ketoiminnan arvoverkostoja (Koivisto 2019, 57–61.)  

 

Tuotteistamisen tavoitteena voi olla esimerkiksi palvelun tuottamisen tehostaminen, mark-

kinoinnin ja myynnin tehostaminen, sisäisen tiedonjaon ja yhteistyön tehostaminen sekä 

tuotteistettavan palvelun roolin ymmärtäminen (Tuotantotalouden laitos 2015, 14). Mikko 

Koiviston sanojen mukaan tavoitteena on taas laajemmin asiakkaiden tarpeiden tyydyttä-

mistä, saavuttaa kilpailuetua markkinoilla, parantaa yrityksen kilpailukykyä sekä syventää 

asiakassuhdetta (Koivisto 2019, 17).  

 



14 

 

Kehittämiskohteet palvelumuotoilussa ovat Mikko Koiviston sekä tuotantotalouden laitok-

sen kirjoittamissa kirjoissa melkein samat. Kummallakin on palvelun tuottamisen tehosta-

minen, markkinoinnin ja myynnin tehostaminen, sisäisen tiedonjaon ja yhteistyön tehosta-

minen. Erona on tuotantotalous laitoksen kirjassa mainittu palvelun roolin ymmärtäminen 

sekä yrityksen liiketoiminnan kehittäminen Mikko Koiviston kirjassa. Toki tuotantotalous 

laitoksen kirjassa kerrottiin esimerkkejä eikä lueteltu kaikkia kehittämiskohteita. Näistä voi-

daan kuitenkin päätellä kehittämiskohteiden olevan relevantteja ja yleisimpiä yrityksille.  

 

Tuotteistamista voidaan hyödyntää kaikilla yrityksen eri tasoilla, niin systeemisellä, strate-

gisella kuin asiakasrajapinnankin tasolla. Vaikkakin tuotteistamisen hyödyntäminen mää-

räytyisi jossakin projektissa tietylle tasolle, on sillä aina heijastusvaikutuksia myös muille-

kin tasoille. Tämän vuoksi on pystyttävä liikkumaan työssään eri tasojen välillä. Yrityksissä 

hyödynnetään usein ensimmäisissä kokeiluissa asiakasrajapinta tasoa. Tällöin palveluihin 

on mahdollista saada ainoastaan asteittaista parannusta, koska laajamittaisempien muu-

tosten toteuttaminen vaatii muutoksia usein myös strategisella ja systeemisellä tasolla. 

Suurempi vaikutus ja hyöty syntyy, kun hyödynnetään kaikkia tuotteistamisen tasoja (Koi-

visto 2019, 55–56.) Tästä kertoo kuva 1. 

 

Kuva 1. Tuotteistamisen kehittäminen eri tasoilla (Koivisto 2019, 55) 
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Strategisella tasolla tuotteistamisen avulla asetetaan päämääriä, tavoitteita, visio sekä ylä-

tason linjauksia yrityksen asiakaskokemuksen, palveluliiketoiminnan ja palvelutarjoaman 

kehittämiselle. Tämän tason keskeisin idea on innovoida ja kehittää tulevaisuuden linjauk-

sia ja suuntia kilpailuedun saavuttamiseksi markkinoilla. 

Systeemisellä tasolla tarkastelun kohteena on asiakaskokemusten ja palveluiden kehittä-

minen. Tuotteistamisen avulla luodaan standardit, ohjeistukset, työkalut sekä logiikat, joi-

den avulla asiakaskokemuksia ja palveluita johdetaan, kehitetään sekä tuotetaan asiakas-

lähtöisesti. Esimerkkinä voi olla palveluidentiteetti- ja palveluarkkitehtuurimäärittelyt, asia-

kaspalvelu- ja asiakaskokemuskäsikirjat. Tavoitteena on laaja-alaisia linjauksia, joiden 

kautta voidaan saavuttaa yhdenmukainen asiakaskokemus sekä tehostaa palvelukehittä-

mistä eri palvelukanavissa. Systeemisellä tasolla vaikutetaan myös usein innovoinnille 

suotuisien olosuhteiden rakentamiseen yrityksessä niin toimintamallien kuin kulttuurinkin 

osalta. 

Asiakasrajapinta tasolla kehitetään joko asiakkaan ja palveluntarjoajan välistä vuorovaiku-

tusta asiakaskokemuksen kosketuspisteissä ja eri vaiheissa tai asiakkaalle tarjottua lop-

putuotetta. Lopputuote voi olla esimerkiksi palvelu tai sen palvelun yksityiskohtia (Koivisto 

2019, 55–56.) 
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5 Tutkimusmenetelmä  

Tähän opinnäytetyöhön kirjoittaja on valinnut tutkimusmenetelmäksi laadullisen eli kvalita-

tiivisen tutkimuksen haastattelu osioon sekä määrällisen eli kvantitatiivisen tutkimuksen 

kysely osioon, koska kirjoittaja haluaa saada selville yksityiskohtaista tietoa haastattelusta 

sekä määrältään laajaa tietoa kyselystä.  

 

Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus kerää tietoa, jolla pyritään kuvailemaan aihetta mit-

taamisen eli kvantitatiivisen tutkimuksen sijaan. Tietoja ovat muun muassa mielipiteet, nä-

kökulmat sekä mielikuvat. Laadullinen tutkimus ei ole niin jäsennelty ja se pyrkiikin tutki-

maan käsiteltävää aihetta syvällisemmin, jotta saadaan tietoa ihmisten asenteista, moti-

vaatioista sekä ajattelutavoista (SurveyMonkey s.a.)  

 

Määrällinen eli kvantitatiivinen tutkimus kerää faktoja sekä lukuja. Saadut tiedot ovat luon-

teeltaan tilastotieteellisiä sekä jäsenneltyjä. Tiedot tarjoavat tukea, kun on tehtävä yleisiä 

johtopäätöksiä tutkimuksen tulosten pohjalta. Määrällinen tutkimus todistaa tutkimuksen 

laajemmat näkökulmat (SurveyMonkey s.a.) 

 

Validiteetti sekä reliabiliteetti määrittelevät tutkimuksen luotettavuuden. Tutkimuksen vali-

diteetilla eli pätevyydellä tarkoitetaan tutkimusmenetelmän kykyä mitata sitä mitä on tar-

koituskin mitata. Validiteettisen tutkimuksen tulokset on vastattava hyvin sille asetettuja 

päämääriä. Reliabiliteetilla eli luotettavuudella taas tarkoitetaan käytetyn tutkimusmenetel-

män kykyyn antaa tuloksia, jotka eivät ole sattumanvaraisia. Puhutaan, että mittari on reli-

aabeli, kun se pystyy antamaan samoja tuloksia eri kerroilla. Tutkimuksen reliabiliteettia 

kasvattaessasi täytyy tutkittavaa ilmiötä mitata useamman kerran tai verrata aikaisempiin 

tutkimuksiin (Kyvyt.fi s.a.)  

 

Tämän tutkimuksen validiteetti on hyvä. Tutkimusongelmana ja tavoitteena oli luoda Pri-

mehotelsille uusia kehittämisehdotuksia ideoille ja palveluille asiakasvirran tehosta-

miseksi. Tutkimustulokset vastasivat tutkimukselle asetettuja tavoitteita. Kyselyn tutkimus-

kysymykset myöskin testattiin koehenkilöillä, josta saatiin varmuus tutkimusmenetelmän 

sekä siinä käytettävän mittarin vastaavan ilmiötä, jota haluttiinkin tutkia. Kyselyn tutkimus-

prosessista kerrotaan lisää luvussa 5.2. Osat kyselyn vastauksista on jo pääteltävissä teo-

riaosuuden pohjalta. Tämä kertoo sen, että mittaus vastaa tutkimuksen teoriaosassa esi-

tettyjä käsitteitä. Ainoana miinuksena oli kyselyn tuloksien vastaukset. Vastaukset olivat 

yleisesti ottaen hyviä, mutta osa vastaajien vastauksista ei vastannut kysymyksiin. Tästä 

johtuen osissa kysymyksissä vastaajien määrät ovat jääneet todella pieniksi, joka vaikut-

taa negatiivisesti validiteettiin. Haastattelun tarkoitus oli mitata, miten koronavirus on vai-
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kuttanut Primehotelsin toimintaan taloudellisesti sekä keksiä mahdollisia kehittämisehdo-

tuksia. Haastattelusta saadut vastaukset vastasivat kysymyksiin sekä tavoitteisiin, jotka oli 

asetettu tutkimukselle. Haastattelusta saadut vastaukset pohjustavat opinnäytetyön teoria-

osuutta ja osa kehittämisehdotuksista onkin teoriaisuudesta peräisin.  

 

Reliabiliteetti tässä tutkimuksessa on kohtalainen. Kysely tutkimuksessa tiedusteltiin ko-

ronaviruksen vaikutusta asiakkaisiin. Opiskelijat Tommi Laitinen sekä Emmi Laitinen ovat 

tehneet heidän tutkimuksensa samasta aiheesta vain vähän erilaista kohderyhmää ja ky-

symyksiä hyödyntäen. Heillä kohderyhmänä oli nuoret aikuiset. Tutkimuksen vastauksissa 

on kuitenkin hiukan samanlaisuutta. Esimerkiksi tekijät, jotka vaikuttavat hotellin valintaan 

olivat heidän tutkimuksessaan turvallisuus sekä tarjoukset. Sama toistuu tässäkin tutki-

muksessa. Heidän muut tutkimuskysymykset olivat liian erilaisia verratakseen tähän tutki-

mukseen (Laitinen & Laitinen 2020, 29.) Muita verrattavia tutkimuksia ei löytynyt, jonka ta-

kia reliabiliteetti tässä tutkimuksessa jäi hiukan vajaaksi.  

 

5.1 Haastattelu 

Haastatteluissa kerätään syvällistä sisältöä. Ennen kyselytutkimuksen tekemistä haastat-

teluiden tekeminen voi olla hyödyksi. Tiedot, jotka kerätään auttaa ymmärtämään aihetta 

sekä ongelmaa paremmin. Haastatteluissa on mahdollista tarkkailla kehon kieltä ja niitä 

voidaan käyttää tapaustutkimusten luomiseen sekä asiantuntijoiden mielipiteiden keräämi-

seen (SurveyMonkey s.a.) 

 

Koronaviruksen vaikutus Primehotelsiin tutkimuksessa tutkimusmenetelmänä toimi haas-

tattelu. Haastateltavana oli Primehotelsin toimitusjohtaja Tomi Peitsalo, jolle kirjoittaja 

esitti viisi kysymystä koskien Primehotelssia koronaviruksen aikana. Haastattelu pidettiin 

Hotel Rantapuistossa Vuosaaressa 25.1.2021. Haastattelun tavoitteena oli saada selville, 

miten koronavirus on vaikuttanut Primehotelsin toimintaan taloudellisesti sekä vastausten 

pohjalta keksiä mahdollisia kehittämisehdotuksia. 

 

Haastattelun aineisto kerättiin nauhoittamisen avulla face to face keskustelussa. Keskus-

telu nauhoitettiin puhelimeen helpottaakseen analysointia, jonka jälkeen nauhoitteen tär-

keimmät asiat litteroitiin tekstiksi. Litteroinnista saadut tekstit analysoitiin tutkimuskysy-

mysten mukaan. 

 

5.2 Kysely 

Kyselytutkimuksen voi tehdä helposti suurelle ihmisjoukolle, jolloin tuloksista tulee luotet-

tavampia ja arvokkaita (SurveyMonkey s.a.) 
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Koronaviruksen vaikutus asiakkaisiin osiossa tutkimusmenetelmäksi valikoitui kysely. Ky-

selyn kirjoittaja teki Google Formsin avulla. Kyselyn kysymykset käytiin läpi yhdessä toi-

meksiantajien ja opinnäytetyö ohjaajan kanssa sekä kysymykset testattiin koehenkilöiden 

avulla ennen niiden virallista hyödyntämistä. Kysymykset vaikuttivat vastausten perus-

teella onnistuneilta ja täten pystyttiin aloittamaan kyselyn pitäminen. Alkuperäinen suunni-

telma oli toteuttaa tutkimus haastatteluiden avulla, mutta koitui huonoksi vaihtoehdoksi ko-

ronaviruksen takia, sillä lähikontaktissa oleminen asiakkaiden kanssa tuntui väärältä sekä 

heidät tavoittaa paremmin tallaisena aikana internetistä. Kyselyyn päätyminen oli toimek-

siantajan kanssa käydyn keskustelun lopputulos. Kysely rajattiin pidettäväksi vain Hotel 

Sveitsin olemassa oleville asiakkaille. Kysely suoritettiin yhteistyöllä Hotel Sveitsin 

kanssa. Hotel Sveitsi lupautui jakamaan kyselyn heidän Facebook tilillään sekä he lupasi-

vat myöskin arpoa majoituslahjakortin kaikkien vastanneiden kesken. Kysely oli Facebook 

sivulla 9.3.2021-20.3.2021, jonka aikana vastauksia tuli 49 kappaletta. Kyselyn tavoite oli 

saada tietää yleisesti koronaviruksen vaikutuksesta asiakkaiden matkustamiseen sekä 

tärkeimpänä mikä saisi heidät mahdollisesti matkustamaan enemmän.  

 

Kyselyn tulokset kerääntyivät automaattisesti Google Forms apuohjelmaan, jolla kysely 

tehtiinkin. Aineiston analysointia helpotti myös huomattavasti Google Formsissa oleva 

Google Sheets palvelu. Kirjoittaja lähetti vastaukset Google Formsilta Google Sheetsiin, 

jossa kirjoittaja teki jokaisen kysymyksen vastauksille erilliset kuviot. Ennen kuvioiden te-

koa kirjoittaja poisti ohi kysymyksen menneet vastaukset sekä ’’en osaa sanoa’’ vastauk-

set. Monissa vastauksissa oli myös useampia ideoita tai vaihtoehtoja, joten kirjoittaja lait-

toi ne erillisiksi vastauksiksi. Tämän jälkeen kuvioiden teko oli mahdollista ja analysointi 

pysyi alkamaan.  
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Kuva 2. Hotel Sveitsin Facebook sivuilla jaettu kysely 
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Kuva 3. Kysely, jonka asiakkaat saivat 
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6 Koronaviruksen vaikutus Primehotelsiin yleisesti 

Aloitetaan sillä, että tämänhetkinen tilanne oli 23.3.2021, että Hotel Sveitsi sekä Hotel Os-

car olivat ainoat hotellit tästä ketjusta, jotka olivat auki. Spahotel Casino oli kiinni 17.5 asti, 

Hotel Rantapuisto 6.4 asti sekä Hotel Katajanokka oli silloin toistaiseksi suljettu.  

 

PrimeCare -ohjelmassa, josta kirjoittaja mainitsi jo luvussa kolme, on laadittu lista ohjeita 

turvalliseen vierailuun koronaviruksen aikana. Ennen matkaa Primehotels kehottaa jää-

mään kotiin, jos ilmenee sairastumisen oireita. He tarjoavat joustavat ehdot peruutuksiin 

sekä muutoksiin, kun varaat majoituksen heidän omien nettisivujensa kautta. Hotelliin 

saavuttaessa he muistuttavat turvavälin pitämisestä muihin asiakkaisiin sekä henkilökun-

taan. Muistuttavat kortilla maksamisen sekä ennakko maksamisen nettisivujensa varaus-

järjestelmän kautta olevan turvallisin tapa maksuja tehdessä. Kehottavat huolehtimaan hy-

gieniaohjeistuksista sekä käyttämään käsidesiä julkisissa tiloissa asioidessa. He myöskin 

suosittelevat kasvomaskin sekä käsidesin käyttöä mahdollisuuksien mukaan (Primehotels 

s.a.) 

 

Kaikki Primehotels ketjuun kuuluvat hotellit siivoavat hotellihuoneet, kokoustilat sekä ylei-

set tilat jokaisen asiakkaan jälkeen erityistä tarkkaavaisuutta noudattaen. Työntekijät käyt-

tävät kasvomaskeja sekä huolehtivat käsihygieniastaan työskentelynsä aikana. Kaikissa 

hotelleissa on tarjolla käsidesiä sekä ohjeistukset turvalliseen asiointiin. Ravintola toiminta 

on järjestetty siten, että asiakkaat laitetaan istumaan työntekijöiden ohjeistuksella turvalli-

sen välimatkan päähän toisistaan. He noudattavat asiakaspaikka rajoituksia, ruokien ja 

juomien nauttiminen on mahdollista tilata omaan huoneeseen sekä he pyyhkivät ja siivoa-

vat ravintolapöydät jokaisen asiakkaan jälkeen erityistä tarkkaavaisuutta noudattaen (Pri-

mehotels s.a.) Neljän kuukauden työharjoittelun tehneenä Hotel Sveitsissä huomasin 

myös, että jokainen huone avainkortti desinfioidaan käytön jälkeen sekä pintoja sai pyyh-

kiä lähes jatkuvasti. 
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7 Tulokset 

Tässä luvussa tulen kertomaan tutkimuksien pohjalta, miten koronavirus on vaikuttanut 

Primehotelsiin sekä asiakkaisiin. Analysoin myös vastauksia keskenään teoriaosuuden 

kanssa sekä kerron omia mielipiteitäni vastausten pohjilta. Haastattelu osiossa käydään 

läpi, miten koronavirus on vaikuttanut Primehotelsiin ja kysely osiossa, miten se on vaikut-

tanut asiakkaisiin. 

 

7.1 Haastattelu 

Tämä alaluku käsittelee haastattelun tuloksia. Haastattelin toimitusjohtajaa Tomi Peitsaloa 

25.1.2021. Esitin hänelle nämä viisi kysymystä: 

 

-Mitä haasteita koronavirus on tuonut taloudellisesti?  

-Mitä haasteita koronavirus on tuonut työntekijöiden suhteen?  

-Mitä toimenpiteitä olette hyödyntäneet asiakasvirran säilyttämiseksi koronaviruksen ai-

kana sekä mitä ehkä voisi vielä hyödyntää?  

-Mitä mahdollisuuksia koronavirus on tuonut sekä onko koronaviruksesta ollut myös hyö-

tyä osittain?  

-Kerro omasta näkökulmasta koronaviruksen aikana sijoittuvaan hotellitoimintaan? 

 

Ensimmäisen kysymys on ’’mitä haasteita koronavirus on tuonut taloudellisesti?’’ Prime-

hotelsin liiketoimintamalli perustuu ihmisten liikkuvuuteen sekä kokoontumiseen. Nyt kun 

liikkumista on rajoitettu, kielletty tai kulttuurisesti väärin vaikuttaa se negatiivisesti liiketoi-

mintaan. Primehotels elää tilaisuuksien, kokousten sekä tapahtumien avulla. Nämä kaikki 

ovat jossain määrin kiellettyjä tänä päivänä tai niitä on rajoitettu voimakkaasti. Liikevaihto 

Primehotelsilla on laskenut peräti 70 % vuodesta 2019 koronaviruksen seurauksena. Näi-

den asioiden sekä liikevaihdon laskun seurauksena on jouduttu sopeuttamaan kuluja suh-

teessa liikevaihtoon. Peitsalon sanojen mukaan business on lähtenyt alta. 

Tämä taloudellinen heikentyminen on selvästikin kaikkien hotellialan yritysten ongelmana. 

Luvussa kaksi kirjoittaja kertoi koronaviruksen vaikutuksesta hotellialaan kotimaassa ja 

samanlaiset kertomani piirteet näkyvät Primehotelsillakin. Kirjoittaja haluaa tähän nostaa 

esiin Juho Pesosen keinon mahdollisesti edistää taloutta näinäkin aikoina, josta kerroin 

luvussa kaksi. Oman tulevaisuuden ennustamisen säännöllisesti jopa kerran kuukaudessa 

päivittäisten tietojen pohjalta. Tämä olisi mielestäni paras mahdollinen keino edistää kil-

pailukykyä tässä tilanteessa.  

 

Seuraava kysymys on ’’mitä haasteita koronavirus on tuonut työntekijöiden suhteen?’’ Lii-

kevaihdoin alentumisen takia monilta työntekijöiltä on laskenut työtunnitkin. Tästä johtuen 
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monet työntekijät ovat joutuneet hakemaan korvauksia tai tienaamaan elantonsa jossain 

muussa yrityksessä eli ovat vaihtaneet alaa tai ainakin työpaikkaa. Työntekijöissä vaikutus 

näkyy epävarmuutena työssään sekä arjessaan. Vaikuttavina tekijöinä tähän on koronavi-

rus, oppimisentuska sekä terveydelliset haasteet. Työntekijät miettivät kauan koronavirus 

kestää sekä miten selvitä ja toimia tällaisissa tilanteissa. Heillä on oppimisentuska uusien 

toimintatapojen ja arjen rakentamisen seurauksena. Terveydellisten haasteiden takia he 

myöskin miettivät ihmisten kanssa asiointia turvallisesti ja turvallisen tuntuisesti itselleen 

sekä asiakkailleen. Heidän on muuntauduttava, joustettava sekä kyseenalaistettava van-

hoja rutiineja.  

Keinona tällaisten työntekijöiden psyykkisenhyvinvoinnin edistämiseksi ja säilyttämiseksi 

tulisi kirjoittajan mielestä pitää tavallista enemmän palavereja, jossa käytäisiin läpi kuulu-

misia sekä hyvinvointia myös arjessa. Virkistyspäivän tyylisiä päiviä tulisi myös pitää mah-

dollisimman paljon koronavirus turvallisuutta noudattaen. Näin ollen ihmiset saattaisivat 

olla virkeämpiä sekä hyvin voivaisempia psyykkisesti. Virkistyspäivissä ja kokouksissa hy-

vinvoinnin esille tuominen on satsaus henkilökunnan työkykyyn, jolla työnantaja voi edis-

tää työhyvinvointia sekä ehkäistä työhön liittyviä ongelmia. Näiden toimenpiteiden seu-

rauksena useampi työntekijä voi mahdollisesti havahtua omaan hyvinvoinnin tilaansa sekä 

motivoitua sen edistämiseen (Theroncatering s.a.) Tähän samaan ongelmaan auttaisi 

oman tulevaisuuden ennustamista ja sen jakamista koko henkilökunnan kanssa. Työnteki-

jät saisivat jonkin näköisen käsityksen tulevasta ja olisivat vähemmän epävarmoja työs-

tään.  

 

Kolmas kysymys on ’’ Mitä toimenpiteitä olette hyödyntäneet asiakasvirran säilyttämiseksi 

koronaviruksen aikana sekä mitä ehkä voisi vielä hyödyntää?’’ Primehotels on brändännyt 

PrimeCare:n turvalliseen asiointiin hotelleissa. Tavoitteena tässä on luottamuksen raken-

taminen asiakkaiden kanssa. PrimeCare ei itsessään tuo liiketoimintaa vaan poistaa joi-

denkin kohdalla liiketoiminnan esteitä. Painopistettäkin asiakkaiden suhteen on muutettu 

siinä pisteessä, että Primehotels hakee kauppaa nykyään lähiseudulta aina hotellin sijain-

tiin nähden. Esimerkiksi ravintoloissa kävijät ovat ihan eri lailla arvossa nykyään kuin ai-

kaisemmin. Ravintola bisnekseen on keskitytty entistä enemmän ja siihen koko ajan tuot-

teistetaan, kehitetään sekä tehdään erilaisia toimenpiteitä. Toinen mihin keskitytään 

enemmän, on Staycation tyylinen lähiviikonloppu viihdematkustaminen, koska sen on to-

dettu vetävän asiakkaita puoleensa. Primehotels pyrkii segmenttien ja painopisteiden 

muutosten kautta lieventää koronaviruksesta aiheutunutta efektiä. Tämä aika on myöskin 

synnyttänyt Primehotelsille kokonaan uusia liiketoimintamalleja. Esimerkiksi Hotel Kataja-

nokalla vietiin koteihin lounaita, jota ei olisi tehty normi ympäristössä ollenkaan. Tai sitten 

sitä, että hotellihuoneita myydään etätyötilaksi. Tämän tyyppisiin liiketoimintamalleihin 

keskitytään tällä hetkellä. Toimenpiteitä mitä Primehotels voisi vielä hyödyntää kohdistuisi 

käyttöalueisiin. Esimerkiksi staycation:in sekä ravintola bisneksen monipuolistaminen. 
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Kirjoittajan mielestä tällainen painoarvon muuttaminen sekä joustavuus on paras mahdolli-

nen tapa asiakasvirran säilyttämiseksi tässä tilanteessa. Keskittyy asioihin ja palveluihin 

mitkä tuottavat, eikä kuluta turhaan resursseja asioihin mitkä eivät tuota. Tuottavat palve-

lut ja asiat selviävät kyselyn tuloksista. Pitää olla realistinen ja tuntea tilanne. 

 

Seuraavana kysymyksenä oli ’’ Mitä mahdollisuuksia koronavirus on tuonut sekä onko ko-

ronaviruksesta ollut myös hyötyä osittain?’’ Hyötynä Primehotels kokee, että koronavirus 

on pakottanut kyseenalaistamaan asioita, jotka ovat ehkä jääneet vaille merkitystä sekä 

se, että korona on tietyllä tavalla jäsentänyt tätä kenttää taas uudelleen. Uusia mahdolli-

suuksia syntyy terävöittämään omaa liiketoimintakonseptia, -mallia ja olemassaolon syytä. 

Ehkä suurin mahdollisuus on bisnesstrategia tyyppisissä jutuissa, ketteryyden harjoittele-

misessa ja tarkoituksenmukaisuuden pohtimisessa.  

 

Viimeisenä kysymyksenä avoin kysymys ’’ kerro omasta näkökulmasta koronaviruksen ai-

kana sijoittuvaan hotellitoimintaan?’’ Liiketaloudellisessa mielessä Tomi Peitsalon mukaan 

tämä on ollut kujajuoksua, kun ei tiedä kauaa tämä vielä jatkuu. Sijoittajien mainostus ja 

kiinnostus on laskussa, kun ei ole varmuutta mistään. Tällaisena lyhyen ajan kestävänä 

romahduksena tämä on mahdollista, mutta jos tästä tulee pidempi niin hän luulee, että jos 

ei tapahdu konkurssia niin ainakin paljon toimijoita tulee vetäytymään. Vaikka yritykset 

saisinkin lainaa sekä rahoituksia niin tulee äkkiä vastaan tilanne, että kannattaako tämä 

toiminta velkojen pois maksaessa. Hänen mukaansa tällaisena aikana kannattaa keskittyä 

sellaisiin asioihin mihin voi vaikuttaa. Realiteetit kannattaa tunnistaa ja kuluttaa energiaa 

siihen mihin voi vaikuttaa.  

 

Tiivistettynä Primehotelsin tulisi ennustaa omaa tulevaisuuttaan säännöllisesti jopa kerran 

kuukaudessa päivittäisten tietojen pohjalta. Tulisi pitää tavallista enemmän palavereja, 

jossa käytäisiin läpi kuulumisia sekä hyvinvointia myös arjessa. Painoarvon muuttamista 

sekä joustavuutta, että keskittyy asioihin ja palveluihin mitkä tuottavat, eikä kuluta turhaan 

resursseja asioihin mitkä eivät tuota. 

 

7.2 Kysely 

Alaluvut kolme, neljä sekä viisi käsittelevät Kyselyn tuloksia. Kirjoittaja tulee näissä kerto-

maan sekä analysoimaan kyselyn tuloksia koronaviruksen vaikutuksista asiakkaisiin vas-

tauksista tehtyjen kuvioiden avulla. Jokaiseen kuvioon on merkittynä n- kirjain, joka tar-

koittaa vastaajien määrää kyseiseen kysymykseen. Määrä voi olla yli 49 tai alle, koska 

osa vastauksista oli ohi aiheen tai ’’en osaa sanoa’’ kommentteja ja osissa vastauksissa 

oli monia eri vaihtoehtoja. Nämä kuusi kysymystä, jotka näkyvät kuvassa kolme ovat ja-
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ettu kolmeen eri alaotsikkoon kategorioitten mukaan selkeyttämään analysointia. Kolman-

teen alaotsikkoon kuuluvat kaksi ensimmäistä kysymystä sekä niiden vastaukset, seuraa-

vaan alaotsikkoon kaksi seuraavaa kysymystä sekä kolmanteen alaotsikkoon kaksi vii-

meistä kysymystä.  

 

7.3 Vaikutus päätösten tekoon 

Kysymyksinä koronaviruksen vaikutuksesta asiakkaiden matkustamiseen oli ’’Onko ko-

rona-aika vaikuttanut päätöksiinne koskien matkailua kotimaassa / jos, niin miten?’’ sekä ’’ 

Mikä on noussut tärkeimmäksi asiaksi valitessanne hotellia korona-aikana?’’ Ensimmäi-

sen kysymyksen vastaukset erittelin kahteen eri osaan. Ensimmäisestä osasta kertoo ku-

vio yksi. Miten ylipäätään koronavirus on vaikuttanut ihmisten päätöksenteko kykyyn kos-

kien matkailua kotimaassa. Kyselyn mukaan 70.7 prosenttia oli vastannut matkailun vä-

hentyneen, 14.6 prosenttia oli vastannut matkailun lisääntyneen sekä saman verran 14.6 

prosenttia oli vastannut matkailun pysyneen neutraalina. Nämä tulokset eivät poikenneet 

luvussa kaksi esittämistäni tuloksista matkailun laskusta kotimaassa, kuitenkin näistä tilas-

toista voidaan päätellä, että kyllä tämä koronavirus vaikuttaa matkailun vähenemisen rin-

nalla sen lisääntymiseenkin. Lisääntymisen syinä oli kyselyn mukaan halu kannattaa koti-

maisia yrityksiä sekä kotimaisten yritysten niin sanottu löytäminen. Aikaisemmin kun on 

ollut mahdollista tehdä matkoja ulkomaille eri tavalla, niin ei ole huomattu kuinka hyviä ko-

timaisiakin yrityksiä on sekä kuinka voi tuntea itsensä olevan lomalla kotimaassakin. Sit-

ten päästäänkin toiseen osaan tätä ensimmäistä kysymystä. Miten korona-aika on vaikut-

tanut ihmisten päätöksentekoon. Tästä on esimerkkinä kuvio kaksi. Ylivoimaisesti suurin 

vaikutus oli ollut ruuhkan välttämisellä, joka keräsi vastauksia 33.3 prosenttia. Ihmiset ei-

vät kyselyn mukaan halua matkustaa paikkoihin, jossa ihmismassan määrä on runsas. Ih-

miset keskittyvät enemmänkin rauhallisten paikkojen käyttämiseen majoituksessa. Ruuh-

kan välttämiseen pohjustaa myös 11.1 prosenttia vastattu ’’ei kaupunkilomia’’ vastaus. 

Toiseksi eniten vastauksia sai lähimatkailu. Ihmiset eivät halua lähteä matkustamaan pit-

kiä matkoja päästäkseen päämääriin. Syynä on varmastikin halu mahdollisimman vähäi-

seen kontaktiin muiden ihmisten kanssa. Kyselyn mukaan muita syitä matkailun vähene-

miseen oli pelko sekä varovaisuus. Hotellissa vaikuttaviksi tekijöiksi on tullut turvallisuus, 

kylpylät sekä monipuolisuus. Ihmiset arvostavat hotellilta löytyvää tekemistä sekä turvalli-

suuden tunnetta. 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toisen kysymyksen vastauksissa ihmiset nostivat eniten esille siisteyden 14.5 prosentilla, 

sijainnin 21 prosentilla sekä turvallisuuden 14.5 prosentilla niin kuin kuviossa yksi näkyy. 

Ihmiset pitävät selvästikin myös tärkeinä asioina hotellien tarjoamia palveluita, tasokkuutta 

sekä turvavälien huomioimista sekä siihen mahdollistamista. Siisteydellä ihmiset tarkoitta-

Kuvio 1. Onko korona-aika vaikuttanut ihmisten päätöksiin koskien matkailua koti-

maassa n=49 

Kuvio 2. Miten korona-aika on vaikuttanut päätöksiin. n=18 
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vat yleisten tilojen sekä hotellihuoneiden tavallista tarkempaa siivousta. Siisteys on var-

masti aina ollut asiakkaille tärkeä asia hotellia valitessaan, mutta näin koronaviruksen ai-

kana voisi luulla tämän luvun nousevan. Sijainti oli ihmisten mielestä kaikista asioista se 

tärkein. Vastauksissa sijainnilla tarkoitettiin hotellin olemista luonnon lähellä, eikä niinkään 

keskustassa, aktiviteetti mahdollisuuksien olemassaoloa sekä helposti saavuttavuutta 

myös julkisilla. Taas voidaan ajatella, että koronaviruksen aikana ihmiset haluavat pysyä 

kaukana ylimääräisestä ihmismassasta sekä he haluavat nauttia ulkoilumahdollisuuksista. 

Turvallisuus nousi kolmanneksi tärkeimmäksi asiaksi. Sillä tarkoitetaan hotellin kykyä toi-

mia koronaviruksen aikana turvallisesti käyttämällä esimerkiksi kasvomaskeja, käsidesejä 

sekä tarjoamalla näitä myös asiakkailleen. Turvallisuus sekä siisteys on vähän käsikä-

dessä kulkevat asiat ja kattavatkin suurimman osan vastauksista. Muita vastauksia mitä 

kuviossa neljä ei näy, koska ne olivat niin vähän vastattuja ovat muun muassa automaatti-

nen sisäänkirjautuminen, tuttuus, rauhallisuus, pieni hotelli, mökkimajoitukset, huonepal-

velu sekä väljyys.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 3. Ihmisten tärkeimmät asiat valitessaan hotellia korona-aikana n=56 
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7.4 Syy matkustamiseen 

Kysymyksinä asiakkaiden syihin matkustamisessa ovat ’’Mikä saa teidät matkustamaan 

Primehotelsin hotelleihin tällä hetkellä?’’ sekä ’’Mikä saisi teidät mahdollisesti matkusta-

maan enemmän?’’ Ensimmäiseen kysymykseen eniten vastauksia keräsi sijainti 18.2 pro-

senttia sekä siisteys 13.6 prosenttia vastauksista. Sijainti sekä siisteys oli jo kuvion nu-

mero kolmen mukaan tärkeimpiä asioita hotellia valitessa korona-aikana ja selvästikin ne 

ovat kunnossa. Primehotelsin hotelleilla sijainnit ovat toimivia ja selkeästi ulkoilumahdolli-

suudet niiden puitteissa. Vastauksissa sijainnin syyhyn vaikuttaa luonnon sekä hotellien 

läheisyys ja helpot kulkuyhteydet. Siisteydestä on pidetty hyvää huolta ja vastauksista 

päätellen, myös tiedotettu asiasta. Ihmiset pitävät hotellien vastuullisuudesta, tuttuudesta 

sekä asiakaspalvelusta saman verran. Tuttuudella tarkoitan aiemmin tehtyjä asiakassi-

teitä, jotka ovat positiivisia ja heistä on saatu vakioasiakkaita. Vastuullisuuteen kuuluu eri-

tyisesti koronaviruksen aikana esimerkillinen toimiminen ja asiakkaiden tietoisuus siitä. 

Asiakkaat pitävät myös Primehotelsin hotelleja turvallisina lomakohteina koronaviruksesta 

huolimatta. Tarjous sai vain 4.5 prosenttia vastauksista, joka taas korostaa sitä, että hinta 

ei aina ratkaise lomailijan majoituspaikan valinnassa tai niitä on liian vähän. 

 

 

 

 

Suurimmaksi osaksi ihmiset saisi matkustamaan kyselyn mukaan enemmän koronaviruk-

sesta huolimatta tarjousten sekä palveluiden kautta, josta esimerkkinä kuvio numero viisi. 

Kuvio 4. Mikä saa ihmiset matkustamaan Primehotels:in hotelleihin tällä hetkellä n=44 
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Tarjouksen vastasi 22.6 prosenttia sekä palvelut 13.2 prosenttia vastanneista. Kuvio nelo-

sen mukaan ihmisten matkustamisen syynä Primehotelsin hotelleihin ei ollut tarjoukset, 

mutta tämä lisäisi kyselyn mukaan matkustuksen määrää. Sama asia käy toteen palvelui-

den kohdalla. Ihmiset eivät suurimmaksi osaksi matkusta Primehotelsin hotelleihin palve-

luiden takia, mutta kaipaavat niitä. Toki koronavirus on vaikuttanut tähän, sillä monia pal-

veluita ei pysty pitämään normaalissa toiminnassa rajoitusten takia. Palveluihin panosta-

minen sekä palveluiden tuotteistaminen, josta kerroin luvussa neljä voisi lisätä matkusta-

jien määrää. Myöskin luvussa kaksi Pesosen tutkimuksen mukaan liikematkailu on mah-

dollisesti muuttumassa pysyvästi koronaviruksen myötä. Yksi mahdollinen muutos oli, että 

tuleeko uusia palveluita, joita tarvitaan. Kuvion viisi palveluiden tärkeyden ja Pesosen tut-

kimuksen mukaan muuttumista on mahdollisesti havaittavissa. Palveluita, joita kyselyssä 

tuli ilmi oli hieronnat, lapsille tarkoitetut palvelut, hoidot sekä erilaiset elämykset ja ennen 

kaikkea niiden läheisyys. Turvallisuus sekä aktiviteetit ovat ihmisten mielestä myös mat-

kustusta lisääviä tekijöitä. Turvallisuus oli jo kuviossa numero kolme suuressa osassa asi-

akkaiden valitessaan hotellia. Tämän parantaminen entisestään koronavirusta huomioiden 

sekä aktiviteettien lisääminen ja monipuolistaminen ovat kanssa tapoja lisäämään asia-

kasvirtaa. Ruokailusta kerrottiin kyselyssä paljon eri tavoilla. Vastaajat kannattivat porras-

tettuja aamiaisia, buffetruokailuista luopumista, huonepalvelua ruokien suhteen sekä eri-

laisia teema illallisia. Erilaiset tapahtumat sai myös paljon kannatusta. Näin koronaviruk-

sen aikaan tätä ei tietenkään ole mahdollista toteuttaa, mutta korvaavavaksi voisi keksiä 

jotain samankaltaista.  Muita matkustusta lisääviä tekijöitä, joita kaavioon ei mahtunut oli 

muun muassa saunat, vaihtelevaisuus, kylpemismahdollisuus sekä itse tehtävä check-in. 

 

 

 
Kuvio 5. Mikä saisi ihmiset matkustamaan enemmän n=57 
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7.5 Matkustamiseen vaikuttavat tekijät 

Matkustamiseen vaikuttavat tekijät saatiin selville kahden kysymyksen avulla ’’Kaipaatteko 

erityisesti jotain tiettyä palvelua hotelleilta ja ravintoloilta?’’ sekä ’’Mihin toivoisitte hotellien 

erityisesti keskittyvän korona-aikana, jotta matkanne olisi onnistunut?’’ 

Ensimmäiseen kysymykseen useat vastasivat kyselyssä, ettei ole tiettyä palvelua tai he 

eivät ainakaan tiedä palvelusta, joka vaikuttaisi heidän matkustamiseensa. Vastanneiden 

kaipaavat palvelut, jotka vaikuttaisivat heidän matkustamistansa näkyvät kuviossa kuusi. 

Suurimman suosion vastauksista keräsi huonepalvelu 22.7 prosentilla kaikista vastan-

neista. Huonepalvelun kerrottiin olevan tärkeä varsinkin koronaviruksen aikana. Suurim-

maksi osaksi huonepalvelua haluttiin hyödyntää aamupalan yhteydessä, mutta myös illalli-

sen yhteydessä. Huonepalveluun tuli muutamia ehdotuksia vastaajilta. Huonepalvelussa 

voisi erikseen olla aamupala menu, joka voisi olla suppeampi eikä sen tarvitsisi kattaa 

koko aamupala tarjontaa. Huonepalvelun kehittäminen yleisesti ja mahdollisesti sen tar-

joaminen ilmais- palveluna. Toiseksi eniten vastauksia keräsi kylpemismahdollisuudet 

13.6 prosentilla. Ihmiset haluavat päästä majoittuessaan rentoutumaan spa- tiloihin. Spa- 

tiloja ehdotettiin sekä yleiseen käyttöön, että yksityiskäyttöön varausten kautta. Hyvää 

ruokaa ja sen kehittämistä vastasi 11.4 prosenttia vastaajista. Ravintoloihin ehdotettiin va-

likoimaksi kotimaisia riistaruokia sekä erikoisoluita sekä mahdollisuutta mennä illalliselle 

ilman ajanvarausta. Asiakkaat haluaisivat myös saunallisia huoneita enemmän eri huone-

luokkiin sekä runsaasti ulkoilumahdollisuuksia. Muita ehdotuksia, joita asiakkaat haluaisi-

vat ovat ’’tyyny menu’’, elokuvia hotellihuoneeseen sekä lapsille tarjottavat palvelut. Tyyny 

menun ideana on, että asiakas voisi menusta valita itselleen erilaisen tyynyn esimerkiksi 

untuvatyynyn. Elokuvina hotellihuoneissa voisi toimia erilaiset suoratoistopalvelut esimer-

kiksi Netflix ja Viaplay. Lapsille tarjottavassa palvelussa ehdotettiin lastenhoitoa il-

maiseksi, aktiviteettejä ja sisäleikkipuistoja, jotta aikuisilla olisi omaa aikaa. Muita vastauk-

sia oli puolihoitoruokailu, käsidesien löytyminen huoneistakin, sekä hyviä esiintyjiä. 
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Luvussa kaksi Pesosen tutkimuksen mukaan toinen asia, joka saattaa muuttua pysyvästi 

koronaviruksen myötä oli turvallisen liikematkailun varmistaminen tulevaisuudessa. Ku-

vion seitsemän siisteyden ja turvallisuuden tärkeyden sekä tutkimuksen mukaan tämä on 

jo havaittavissa. Asiakkaat haluavat hotellin sekä niiden työntekijöiden keskittyvän erityi-

sesti siisteyteen sekä turvallisuuteen, jotta asiakkaiden matka olisi onnistunut. Siisteys sai 

32.8 prosenttia vastauksista ja turvallisuus 11.5 prosenttia kuvio seitsemännen mukaan. 

Siisteys pitää vastauksissa sisällään yleisen hygienia, tehostetumman siivouksen sekä 

näkyvän työnteon asiakkaiden uskottavuuden lisäämiseksi. Asiakkaat uskovat paremmin, 

kun näkevät, että paikkoja oikeasti siivotaan sekä desinfioidaan. Turvallisuus on suurim-

maksi osaksi koronavirukseen liittyvien toimenpiteiden tekemistä. Seuraavaksi eniten vas-

tattiin toimintaan puuttumista. Tällä tarkoitan asiakkaiden käyttäytymiseen puuttumista ko-

ronaviruksen aikana. Kaikkien myös asiakkaiden on noudatettava koronavirus turvallista 

toimintaa ja jos sitä ei noudateta niin siihen on puututtava. Esimerkiksi maskien käyttöön 

ja turvaväleihin puuttuminen ja mahdollinen auttaminen esimerkiksi tarjoamalla maskia. 

Väljyydellä asiakkaat haluavat asiakasmäärien rajoittamista pienemmissä tiloissa sekä oi-

kean tapaista huonesijoittelua. Huonesijoittelu voisi olla rauhallisina päivinä vaikka, joka 

viides huone kapasiteetin mukaan. Huonepalvelun kehittäminen tuli esille jo kuviossa 

kuusi ja sama toistuu tässä. Asiakkaat kaipaavat kehitystä siihen. Tiedottaminen koskee 

koronavirusta ja asiakkaat haluavat rauhallista tiedottamista toimenpiteistä, jotta usko ko-

ronaturvalliseen asiointiin kasvaa. Ulkoilumahdollisuuksiin keskittyminen sai melko vähän 

ääniä aikaisempiin tuloksiin verrattuna. Niihin kuitenkin toivottaisiin lisäystä sekä kyydityk-

siä, kun lähdetään pidemmälle esimerkiksi laskettelemaan tai hiihtämään.  

Kuvio 6. Ihmisten kaipaamat palvelut hotellilta ja ravintolalta n=45 
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Kuvio 7. Hotellien toivottu keskittyminen, jotta asiakkaiden matka onnistuu n=61 
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8 Kehittämisehdotuksia 

Opinnäytetyön tavoitteena oli asiakkailta saadun tiedon pohjalta luoda Primehotelsille uu-

sia ideoita tai jopa palveluita tehostamaan asiakasvirtaa sekä saada selville mitkä tekijät 

lisäisivät asiakkaiden matkustamisen määrää Primehotelsiin. Tomi Peitsalon kanssa käy-

dyssä haastattelussa tuli ilmi Primehotelsin taloudellisesta heikentymisestä. Tähän kei-

nona voisi olla oman tulevaisuuden säännöllistä ennustamista jopa kerran kuukaudessa 

päivittäisten tietojen pohjalta. Tästä kirjoittaja kertoi enemmän luvussa kaksi. Haastattelun 

pohjalta tuli myös ilmi, että näinä aikoina kannattaa panostaa sekä keskittyä asioihin ja 

palveluihin mitkä tuottavat, eikä kuluttaa turhaan resursseja asioihin mitkä eivät tuota. Asi-

akkailta saatujen tutkimusten perusteella nähdään helposti mitkä ovat ne kyseiset palvelut 

ja asiat, joihin kuuluisi keskittyä. 

 

Ensimmäinen asia on siisteys ja siitä viestiminen. Tämä on kyselyn sekä kuvioiden mu-

kaan jo hyvällä mallilla. Sillä ihmisten yksi tärkeimmistä asioista valitessaan hotellia sekä 

syynä Primehotelsille matkustamiseen oli siisteys. Myöskin asiakkaiden mielestä hotellien 

tulisi keskityttyä siisteyteen ylivoimaisesti eniten. Siisteys ei varsinaisesti ole kyselyn mu-

kaan kehityksen kohde, vaan sen säilyttäminen ja yhtä tehokkaana pitäminen. Totta kai 

siisteyden kehityksestä on vain plussaa. Viestimisessä paras mahdollinen keino tiedotta-

misen lisäksi on näkyvän siivouksen tekeminen, jotta ihmiset näkevät sen tapahtuvan. 

Siisteydestä voitaisiin viestittää sosiaalisessa mediassa päivityksien avulla kuvien kera.  

 

Sama koskee kyselyn mukaan sijainteja. Hotellien sijainnit ovat ylivoimaisesti suurin syy 

asiakkaiden matkustamiseen Primehotelsin hotelleihin. Sijainnit pitävät vastauksissa sisäl-

lään ulkoilumahdollisuuksia, helposti saavuttavuutta sekä rauhallisuutta. Peitsalolle pide-

tyn haastattelun mukaan Primehotels on jo keskittymässä staycation- tyyliseen matkusta-

miseen sekä sen kehittämiseen, joka on selvästikin yksi oikea kehittämiskohde, kun mieti-

tään helposti saavuttavuutta. Toinen asia on näiden hyvien ulkoilumahdollisuuksien, rau-

hallisuuden ja tämän helposti saavuttavuuden muistamista uusia hotelleja rakentaessa. 

 

Ensimmäinen varsinainen kehityksen kohde on turvallisuus. Asiakkaiden valitessa hotellia 

turvallisuus oli siisteyden kanssa yhtä tärkeässä asemassa, mutta se ei ollut kuitenkaan 

syynä Primehotelsiin matkustamiseen. Vastaajat toivoivat myös hotellien erityisesti keskit-

tyvän turvallisuuteen korona-aikana sekä kertoivat turvallisuuden lisäävän heidän matkus-

tamistansa. Turvallisuus pitää vastauksissa sisällään suurimmaksi osaksi koronaviruk-

seen liittyvien toimenpiteiden tekemistä. Asiakkaiden toimintaan puuttuminen, aamupalan 

porrastaminen, tiedottaminen sekä näkyvän siivouksen suosiminen voisi olla hyviä keinoja 

edistää asiakkaiden turvallisuuden tunnetta. Kaikki nämä asiat saivat vastauksissa kanna-

tusta. Asiakkaiden toimintaan puuttumisesta syvemmin kerroin luvussa 7.5.  
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Seuraava kehityksen kohde olisi varmasti palvelut. Palveluihin keskittyminen ja kehittämi-

nen oli monen vastaajan mielestä matkustusta lisäävä tekijä sekä se nousi myös melko 

tärkeäksi syyksi ihmisten valitessaan hotellia. Palvelut eivät kuitenkaan olleet vastaajien 

mielestä syynä Primehotelsiin matkustamisessa. Joten palveluiden kehittäminen ja lisää-

minen olisi varmasti oiva tapa lisätä kassavirtaa ja asiakasmääriä. Palveluiden kehittämi-

sessä voisi hyödyntää tuotteistamista, josta kerroin luvussa neljä. Tässä kohtaa kannattaa 

kuitenkin miettiä kannattaako tuotteistaminen Koiviston sanojen mukaan luvusta neljä. 

Palveluun on liityttävä toistuva asiakastarve, palvelusta on löydyttävä toistuvia osia, 

palvelun on oltava strategin mukainen sekä yrityskuvaan sopiva, palvelu on tai voisi olla 

taloudellisesti kannattava, kokemusta sekä osaamista on löydyttävä palvelun 

toteuttamiseen ja tuotteistamiseen, voiko näitä saavuttaa tuotteistamisen avulla sekä 

olisiko tuotteistaminen turhaa työtä. Palvelut hotellilta ja ravintolalta, joita vastaajat kaipaa-

vat eniten, olivat huonepalvelu, kylpylät, hyvä ruoka, ulkoilumahdollisuudet sekä saunalli-

set huoneet. Tuulaniemi (2011, 19-21) on nostanutkin esiin että, palvelut ovat jo 

lähitulevaisuudessa globaalisti suurin innovaatioalusta. Suomessa palveluiden osuus 

bruttokansantuotteesta kasvaa joka vuosi sekä suurin osa taloudestamme tuleekin jo 

palveluiden kautta. Elämme palveluiden maailmassa.  

 

Huonepalvelu oli ylivoimaisesti kaivatuin palvelu hotellilta. Näinä aikoina ihmiset haluavat 

olla mahdollisimman vähän kontaktissa muihin asiakkaisiin ja sen takia tämä olisikin oival-

linen kehityksenkohde tai lisäys joihinkin hotelleihin. Huonepalvelua voisi kehittää tämän 

tuotteistamisen avulla, josta kerroin luvussa neljä. Koivisto kertoi myös yhden palvelun ke-

hittämiskohteen olevan tarjoaman kehittäminen eli tässä tapauksessa olemassa olevan 

palvelun kehittäminen. Sen avulla kehitetään asiakkaan sekä palveluntarjoajan välistä 

vuorovaikutusprosessia, joka määrittää sen, miten palvelua käytetään sekä miten palvelun 

tarjoajan kanssa asioidaan. Mahdollinen idea huonepalvelun kehittämiseen voisi olla erilli-

nen aamupala menu hotellihuoneissa. Tämä voisi olla suppeampikin versio koko tarjon-

nasta.  

 

Kylpylät olivat myös suuressa suosiossa vastaajien mielestä. Kylpylä tilanteeseen ei oike-

astaan paljoa pysty koronatilanteen vuoksi vaikuttamaan, mutta niiden löytyminen hotel-

lista on selvästikin ihmisten mieleen. Tietenkään kaikilla hotelleilla ei ole mahdollista ra-

kennuttaa kylpylää hotellin tiloihin, mutta entäpä ilmaiskuljetukset lähimpään kylpylään tai 

vaikkapa uimalaan? Näin suuren suosion takia tällaistakin ideaa kannattaa miettiä. 

 

Hyvän ruoan suosio oli suurta. Tämänkin kehittäminen sekä uusien menujen vaihtaminen 

useammin olisi varmasti asiakkaiden mieleen. Vastanneet ehdottivat ravintoloihin valikoi-

maksi kotimaisia riistaruokia sekä erikoisoluita sekä mahdollisuutta mennä illalliselle ilman 



35 

 

ajanvarausta. Kehitysideoina tähän voisi olla juuri tällaisten ruokamenujen säännöllinen 

vaihtuvuus sekä hotellimajoituksen varanneille viestittäminen, jos illalliskapasiteetti on 

vaarassa täyttyä.   

 

Saunallisten huoneiden sekä ulkoilumuodollisuuksien kysyntä olivat myöskin suosittuja, 

mutta jäivät kuitenkin prosentuaalisesti melko pieniksi. Näihin ei ehkä ainakaan tämän tut-

kimuksen mukaan kannattaisi keskittyä. Toki saunallisten huoneiden suosion voisi liittää 

kylpylään kohdistuneeseen kysyntään ja siihen esitettyihin kehitysideoihin.  

 

Asiakkaiden suurimpana syynä matkustamisen lisääntymiseen on tarjoukset, mutta Pri-

mehotelsiin matkustamiseen se ei ole ollut syynä. Tarjouksia tulisikin kehittää mahdolli-

simman osuviksi sekä toimiviksi. Myöskin tarjouksien tiedottamiseen olisi hyvä panostaa. 

Mahdollisina kehitysideoina voisi olla helpot majoituskokonaisuuspaketit sekä erilaisuus, 

sillä luvusta neljä Tuulaniemen sanoja lainaten yksittäisten palveluiden ja tavaroiden mer-

kitys vähenee huomattavasti tulevaisuudessa, jolloin yritysten on lähdettävä tarjoamaan 

entistä enemmän kokonaisratkaisuja ihmisten tarpeisiin. 

 

Melko suuren suosion matkustusta lisäävänä tekijänä sai myös tapahtumat sekä aktivitee-

tit, mutta nekin jäivät prosentuaalisesti melko pieniksi. Näihinkään ei ehkä kannattaisi kes-

kittyä varsinkaan, kun koronatilanne on tämänkaltainen ja kummatkin tekijät vaativat ’’nor-

maalimmat’’ olosuhteet.  

 

Yhteenvetona kehittämiskohteista on kuvio kahdeksan. Tutkimuksen sekä haastattelun 

mukaan tiivistettynä Primehotelsin kannattaa ennustaa omaa tulevaisuuttaan säännölli-

sesti sekä keskittyä ja kehittää asioita, jotka oikeasti tuottavat. Asiakasvirran tehostavia 

ideoita ja palveluita ovat ehdottomasti huonepalvelu, kylpylät sekä ravintola toiminta. Asi-

akkaiden matkustamisen määrää Primehotelsiin lisäävät ehdottomasti hyvät tarjoukset 

sekä turvallisuus, staycation- majoitus, siisteys sekä erilaiset palvelut.  
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9 Pohdintaa 

Tässä kappaleessa tulen kertomaan opinnäytetyön kulusta, sille määriteltyjen tavoitteiden 

toteutumisesta sekä teen johtopäätöksiä kyselyn tulosten pohjalta. Arvioin myös opinnäy-

tetyöprosessin kulkua sekä omaa oppimista opinnäytetyötä tehdessä.  

 
 
9.1 Opinnäytetyön kulku 

Opinnäytetyön aiheen valinta oli helppo. Ajatus syntyi toimeksiantajien kanssa jutellessa 

vallitsevasta tilanteesta työharjoitteluni aikana. Teoria osuuden oli tarkoitus alustavista 

kertoa enemmän koronaviruksesta, mutta se vaihtui koronaviruksen vaikutukseen hotel-

lialaa kohtaan. Koronaviruksesta kertominen koitui liian tavalliseksi aiheeksi sillä kaikki tie-

tävät siitä jo, eikä se ole enää mikään uusia asia. Toiseksi teoria osuudeksi valikoitui pal-

veluiden tuotteistaminen. Palveluiden tuotteistamisesta kertominen oli mielestäni täydelli-

nen valinta tähän opinnäytetyöhän, sillä tutkimuksen tavoitteena oli nimenomaan löytää 

palveluita, joita voitaisiin tuotteistaa. Opinnäytetyön luotettavuus on mielestäni hyvä. Valit-

sin lähteet pienen harkinnan kautta ja olin muutenkin lähdekriittinen tietoa etsiessäni.  

 

Tutkimusmenetelmänä kvalitatiivinen sekä kvantitatiivinen tutkimus toimi mielestäni hyvin. 

Ensimmäisessä tutkimuksessa, jossa haluttiin tietää koronaviruksen vaikutuksesta Prime-

hotelsiin taloudellisesti ei olisi kvantitatiivinen tutkimus toiminut. Tietoa haluttiin syventää 

erityisesti tässä osiossa. Haastattelu oli mielestäni oikea ratkaisu tätä tutkimusta teh-

dessä. Haastattelu äänitettiin, jotta analysointi onnistui parhaalla mahdollisella tavalla. En-

nen analysointia äänite muutettiin tekstiksi liite kappaleeseen, joka helpotti mielestäni ana-

lysointia huomattavasti. Kvantitatiivinen tutkimus kyselyssä antoi paremman kuvan siitä, 

mitä palveluita ja asioita asiakkaat halusivat suuren otoksen seurauksena. Tutkimuksen 

rajauksen oli alun perin mietitty kattavan kaikki Primehotelsin hotellit, mutta se koitui liian 

laajaksi otannaksi. Seuraavaksi tutkimuksen rajauksessa mietinnässä oli Hotel Sveitsi 

sekä Hotel Rantapuisto. Tähänkään ei kuitenkaan oltu tyytyväisä, joten lopuksi tutkimus 

rajautui pelkästään Hotel Sveitsin tämänhetkisiin asiakkaisiin. Tutkimukselle mietittiin tutki-

muskeruumenetelmää yhdessä toimeksiantajan kanssa haastattelun sekä kyselyn välillä. 

Haastattelu koitui liian haastavaksi koronavirus tilanteen takia, koska vastauksia haluttiin 

kuitenkin kerätä 50 kappaletta. Asiakkaita ei fyysisesti hotellilla tällaisena aikana juurikaan 

ole eivätkä he varsinkaan halua ylimääräisiä kontakteja muiden ihmisten kanssa. Tutki-

mus keräsi lopulta 49 vastausta, joka jäi vain yhden vajaaksi tavoitteesta. Tutkimuskysy-

myksistä keskusteltiin toimeksiantajan sekä opinnäytetyöohjaajan kanssa. Kysymykset 

myöskin testattiin koe muodossa ihmisille niiden toimivuuden kannalta. Näin jälkeenpäin 

ajatellen kyselyssä olisi voinut olla yksi lisäkysymys enemmän. Nimittäin palveluiden ke-

hittämisestä. Miten joitain palveluita voitaisiin kehittää asiakasystävällisemmiksi.  
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Tutkimuksen analysointia yritin tehdä kahdella eri tavalla. Ensimmäisellä kerralla yritin lu-

kea vastauksia Excelin avulla ja analysoida niiden pohjalta. Tämä tapa koitui liian seka-

vaksi sekä vaikeaksi. Seuraavaksi testasin analysoida taulukoiden kautta, joka jäikin lo-

pulliseksi tavaksi.  

 

9.2 Tavoitteiden toteutuminen sekä johtopäätökset 

Tutkimuksen sekä opinnäytetyön tavoite oli asiakkailta saadun tiedon pohjalta luoda Pri-

mehotelsille uusia ideoita tai jopa palveluita tehostamaan asiakasvirtaa sekä saada sel-

ville mitkä tekijät lisäisivät asiakkaiden matkustamisen määrää Primehotelsiin. Mielestäni 

nämä halutut asiat tulivat esille, joten tavoitteisiin päästiin. Myös tätä kautta tutkimuson-

gelma ’’miten tehostaa Primehotelsin asiakasvirtaa koronaviruksen aikana’’ onnistuttiin 

ratkaisemaan. Ehdottaisin kuitenkin jatkotutkimuksen tekemistä asiakasvirtaa tehostaville 

ideoille ja palveluille. Ideat ja palvelut olivat tutkimuksen mukaan huonepalvelu, kylpylät 

sekä ravintola toiminta. Tutkimus voisi olla samankaltainen kysely asiakkaille tai haastat-

telu. Asiakkailta voitaisiin kysyä, kuinka näitä palveluita voitaisiin heidän mielestään kehit-

tää ja tätä kautta saataisiin parhaat mahdolliset vinkit palveluiden kehittämiseen.  

 
 
9.3 Opinnäytetyöprosessin sekä oman oppimisen arviointi 

Opinnäytetyön tekeminen oli kokonaisuudessaan aika työlästä sekä hermoja raastavaa, 

mutta samaan aikaan palkitsevaa. Oli aikoja, kun ei saanut mitään aikaan ja ajatuksissa 

kävi, että selviänkö tästä ikinä. Toisaalta oli myös aikoja, kun opinnäytetyötä sai tehtyä vä-

hän enemmän eteenpäin ja tätä kautta tuli onnistumisen sekä ilon tunnetta. Ylivoimaisesti 

haastavin osuus opinnäytetyön teossa oli teoriaosuus. Validin tiedon löytäminen lähde-

kriittisyyttä noudattaen ei ollut niin helppoa, kuin luulin. Opinnäytetyöprosessin omissa ai-

katauluissa pysyminen oli kanssa yksi haaste. Useimmiten työn osien valmistuminen oli 

aina muutaman päivän myöhässä halutusta ajasta, mutta opinnäytetyö kokonaisuudes-

saan oli kuitenkin ajallaan valmis. Aikatauluissa pysyminen olisikin oiva kehityksen kohde 

itselleni. Miellyttävimmäksi osuudeksi koin tutkimuksen teon kauttaaltaan. Tulosten analy-

sointi, kyselyn sekä johtopäätöksien tekeminen tuntui omalta jutulta.  

 

Itse opin opinnäytetyötä tehdessä paljon. Raportin teon lisäksi opin esimerkiksi enemmän 

tuotteistamisesta kokonaisuudessaan, kyselyn tekemisestä sekä tulosten analysoinnista 

ja ennen kaikkea lisää itsestäni. Tuotteistamisesta käsitteenä ei ennen opinnäytetyötä ol-

lut mitään käsitystä, mutta nyt pintapuolinen ymmärrys aiheesta on kehittynyt. Kyselyiden 

teosta ja tulosten analysoinneista oli kokemusta vähän koulun projektien kautta, mutta täl-

laisen tekeminen itsenäisesti kokonaan oli uutta. Opin lisää itsenäisestä työskentelystä 
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sekä projektinhallinasta. Oli myös mukava päästä syventämään aikaisemmin koulussa 

opittuja asioita ja taitoja. Tulevaisuudessa osaan tehdä entistä paremmin kvalitatiivisia 

sekä kvantitatiivisia tutkimuksia sekä analysoida niitä. Myöskin lähdekriittisyys on parantu-

nut opinnäytetyötä tehdessä. Ennen opinnäytetyön tekoa en uskonut omiin kykyihini vält-

tämättä tehdä tällaista raporttia, mutta opinnäytetyön tehneenä uskallan väittää pystyväni 

siihen.  
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