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Tiivistelmä 
 
Työ tehtiin Finavian tarpeisiin kehittää lentoasemien terminaalipalveluita. Työhön liit-
tyvällä asiakastyytyväisyystutkimuksella kartoitettiin Finavian tekemän kahvilakonsep-
tin kehittämistyön tuloksia sekä kerättiin kehittämisideoita Turun lentoaseman kahvilan 
asiakkailta. Työn teoriaosuudessa käsitellään kehittämisen elementtejä, joita tarvitaan 
matkalla kohti asiakaslähtöistä, houkuttelevaa ja kannattavaa ketjupalvelua. 
 
Asiakastyytyväisyyskyselyt toteutettiin Turun lentoasemalla, jossa ensimmäinen uuden 
kahvilakonseptin mukainen myyntipiste avattiin helmikuussa 2009. Myyntipiste toimii 
Finavian itse operoimana sekä kahvilakonseptin tuotekehitysyksikkönä. Ensimmäiset 
asiakaspalautteet kerättiin vanhassa yrittäjävetoisessa kahvilassa ennen konseptin mu-
kaisen myyntipisteen avaamista. Uuden myyntipisteen avaamisen jälkeen toteutettiin 
kaksi eri asiakastyytyväisyyskyselyä. Näin saatiin kartoitettua uudistuksen vaikutukset 
asiakastyytyväisyyteen. 
 
Teoriaosuuden toteutus tapahtui etsimällä kirjallisuudesta tälle työlle tärkeitä kehittämi-
sen elementtejä. Niinpä teoriaosuudesta muodostuikin työkalupakki tyytyväisten asiak-
kaiden saamiseksi yksiin ja samoihin kansiin.  
 
Tutkimuksessa kävi ilmi, että Finavian kehittämistyön seurauksena asiakkaiden tyyty-
väisyys kahvilaympäristöön (ensivaikutelma, viihtyvyys ja siisteys) paranivat huomat-
tavasti. Myös tuotteiden houkuttelevuutta, tuotteiden tuoreutta, valikoiman monipuoli-
suutta sekä palvelua pidettiin parempana.  
 
Kehittämisehdotuksista muodostui kaiken kaikkiaan useiden sivujen kokonaisuus. Ke-
hittämisen elementtien kautta syntyi ideoita mm. tuotteistamiseen, hinnoitteluun ja 
alennuksien antamiseen. Tutkimuksen kautta saatiin ideoita mm. kahvilan järjestelyihin 
ja tuotevalikoimaan. 
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Abstract 
 
The research was based on Finavia’s need to improve the services offered at airport 
terminals. As part of the research a customer satisfaction survey was conducted and it 
was used to chart the results of the development project so far and to gather new ideas 
for improvement from the customers of the Turku airport café. The theory part of the 
research is about the elements upon which one can build customer-oriented, attractive 
and profitable chain services.  
 
The survey was conducted at Turku airport’s new café, which opened its doors in Feb-
ruary 2009 and is built in the fashion of the new concept.  The café is operated by Fina-
via and working as a development unit for the concept. The first part of the survey was 
conducted while the café was still operated by an entrepreneur and before the new con-
cept was in use. After the opening in February 2009 two more surveys were conducted. 
This way the impact of the new concept on customer satisfaction could be determined. 
 
In the theory part the focus was on finding the elements most important for this work. In 
a way the theory part of this research can be seen as a toolbox which offers a set of tools 
on how to increase customer satisfaction.   
 
The survey revealed that the new concept increased the customer satisfaction (first im-
pressions, coziness and tidiness) greatly. Also, the products sold were considered more 
attractive and fresh, the selection was thought to be more diverse and the service was 
also considered better. 
 
The improvement suggestions that were gathered from the customers added up to many 
pages of text. Many new ideas arose from these elements, among other things, in pro-
ductization, pricing and discounts. The research gives new aspects and ideas, for in-
stance, on how to organize the café and the product selection. 
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Esipuhe 
 
Jo vuosia, erityisesti matkailun näkökulmasta elämysmarkkinoinnin kehittymistä seu-
ranneena, työ oli alusta loppuun asti mielenkiintoinen. Erityisen mielenkiintoista oli 
nähdä Turun lentoaseman kahvilan asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset. Mieleen-
painuvinta olivat aikaiset herätykset, jolloin piti lähteä ajamaan kolmen aikaan keskellä 
yötä Tampereelta kohti Turkua. Haastavinta oli uskoa työn valmistumispäivän koitta-
van, koska työtä oli paljon. Niinpä kuitenkin lopulta kävi ja ajallaan.  
 
Työhön liittyvän tutkimuksen ansiosta saatiin paljon tietoa ja sitä voi kuvailla hyvin 
onnistuneeksi. Onnistumisen voi sanoa johtuvan hyvin tehdystä Turun lentoaseman 
kahvilan uudistustyöstä (konseptin kehittämisestä). On vaikeaa kuvitella, millainen tästä 
työstä olisi tullut, jos Turun lentoaseman kahvilan asiakastyytyväisyyden taso ei olisi 
noussut erinomaisen hyvin uudistuksen myötä. Työn tekemistä ohjasi eteenpäin vahva 
usko Suomen maakuntalentoasemien kehittämistyön tarpeellisuudesta. Pohja tälle us-
komukselle minulle muodostui kesätyössä Finavian Porin lentoasemalla vuonna 2006. 
 
Erityiskiitokset ansaitsee Sari Saari, joka hoiti toimeksiantajan roolin kiitettävästi, mm. 
hyvin sujuneen yhteydenpidon sekä hänen innostuneen asenteensa johdosta tämän työn 
tekemistä kohtaan. Myös Hello Cafen henkilökunnan asenne oli positiivisesti kohdal-
laan, kun olin keräämässä asiakaspalautteita Turun lentoasemalla. 
 
Oman kiitoksensa ansaitsee myös opinnäytetyön ohjaaja Mika Boedeker hyvistä neu-
voista ja vinkeistä. 
 
Kokonaisuudessaan lämpimät kiitokset kuuluvat kaikille, jotka auttoivat jollain tavalla 
tämän työn aikana. 
 
Tampereella kesäkuussa 2009 
 

 
Santeri Lahdensalo 

Valmistuva Tradenomi 
Vuoden 2008 projektijohtamisen Suomen mestari -tiimin jäsen 

 



 
 
 

Sisällysluettelo 

 

1 JOHDANTO ............................................................................................................................................ 7 

1.1 ............................................................................................................................ 7 TYÖN TAUSTA

1.2 ........................................................................................................................... 8 TYÖN TAVOITE

1.3 ............................................................................................................. 9 TYÖN TOTEUTTAMINEN

1.4 .................................................................................................................. 9 RAPORTIN RAKENNE

2 .......... 11 KEHITTÄMISEN ELEMENTIT TYYTYVÄISTEN ASIAKKAIDEN SAAMISEKSI

2.1 ......................................................................... 11 LÄHTÖKOHDAT TARJONNAN ONNISTUMISEKSI

2.1.1 ................................................................................................ 11 Asiakaspalautteen merkitys
2.1.2 ...................................................................... 13 Markkinatutkimuksen sisältö ja eteneminen
2.1.3 ....................................................................................................................... 16 Segmentointi

2.2 ............................................................................................................................. 19 OSTAMINEN

2.2.1 ................................................................................................................................ 20 Tarpeet
2.2.2 .................................................................................... 22 Kulutusta tukeva palveluympäristö
2.2.3 ................................................................................... 31 Imagon merkitys ja sen vaikutukset
2.2.4 ............................................................................................... 34 Palvelutuotteen ostoprosessi

2.3 ....................................................................................................... 37 PALVELUN TUOTTAMINEN

2.3.1 ................................................................. 37 4P:n kilpailukeinomalli ja lentoaseman kahvila
2.3.2 ............................................................................................................. 38 Saatavuuspäätökset
2.3.3 .............................................................................................. 39 Palvelu markkinointitekijänä
2.3.4 ............................................................................................................ 41 Palvelun hinnoittelu
2.3.5 .......................................................................................................................... 44 Alennukset
2.3.6 ....................................................... 48 Lentoanalogia – palvelun/tuotteen lanseerausprosessi

3 ........................................................................................ 51 TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN

3.1 ................................................................................................................ 51 TUTKIMUSONGELMA

3.2 ...................................................................................................................... 52 KYSELYLOMAKE

3.3 ............................................................................................. 52 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN

3.3.1 ........................................................................................................ 53 Kohderyhmä ja otanta
3.3.2 ......................................................................................................... 54 Aineiston kerääminen

3.4 ................................................................................................................. 55 AINEISTON KUVAUS

4 ..................................... 60 TURUN LENTOASEMAN KAHVILAN ASIAKASKOKEMUKSET

4.1 .......................................................................................... 61 KAHVILASSA KÄYNTIEN TAUSTOJA

4.2 ............................................................................................................... 70 KAHVILAYMPÄRISTÖ

4.3 .................................................................................................................... 78 ASIAKASPALVELU

4.4 .............................................................................................................................. 84 VALIKOIMA

4.5 ............................................................................................................................. 102 VIESTINTÄ

5 .................................. 104 FINAVIAN KAHVILAKONSEPTIN KEHITTÄMISEHDOTUKSET

5.1 ............................................................................................................. 104 KAHVILAYMPÄRISTÖ

5.2 .................................................................................................................. 104 ASIAKASPALVELU

5.3 ............................................................................................................................ 104 VALIKOIMA

5.4 ............................................................................................................................. 107 VIESTINTÄ

5.5 ........................................................................................... 109 MUUT KEHITTÄMISEHDOTUKSET

6 ................................................................................................................. 113 LOPPUPÄÄTELMÄT

6.1 .................................................................................................................... 113 TYÖN ARVIOINTI

6.2 ............................................................................................................... 113 JATKOHANKEIDEAT

LÄHTEET .............................................................................................................................................. 116 

LIITTEET............................................................................................................................................... 117 

Liite 1: Olipa kerran hylje sekä mies ja nainen – Silja Line brändinä ............................................ 117 
Liite 2: Ryanair............................................................................................................................... 122 
Liite 3: Turun lentoaseman kahvilan asiakastyytyväisyyskysely(lomake) ..................................... 123 
Liite 4: Sanalliset palautteet............................................................................................................ 125 



 
 
 

Liite 5: Satunnaisasiakkaiden käynnit kahvilassa / lennot Turusta................................................. 135 
Liite 6: Vastauksien jakaumat vastaajaryhmittäin kysymyksistä, joilla mitattiin laatua................. 137 
Liite 7: Kuvat vanhasta ja uudistetusta kahvilasta .......................................................................... 153 
Liite 8: Lounaan syöminen ............................................................................................................. 154 
Liite 9: Jakaumat – miten haluaisitte jatkossa saada tietoa............................................................. 155 
Liite 10: Tähtäin vuodessa 2010 – Virossa maksuton wlan kaikille............................................... 158 
Liite 11: Ruoka myy lamankin aikana............................................................................................ 160 
Liite 12: Tulevaisuuden visio ja ajattelutapa – palvelun siirtyminen.............................................. 162 



       7 (163) 
______________________________________________________________________ 
 
 

1 Johdanto 
 

Finavia kehittää omaa palveluketjua, jonka tavoitteena on varmistaa matkustajille laa-

dukas ja yhtenäinen ravintola- ja myymälätarjonta. Palveluketjun keskeisin tavoite on 

Finavian yhtenäinen asiakaslupaus: lähdön glamour -tunnelma.   

 

Asiakaslupaus pitää sisällään kohdennetun aukiolon matkustajavirran mukaan, tasalaa-

tuiset perustuotteet kuten tuore kahvi, erikoiskahvit sekä tasokkaat suolaiset ja makeat 

kahvileivät. Näiden lisäksi jokaisesta myyntipisteestä tulee löytymään yhtenäisen vali-

koiman lisäksi myös paikallisia herkkuja ja tuliaistuotteita.  Myyntipisteet tulevat koos-

tumaan erilaisista kahvila- ja myymäläpalveluista lentoasemien kohdennetun asiakas-

kysynnän mukaan.  

 

Suurimmille lentoasemille avataan erillinen, ketjun oma myymälä, josta löytyvät samat 

kansainväliset merkkituotteet, joita on Helsinki-Vantaan lentoaseman Duty Free – 

myymälöissä. Ensimmäinen myymälä avattiin syksyllä 2008 Oulun lentoasemalla.  

 

Yrittäjävetoiset myyntipisteet tulevat toimimaan franchising-periaatteella lukuun otta-

matta Turun lentoaseman myyntipistettä, joka on Finavian itse operoima tuotekehi-

tysyksikkö. Se vastaa konseptin kehittämisestä ja testauksesta ennen käyttöönottoa 

muilla lentoasemilla. Konseptin mukainen Turun lentoaseman kahvilamyyntipiste avat-

tiin helmikuussa 2009.  Vuoden 2009 aikana avataan lisäksi Kuusamon lentoaseman 

myyntipiste.   

 

 

1.1 Työn tausta 

 

Finavia päätti ulkoistaa kehitystyöhön liittyvän asiakastyytyväisyystutkimuksen tekemi-

sen. Niinpä sain Finavialta opinnäytetyö toimeksiannon kartoittaa kehitystyön tulokset 

Turun lentoasemalla. Toimeksiantoon sisältyi myös pohtia mm. kahvilaympäristön vai-

kutuksia asiakastyytyväisyyteen/käyttäytymiseen.  
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Työn taustalla on Finavian aito lentoasemien ravintola- ja myymäläpalvelujen kehittä-

mistarve sekä tarve kohentaa lentoasemien imagoa. Finavia kehittää omaa ravintolapal-

velua –kahvilaketjua (Hello Cafe) Suomen lentoasemille. Tämä työ pohjautuu Turun 

lentoaseman lähtöaulan kahvilaan, joka toimii kahvilakonseptin tuotekehitysyksikkönä. 

Ennen uudistusta kahvila toimi yrittäjävetoisesti. Nyt Turun lentoaseman kahvila on 

Finavian itse operoima. Uudistetussa, uuden palveluketjun mukaisessa kahvilassa on 

tarjolla perinteisten kahvilatuotteiden lisäksi lounasbuffet. Kahvilassa myydään myös 

matkamuistoja sekä lehtiä.   

 

 

1.2 Työn tavoite 

 

Työhön liittyvällä tutkimuksella selvitettiin, miten Turun lentoaseman kahvilan uudistus 

vaikutti asiakastyytyväisyyteen/käyttäytymiseen. Nämä tiedot tullaan hyödyntämään 

koko ketjun kehittämisessä. Tavoite oli löytää kyselyn avulla ideoita ja elementtejä, 

jotka asiakkaat kokevat kehitystyön myötä lentoasemaympäristössä paremmiksi. Näillä 

elementeillä pyritään vaikuttamaan tulevaisuudessa kokonaisvaltaiseen asiakaskoke-

mukseen positiivisesti koko ketjun toiminnan laajuisesti. Uudistuksen vaikutuksien kar-

toittamisen lisäksi yksi avainkysymyksistä on se, miten lentomatkustajia saadaan hou-

kuteltua lisää kahvilan asiakkaiksi?  

 

Suunnittelin toimeksiannon pohjalta (pohtia mm. kahvilaympäristön vaikutuksia) työ-

hön teoriaosuuden, jossa käsitellään keinoja asiakastyytyväisyyden parantamiseen ja 

uusasiakkaiden saamiseen, ns. kehittämisen elementtejä (kehittämisen työkalupakki). 

Toisin sanoen, työn otsikon mukaisesti: Kiitotielle – kahvilakonseptin lähtöselvitys: 

Kohti asiakaslähtöistä, houkuttelevaa ja kannattavaa ketjupalvelua. Kokonaistavoite oli 

löytää ideoita kahvilapalvelun kehittämiseen sekä asiakastyytyväisyyskyselyllä että teo-

riaosuudella, jotka yhdessä tukevat Finavian tavoitteita kehittää ravintolapalveluita 

Suomen lentoasemilla. 
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1.3 Työn toteuttaminen 

 

Opinnäytetyön toimeksiannosta sovittiin Sari Saaren kanssa Joulun välipäivinä. Työn 

toteuttaminen lähti liikkeelle tutkimuksen toteuttamisesta (ks. luku tutkimuksen toteut-

taminen). Ensimmäinen asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin viikolla kolme. Heti tä-

män jälkeen aloin etsiä kirjallisuudesta lentoasemaympäristöön soveltuvia kahvilan ke-

hittämisen elementtejä. Teoriaosuuden toteutin hyvin pitkälle tekemällä muistiinpanoja 

oleellisimmista asioista. Tutkimuksen toteuttaminen on kuvattu luvussa tutkimuksen 

toteuttaminen. 

 

Työn toteuttamista ohjasi Sari Saaren sähköpostitse toimittamana ”salainen lista” kahvi-

lakonseptin menestystekijöistä, joka oli koko työn tekemisen ajan tulostettuna työpöy-

dälläni. Yhteydenpito Finaviaan oli koko työn ajan melko tiivistä.     

 

 

1.4 Raportin rakenne 

 

Luvussa 2.1 käsitellään lähtökohtia – ”avaimia” tarjonnan onnistumiseksi. Asiakaspa-

lautteen merkitys, markkinatutkimuksen sisältö ja eteneminen sekä segmentointi ovat 

oman näkemykseni mukaan asioita, jotka pitää ymmärtää asiakastyytyväisyystyötä teh-

dessä. Asiakaspalautteen merkitys ymmärtämällä tiedetään tutkimuksen teon tärkeys. 

Tutkimuksen teosta pitää tietää peruslähtökohdat sen onnistumiseksi. Kun tuloksia saa-

daan, tulokset pitää osata hyödyntää. Tässä kohtaa astuu segmentoinnin tärkeys hyvin 

vahvaan rooliin – keitä asiakkaat ovat? 

 

Luku 2.2. pyrkii vastaamaan kuluttajan/asiakkaan ostotarpeiden muodostumisen kul-

kuun. Maakuntalentoasemat on hyvinkin haastavia liiketoimintaympäristö verrattuna 

esimerkiksi Turussa sijaitsevaan Hansa-ostoskeskukseen. Niinpä kuluttajan tarpeiden 

ymmärtäminen ja niiden herätteleminen lentoasemalla on oleellista ja erittäin tärkeää. 

Tämä kappale auttaa myös ymmärtämään asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia. Miksi 

ihmiset ovat vastanneet kolmessa eri kyselyssä niin kuin ovat vastanneet?  
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Luvussa 2.3 edetään palvelun tuottamiseen, jossa keskeiset teemat ovat 4p:n kilpailu-

keinomalli, saatavuuspäätökset, palvelu markkinointitekijänä, palvelun hinnoittelu, 

alennukset sekä lentoanalogia – palvelun/tuotteen lanseeraaminen.  

 

Luvussa kolme kerrotaan tutkimuksen suorittamisesta ja neljännessä luvussa ovat asia-

kastyytyväisyyskyselyiden tulokset. Viidennessä luvussa ovat kehittämisehdotukset. 

Viimeinen, kuudes luku sisältää loppupäätelmät.  
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2 Kehittämisen elementit tyytyväisten asiakkaiden 

saamiseksi 

 

Ei riitä, että kinkkusämpylät ovat kauniissa rivissä tiskillä. Miksi Stockmannin Deli -

kahvilan sämpylät ovat paperitaskussa, kun paikallisella Nesteellä sämpylät ovat muo-

vikelmussa? Miksi Stockmannin sämpylät eivät ole mustassa paperitaskussa vaan val-

ko-vihreässä? Tämä tuskin on sattumaa. Kehittämisen elementeissä nousee mm. tämän 

kaltaisten asioiden merkitys esille. Sen sijaan näissä kappaleissa ei pohdita, pitäisikö 

myydä ennemmin mansikka- vai mustikkapiirakkaa. Näitä asioita ratkovat konseptin 

kehittäjät, jotka seuraavat tuotteiden menekkiä. Tarkoitus on herättää lukijassa ajatuksia 

– ikään kuin kuluttajaa ostamaan. 

 

 

2.1  Lähtökohdat tarjonnan onnistumiseksi 
 

Grönrosin (2003, 414) mukaan asiakkaista tulee tietää: 1. asiakkaiden tarpeet, 2. asiak-

kaiden arvojärjestelmät, 3. asiakkaiden sisäiset arvontuottamisprosessit. Kun edellisten 

lisäksi otetaan mukaan toiveet, kaikki nämä vaikuttavat suuresti asiakkaiden odotusten 

kehittymisen. Omat vaikutuksensa on myös ulkoisilla tekijöillä, joita ovat mm. tuttavat, 

työkaverit, mainonta jne. (Grönroos 2003, 414) 

 

 

2.1.1 Asiakaspalautteen merkitys 

 

”Asiakkailta voidaan kysyä säännöllisesti, mihin he ovat tyytyväisiä ja mitä asioita pi-

täisi parantaa” (Lahtinen ja Isoviita 2004, 11)  

 

Asiakas äänestää jaloillaan on markkinoinnin vanha viisaus. Niinpä asiakaspalautteen 

jatkuva kerääminen on äärettömän tärkeää. Lahtisen & Isoviidan (2004, 2-3) mukaan., 

on olemassa seuraavanlaisia sääntöjä: 3/11 –sääntö, 1/12 –sääntö, 26/27 –sääntö ja 1-

10-27 –sääntö.  
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Lahtinen & Isoviita (2004, 2) mukaan asiakas kertoo saamastaan hyvästä palvelusta 

keskimäärin kolmelle henkilölle. Negatiivisesta palvelusta puolestaan kerrotaan keski-

määrin 11 henkilölle. Tämän vuoksi tyytyväinen asiakas on yrityksen paras mainos. 

Jonkin muun syyn kuin korkean hinnan vuoksi 20 prosenttia asiakkaista on arvioiden 

mukaan tyytymättömiä ostoksensa jälkeen. Asiakkaista1 noin 25 prosenttia keskimäärin 

on arvioiden mukaan tyytymättömiä ostoksensa jälkeen.  

 

Suomalaisen tutkimuksen mukaan yhden negatiivisen palvelukokemukseen korjaami-

seen vaaditaan 12 positiivista kokemusta. Tämän säännön mukaan asiakas on pitkävi-

hainen eikä välttämättä edes anna yritykselle mahdollisuutta korjata virheitään vaan 

vaihtaa ostopaikkaansa. (Lahtinen & Isoviita 2004, 3) 

 

Lahtinen & Isoviita (2004, 3) kertovat Claus Möllerin Suomessa tekemästä tutkimuk-

sesta, jonka mukaan 27 pettyneestä peräti 26 jättää valittamatta, koska he kokevat sen 

olevan turhaa. Tämä tarkoittaa, että vain neljä prosenttia asiakkaista valittaa. Pettyneistä 

asiakkaista 70 prosenttia harkitsee ostopaikan vaihtamista ja 3/11 säännön mukaan he 

kertovat keskimääriin 11 henkilölle pettymyksestään. 

 

Menetetyn asiakkaan takaisin saaminen on suomalaisten tutkimuksien mukaan 27 kertaa 

kalliimpaa kuin kanta-asiakassuhteen ylläpitäminen. On kymmenen kertaa kalliimpaa 

hankkia uusia asiakkaita kuin myynti kanta-asiakkaille. Siitä huolimatta, että uusasiak-

kaiden hankkiminen on kalliimpaa, on yrityksen hankittava niitä, koska uskollisiakin 

asiakkaita menetetään. (Lahtinen & Isoviita, 2004, 3) Taulukko 1 kuvaa asiakasmene-

tysten syitä. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1 Alkuperäinen lähde: Lapidus, Richard S. & Pinkerton, Lori  1995. Customer Complaint Situations: An 
Equity Theory Perspective. Psychology & Marketing, Vol. 12. USA 
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Taulukko 1. – Asiakasmenetysten syitä. (Us News and World –lehden tutkimus, 
4000 haastattelua) Lahtinen & Isoviita (2004, 3) 

 

Edellisten teorioiden mukaan asiakaspalautteen saaminen on yritykselle erittäin tärkeää. 

Sitä voidaan systemaattisesti ja suunnitellusti kerätä mm. markkinatutkimuksen avulla.  

 

 

2.1.2 Markkinatutkimuksen sisältö ja eteneminen 

 

Ropen, (2000, 424) mukaan markkinatutkimuksen ongelmat voidaan jakaa selkeästi 

kahteen selkeään luokkaan: 1. jatkuvasti selvitettävät tutkimuskohteet ja 2. kertaluontei-

sina selvitettävät tutkimuskohteet. Asiakastyytyväisyyskyselyt ovat luonteeltaan jatku-

vaa tutkimusta. Lentoaseman asiakastyytyväisyyskyselyillä on kuitenkin molempia piir-

teitä, koska konseptin kehittäminen on ainutkertainen tapahtuma.  

 

Markkinatutkimusta tehtäessä asiakaskohderyhmä kuvaamiseksi pitää mm. selvittää 

seuraavia taustatietoja, esimerkiksi: 1. ikä, 2. sukupuoli, 3. sosiaaliryhmä, 4. tulotaso, 5. 

perheen koko, 6. maantieteellinen jakautuminen. Keskeistä markkinoiden ymmärtämi-

seksi on, että edellisten lisäksi selvitetään mm. esimerkiksi: 1. ostotavat, 2. valintakri-

teerit, 3. elämäntyyli ja muut ns. pehmeät tekijät, jotka kuvaavat kulutuskäyttäytymistä. 

(Rope 2000, 430).  

 

Kakkia tekijöitä yhdistelemällä saadaan tutkimuksen avulla aikaan toimiva segmentti ja 

kohderyhmä. Kuvio 1 esittää Ropen (2000, 429) mukaisen markkinointitutkimuksen 

toimintakentän. 
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Kuvio 1. – Markkinointitutkimuksen toimintakenttä (Rope 2000, 429)  

 

 

Varsinainen tutkimusprosessi lähtee liikkeelle ongelman määrittelystä. Alla Ropen 

(2000, 435) kuvio 2, joka kuvaa yhtä yleistä tapaa tutkimuksen etenemisvaiheista.  

 

 

 
Kuvio 2. – Tutkimusprosessin vaiheistus (Rope 2000, 435) 
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Tutkimusotteet 

 

Rope (2000, 421) mukaillen John Naisbittiä: ”Me hukumme informaation, mutta kuo-

lemme tiedon puutteeseen.”  

 

Eri tutkimusotteita käytetään erilaisiin tutkimusongelmiin. On olemassa kvantitatiivisia 

eli määrällisiä ja kvalitatiivisia eli laadullisia tutkimuksia. Rajan veto näiden kahden 

välillä ei ole kuitenkaan yksiselitteinen. Tosinaan puhutaan ns. semikvalitatiivisesta 

tutkimuksesta eli puolilaadullisesti tutkimuksesta, jolloin kvalitatiiviseen tutkimukseen 

on yhdistetty kvantitatiivisen tutkimuksen elementtejä.  Näin siksi, että kvantitatiivisille 

asioille saataisiin selityksiä. Kuvio 3 kuvaa tutkimusotteiden eroja. (Rope 200, 423)    

 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa asiat kuvataan numeraalisilla suureilla. Tyypillistä tä-

män tyyppiselle tutkimusotteelle ovat tutkimuslomakkeet, joissa ovat vastausvaihtoeh-

dot valmiina. Kvantitatiivinen tutkimus tarvitsee tilastollisesti melko suuren otoksen, 

jotta vastauksien perusteella pystytään tekemään tulkintoja. Näin saadaan yleensä tilan-

ne kartoitettua.  Kvantitatiivisella tutkimuksella halutaan yleensä selvittää: 1. kuka, 2. 

missä/mistä, 3. mitä, 4. kuinka paljon, 5. kuinka usein. (Rope 200, 423)   

 

Jos asioiden syitä halutaan selittää, tarkoitukseen sopii kvalitatiivinen eli laadullinen 

tutkimus. Se auttaa ymmärtämään tutkimuskohteen käyttäytymisen ja päätöksien syitä 

sekä vastaa yleensä kysymyksiin: miten ja miksi. Oleellisin ero kvantitatiiviseen tutki-

mukseen on se, että kvalitatiivisen tutkimuksen otoskoko on useimmiten pieni. Kvalita-

tiivisella tutkimuksella pyritään löytämään ratkaisuja ongelma-alueisiin löytämällä asi-

oita selittäviä tekijöitä. Kvalitatiivisella tutkimuksella ei pyritä tilastolliseen edustavuu-

teen kuten kvantitatiivisessa tutkimuksessa. Olennaisten asioiden löytämiseen suppe-

ampikin näyte yleensä riittää, kun tutkimuksen kriteerit on valittu oikein.  Tutkimuksen 

näytekoko saatetaan jättää avoimeksi, jolloin tutkimusta jatketaan niin kauan, kunnes 

uudet vastaukset tuovat tutkimukseen jotain uutta. (Rope 200, 423-424)   
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Kuvio 3. – Kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimusotteen ero (Rope, 424)  

 

 

2.1.3 Segmentointi 

 

Markkanen (2008, 86-87) kertoo ranskalaisesta, Champelin (1997) tutkimuksesta, jossa 

miehille aika on rahaa. Champelin tutkimuksien mukaan miehet eivät kuitenkaan käyt-

täydy yksin omaan stereotyyppisesti. Miehet, jotka menevät kauppaan ”ota ja mene” –

asenteella, voivat viihtyä myymälässä hyvinkin. (Markkanen 2008, 86-87) 

 

Edellinen on varsin mielenkiintoinen lähtökohta miettiä eri segmenttien tarpeita ja odo-

tuksia. Lentoasemaympäristössä ”aika on rahaa” –tilanteen voisi ajatella koittavan sil-

loin, kun ihmiset odottavat koneeseen pääsyä.   

 

 

Tarve  

 

Jokaisen asiakkaan tarpeita on vaikea ottaa huomioon, koska asiakkailla on erilaisia 

toiveita ja odotuksia. Segmentointi lähtee tarpeesta erotella heterogeenistä kysyntää 

homogeenisiin segmentteihin ja näin kohdistaa tarjontaa. Tämä tarkoittaa sitä, että tar-

jonta kohdistetaan tietylle joukolle/asiakasryhmälle, jolla on sama tarveperusta. Oikealla 

segmentoinnilla saavutetaan positiivista synergiaa 2+2=5. (Rope 2000, 154)  
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Kiireisten liikematkustajien syyt kahvilaan poikkeamiselle saattavat olla homogeeni-

sempiä kuin vapaa-ajanmatkustajilla. Useat liikematkustajat saattavat poiketa kahvilaan 

nautittaakseen kiireisen välipalan, kun samaan aikaan viereisessä pöydässä istuskeleva 

vapaa-ajan matkustaja nautiskelee tuopillista olutta kaupunkilomalle lähtiessään.  

 

 

Päämäärä 

 

Uusasiakasmarkkinoilla on joskus tehtävä paljonkin töitä. Segmentoinnilla tavoitellaan 

asiakkaiksi haluttavia, jotka eivät mahdollisesti ole vielä asiakkaita. Asiakas puolestaan 

on yrityksestä ostanut eikä asiakkaan tarvitse kuulua segmenttiin. Segmenttiin kuuluvat 

ne, joille tarjonta on suunnattu, eivät välttämättä kaikki, jotka ostavat. Segmentoinnin 

pelätään rajaavan asiakaspotentiaalia niin, etteivät markkinat riitä. Segmentoinnin pää-

määrä on valita tuottoisin kohderyhmä, jossa on riittävästi volyymia. Yhtä totuutta va-

lintakriteereille ei ole, mutta lähtökohtaisesti tarjonnan on vastattava potentiaalisten 

asiakkaiden tarpeisiin. Oma ongelmansa on mitattavuudessa: ketkä segmenttiin lopulta 

kuuluvat ja ketkä eivät. (Rope 2000, 153-155 ja Ylikoski 1999 51-54)   

 

Vaikka lentokentällä työskentelevät muodostaisivat liikevaihdosta suuren volyymin, 

segmentoinnin volyymillä tarkoitetaan tässä yhteydessä matkustajissa olevaa uusasia-

kaspotentiaalia.    

 

 

Rajaus 

 

”Segmentoinnin tulisi olla niin kapea, että ihan hirvittää ja kun oikein hirvittää, niin 

kannattaa ottaa vielä puolet pois”. (Rope 2000, 155) 

 

Keskeisin kysymys on, keitä segmentti sisältää ja mikä on tuottavin kohderyhmä? Suu-

rin volyymi ja massa ovat normaalipäivinä liikematkustajissa, joten kysynnän voi olet-

taa painottuvan heihin.  Laatuvaatimuksien pitää olla sen verran korkeat, että ne täyttä-

vät suurimman volyymin ja massan vaatimukset. Jos tilanne olisi päinvastainen, jossa 

suurin osa matkustajista olisi vapaa-ajan matkustajia, tarjontaa ei luonnollisestikaan 
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kannattaisi suunnitella aikaansa optimoivien business-ihmisten tarpeiden mukaan – ver-

taa: tunnelma Tampere-Pirkkalan halpalentoterminaalissa on jo pelkän konseptinsa 

vuoksi erilainen kuin muilla Suomen lentoasemilla. 

 

Segmentin intresseihin vaikuttavat mm. elämäntyyli. Segmentoinnin perustana on aja-

tus, keitä palvelun käyttäjät ovat. Asiakkaita voidaan luokitella demografisiin eli henki-

lökohtaisiin tekijöihin (ikä, sukupuoli, jne.). Asiakkaat kuitenkin haluavat yksilöllistä 

kohtelua eivätkä he halua tuntea kuuluvansa mihinkään tiettyyn kohderyhmään.  (Rope 

2000, 165-172 ja Ylikoski 1999 51-54)  

 

Liian yksilölliselle tasolle ei ole syytä pureutua, jos demografisilla tekijöillä on vähem-

män merkitystä. Kahvilan tapauksessa potentiaalisia asiakkaita ovat esimerkiksi kaikki 

ikäryhmät ja molemmat sukupuolet.  Kuvio 4 kuvaa yhtä esimerkkiä asiakassegmenteis-

tä.   

 

 

Kohdentaminen 

 

Ropen (2000, 160) mukaan yksi keskeinen ongelma segmentoinnissa on se, miten saa-

vutetaan siihen kuuluvat. Segmentoinnin hoitamisen resurssit eivät ole rajattomat, joten 

tästä syystä on kohdennettava tarkkaan. Kohdennuksen voikin ajatella tapahtuvan lii-

kematkustajiin, koska se ei rajaa pois muita potentiaalisia palvelun käyttäjiä. Volyy-

miasiakkaille kohdennettu tarjonta kyllä kohtaa lentoasemaympäristössä satunnais- ja 

muut asiakkaat (mm. ei vielä asiakkaina olevat vapaa-ajanmatkustajat).  

 

Mikäli halutaan kohdata esimerkiksi potentiaaliset lounasasiakkaat, jotka tulevat varta 

vasten vain syömään lentoasemalle, heidät pitää tavoittaa esimerkiksi internetin välityk-

sellä (lounaslista jne.). Tällöinkin varsinainen kohdennus voi tapahtua kaikkiin matkus-

tajiin tai vain liikematkustajiin.  
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Kuvio 4. – Matkailuyrityksen mahdollisia asiakassegmenttejä (Albanese & Boede-
ker 2003, 134)  

 

 

2.2 Ostaminen 
 

”Tehtaalla valmistamme kosmetiikkaa, kaupoissa myymme toivoa” (Charles Revson / 

Revlon-yhtymän pääjohtaja) (Rope 200, 208).  

 

Kahvilassa puolestaan mm. keitetään kahvia jauheesta. Kun se myydään asiakkaalle, 

myydään jotain paljon enemmän kuin pelkkä tuote, tässä tapauksessa kahvi. Ihmiset, 

kun eivät juo kahvia elääkseen eivätkä elä kahvia juodakseen. Mistä sitten onkaan ky-

symys, kun puhutaan lentoasemaympäristöstä? 

 

Kuluttaja havaitsee myymälän ilmapiirin näkö-, kuulo-, haju-, ja tuntoaistin kautta. 

Myymäläympäristön värit, kirkkaus, koko ja muodot muodostavat visuaalisuuden, jonka 

kuluttaja kokee. Kuuloaisti viestii ympäristöstä äänen voimakkuudesta ja sävelkorkeu-

desta. Ilman raikkaus ja tuoksut välittyvät hajuaistin kautta. Tunneaistin kautta kuluttaja 

voi myös tuntea myymäläilmapiirin pintojen pehmyiden ja lämpötilavaihtelut. Moder-

nissa ympäristössä kuluttaja pystyy melkein maistamaan ympäristöä. Tällöin haju- ja 

näköaisti luovat yhdessä mielikuvan mausta. (Markkanen 2008, 99)  
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– ”Leipäosastolla pullantuoksu valloittaa hajuhermot ja seinien kanelinruskea väri sekä 

esillä olevat leivonnaiset saavat veden kielelle. Kuluttaja voi melkein kuvitella, miltä 

tiskillä olevat korvapuustit maistuvat” (Markkanen 2008, 99).        

 

 

2.2.1 Tarpeet 

 

Maslowin tarvehierarkian malli on aina 1930-luvulta peräisin ja jakaa ihmisen tarpeet 

fysiologisiin, tulevaisuuden tarpeisiin, yhteenkuuluvaisuuden tarpeisiin, arvostetuksi 

tulemiseen ja itsensä toteuttamiseen. Näistä alimmalla tasolla ovat fysiologiset tarpeet 

kuten nälkä ja jano. Äärimmäisessä nälässä ihminen on kiinnostunut vain fysiologisista 

tarpeista. Nykyaikainen käsitys kuitenkin on, ettei kaikilla tasoilla tarvita tyydytystä 

siirryttäessä tarvehierarkiassa ylöspäin. Länsimaalaisen ihmisen voidaan todeta käytän-

nössä toimivan kaikilla tarvetasoilla samanaikaisesti.  Puutos alemmalla tasolla on kui-

tenkin häiritsevä tekijä siirryttäessä tarvetasoilla ylemmäs. Kuvio 5 kuvaa tarvehierarki-

an rakentumisen. (Rope 2000, 80-84) 

 

   Kuvio 5. – Maslowin tarvehierarkia (Maslow, Rope 2000, 126)  
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Tarpeen ja tuotteen välinen yhteys 

 

On tärkeää ymmärtää se, mitkä tarvetasot ovat merkityksellisimpiä kohderyhmälle sekä 

kunkin tason ne elementit, jotka vaikuttavat keskeisemmin heidän ostoskäyttäytymi-

seensä. Markkinointiosaamiseen liittyvä oleellisin seikka onkin ymmärtää tarpeen ja 

tuotteen yhteys. Tarpeet muodostavat aina ostopäätösten perustan. (Rope 2000, 80-84) 

 

Mikäli tuote ei tee kauppaansa, vika ei välttämättä ole tuotteessa.  Saattaa olla, ettei 

kohderyhmässä olevaa tarveperustaa ole löydetty tai siihen ei ole pystytty vaikuttamaan.  

Asiakkaat eivät osta tuotteita tai palveluita, vaan niiden tuottamia hyötyjä. Asiakkaat 

etsivät ratkaisuja, joista he saavat lisäarvoa. Grönroos (2003) kertoo tästä osuvan esi-

merkin. Maukas ravintola-annos ei tuo asiakkaalle lisäarvoa lounashetkeen, jos tarjoilu 

on hidasta. Ihmiset eivät etsi tuotteita ja palveluita sellaisinaan, vaan ratkaisuja. (Rope 

2000, 80-84 ja Grönroos 2003, 27) 

 

Samaan tarpeeseen voidaan myydä erilaisia tuotteita, koska tuote on vain väline tarpeen 

tyydyttämiseen. Esimerkiksi auto, moottoripyörä ja polkupyörä ovat hyvä esimerkki 

tällaisista tuotteista. Erityisen tärkeää on ymmärtää tuotteen ja tarpeen välisen yhteyden 

lisäksi näiden kahden välinen ero. Ihminen ei tarvitse tuotetta, joka ei siis koskaan ole 

tarve. Tuote on väline, joka on ymmärrettävä markkinointityötä tehdessä. Tarve on ih-

misessä ja tilanteessa, jossa hän kokee jotain tarvitsevansa. (Rope 200, 70-84) 

 

Avaintehtävä on tarpeen ja tuotteen välisen siteen aikaansaaminen.  Tämä ei ole help-

poa, koska on tekijöitä, joita ihminen ei tiedosta tai ei halua kertoa niistä. Tarpeita on 

kahdenlaisia: käyttötarpeet ja välinetarpeet. Välinetarpeet ovat sellaisia, joilla saavute-

taan jonkinlainen arvo/status ja joilla halutaan olla jotain tai näyttää joltain. Päätökset 

tehdään todellisuudessa usein juuri näiden perusteella. Ihmiset kuitenkin perustelevat 

ostopäätöksiään käyttötarpeiksi. Todellinen ostoperuste ja ostosperustelu pitää erottaa 

toisistaan ostokäyttäytymisen ymmärtämiseksi. Markkinoinnissa tulee ymmärtää erityi-

sesti todellista eli tarveperusteista ostoskäyttäytymistä. (Rope 200, 70-84) 

 

Emootio- eli tunneperusteisia asioita tulee miettiä siinä missä käyttöperusteisiakin. Asi-

akkaille on annettava syitä ostamiseen sekä emootioista syntyvä ostohalu. Ilman ostoha-
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lua ei synny ostoperustetta. Markkinointityötä on kannattavaa tehdä sekä ihmisen tie-

dostamattomilla että tiedostamilla alueilla. Tärkein tehtävä on nostaa tiedostamattomat 

asiat tiedostetulle tasolle. Kyse ei ole tarpeiden luomisesta vaan herättämisestä. (Rope 

200, 70-84)  

 

 

2.2.2 Kulutusta tukeva palveluympäristö 

 

Tuotevalikoima2, hinnat, myymäläympäristö ja henkilökunta ovat vähittäiskaupan ele-

menttejä. Kun puhutaan myymäläympäristön vaikutuksesta asiakkaisiin ja heidän ostos-

käyttäytymiseensä, kyse on kokonaisvaltaisesta elämysten tuottamisesta, joka on tärkeä 

elementti eri palveluiden markkinoinnissa (Markkanen 2008, 100-101). 

 

Alla oleva kuvio 6 kuvaa myymäläympäristön eri osatekijöistä viitaten edellisen kappa-

leen vähittäiskaupan elementteihin.  

 
Kuvio 6. – Myymäläympäristön osatekijät (Lähde Castaldo & Botti 1999, 
Markkanen 2008, 101) 

 

 
 

 

 

 

 

                                                 
 
2 Alkuperäinen lähde: Jones 1999 
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)   

                                                

Kokonaisvaltainen elämysten tuottaminen 

 

Ylikoski (2003, 89) kirjoittaa palvelun tuottamisen tapahtuvan ikään kuin ”näyttämöl-

lä”. ”Palveluorganisaation3 henkilöstö on näyttelijöitä, asiakkaat ovat yleisö, asiakkai-

den näkemät toimitilat ja kaikki niihin liittyvät konkreettiset asiat ovat lavastusta, ja itse 

palvelutapahtuma on varsinainen näytelmä”. (Ylikoski 2003, 89).  

 

Tällä näytelmällä on roolit ja käsikirjoitus. Asiat tapahtuvat tietyssä järjestyksessä, joten 

näytelmän kulkua voisi luonnehtia kulkevan eteenpäin juonen mukaan. Asiakkaalla on 

tapahtumien kulusta tietynlainen ennakkokäsitys. Mikäli tapahtumien kulku poikkeaa-

kin asiakkaan odotuksista, hän yllättyy. Yllätyksen tulisi olla positiivinen, esimerkiksi 

palvelu on odotettua nopeampaa. Kaikki ympärillä tapahtuva toiminta vaikuttaa asiak-

kaan käyttäytymiseen mukaan lukien vallitseva ilmapiiri: värit, tuoksut, äänet jne. (Yli-

koski 2003, 89)  

 

Palveluympäristön (värit, tuotteiden esillepano, musiikki, yleinen viihtyvyys) luo asiak-

kaaseen positiivisia mielialoja, jolloin hänelle syntyy ”shopping mood”. Myös asiak-

kaan kulloinenkin mieliala vaikuttaa palvelukokemukseen. Huonolla päällä oleva asia-

kas ei halua välttämättä myöntää positiivista palvelukokemustaan. Toisaalta taas asiak-

kaan positiivinen mieliala auttaa positiivisen palvelukokemuksen saamisessa. Vihainen 

asiakas voi vaikuttaa negatiivisesti muiden asiakkaiden palvelukokemukseen. Asiak-

kaiden4 positiivinen mieliala edes auttaa positiivisen palvelukokemuksen saamiseen. 

(Ylikoski 2003, 90-91

 

 

 

 

 

 

 

 
 
3 Alkuperäinen lähde: Grove, S. & Fisk, R. 1992. Dramazing the service experience: Amanagerial ap-
proach 
4 Alkuperäinen lähde: Gardner, M. 1985. Mood states and consumer behavior: A critical review. Journal 
of Consumer Research 12: December 
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Alla oleva kuvio 7 kuvaa kokevaisvaltaisten elämyksien muodostumisen eri osatekijät 

laadun kokemisen näkökulmasta. 

 

 

 Kuvio 7. – Matkailupalveluiden laadun kokeminen (Lähde Grönroos 2001, Albanese & 
Boedeker 2003, 133)  

 

 

Henkilökohtaisten ja tilannetekijöiden vaikutus 

 

Asiakkaita voi palvella monella eri tyyleillä. Myymälämarkkinoinnin onnistumiseksi 

kaikkia asiakkaita on palveltava tasavertaisesti. Palveluntuotanto myymälässä kostuu 

kolmesta osatekijästä, joiden kanssa asiakas on kontaktissa. Näitä ovat palveluympäris-

tö, palveluhenkilöstö sekä muut asiakkaat. Asiakkaan negatiiviset kokemukset edellä 

mainitusta vaikuttavat negatiivisesti myymäläkokemukseen. (Lahtinen ja Isoviita 2004, 

43-44).    

 

Markkanen (2008, 76) puolestaan listaa ostohetken keräävän ympärilleen monia eri ti-

lannetekijöitä kuten: ”kaupan sijainti, koko, tuotevalikoima sekä tuotteiden esillepano, 

palvelu ja henkilökunta, tungos ja muut asiakkaat, aikapaine, tuotetiedot sekä opastekyl-

tit”. Nämä kaikki ovat ostostilanteisiin vaikuttavia tekijöitä. Tämän lisäksi ostoskäyttäy-

tymiseen vaikuttavat henkilön mieliala, seura, henkilökohtaiset tekijät, psykologiset 

tekijät sekä käytöstekijät. (Markkanen 2008, 76) 

 

Myymälässä voidaan tarkastella olevan kahdenlaista tungosta: objektiivista ja subjektii-

vista. Objektiivista tungosta arvioidaan myymälätilassa olevan todellisen ihmismäärän 
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pohjalta ja subjektiivista puolestaan asiakkaan kokeman epämiellyttävän tungostunteen 

perusteella. (Markkanen 2008, 77)   

 

Subjektiiviseen ruuhkaan vaikuttaa eri tekijät myymäläympäristössä. Näitä ovat mm. 

liian kovaa soitettava musiikki, värit, muut asiakkaat sekä sisätilojen suunnittelu. Tun-

goksen tunne myymäläympäristössä voi haitata asiakkaan stressaamalla häntä ja vaikut-

tavan ostoskäyttäytymiseen negatiivisesti. Raikkaat ja pirteät värit kannattaa sijoittaa 

heti sisäänkäynnin viereen, koska ne luovat iloista energiaa (vertaa kaupan vihannes- ja 

hedelmäosastolla vallitseva pirteiden värien kirjo).  (Markkanen 2008 77, 83-84)   

 

 

Valaistus 

 

Markkanen (2006) kertoo Summersin ja Hebertin (2001, 109) tekemästä kokeesta elekt-

roniikkakaupassa, jossa he kirkastivat myymälän valaistusta. Kokeen tulokset olivat 

positiivisia. Kirkkaamman valaistuksen ansiosta asiakkaat alkoivat tutkia tuotteita 

enemmän. Liian kirkkaan valaistuksen voidaan kuitenkin olettaa häiritsevän asiakasta.  

 

Edellisen perusteella valaistuksella pystytään vaikuttamaan tuotteiden näkyvyyteen. 

Käytännössä lentoasemalla tämä voisi tarkoittaa koko kahvilakonseptin näkyvyyttä sekä 

oikeanlaista kohdevalaistusta. Vanha kahvila Turun lentoasemalla ei erottunut juuri mi-

tenkään muusta lähtöalan valaistuksesta. Kahvilaympäristössä valaistus ei ole suoraan 

verrannollinen perinteiseen myymäläympäristöön. Kahvilaympäristöt ovat perinteisesti 

tunnelmallisia, esimerkiksi pöytien päälle sijoitettavien valaisimien ja kohdevalaisimien 

ansiosta. Tuotteet haetaan tiskiltä, jossa niiden tulisi korostua mm. oikeanlaisella valais-

tuksella vaikuttaakseen houkuttelevilta.  

 

Summersin ja Hebertin tekemään valaistuksen kirkastamiskokeeseen viitaten, valaistuk-

sella voidaan yrittää vaikuttamaan tuotesijoitteluun ja näin parantamaan myymälän ne-

liökohtaista tuottoa. Mikäli asiakas kiinnittää enemmän huomiota myös myymälän pe-

rällä tai vaikea kulkusessa paikassa oleviin tuotteisiin oikein suunnitellun valaistuksen 

ansiosta, on myymäläsuunnittelussa onnistuttu tällöin käyttämään perinteisesti vaikeasti 

hyötykäytettävät myymäläneliöt tehokkaasti. Käsittääkseni myymälöissä on usein sijoi-



       26 (163) 
______________________________________________________________________ 
 
 

                                                

tettu näihin neliöihin alennustuotteita, jotka asiakkaan halutaan löytävän vasta viimei-

seksi kävellen ohi kaikkien parempi katteellisten tuotteiden. 

 

 

Musiikki 

 

”Tutkimukset5 osoittavat, että iloinen musiikki myymälän tiloissa stimuloi kuluttajaa 

positiivisesti”. (Markkanen 2008, 116). 

 

Ylikoski (2003, 90) kertoo eräästä tutkimuksesta, jossa todettiin ruokailijoiden syövän 

enemmän, kun taustalla soi menevä musiikki. Hidastempoinen musiikki puolestaan ai-

heutti päinvastaisen reaktion. 6  

 

Musiikilla todella on suurikin merkitys myös Markkasen mukaan. Optimaalinen musii-

kin vaikutus saadaan aikaiseksi silloin, kun sen voimakkuus on jotain hiljaisen ja kovan 

väliltä. Tällöin asiakas kuulee sen, mutta se ei kuitenkaan häiritse häntä. Miellyttävä 

taustamusiikki luo positiivisia asenteita, hidastempoinen musiikki puolestaan lisää tie-

donkäsittelyä. Musiikkia soittava myymälä on miellyttävämpi kuin tyystin hiljainen. 

(Markkanen 2008, 116-117). 

 

 

Värit 

 

”Yrityksen tai tuotteen logojen ja pakkausten väriratkaisuilla on varsin useita vaikutuk-

sia”, kirjoittavat Rope & Pyykkö (2003, 185). Keskeistä väriratkaisuissa on niiden toi-

mivuus keskenään, taloudellisuus sekä helppokäyttöisyys. Edellisten lisäksi on joukko 

väreihin liittyviä psykologisia sopivuustekijöitä. Toiset väriratkaisut ovat sellaisia jotka 

eivät auta tuotteiden menekkiä, kun taas toiset ratkaisut ovat luontevampia. Psykologi-

sesti värien sopivuus on sekä kulttuuripohjaista että opittua. (Rope & Pyykkö 2003, 

185) 

 

 
 
5 Alkuperäinen lähde: Li ja Wu 2006 
6 Alkuperäinen lähde: Solomon 1986 
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Vaikka mieleen voisi tulla erottautua kilpailijoista tuotteiden erilaisella värityksellä, niin 

on olemassa tiettyjä perussääntöjä, joita ei yksinkertaisesti voi rikkoa. Tämä tarkoittaa 

konkreettisella tasolla sitä, että ketsuppipulloa pidetään automaattisesti punaisena ja 

sinappipulloa ruskeana. On yritetty kehittää neutraaleja paukkauksia, jotka eivät rikkoisi 

väripsykologiaa. Käytännössä on kuitenkin todettu, että poikkeaminen tiettyyn tuottee-

seen kuuluvasta väristä, aiheuttaa se myynnin heikkenemistä tai jopa estää sitä. (Rope & 

Pyykkö 2003, 185)    

 

Ropen ja Pyykön (2003, 185) mukaan pyhiä värejä ovat ketsupin punaisen ja sinapin 

ruskean lisäksi: 1. joulun punainen ja joulun vihreä, 2. pääsiäisen keltainen, 3. rakkau-

den punainen, 3. salaatin vihreä, 3. appelsiinin/jaffan oranssi, 4. banaanin keltainen, 5. 

erotiikkabaarin tummanpunainen. 

 

Punasävyt7 tuovat asiakkaalle mieleen discount-myymälät ja vaaleat neutraalit sävyt 

viestivät laadusta. Sininen8 viestii hyvästä hintalaadusta. Punaisen9 mielletään uutuus-

tuotteisiin. Yksi10 tapa on sijoittaa värit ja sävyt käänteiseen U-muotoiseen funktioon, 

jolloin toisessa ääripäässä ovat puna-oranssisävyiset ja toisessa ääripäässä sini-

violettisävyiset värit. Kuluttaja virittäytyy eri tavalla eri väreistä. (Markkanen 2008, 

111-112)     

 

Ihmiset altistuvat eri tavalla eri väreille. Toiset reagoivat helpommin lämpimiin väreihin 

(punainen, keltainen), vertaa kahvilan punainen palvelutiski ja toiset kylmiin (sininen, 

vihreä), vertaa kahvilan siniset lampunvarjostimet.  Bellizzin ym. tutkimustuloksien 

mukaan lämminsävyiset värit vetävät yleensä kuluttajia puoleensa, kun kylmäsävyiset 

puolestaan värit saavat viihtymään pidempään myymälässä. (Markkanen 2008, 111-

112)     

 

 

 

 

 
 
7 Alkuperäinen lähde: Kefrood ym. 2003 
8 Alkuperäinen lähde: Babin ym. 2003 
9 Alkuperäinen lähde: Bellizzi ym. 1983 
10 Alkuperäinen lähde: Wilson 1966 ja Crowley 1983 
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Väreille on tutkittu eri maissa eri merkityksiä. Neljässä maailman suurvaltiossa värien 

merkitykset ovat kuvion 8 mukaisesti seuraavanlaiset. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuvio 8. – Värien tarkoitus (Lähde Jacobs, Keown, Worthley & Ghymn 
1991, Markkanen 2008, 115). 

 

 

 

Hajut ja tuoksut 

 

Markkanen (2008, 120) määrittelee, että ympäristön tuoksuilla tarkoitetaan sellaisia 

hajuja ja tuoksuja, jotka aiheutuvat jostain muusta kuin esimerkiksi kaupassa myynnissä 

olevista tuotteista.  

 

Markkanen (2009, 121) kertookin kahvilaan sopivan esimerkin Milanolaisesta Nuts & 

Go –yrityksestä, joka myy sokerikuorrutettuja pähkinöitä Milanolaisilla rautatieasemil-

la. Yritys levittää ilmaan makeaa vaniljan tuoksua, joka on melkein ”huumaava”. Tuok-

su saa ajatukset karkailemaan, jolloin mieleen tulevat lapsuuden kesäiset huvipuistoret-

ket.  
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Näin ollen hajut ja tuoksut siis aktivoivat muistoja ja synnyttävät tunteita Markkasen 

(2007, 121) mukaan. Tästä syystä asiakas saattaakin lähestyä Nuts & Go yritystä uudel-

leen, koska hän kokea uudelleen hyvät muistot ja elämykset. Tuoksut saattavat kannus-

taa häntä tekemään niin. – ”Asemalta tarttuu mukaan pussillinen sokeroituja herkkuja 

sekä lämpimät muistot lapsuudesta” (Markkanen 200 8, 121)  

 

Mattilan ja Wirtzin (2001) tutkimuksessa annetaan esimerkki eri ympäristön elementti-

en yhteensopivuudesta. Heidän tutkimuksensa mukaan kuluttaja lähestyy tuotetta ja jää 

kauppaan pidemmäksi aikaa sitä suuremmalla todennäköisyydellä, miten hyvin musiik-

ki ja tuoksu sopivat yhteen. Tällöin kumpikin ympäristön ärsyke toimii kuluttajan virit-

täjänä samalla positiivisella tavalla. (Markkanen 2008, 122-123) 

 

”Kuluttajat näyttävät reagoivan hajuihin käänteisen U-käyrän mukaan”, kirjoittaa 

Markkanen (2008, 124). Tämän mukaan liian tuoksuisa tila stimuloi kuluttajaa liikaa ja 

jopa ärsyttää. Hajuton tila ei puolestaan stimuloi lainkaan. Hajujen11 ja tuoksujen yh-

teyden myymälässä käyttäytymiseen mallinnuksen mukaan jokainen asiakas kokee ha-

jut eri tavalla. Aikaisemmat kokemukset myymälässä ja niihin liittyvät tilanteet sekä 

henkilökohtaiset tekijät kuten ikä ja sukupuoli vaikuttavat hajujen kokemiseen. Jokai-

sella kuluttajalla on siis oma tuoksupreferenssinsä. (Markkanen 2008, 12

 

 

Tuotteet myymälässä 

 

Vallitsevalla ympäristöllä on jo todettu olevan keskeinen merkitys asiakkaan viihtyvyy-

delle. Mikäli myymälätila on liian sekainen, sitä ei voi pitää asiakkaan kannalta muka-

vuustekijänä. Liian tyhjä myymälätila voi puolestaan aiheuttaa negatiivisen kokemuk-

sen, jos hyllyt ovat tyhjiä eikä mitään näytä olevan saatavilla. Kahvilassa tätä ”ilmiötä” 

voisi peilata vaikkapa palvelutiskiin, mikäli se olisi ”ilmaa” täynnä.  

 

Tuoteasettelua voi tarkastella kahdella eri näkövinkkelillä: vertikaalisella ja horisontaa-

lisella. Vertikaalinen tarkoittaa vaakasuuntaista ja horisontaalinen pystysuuntaista tuo-

teasettelua. Vertikaalinen tuoteasettelu tuo paremmin esille eri tuotteet, vaikka se hie-
 

 
11 Alkuperäinen lähde: Gulas ja Bloch 1995 
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man hidastaa niiden katselemista. Tämänlainen esillepano antaa uusia ideoita siitä, mi-

ten eri tuotteita voidaan yhdistellä toisiinsa. Heräteostoksia saa enemmän aikaan ho-

risontaalinen tuoteasettelu. (Markkanen 2008,  127-128) 

 

Negatiivisena puolena horisontaalisessa tuoteasettelussa on kuitenkin se, että alimmat 

hyllytasot eivät juuri saa huomiota, koska silmien ja käsien tasolla sijaitsevat tuotteet 

huomataan huomattavasti paremmin. Tämän vuoksi ala- ja ylähyllyille tulisikin laittaa 

sellaisia tuotteita, joita asiakkaat haluavat niistä varta vasten etsiä. Näkyvät tuotteet joil-

la on suuri pakkauskoko, voivat olla myös olla alahyllyllä. (Markkanen 2008, 127-128)   

 

Yhdessä hyvän tuoteasettelun ja asiakassegmentistä saatujen kokemuksien myötä myy-

mälä saadaan toimimaan kaikista optimaalisimmalla tasolla. Tuotevalikoima on sellai-

nen kuin sen asiakaskunta haluaa olevan ja myymälä myös näyttää siltä.  

 

Tarjous- eli veturituotteiden sekä hyllynlämmittäjien sijoittaminen myymälään oikein 

on tärkeätä. Hyllynlämmittäjät ovat tuotteita, jotka pitää olla hyvän tuotevalikoiman 

kattamiseksi myymälässä. Ydin- eli tärkeimmät tuotteet ovat tuotteita, joista pääsään-

töinen liikevaihto muodostuu. Veturituotteilla tuleekin korostaa nimenomaan ydintuot-

teiden myynninedistämistä. Tämän lisäksi on olemassa alakohtaisesti vaihtelevia kausi-

tuotteita, joilla pystyttään oikeilla ratkaisulla edistämään myynninedistämistä (laskiais-

pulla, Runebergin torttu, juhlapyhien teemat jne.) 

 

Kuvio 9 kuvaa palvelukuvaan vaikuttavia tekijöitä. Tuotteiden asettelulla on huomatta-

va vaikutus tekniseen palvelukuvaan sekä lajitelma/valikoima kuvaan. 

 

 

Kuvio 9. – Palvelukuvaan vaikuttavat tekijät myymälän yrityskuvassa (Rope 2000, 199) 
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2.2.3 Imagon merkitys ja sen vaikutukset 

 

Lähdön glamour -tunnelma on Finavian tavoittelema imago. Tavoite tuntuu hyvältä, 

koska juuri imagon kautta pystytään vaikuttamaan ostopäätösten tekemiseen. Imago on 

erittäin tärkeä elementti, kun puhutaan potentiaalisten asiakkaiden houkuttelemisesta 

lentoasemaympäristössä palvelua käyttämään. 

 

Peruslähtökohta on se, että tuotteista on saatava kilpailijoiden tarjontaa houkuttelevam-

pia. Jos tässä ei onnistuta, tuotteiden sisältöelementeillä ei ole merkitystä. Imagoratkai-

sujen taustalla vaikuttavat mielikuvat. Mielikuvat ovat ihmisten mielessä. Sen, mistä 

asiasta on kyse, ei ole merkitystä. (Rope & Pyykkö 2003, 178-179) 

 

Esimerkiksi porilaisesta jääkiekkoilusta on omat mielikuvansa verrattuna turkulaiseen 

tai tamperelaiseen. Tosin vähemmän jääkiekkoa seuraavalle mielikuvat näiden välillä 

voivat olla häilyvät. Toisaalta taas yhtä totuutta ei ole olemassa, minkälaista jääkiekko 

näissä kaupungeissa on toisiinsa nähden, koska kysehän on mielikuvista. Niitä kuitenkin 

ohjailee jääkiekkoseurojen ulospäin vaikuttava ja näkyvä toiminta sekä paikallisella 

yleisöllä on omat mausteensa pelissä.  

 

Imagon tarkoitus on saada tuotteeseen sellainen mielikuva, joka herättää asiakkaassa 

ostohalun hänen törmätessään tuotteeseen tai muuten havaitessaan sen. Tällöin mieliku-

van tulee vastata asiakkaassa olevaa tarvetta tai muodostaa asiakkaalle tarpeen. Huono 

mielikuva voi luonnollisesti muodostua oston esteeksi. (Rope & Pyykkö 2003, 179)   

 

Ropen ja Pyykön (2003, 179) mukaan ensimmäistä asiakkaalle muodostuvaa mieliku-

vaa voidaan kutsua haluttavuuskuvaksi ja tätä seuraavaa, jälkimmäistä uskottavuusku-

vaksi. Ilman uskottavuuskuvaa edellytykset kaupankäynnille ovat huonot myös aktiivi-

markkinoijille. Uskottavuuskuvan muodostamisen tulee olla markkinoijan päämäärä, 

koska se helpottaa kaupankäyntiä ja tuo jopa aktiivikysyntää tuotteelle tai yritykselle. 

(Rope & Pyykkö 2003, 179)  

 

Ihmiset tarkastelevat yrityksen imagoa kokemusten, tietojen, asenteiden, tuntemusten ja 

uskomusten pohjalta. Ihminen, joka ei ole koskaan ostanut yritykseltä, tarkastelee asioi-
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ta täysin uskomustensa ja mielikuviensa pohjalta. Imagonrakentamisen ydintarkoitus on 

vaikuttaa kohderyhmän mielikuvaan mahdollisimman positiivisesti. (Rope & Pyykkö 

2003, 179)     

 

Asia-arvoperusteita valitsemiselle voi olla monia kuten kotimaisuus, luonnonmukai-

suus, paikallisuus jne. Todellisuudessa nämä seikat eivät yleensä ole ratkaisevia, koska 

kaikkien pitkäjänteisten tuotteiden, kaikissa yrityksessä on oltava kilpailukykyisiä. 

Tuotteeseen viehättyminen on tärkeä. Se on puhdasta sympatiaa ja viehättymistä. Mieli-

kuvavaikutustekijöitä ei voi laittaa mihinkään tiettyyn tärkeysjärjestykseen. (Rope & 

Pyykkö 2003, 179-180)        

 

Ropen ja Pyykön (2003, 180) mukaan uskottavuusimago on keskeisesti tukeutunut mm. 

yrityksen: kokoon, pitkäikäisyyteen, laatuilmeeseen, sijaintiin, toimitiloihin ja markki-

nolliseen vakuuttavuuteen. Alkavan yrityksen tulee olla erityisen tarkkana ulospäin vai-

kuttavien tekijöiden kanssa, koska asiakkaat eivät vielä tunne yritystä. Alkavan yrityk-

sen tuleekin varmistaa, ettei se putoa sellaisten yritysten joukkoon, jolta ei uskalleta 

ostaa. Keinoja tähän ovat hyvä miljöötaso, uskottava markkinointimateriaali, yritysilme, 

hyvä sijainti tms. (Rope & Pyykkö 2003, 180) 

 

 

Alla oleva kuvio 10 kuvaa imagon psykologisia vaikuttajia. 

 

 
Kuvio 10. – Imagon psykologiset vaikuttajat (Rope 2000, 178) 
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Olipa kerran hylje sekä mies ja nainen – Silja Line brändinä 

 

Jos imagoasioista mennään vielä pidempiaikaisempaan ja työtä vaativaan prosessiin, 

tulee brändi-käsite vastaan. Silja brändinä on hyvä esimerkki, koska Silja on elämys-

markkinoinnin suunnannäyttäjä matkailualalla. Jo aiemmin on käyty läpi erilaisia työka-

luja elämysten tuottamiseen. Esimerkkinä Silja konkretisoi ne hyvin pitkälle yhdessä 

paketissa.  

 

Ilmailulaitos muutettiin Finaviaksi vuonna 2006. Vuonna 2010 Finavia yhtiöitetään. Jos 

Finaviaa lähtee ajattelemaan tulevaisuuden brändinä, sen voisi ajatella rakentuvan laa-

dukkaiden ja luotettavien terminaalipalveluiden päälle. Finavian kahvilaketjun tavoite ja 

tarkoitus on vastata omalta osaltaan laadukkaiden terminaalipalveluiden tuottamisesta. 

 

Olipa kerran hylje sekä mies ja nainen – Silja Line brändinä liite 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       34 (163) 
______________________________________________________________________ 
 
 
2.2.4 Palvelutuotteen ostoprosessi 

 

Ihminen ei osta mitä tahansa, vaikka ostotilanne olisi tehty otolliseksi. Ropen teorian 

mukaan tuote on vain väline. Imagon merkitys ja sen vaikutukset korostuu, kun osto-

prosessia tarkastellaan lähemmin. 

 

 

Määritelmä 

 

Ostoprosessin pituus ja monimutkaisuus vaihtelevat sen mukaan, kuinka tärkeä ostos on 

kyseessä sekä paljonko siihen liittyy riskejä. Kyse on kuluttajan sitoutumisesta, joka 

kertoo millainen merkitys tuotteella tai palvelulla hänelle on. Jos tuotteen henkilökoh-

tainen merkitys kuluttajalle on suuri tai ostamiseen liittyy riskejä, tällöin kyse on korke-

an sitoutumisen osto- ja päätösprosessista. Matalan sitoutumisen tuotteissa kuluttajan 

ostamisen riski on puolestaan vähäinen. Käytännössä useimpien tuotteiden kohdalla 

sitoutuminen on näiden kahden ääripään välillä. Kuvio 11 kuvaa ostoprosessin kulun 

(Ylikoski 2003, 92) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuvio 11. – Palvelun osto-/arviointiprosessi (Lähde Fisk 1981, Ylikos-
ki 2003, 95) 
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Yleensä kuluttaja ei itse tiedosta käyvänsä ostoprosessia läpi. Se ei olekaan kuluttajalle 

tarpeellista. Markkinoijalle vaiheiden tunteminen antaa mahdollisuuden vaikuttaa kulut-

tajan käyttäytymiseen. Ostoprosessi tapahtuu kuluttajan mielessä eikä eri vaiheiden 

erotteleminen ole yleensä mahdollista. Ostoprosessin läpi käytyään kuluttaja on joko 

tyytymätön tai tyytyväinen. Tarpeen tunnistaminen käynnistää ostoprosessin. Se ei kui-

tenkaan aina johda ostopäätökseen. Ostoprosessi voi keskeytyä ennen sitä. (Ylikoski 

2003, 92) 

 

 

Informaation etsiminen 

 

Kun kuluttaja on huomannut tarpeensa, hän on aktiivinen etsimään siihen liittyvää in-

formaatiota ostoprosessin tueksi. Tällöin kuluttajalle muodostuu käsitys vaihtoehtoisista 

ratkaisuista ostopäätöksen tueksi ja tarpeen tyydyttämiseksi.   Aikapaine eli kiireellisyys 

ja aikaisempi tietämys asioista vähentävät informaation etsintää. (Ylikoski 2003, 94) 

Kuvio 12 kuvaa kuluttajan käyttämiä arviointikriteerejä (ja vihjeitä) palvelujen ostopro-

sessissa.    

 

Tietolähteitä on kolmenlaisia: 1. markkinointiviestintä, 2. henkilökohtaiset tietolähteet 

ja 3. julkiset lähteet. Määrällisesti eniten informaatiota on annettavissa markkinointi-

viestinnän kautta, jonka luotettavuus koetaan helposti heikoksi. Luotettavampana tieto-

lähteenä kuluttajat pitävät omia tuttujaan, vaikka heiltä saisikin subjektiivista tietoa. Jos 

omat tutut eivät tunne palvelua, sen käyttämisen riski tunnetaan suuremmaksi. (Ylikoski 

2003, 94, 97-100) 

 

Mainonnan merkitys on kaikista suurimmillaan tiedon etsinnän alkuvaiheessa ja juuri 

ennen ostopäätöstä. Sen hyödyllisyys riippuu muodosta ja informaation laadusta. Laa-

dullisen informaation lisääntyessä päätöksenteko helpottuu. Laadultaan huonon infor-

maation lisääntyminen vaikeuttaa ostopäätösten tekemistä. Myyntihenkilöstöä pidetään 

hyvänä tiedonlähteenä. (Ylikoski 2003, 100-105)     
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Kuvio 12. – Kuluttajan käyttämät arviointikriteerit (ja vihjeet) palvelujen ostoprosessis-
sa (Lähde Fitzsimmons & Fitzsimmons 1994, Ylikoski 2003, 106) 

 

Pohdintavaihe 

 

Palveluyrityksen valinta voi tapahtua jo ennen tuotteen/palvelun valintaa. Tällöin asia-

kas vain tulee kahvilaan ja valitsee vasta siellä haluamansa tuotteet ja palvelut. Varsi-

nainen ostoprosessi käynnistyy, kun kuluttaja haluaa tyydyttää havaitsemansa tarpeen. 

Tätä edeltää asiakkaan tyytymättömyys sen hetkiseen tilanteeseen. Juuri tämän havait-

semiseen pyritään vaikuttamaan markkinointiviestinnällä luomalla ärsykkeitä. Hyvällä 

iskulauseella voidaan pyrkiä aktivoimaan kuluttajaa luomalla tyytymättömyyttä ihantei-

ta herättelemällä (Ylikoski 2003, 96-97) Esimerkiksi kahvilassa: kuppi kahvia ja jaksat 

perille asti tms.           

 

Kuluttaja on vähemmän asiantuntemusta vaativissa palveluissa palveluntuottajan kilpai-

lija. Mm. ruokailu on yksi esimerkki tällaisesta. On kuitenkin tilanteita, joissa on vain 

helpompi ostaa. Yhtenä esimerkkinä voisi todeta nälän lentoasemalle olevan edellisen 

kaltainen tilanne. Kuluttajat arvioivat saamaansa ydinhyötyä palvelusta. Palvelua tuotta-

essa tärkeää on sen havaittavuus. Kyky tyydyttää kuluttaja tarkoittaa laatua, joka ylittää 

hänen odotuksensa. Jotkut valintakriteerit ovat selviä mm. hinta, jotkut taas eivät. Omat 

vaikutuksensa on myös mielikuvilla. Kuluttajalla on päätöksiään tehdessään eri paino-

arvoja kulloinkin vallitseville tekijöille (Ylikoski 2003, 105-110)     
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Kulutusvaihe 

 

Tavaroita ja palveluita ostettaessa ostoprosessin vaiheet ovat lähestulkoon samat. Palve-

lujen erityispiirteiden takia, palvelun ostopäätös on vaikeampi. Mikäli palvelua tuotta-

minen ja kuluttaminen tapahtuvat samaan aikaan, muuttaa se prosessin vaiheita. Palve-

lun ostoprosessi on nimittäin samaan aikaan palvelun arviointiprosessi. Tällöin arvioin-

tia tapahtuu koko ajan, ei vain oston jälkeen. (Ylikoski 2003, 92-93)   

 

Kulutusvaiheessa asiakas arvio jatkuvasti palvelua, koska tällöin hänellä on mahdolli-

suus tarkkailla toimintaa, ympäristöä ja ihmisiä. Silloin asiakas puntaroi arviointivai-

heessa muodostuneita odotuksia toteutuneeseen. Vielä tässäkin vaiheessa muodostuu 

odotuksia. Aikaisempien odotusten ja arviointien vaikutukset kumuloituvat kulutuksen 

jälkeisessä arvioinnissa. Lopulta muodostuu lopullinen käsitys tyytyväisyydestä tai tyy-

tymättömyydestä. Luonnollisesti hyvä kokemus saa asiakkaan käyttämään palvelua uu-

delleen. (Ylikoski 2003, 94-95)        

 

 

2.3 Palvelun tuottaminen  
 

Kiitotien kunnossapito on äärettömän tärkeää lentoaseman toiminnan kannalta. Siellä ei 

saa olla ylimääräisiä tavaroita eikä se saa olla missään suhteessa huonossa kunnossa. 

Onnistuneelle toiminnalle ei olisi tällöin minkäänlaisia tulevaisuudennäkymiä, jos len-

tokoneet eivät pääsisi ilmaan.  Sama pätee käytännön liike-elämässä. Jos kaupalliset 

onnistumismahdollisuudet romutetaan, ei toiminta pääse lentoon. Kuluttajille on tehtävä 

kiitotie oman yrityksen palveluita käyttämään. 

 

 

2.3.1 4P:n kilpailukeinomalli ja lentoaseman kahvila 

 

”Tunnetuin markkinoinnin kilpailukeinomalleista on 4P-malli. 4P-mallin mukaan yri-

tyksen kilpailukeinoja ovat tuote (Product), hinta (Price), saatavuus (Place) ja viestintä 

(Promotion). Asiakassuhdemarkkinoinnin kilpailukeinoyhdistelmä (laajennettu markki-
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nointimix) sisältää 4P:n lisäksi asiakaspalvelun, henkilöstön ja suhdeverkostot”. Mark-

kinoinnin ”isäksi” kutsuttu amerikkalainen professori Philip Kotler (Kotler 2004, 58) on 

kehittänyt 4p-mallin.  (Lahtinen ja Isoviita 2004, 9).  

 

Näin on Albanesen ja Boedekerin (2002, 126) mukaan myös matkailumarkkinoinnissa. 

Pitkäaikaisista asiakassuhteista on hyötyä matkailuyrityksille, koska niiden avulla voi-

daan ajan myötä tunnistaa asiakkaiden tarpeet, tottumukset ja käyttäytymistavat. Näitä 

tietoja pystytään hyödyntämään tuotekehityksessä ja parantamaan palvelun teknistä (mi-

tä) ja toiminnallista laatua (miten). Myös markkinointitutkimuksella voi olla päätösten 

tekemistä tukeva rooli, koska sen avulla saadaan informaatiota toimintaympäristöstä, 

kilpailijoista ja markkinoista.  (Albanese ja Boedeker 2003, 126-127, 133) 

 

Missä määrin lentoasemalla sijaitseva kahvila on matkailuyritys? Kahvila täyttää mon-

takin matkailuyrityksen kriteeriä. Se kilpailee lentoyhtiöiden, lentokoneissa tuottamien 

virkistymispalveluiden kanssa, sen keskeinen kohderyhmä on matkailijat sekä se sijait-

see matkailijoiden käyttämällä ”vyöhykkeellä” eli lentoasemalla. Kahvila tuottaa mat-

kailu- ja ravitsemusalan palveluita. 

 

 

2.3.2 Saatavuuspäätökset 

 

 

Ulkoisen saatavuuden päätökset 

 

Ulkoisten saatavuuspäätösten merkitys korostuu, kun palvelujen myynti riippuu asiaka-

kan saapumisesta tuotantopaikkaan. Se on erityisen tärkeää, koska asiakkaat ostavat 

tällöin palveluita paikan päällä. Yksi tärkeimmistä matkailupalvelun valitsemisperiaat-

teista on sijainti, koska asiakas haluaa useimmiten siirtyä joustavasti palveluntuotanto-

paikkaan. Albanese & Boedeker (2003, 160) kirjoittavat myös, että sellaisella matkai-

luyrityksellä on etulyöntiasema, johon on hyvät ja suorat liikenneyhteydet sekä, joissa 

on runsaasti paikoitustilaa. (Albanese & Boedeker 2003, 160) 
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Vaikka lentoasemalla nämä ”viitearvot” täyttyvätkin eikä asemalla ole paikallisesti kil-

pailua, kilpailevat jo aiemmin mainitut muut seikat matkustajien halukkuudesta käyttää 

kahvilaa.  

 

 

Sisäisen saatavuuden päätökset 

 

Sisäisen saatavuuden tarkoitus on luoda haluttu kuva yrityksestä. Albanese & Boedeker 

(2003, 161) kertovat matkailussa käytetyimpiä sisäisen saatavuuksien keinoja olevan: 1. 

palveluympäristö, 2. opasteet sekä 3. esitteet ja niiden esille pano (erityisesti matkatoi-

mistoissa).  Palveluympäristön merkitystä kuluttajan käyttäytymisen ei kannata tässä 

vaiheessa toistaa. Sen sijaan todettakoon, että sisäisen saatavuuden päätöksien olevan 

erityisesti ravintola-alalla tärkeää, koska kaikki palveluympäristöön liittyvät elementit 

ovat tärkeitä palvelun tuottamisessa. Palveluympäristön suunnittelussa sisustuksella on 

varsin keskeinen rooli tärkeimpien markkinointikeinojen listalla. Albanese & Boedeker 

(2003, 161)  

 

 

2.3.3 Palvelu markkinointitekijänä 

 

Jo aiemmin on todettu, että tuote on vain väline. Rope (2000, 208) pitää onnistuneen 

tuotesisällön aikaansaamisen avaimena asiakasnäkökulmaisuuden kytkemistä tuoterat-

kaisujen perustaksi.  

 

Kahvilapalvelu katsotaan aineettomaksi palveluotteeksi. Aineeton palvelutuote ei tar-

koita sitä, ettei siinä olisi fyysisiä elementtejä tai ettei tavaratuotteissa olisi palveluita. 

Kun puhutaan palvelutuotteesta, on enemmän kyse siitä, mitä kutsutaan palvelutuot-

teeksi. Tuotekokonaisuuksien palveluelementtien sekä fyysisten elementtien määrät 

vaihtelevat. Kaikissa tuotteissa on yleensä seuraavat toimintaelementit Ropen (2000, 

212) mukaan: 1. fyysinen tuote (esimerkiksi ravintola-annos) 2. välitön palvelu, 3. hyö-

ty tai etu. (Rope 2000, 211-212) 
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Kun ihmisiltä kysytään mielipidettä palvelusta, asiakkaiden vastaukset kohdistuvat vuo-

rovaikutusmarkkinoinnin eli välittömän palvelun elementtiin. Tämä tarkoittaa sitä, että 

hyvän palvelukuvan rakentamiseksi pitää onnistua välittömän palvelun elementissä. 

Ihminen kokee palvelun olevan vain ihmiseltä saatavaa palvelua. Näin ollen yrityksen 

toimitiloja tai tuotteen fyysisiä osia ei arvioida palveluna.  (Rope 2000, 213-214) 

 

Vaikka hyvä palvelukuva koetaankin saatavan vain tuotteen välittömän palvelun osasta, 

kokonaisuuden onnistumiseksi sekä fyysinen tuote että palvelu ovat tärkeitä. Tätä ha-

vainnollistaa kuvio 13. Asiakas ei osta fyysistä tuotetta eikä välitöntä palvelua vaan 

näiden kokonaisuuden tuottamaa hyötyä. Yrityksen tekeminen ei ole itsessään markki-

nointituote vaan tuotteet tulee markkinoida niin, että korostetaan niitä ominaisuuksia, 

joita asiakas tuotteilta toivoo. Markkinointisanoman pitää kohdistua asiakkaalle niin, 

ettei se kohdistu siihen, mitä yritys tekee, vaan siihen, mitä asiakas ostaa. Käytännössä 

lupauksiin pitää pystyä vastaamaan, jotta asiakkaan ostamasta tuotteesta ja palvelusta 

jää hänelle positiivinen kokemus.  (Rope 2000, 213-214).  

 

Edellisen mukaisesti lentoaseman kahvilan markkinointisanoman sisältö voisi tarkoittaa 

mukavaa, laadukasta sekä nautinnollista kahvihetkeä, viihtyisässä miljöössä, musiikin 

soidessa ja vieläpä hyvän palvelun kera. Näistä asioista muodostuukin markkinasanoma 

asiakkaalle: lähdön glamour -tunnelma.       

 

 
Kuvio 13. – Laajennettu malli myymäläympäristön osatekijöiden ja kuluttajan tunnetilan 
välisestä suhteesta. (Markkanen 2008, 146) 
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Tuotteistaminen 

 

Jotta asiakas osaa kysyä tiettyä palvelua, voidaan markkinoinnin toimivuuden kannalta 

asiakkaalle tarjota se konkreettisesti. Käytännössä se tapahtuu tuotteistamalla. Ropen 

(2000) tuoteajattelun mukaan hyödyke muodostuu kolmesta osasta: 1. ”Nimi, jotta asia-

kas osaa kysyä sitä, mitä hän haluaa”. 2. ”Konkretisoitavissa oleva sisältö, jotta asiakas 

tietää mitä tuotteeseen sisältyy” 3. ”Hinta, jotta asiakas tietää, paljonko tuotteesta joutuu 

maksamaan.”. Nämä muodostavat tarjontapaketin. Tarjontapaketin nimi muodostuu 

asia- ja merkki eli bändinimistä.  Merkkinimi on erottuvuus- ja erilaistamistunnus, joka 

erottaa yrityksen tuotteet muista samalla alalla toimivista yrityksistä. (Rope 2000, 214–

216) 

 

Finavian kahvilassa tuotteistaminen voisi tarkoittaa esimerkiksi seuraavanlaisia tuottei-

ta: Hello Breakfast, Hello Lunch/Lounas, Hello FastPizza tms.    

  

Asiakas ei ole valmis ostamaan tuotetta, jos kokee pystyvänsä tekemään saman itse. 

Tässä tapauksessa hyvä esimerkki on ruoanlaitto. Tämän vuoksi Ropen (2000, 219) 

mukaan asiakkaalle onkin myytävä asiantuntemus ja osaaminen. Tällöin maksuperus-

teeksi muuttuu palvelusta saatava hyöty, joka on sen ostamisesta saatavissa. Ropen 

(2000, 219) mukaan tämäkään ei ole vielä tuote vaan tämä siitä tulee vasta mielikuva-

kerroksen kautta. Näin ollen myös osaamistuotteisiin pitää rakentaa imagokuorrutus. 

Tällöin päästään hinnoittelussa pelkän arvioidun arvon mukaisesta hinnoittelusta ima-

gohinnoitteluun. Näin hinnoitteluun saadaan pelivaraa aivan eri tavalla kuin pelkkään 

osaamiseen perustuvassa tuotehinnoittelussa.  

 

 

2.3.4 Palvelun hinnoittelu  

 

Palvelun hinnoittelua nojautuu hyvin pitkälle imagoon kuten kuvio 14 esittää.  Tämä 

asettaa markkinoinnillisesti haasteita, koska asiakas kokee imagon kautta saamansa lisä-

arvon ostamastaan tai käyttämästään palvelusta. 
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 Kuvio 14. – Hinnan ja mielikuva-arvon välinen yhteys. (Rope & Pyykkö 
2003, 198)  

 

 

Hinnoittelun psykologia 

 

”Hinnoittelun sanotaan olevan markkinoinnin eniten luovuutta ja asiakkaan ymmärrystä 

vaativin kilpailukeino”, kirjoittavat Rope & Pyykkö (2003, 195). Hinnoittelussa onnis-

tuminen ratkaisee liiketaloudellisen tuloksen, menekin ja imagon muodostumisen. Epä-

onnistuminen aiheuttaa sen, että tuotteita ei saada kaupaksi, kun niiden haluttavuus on 

heikko. Vaikka tuote menisikin kaupaksi, mutta hinnoittelussa epäonnistutaan, eivät 

tulokset ole sellaisia mitä ne voisivat parhaimmillaan olla. (Rope & Pyykkö 2003, 195) 

 

Sopiva hinta on tapauskohtainen. Hinnoittelu tulee rakentaa oikein, tiettyyn kilpailuti-

lanteeseen ja joillekin markkinoille. Hinnoittelua ei pidä tehdä kustannusperustan mu-

kaan. Rope & Pyykkö (2003, 195) sanovatkin hinnoittelun olevan taidetta ja taitoa sekä 

mekaanista tekniikkaa. Absoluuttisella hinnalla eli kustannushinnalla ei ole mitään te-

kemistä sen kanssa, mikä on sopiva ja toimiva hinta markkinoilla. (Rope & Pyykkö 

2003, 195)   

 

Tätä selittää se, että hinnalla on myös toinen merkityssisältö. Suhteellinen hinta eli kil-

pailuhinta, on tuotteen hinnan suhteutuminen toisiin markkinoilla oleviin tuotteisiin. 

Siksi markkinoilla vallitseekin tietyt lainalaisuudet siitä, mitä asiakas on valmis maksa-

maan. Hinnan asetannassa on kyse etenemisestä psykologian kautta matematiikkaan. 

Markkinointimaailmassa ei tehdäkään mekaanista hinnoittelua, jossa kate lasketaan kus-

tannusten päälle. (Rope & Pyykkö 2003, 195-196)   
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Ei ole olemassa suurinta kustannusten päälle laitettavaa katetta. Näin siksi, että asiakas 

ei yleensä tiedä todellisia kustannuksia.  Kyse onkin aina siitä, mitä asiakas on vallitse-

vassa tilanteessa valmis maksamaan. Ropen & Pyykön (2003, 196) mukaan hinnoittelun 

on sanottu olevan kiinni: 1. ajasta, 2. markkinoilla ja 3. asiakkaan silmissä.  

 

Samasta tuotteesta voidaan saada vallitsevilla markkinoilla toisena ajankohtana eri hin-

ta. Markkinoiden sisällä eri segmenteillä voi olla erilainen käsitys hintatasosta, jolloin 

he ovat valmiita maksamaan samasta tuotteesta eri hinnan. Ratkaisevaa on myös se, 

minkä arvoisena asiakkaat pitävät tuotetta suhteessa muihin markkinoilla oleviin tuot-

teisiin. Tällöin mielikuva-arvo ratkaisee eli se, miten imagollisesti on onnistuttu. (Rope 

& Pyykkö 2003, 196)    

 

Uskallusta vaaditaan siihen, kuinka paljon hintaa uskalletaan ottaa. Hintaan vaikuttavat 

eri osatekijät (ks. kuvio 15). Hyvä hinta on mahdollista ottaa silloin, kun tuote on veto-

voimainen ja imagollisesti hyvä. Jos muuta keinoa ei ole osoittaa tuotteen olevan hyvä, 

tulee se näyttää ainakin hinnalla tai muutoin kukaan ei usko laadukkuuteen. Mikäli tuot-

teen hinta on markkinoille tultaessa liian matala, ei tuotteesta ole kovin helppoa saada 

enää myöhemmin korkeampaa hintaa. Jos halutun imagotason mukaista hintaa ei asete-

ta, ei mielikuva arvo muodostu halutan kaltaiseksi.  (Rope & Pyykkö 2003, 197-198)   

  

Lahtinen & Isoviita (2004, 103) kertovat numeroiden 5 ja 9 olevan parhaita numeroita 

tuottamaan alemman hinnan mielikuvan kuin mitä tuote oikeasti maksaa. (5= ”reilu 

tasaraha”, 9= ”alennettu hinta”. Numeroiden viisi ja yhdeksän lisäksi kaikki parittomaan 

päättyvät hinnat ovat parempia kuin parillisiin päättyvät.  Myös ostorajoituksilla ja al-

kaen hinnoittelulla tuotteiden hinnat voidaan saada tuntumaan alhaisemmilta. Ropen ja 

Pyykön (2003, 210) mukaan ihmiset kyllä huomaavat hintojen alaspäin pyöristämisen 

ns. ysi ysi –filosofian, mutta juuri sen takia se toimiikin. Hinta tuntuu pienemmältä, 

vaikka ihminen sen tajuaisikin olevan suurempi. (Lahtinen & Isoviita 2004, 103 ja Rope 

& Pyykkö 2003, 210) 
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Alla oleva kuvio 15 kuvaa melko yksinkertaistetusti hinnoitteluun vaikuttavat tekijät.  

 Kuvio 15. – Hinnoitteluun vaikuttavat tekijät ja niiden vaikuttamisperustat 
(Rope & Pyykkö 2003, 196)  

 

 

Ryanair 

 

Ryanairin lentohinnat ovat kauttaaltaan halpoja riippuen sesongista ja viikonpäivästä. 

Sesonkien aikana voi joutua maksamaan hieman suuremman hinnan, joka on lähempänä 

perinteisten lentoyhtiöiden hintatasoa. Ryanair hinnoittelee kaikki tarjoamansa palve-

lunsa erikseen. Tämä tuntuu varsin nerokkaalta idealta, koska yhtiön lento jatkuu me-

nestyksekkäästi vuodesta toiseen. Peruspalvelu eli istuinpaikka koneesta tarjotaan edul-

lisesti ja kaikki muu hinnoitellaan erikseen. Samanlaista taktiikkaa voisi pystyä hyödyn-

tämään soveltaen jo lentoasemalla myymällä palvelu a:n yhteydessä palvelu b:tä (esi-

merkiksi etu pysäköintiasiakkaille). Pohdinnat Ryanairista kokonaisuudessaan liitteessä 

Ryanair, liite 2.    

 

 

2.3.5 Alennukset 

 

On ymmärrettävä mikä ero on perushintatason alentamisella ja perushientasosta annet-

tavilla alennuksilla. Nämä menevät usein sekaisin, jos palveluista myydään suuri osa 

tarjoushinnoin. Silloin, kun kauppaa käydään melkein pelkästään tarjoushinnoilla eikä 

listahintoja enää juuri käytetä, alennushintatasoa voidaan pitää perushintatasona. Hinta-

tason lasku on normaalia, kun tuotantovolyymit kasvavat, kilpailu kiristyy, markkinat 
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kypsyvät ja toiminnan oppimisen myötä. Myös yleinen taloudellinen tilanne voi olla syy 

hintojen laskemiseen silloin, kun ihmisillä on vähemmän rahaa käytettävissä. Yritykset 

mukautuvat tilanteeseen ja alentavat hintojaan, jotta ihmiset käyttäisivät palveluita (Si-

pilä 2003, 353-354) 

 

Hintatason alentamisella haetaan erilaisia hyötyjä kuten myynnin lisääminen, markki-

nan aseman parantaminen ja kilpailun ennaltaehkäisy. Kuvio 16 kuvaa tuotteiden hinta-

tason mukaista yleistä volyymikäyrää. Hintasodan käynnistymisen on vaarana silloin, 

kun hintoja alennetaan aggressiivisesti. Tällöin vaarana on, että hinnat jäävät pysyvästi 

alhaisemmalle tasolle kuin ennen hintasodan aloittamista eivätkä kilpailuasetelmat muu-

tu miksikään. Hintojen alentamisella saadut asiakkaat voivat olla hyvinkin hintaohjau-

tuvia, jolloin he ovat uskollisia vain alhaisille hinnoille. (Sipilä 2003, 354) 

 

 

 

 

 

Kuvio 16. – Tuotteiden hintatason mukainen yleinen volyymikäyrä. (Rope 
& Pyykkö 2003, 200) 

 

 

 

 

Alennusten antaminen 

 

Pienemmissä välttämättömyyspalveluissa alennusten teho on pienempi kuin esimerkiksi 

korkeahintaisissa tuotteissa, jotka eivät ole välttämättömiä. Alennuspolitiikan suunnitte-

lua on osa hinnoittelua. Alennuspolitiikka vaihtelee eri palveluissa ja tuotteissa. Joilla-

kin ostajanmarkkinoilla annetaan monen kymmenen prosentin alennuksia, kun ala on 

ylikilpailtu ja pääosa palveluista voidaan myydä alennushinnoin. (Sipilä 2003, 356) 
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Sipilän (2003, 356) mukaan alennuksilla on tarkoitus vaikuttaa mielikuviin, lisätä koko-

naismyyntiä, houkutella uusia asiakkaita, lisätä kokonaismyyntiä ja kertaostoja, vaikut-

taa myynnin rakenteeseen tai ohjata asiakaskäyttäytymistä. Alennuksen antamiselle 

tulee olla jokin tarkoitus ja tavoite. Kaikista huonoin vaihtoehto on antaa alennus suo-

raan kaikille asiakkaille. Jopa pienikin alennus voi vaatia volyymin suurta kasvua. En-

nen alennuksien suurempaa käyttöön ottoa, niiden toimivuutta ja vaikutuksia on testat-

tava pienemmässä kohderyhmässä maantieteellisesti tms. (Sipilä 2003, 356-357)   

 

Hyvänä lähtökohtana on se, että alennus on ansaittava. Hyviä esimerkkejä tämän kaltai-

sista, ansaituista alennuksista ovat erilaiset kanta-asiakkuuteen perustuvat järjestelmät, 

ennakkovaraajan-alennus, kaksi tai useampaa tuotetta yhdessä, hiljaisen sesongin/ajan 

happy our -alennukset, erityisryhmäalennus (opiskelija. eläkeläinen jne.), virhealennus 

jne. (Sipilä 2003, 356-357)   

 

Alla oleva kuvio 17 kuvaa, kuinka monta prosenttia pitää myydä enemmän, kun anne-

taan alennusta. 

 

 

 
Kuvio 17. – Alennus syö katetta. (Sipilä 2003, 357) 
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Alla oleva kuvio 18 puolestaan kuvaa, kuinka monta prosenttia vähemmän pitää myydä, 

kun hintoja korotetaan. 

 

 

 Kuvio 18. – Hinta korvaa määrää (Sipilä 2003, 388) 
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Alla oleva kuvio 19 kuvaa tuottojen muodostumista. Kriittinen piste kuvaa sitä, kun 

tulot ja kustannukset ovat yhtä suuret eli tuotto on tällöin nolla. Varmuusmarginaali on 

pelivara, joka antaa liikkumavaraa, kun markkinatilanteet muuttuvat suunnitellusta 

myynnistä kohti kriittistä pistettä.  Kiinteät kustannukset ovat kuvattuna kuviossa va-

kiona asiakasmäärästä riippumattomana. 

 

  
Kuvio 19. – Hinnoittelun kannattavuus (Albanese & Boedeker 2003, 172) 

 

 

 

2.3.6 Lentoanalogia – palvelun/tuotteen lanseerausprosessi 

 

Rope (2000, 520) kuvaa tuotekehitystyön h-hetken, lanseerausvaiheen lentoanalogialla.  

Lentoanalogian ydinsisältö on se, ettei koneita voida sammuttaa, kun tuotekehitystyö 

saadaan valmiiksi. Moottorit on pidettävä jatkuvasti käynnissä.  

 

Rope (2000, 520) kuvaa lanseerauksen toteuttamista lentolupa-mallilla. Ennen lansee-

raustyön aloittamista pitää tehdä pohjustustyö ennen varsinaista lentoon lähtemistä. Hän 

vertaa, että markkinoijalla on oltava tuote ikään kuin lentäjällä lentokone. Ennen len-

toonlähtöä pitää olla lentosuunnitelma, jota verrataan markkinointisuunnitelmaan.  
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Lentokone pitää tarkistaa ennen lentoonlähtöä. Tarkistukset tehdään myös lanseeraus-

työssä. Ilman kriittisten toimintojen tarkastamista, lentokone ei pääse kiitoradalta il-

maan. (Rope 2000, 521) 

 

Lentokone ei ole mitään ilman siipeä. Kahvila ei ole mitään esimerkiksi ilman kahvin-

keitintä ja osaavaa henkilökuntaa. Lentoon lähteminen ei ole automaattista, koska siihen 

tarvitaan lennonjohdon lupa. Näin myös liike-elämässä, kun päätöksiä tehdään. Vallit-

sevat lento-olosuhteet voivat muuttua huonoiksi, näin myös liike-elämässä: suhdanteet 

muuttuvat. (Rope 2000, 521) 

 

Kun lentäjä vihdoin nostaa konetta kiitoradan pinnasta ilmaan, hän ei voi vain kokeilla, 

millä kierroksilla se onnistuu. Sama totuus pätee lanseeraustyössä. Se on toteutettava 

niin, ettei jälkeenpäin tarvitse katua. Muuten lanseeraus päätyy mahalaskuun verraten 

lentokoneeseen, jos sitä ei saada ilmaan. (Rope 2000, 521-522) 

 

Lanseerauksessa on onnistuttava kerralla, koska jatkotoimenpiteitä on turha miettiä, jos 

päädytään mahalaskuun. Lanseerausvaiheessa on otettava kaikki irti. On väärin ajatella, 

että lähdetään kokeilemaan ja lisätään panoksia myöhemmin. Tällöin tilanne on jo ohi. 

Ihmisten uutuudenviehätys on suuri ja tällöin on onnistumisien aika. Näin saadaan ai-

kaiseksi positiivisia vipuvaikutuksia. Tästä syystä lanseeraushetken tuleekin olla hetki, 

joka näkyy ja kuuluu (Rope 2000, 521-522) 

 

Ropen (2000, 522) mukaan moottoreita ei voida sammuttaa, kun kone on ilmassa. Siksi 

lanseerausvaihetta seuraankin vakiinnuttamisvaihe. Kuvio 20 kuvaa tuotteen lansee-

rausprosessia.  
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Kuvio 20. – Lentoanalogia lanseerausvaiheiden perustana (Rope 2000, 
529) 
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3 Tutkimuksen suorittaminen 

 

Tutkimuksen keskeisiksi teemoiksi valittiin kahvilaympäristö, asiakaspalvelu, tuoteva-

likoima, kahvilaan poikkeamisen syyt sekä se, miten asiakkaat haluaisivat jatkossa tie-

toa kahvilasta. Valinnat tapahtuivat opinnoista saamieni kokemuksien perusteella (mm. 

4P:n kilpailukeinomalli) sekä Sari Saaren 19.12.2008 pidetyssä palaverissa antamien 

ohjeiden ja toivomusten mukaisesti.   

 

 

3.1 Tutkimusongelma 

 

Keskeisin tutkimusongelma oli selvittää, kuinka paljon kahvilapalvelun kehittäminen 

aiheuttaa muutoksia asiakastyytyväisyydessä/käyttäytymisessä sekä löytää kyselyn 

avulla ideoita ja elementtejä, jotka asiakkaat kokevat kehitystyön jälkeen lentoase-

maympäristössä paremmiksi. Palveluketjun kehitystyö aloitettiin Turusta, joten kehitys-

työn vaikutuksista asiakastyytyväisyyteen/käyttäytymisen ei ollut aikaisempaa tietoa. 

Finavialla ei ole aikaisempaa kokemusta vastaavasta ketjutoiminnasta Suomen lento-

asemilta.  

 

Lentoasemaa voi pitää poikkeavana kulutusympäristönä, koska kilpailun luonne on eri-

lainen kuin jossain toisessa ympäristössä. Vaikka välitöntä kilpailua ei Turun lentoase-

malla ole, mm. lentoyhtiöiden yms. muiden tahojen palvelut, joiden kanssa lentomat-

kustajat ovat tekemissä, kilpailevat lentoasemalla tuotettavien palvelujen kanssa. Myös 

potentiaalinen asiakas voi näin ollen olla kilpailija. Hän voi esimerkiksi päättää nauttia 

kahvinsa jo kotona. Tilanteen voi olettaa olevan vastaavanlainen Suomen muillakin 

maakuntalentoasemilla.  
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3.2 Kyselylomake 

 

Kyselylomakkeen suunnittelu tapahtui Sari Saaren esittämien toivomusten ja ohjeiden 

mukaisesti, jotka hän esitti torstaina 18.12.2008 pidetyssä palaverissa. Kyselomakkeen 

suunnittelutyö alkoi Joulun välipäivinä. Suunnittelutyössä hyödynsin lähinnä 4P:n kil-

pailukeinomallia, jonka lisäksi ”benchmarkkasin” matkailualan opinnäytetöiden kyse-

lomakkeita.  

 

Kyselylomaketta testautin perhepiirissä, jolloin lomake hioutui heiltä saatujen näkemys-

ten perusteella vastaajaystävälliseksi. Lopullisesti kyselylomake valmistui, kun se oli 

testattu Finavian henkilökunnalla. Finavian näkemysten perusteella kyselomakkeeseen 

tehtiin vielä muutama pienempi muutos. Tutkimuksen aikana, ennen –kyselyn 18 vasta-

uksen jälkeen lomakkeeseen tehtiin vielä pari teknistä muutosta. Saadut 18 vastausta 

saatiin koodattua yhteensopiviksi tehtyihin muutoksiin nähden, joten tällä ei oleteta ole-

van vaikutuksia tutkimustuloksiin. Kyselylomakkeen suunnittelemiselle oli erittäin 

tiukka aikataulu. Kyselylomake löytyy liitteistä, liite 3. 

 

Kyselyn kysymyksissä, joilla mitattiin laatua (kahvilaympäristö, palvelu ja tuotevali-

koima) käytettiin 4-portaista asteikkoa ns. pakottamalla vastaajaa antamaan mielipiteen-

sä kallistumalla joko hyvän tai huonon suuntaan. (Rope 2000, 442) 

 

 

3.3 Tutkimuksen toteuttaminen 

 

Asiakastyytyväisyyskyselyt toteutettiin kolmessa eri vaiheessa. Ensimmäinen kysely 

toteutettiin tammikuun alussa yrittäjävetoisessa vanhassa kahvilassa, toinen kysely to-

teutettiin helmikuun lopussa heti lähtöaulan uuden kahvilan avaamisen jälkeen ja kol-

mas kysely huhtikuun alussa, kun uuden kahvilan toimintaa oli vielä kehitetty ensim-

mäisen kuukauden aikana saatujen kokemuksien perusteella.  
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3.3.1 Kohderyhmä ja otanta 

 

Aluksi kohderyhmäksi valittiin kaikki suomenkieliset, joiden joukossa toivottiin olevan 

mahdollisimman paljon niitä, jotka matkustavat paljon ja ovat potentiaalisia kanta-

asiakkaita. Asiakastyytyväisyyskyselylomaketta ei käännetty toiselle kotimaiselle kie-

lelle eikä englanniksi. Näin ollen suurimman osan vastanneista kotikenttä on Turku. 

Kyselyhin vastanneet ovatkin pääsääntöisesti heitä, joille Turun lentoaseman kehittämi-

nen merkitsee eniten. Samalla heidät voi olla vaikeinta saada kanta-asiakkaiksi, koska 

koti sijaitsee pääsääntöisesti lähellä, jolloin potentiaaliset asiakkaat voivat itse toimia 

omien ravitsemuspalveluidensa tuottajina. 

 

Myöhemmin varsinaiseksi kohderyhmäksi määriteltiin satunnaisasiakkaat. Otantaan 

kuuluivat kaikki kahvilassa asioineet kielitaitovaatimukset täyttäneet satunnaisasiakkaat 

(tarkoittaa kaikkia muita paitsi lentoasemalla työskenteleviä) sekä henkilökunta kahdes-

sa ensimmäisessä kyselyssä. Henkilökunta päätettiin pitää tutkimuksessa mukana vain 

vastaajaryhmittäisissä tarkasteluissa. 

 

Kohderyhmän vastaajamääräksi määriteltiin 50 kyselyä kohden. Tämän lisäksi lento-

aseman henkilökunnalta kerättiin palautteita omana vastaajaryhmänään ennen ja heti 

jälkeen uudistuksen. Henkilökunnan vastaajamäärää ei määritelty etukäteen. Kuvio 21 

kuvaa kyselyiden kokonaisvastaajamäärät. 

 

 

 Kuvio 21. Kyselyiden kokonaisvastaajamäärät 
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3.3.2 Aineiston kerääminen 

 

Aineiston kerääminen tapahtui sekä vanhassa että uudistetussa kahvilassa jakamalla 

kyselylomakkeita asiakkaille. Ennen –kyselyssä turvatarkastajat keräsivät 29 vastausta 

kahvilan asiakkailta. Taulukossa 2 aineiston keräämisen ajankohdat.  

 

Asiakkaat täyttivät asiakastyytyväisyyskyselyn itsenäisesti muutamaa poikkeusta lu-

kuun ottamatta. Muutama vastaaja halusi osallistua kyselyyn haastattelutyyppisesti. Täl-

lä tavalla kyselyyn meni aikaa vähintään 10 minuuttia. Useammat vastaajat viipyivät 

kahvilassa noin 10–20 minuuttia (varsinkin lentokoneiden lähtiessä), joten haastattelut 

eivät olisi olleet mahdollisia suuremmassa mittakaavassa. Kyselylomaketta piti tarjota 

potentiaalisille vastaajille melko nopeasti, kunhan he olivat ensin asettuneet aloilleen 

pöydän viereen.  

 

 

 Taulukko 2. – Aineiston keräämisen ajankohdat 

Aineiston kerääminen tapahtui (määrä) 

ennen jälkeen 1. jälkeen 2.  

12.1. 11.30–14.30 (18) 24.2. 5.30–10.00 (10) 30.4. 11.00–15.00 (13) 

14.1. 5.30–14.30 (32) 27.2. 12.20–16.35 (29) 2.4. 11.00–17.20 (13) 

turva 14.1. iltapäivä (21) 2.3. 5.30–14.00 (31) 7.4. 11.00–17.20 (21) 

turva 15.1. 10.00–13.00 (8)

  

  

 

Viimeisessä, jälkeen 2. –kyselyssä vastauksia ei kerätty aikaisin aamulla, koska kahvi-

lan aukioloaikaa muutettiin maaliskuussa. Nykyisin kahvila aukeaa aamulla kello 9.00. 
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3.4 Aineiston kuvaus 

 

Tulosten yhtyeenkokoaminen havaintomatriisiksi tapahtui Excel-

taulukkolaskentaohjelmalla. Aineiston analysointiin käytettiin SPSS Statistics-

tietokoneohjelmaa. 

 

 

Käsitteet 

 

Tutkimuksen satunnaisasiakkailla tarkoitetaan kaikkia muita kyselyhin vastanneita kuin 

lentoasemalla työskenteleviä.  

 

Kuvioissa sulkeisiin merkitty luku tarkoittaa vastaajamäärää, josta kyselyiden ja kuvioi-

den prosentuaaliset jakaumat sekä vastaajamäärät ovat laskettu. Kyselystä ja kuviosta 

riippuen yksi vastaaja muodostaa noin kahden prosentin osuuden kokonaisvastausja-

kaumasta. 

 

 

Aineiston laatu 

 

Aineistoa voidaan pitää hyvälaatuisena, koska aineiston joukossa on vain vähän vasta-

uksia, joissa on paljon täyttämättömiä kohtia. Erityisen hyvin, lähes 100 prosenttia vas-

taajista osasi kertoa mielipiteensä kahvilaympäristöstä ja asiakaspalvelun laadusta. 

Hieman vaikeammaksi kysymykseksi osoittautui tuotevalikoima. Tämän voi ajatella 

johtuvan siitä, että vastaajilla ei ollut kokemusta kaikista tuotteita. Tästä huolimatta vas-

taajat jättivät täyttämättä tuotevalikoimakysymyksen kohtia melko vähän kysymyksen 

haastavuus huomioon ottaen. Miten haluaisitte tietoa –kysymyksessä monet vastaajat 

jättivät tyhjiä kohtia. Miksi poikkeisit –kysymyksessä moni vastaaja valitsi vain yhden 

kohdan, vaikka ohjeessa pyydettiin valitsemaan 2-4 vaikuttavaa tekijää. Tämä ei ole 

ongelma, koska kysymyksellä kartoitettiin merkittäviä syitä kahvilassa poikkeamiseen.    

 

Kyselyihin vastasi joka kerta eri henkilöt muutamaa henkilökuntaan kuuluvaa lukuun 

ottamatta. Kyselyn tuloksia voidaan pitää merkittävinä ja luotettavina, kun otetaan 



       56 (163) 
______________________________________________________________________ 
 
 
huomioon Turun lentoaseman kahvilaan tehdyt investoinnit. Tutkimuksen tulokset ovat 

myös sen mukaiset. Tulokset painottuvat vahvasti kahvilaympäristön kehittämisen vai-

kutuksiin. Tuloksia tukee uudistuksen jälkeen saatu positiivinen sanallinen palaute. Sa-

nallinen palaute oli viimeisessä kyselyssä erittäin runsasta (satunnaisasiakkaista 62 %).    

 

 

Sanallinen palaute – satunnaisasiakkaat 

 

Saatu sanallisen palautteiden suhteellinen osuus oli viimeisässä kyselyssä kaksi kertaa 

suurempi kuin ensimmäisessä. Tämä on erittäin positiivista, koska uudistuksen jälkeen 

saadut sanalliset palautteet olivat pääsääntöisesti positiivia. Positiivista palautetta saatiin 

paljon myös toisessa kyselyssä. Työntekijöistä (jotka eivät ole mukana tässä kuviossa) 

sanallista palautetta antoi ensimmäisessä kyselyssä viisi ja heti uudistuksen jälkeen teh-

dyssä kyselyssä kaksi. Sanalliset palautteet löytyvät liitteistä, liite 4. 

 

 
 

Kuvio 22. Sanallinen palaute – satunnaisasiakkaat 
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Asuinpaikka – satunnaisasiakkaat 

 

Yhteensä 17 vastaajaa ei kertonut asuinpaikkaansa (kaikki kolme kyselyä mukaan luet-

teluna). Asuinpaikkansa kertoneiden kesken jako on kuvion 23 mukainen. Kaikissa 

kolmessa kyselyssä, valtaosa vastaajista (74–80 %) asui Turussa tai muualla Varsinais-

Suomessa. Näin ollen kyselyn vastanneet ovat suureksi osaksi heitä, joille Turun lento-

aseman kehittäminen merkitsee eniten. Samalla heidät voi olla vaikeinta saada kanta-

asiakkaiksi, koska koti sijaitsee lähellä, jolloin potentiaaliset asiakkaat voivat itse toimia 

omien ravitsemuspalveluidensa tuottajana. 

 

 

 

Kuvio 23. Vastaajien asuinpaikka – satunnaisasiakkaat  
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Sukupuoli – satunnaisasiakkaat 

 

Yhteensä 13 vastaajaa ei kertonut sukupuoltansa (kaikki kolme kyselyä mukaan luette-

luna). Sukupuolensa kertoneiden kesken jako on kuvion 24 mukainen. Miesvastaajia oli 

enemmän jokaisessa kyselyssä (57–65 %). Sukupuolijakauman voidaan olettaa olevan 

sellainen, ettei se merkittävästi vääristä tutkimuksen tuloksia, koska kummankaan suku-

puolen osuus vastaajista ei ole ylivoimaisesti suurempi. 

 

 

 
Kuvio 24. Vastaajien jakautuminen sukupuolittain – satunnaisasiakkaat 
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Ikä – satunnaisasiakkaat 

 

Yhteensä kolme vastaajaa ei kertonut ikäänsä (kaikki kolme kyselyä mukaan luettelu-

na). Ikänsä kertoneiden kesken jako on kuvion 25 mukainen. Ikäryhmä 36–45 muodos-

tui hienoisesti suurimmaksi ikäryhmäksi kaikkien kolmen kyselyn perusteella. Ikäja-

kauma painottuu 36–65 vuotiaisiin. Ikäjakauma vaikuttaisi tukevan tutkimuksen luotet-

tavuutta. Alle 18-vuotiaiden sekä yli 65-vuotiaiden osuus vastanneista on niin pieni kuin 

sen lentoasemaympäristössä voi ajatella olevankin. 

 

 
  Kuvio 25. Vastaajien ikäjakauma  – satunnaisasiakkaat 
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4 Turun lentoaseman kahvilan asiakaskokemukset 

 

Tutkimuksen satunnaisasiakkailla tarkoitetaan kaikkia muita kyselyhin vastanneita kuin 

lentoasemalla työskenteleviä. Ne tulokset, joista voi laskea keskiarvon, ovat esitetty 

vastaajaryhmittäin. Henkilökunnan vastaajaryhmä on mukana keskiarvotuloksissa. Tar-

kemmat vastaajaryhmäkohtaiset jakaumat löytyvät tutkimuksen liitteistä.  

 

Kuvioissa sulkeisiin merkitty luku tarkoittaa vastaajamäärää, josta kyselyiden ja kuvioi-

den prosentuaaliset jakaumat sekä vastaajamäärät ovat laskettu. Kyselystä ja kuviosta 

riippuen, yksi vastaaja muodostaa noin kahden prosentin osuuden kokonaisvastausja-

kaumasta.   

 

Kysymyksien, joilla mitattiin laatua (kahvilaympäristö, palvelu ja tuotevalikoima) vas-

tauksien tulkinnat on tehty vanhan kahvilan asiakastyytyväisyyden lähtötason perusteel-

la. Niinpä tulkinnat eri elementtien välillä voivat olla hieman erilaisia, vaikka tapahtu-

nut muutos asiakastyytyväisyydessä olisikin desimaalisesti yhtä suuri. Tulkintoihin vai-

kuttavat se, kuinka korkea lähtötaso oli (mitä korkeampi, sitä haastavampi) sekä annetut 

sanalliset palautteet. 

 

Tulkinnat on tehty jakaumien perusteella sekä myös erikseen keskiarvoista niistä vasta-

uksista, joista se on ollut laskettavissa. 
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4.1  Kahvilassa käyntien taustoja 

 

 

Käynnin tarkoitus 

 

Jokaisessa kolmessa kyselyssä, kaikki vastaajat kertoivat syyn lentoaseman kahvilassa 

käynnilleen. Tämä antoi hyvän lähtökohdan tarkastella ja luokitella vastauksia käynnin 

tarkoituksen mukaan vastauksia (keskiarvot ja liitteet).  Kuviossa 26 on kuvattu vastaus-

rakenne prosentuaalisesti käynnin tarkoituksen perusteella. 

 

 
 Kuvio 26. Vastausrakenne käynnin tarkoituksen mukaan 
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Satunnaisasiakkaiden lennot Turusta 

 

Yhteensä neljä vastaajaa ei kertonut vuosittaistensa lentojen määrää (kaikki kolme kyse-

lyä mukaan luetteluna). Lentojen määrän kertoneiden kesken jako on kuvion 27 mukai-

nen. Jälkeen 1. ja jälkeen 2. kyselyissä useammin lentävien pienemmän määrän selittää 

se, että työmatkustajien osuus on huomattavasti pienempi kuin ensimmäisessä kyselyssä 

(ks. käynnin tarkoitus). Asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan työmatkustajat lentä-

vät eniten.  

 

 
Kuvio 27. Satunnaisasiakkaiden lennot Turusta  
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Satunnaisasiakkaiden kahvilakäynnit 

 

Yhteensä kuusi vastaajaa ei kertonut kahvilassa käyntien määrää (kaikki kolme kyselyä 

mukaan luetteluna). Käyntinsä kahvilassa kertoneiden kesken jako on kuvion 28 mukai-

nen. Useasti käyvien vastausten määrä ei juuri vähentynyt ensimmäisestä kyselystä, 

vaikka kyselyyn vastanneiden joukossa oli vähemmän työmatkustajia. Jälkeen 1. -

kyselyyn vastasi useasti käyviä, mutta ei matkalla olleita, jolloin useasti kahvilassa käy-

vien määrä suhteellinen määrä pysyi lähes samana.   

 

 
Kuvio 28. Satunnaisasiakkaiden käynnit kahvilassa 
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Satunnaisasiakkaiden lennot Turusta / käynnit kahvilassa 

 

Kuvio 29 kuvaa vastaajien lentokertoja. Palkkien värit kuvaavat vastaajien lentokertojen 

ja kahvilassa käyntien suhdetta. Kuviosta on nähtävissä, että noin 50 prosenttia useam-

min lentävistä vastasi käyneensä myös kahvilassa useammin kuin 9. kertaa. Huomion 

arvoista on se, että vain pieni osa useammin lentävistä vastasi käyvänsä kahvilassa 1-3 

kertaa.  

 

Vastauksien kokonaismäärät: ennen (61), jälkeen 1. (55), jälkeen 2. (45)  

 

 Kuvio 29. Satunnaisasiakkaiden lennot Turusta / käynnit kahvilassa 

 

 

Tarkat jakaumat satunnaisasiakkaiden lentojen ja kahvilassa käyntien suhteesta löytyvät 

liitteistä, liite 5.



       65 (163) 
______________________________________________________________________ 
 
 
 Miksi satunnaisasiakas poikkesi kahvilaan – kysely: ennen  

 

Ennen uudistusta vastaajat valitsivat annetuista vaihtoehdoista ylivoimaisesti yleisim-

mäksi syyksi poiketa kahvilaan, – käytin ajan hyödyksi. Tätä seurasivat 33–21 prosentin 

osuuksilla sijainti, vaivattomuus, ruoka ja juomat. Palvelun, kahvilaympäristön ja vali-

koiman valitsivat vain satunnaiset vastaajat. Tämän perusteella vastaajat poikkesivat 

kahvilaan pääsääntöisesti tilannetekijöiden ja helppouden (käytin ajan hyödyksi, sijainti, 

vaivattomuus) sekä fysiologisten tarpeiden/viihdykkeiden (ruoka ja juoma) vuoksi. 

 

 

Kuvio 30. Satunnaisasiakkaiden kahvilaan poikkeamisen syyt - ennen  
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Miksi satunnaisasiakas poikkesi kahvilaan – kysely: jälkeen 1. 

 

Kahvilan uudistuksen jälkeen tehdyssä kyselyssä vastausrakenne on hyvin samankaltai-

nen kuin ennen uudistusta. Käytin ajan hyödyksi –valinnan edelle meni sijainti. Myös 

tässä kyselyssä vastaajat poikkesivat kahvilaan pääsääntöisesti tilannetekijöiden ja 

helppouden (käytin ajan hyödyksi, sijainti, vaivattomuus) sekä fysiologisten tarpei-

den/viihdykkeiden (ruoka ja juoma) vuoksi. Aikaisempi kokemus jäi tässä kyselyssä 

juomista vain muutaman prosenttiyksikön päähän.  

  

Kuvio 31. Satunnaisasiakkaiden kahvilaan poikkeamisen syyt – jälkeen 1. 
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Miksi satunnaisasiakas poikkesi kahvilaan – kysely: jälkeen 2. 

 

Vastaajat valitsivat myös uudistuksen jälkeen tehdyssä toisessa kyselyssä kahvilassa 

poikkeamisen syiksi ylivoimaisesti käytin ajan hyödyksi ja sijainti. Kaikkien kolmen 

kyselyn perusteella on ilmeisen selvää, että ihmiset poikkeavat kahvilaan lentoase-

maympäristössä useimmiten silloin kuin heillä on ylimääräistä aikaa. Hieman yllättäen 

tässä kyselyssä aikaisempi kokemus nousi kolmanneksi juomien, vaivattomuuden ja 

ruoan edelle. Edellisten edelle nousi myös rentoutuminen. Aikaisemman kokemuksen 

nousua saattaa selittää vastaajarakenteen muuttuminen, joka johtui todennäköisesti ylei-

sestä taloustilanteesta. Tähän kyselyyn vastasi muihin kyselyihin nähden eniten useasti 

käyviä, mutta ei matkalla olleita.  Uusittu kahvila avattiin helmikuun loppupuolella eli 

vain noin kuukausi ennen tätä kyselyä.   

 

 

 Kuvio 32. Satunnaisasiakkaiden kahvilaan poikkeamisen syyt – jälkeen 2. 
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Kokonaisarvosanan keskiarvo 

 

Kokonaisarvosanan keskiarvo nousi hieman kaikissa eri vastaajaryhmissä uudistuksen 

jälkeen. Vastaajat olivat jo ennen muutosta kokonaisuudessaan tyytyväisiä kahvilapal-

veluun lentoasemalla. Suurin muutos tapahtui työmatkustajien vastaajaryhmässä.   

 

 

 Taulukko 3. Kokonaisarvosanojen keskiarvot kahvilan palveluista 

Kokonaisarvosana 

Käynnin tarkoitus  Määrä Keskiarvo Mediaani Huonoin Paras 

ennen 50 8,0 8,0 5 10

jälkeen 1. 29 8,4 8,0 6 10

työmatka 

jälkeen 2. 15 8,6 9,0 7 10

ennen 10 8,3 8,0 7 10

jälkeen 1. 11 8,5 8,0 8 10

vapaa-ajan matka 

jälkeen 2. 17 8,5 8,0 8 10

ennen 2 8,5 8,5 8 9

jälkeen 1. 14 8,6 9,0 7 9

ei matkalla 

jälkeen 2. 15 8,5 9,0 4 10

ennen 14 8,5 9,0 7 9työntekijä 

jälkeen 1. 14 8,6 9,0 8 9

 
 
 

 
Taulukko 4. – Satunnaisasiakkaiden kokonaisarvosanan keskiarvo 

Satunnaisasiakkaiden kokonaisarvosanan keskiarvo (määrä) 

ennen 1. 8,1 (62) 

jälkeen 1. 8,5 (54) 

jälkeen 2.   8,6 (47) 
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Kokonaisarvosanojen jakaumasta on nähtävissä, että uudistuksen jälkeen numeron yh-

deksän suhteellinen osuus on lisääntynyt sekä numeron seitsemän määrä on vähentynyt.  

 

 

Kuvio 33. Kokonaisarvosanojen jakautuminen – satunnaisasiakkaat 
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4.2 Kahvilaympäristö 
 

Näiden esitettyjen tuloksien lisäksi, jakaumat vastaajaryhmittäin löytyvät liitteistä, liite 

6. Kuvat vanhasta ja uudistetusta kahvilasta liitteissä, liite 7. 

 

 

Ensivaikutelma – satunnaisasiakkaat  

 

Kyselyn mukaan ensivaikutelma on parannut muutoksen jälkeen kiitettävästi. Tyydyttä-

vien osuus putosi 31 prosentista 2–7 prosentin tasolle. Kiitettävien osuus puolestaan 

lisääntyi 8 prosentista 41 prosenttiin. Kun huomioidaan myös se, että ensimmäisessä 

kyselyssä ”hyvien” osuus oli 61 prosenttia, on kehitys tästäkin huolimatta erittäin mer-

kittävä tyydyttävissä ja kiitettävissä tapahtuneen positiivisen kehityksen vuoksi.   

 

Kuvio 34. Ensivaikutelma - satunnaisasiakkaat 
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Keskiarvot vahvistavat ensivaikutelmassa tapahtuneen kiitettävän parannuksen. Kes-

kiarvo on noussut kaikissa vastaajaryhmissä.   

 

 

 Taulukko 5. – Ensivaikutelman keskiarvot 

Ensivaikutelma 

Käynnin tarkoitus Kysely Keskiarvo Mediaani Määrä Huonoin Paras 

ennen 2,8 3,0 50 tyydyttävä kiitettävä 

jälkeen 1. 3,4 3,0 29 tyydyttävä kiitettävä 

työmatka 

jälkeen 2. 2,9 3,0 15 heikko kiitettävä 

ennen 2,8 3,0 10 tyydyttävä kiitettävä 

jälkeen 1. 3,5 3,0 13 hyvä kiitettävä 

vapaa-ajan matka 

jälkeen 2. 3,5 3,5 16 hyvä kiitettävä 

ennen 3,0 3,0 2 hyvä hyvä 

jälkeen 1. 3,4 3,0 14 hyvä kiitettävä 

ei matkalla 

jälkeen 2. 3,5 3,0 15 hyvä kiitettävä 

ennen 2,8 3,0 14 heikko kiitettävä työntekijä 

jälkeen 1. 3,6 4,0 14 hyvä kiitettävä 

 

 

 Taulukko 6. – Satunnaisasiakkaiden ensivaikutelman keskiarvo 

Satunnaisasiakkaiden ensivaikutelman keskiarvo (määrä) 

ennen 1. 2,8 (62) 

jälkeen 1. 3,4 (56) 

jälkeen 2.   3,3 (46) 
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Viihtyvyys – satunnaisasiakkaat 

 

Viihtyvyys on parantunut muutoksen jälkeen huomattavasti. Tyydyttävien osuus on 

pudonnut 42 prosentista 6–7 prosentin tasolle. ”Hyvien” osuus on noussut 45 prosentis-

ta 66–69 prosenttiin. Kiitettävien osuus on puolestaan noussut 6 prosentista 24–26 pro-

senttiin. Näin ollen tuloksen voidaan katsoa olevan erittäin hyvä. Tätä tukee myös muu-

toksen jälkeen saatu viihtyvyyteen liittyvä sanallinen palaute, joka on ollut pääsääntöi-

sesti positiivista. Ennen muutosta, kahvilan viihtyvyydestä annettiin pääsääntöisesti 

negatiivista palautetta.       

 

 

 Kuvio 35. Viihtyvyys - satunnaisasiakkaat 
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Kuten myös ensivaikutelman kohdalla, viihtyvyyden keskiarvojen nouseminen vahvis-

taa viihtyvyyden tason parantuneen erittäin hyvin. Ainoastaan ei matkalla olleiden kes-

kiarvo ei ole noussut merkittävästi, mutta tätä selittää omalta osaltaan ennen –kyselyn 

pieni ei matkalla olleiden vastaajamäärä.  

 

 

 Taulukko 7. – Viihtyvyyden keskiarvot 

Viihtyvyys 

Käynnin tarkoitus Kysely Keskiarvo Mediaani Määrä Huonoin Paras 

ennen 2,5 3,0 53 heikko kiitettävä 

jälkeen 1. 3,1 3,0 29 tyydyttävä kiitettävä 

työmatka 

jälkeen 2. 2,8 3,0 15 heikko kiitettävä 

ennen 2,3 2,0 9 tyydyttävä kiitettävä 

jälkeen 1. 3,3 3,0 12 hyvä kiitettävä 

vapaa-ajan matka 

jälkeen 2. 3,3 3,0 17 hyvä kiitettävä 

ennen 3,0 3,0 2 hyvä hyvä 

jälkeen 1. 3,1 3,0 14 hyvä kiitettävä 

ei matkalla 

jälkeen 2. 3,3 3,0 15 hyvä kiitettävä 

ennen 3,1 3,0 14 tyydyttävä kiitettävä työntekijä 

jälkeen 1. 3,5 4,0 14 tyydyttävä kiitettävä 

 

 
 Taulukko 8. – Satunnaisasiakkaiden viihtyvyyden keskiarvo 

Satunnaisasiakkaiden viihtyvyyden keskiarvo (määrä) 

ennen 1. 2,5 (64) 

jälkeen 1. 3,2 (55) 

jälkeen 2.   3,1 (47) 
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Siisteys – satunnaisasiakkaat 

 

Jo ennen uudistusta vanhan kahvilan siisteys oli hyvällä tasolla. Hyvästä lähtötilanteesta 

huolimatta, kehitystä on tapahtunut parempaan suuntaan. Vanhan kahvilan ”hyvien” 

osuus oli 68 prosenttia. Kun huomioidaan, että vanhan kahvilan siisteyden tyydyttäväksi 

katsoi 10 prosenttia ja heikoksi yksi vastaaja, ovat nämä siirtyneet uusitussa kahvilassa 

joko ”hyviin” tai kiitettäviin. Kiitettävien osuus nousi uudistuksen ansiosta 21 prosentis-

ta 49–58 prosenttiin.   

 

 

Kuvio 36. Siisteys - satunnaisasiakkaat  
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Siisteyden keskiarvoissa on tapahtunut huomattavia parannuksia. Keskiarvot kuvaavat 

siisteyden kehityksen paremmin kuin jakaumat. Keskiarojen perusteella siisteys on pa-

rantunut merkittävästi.   

 

 

 Taulukko 9. – Siisteyden keskiarvot 

Siisteys 

Käynnin tarkoitus Kysely Keskiarvo Mediaani Määrä Huonoin Paras 

ennen 3,1 3,0 53 heikko kiitettävä 

jälkeen 1. 3,6 4,0 29 hyvä kiitettävä 

työmatka 

jälkeen 2. 3,3 3,0 15 hyvä kiitettävä 

ennen 3,0 3,0 8 tyydyttävä kiitettävä 

jälkeen 1. 3,4 3,0 12 hyvä kiitettävä 

vapaa-ajan matka 

jälkeen 2. 3,5 3,0 17 hyvä kiitettävä 

ennen 3,0 3,0 2 hyvä hyvä 

jälkeen 1. 3,7 4,0 14 hyvä kiitettävä 

ei matkalla 

jälkeen 2. 3,7 4,0 15 hyvä kiitettävä 

ennen 3,4 3,5 14 heikko kiitettävä työntekijä 

jälkeen 1. 3,9 4,0 14 hyvä kiitettävä 

 

 

 
Taulukko 10. – Satunnaisasiakkaiden siisteyden keskiarvo 

Satunnaisasiakkaiden siisteyden keskiarvo (määrä) 

ennen 1. 3,1 (63) 

jälkeen 1. 3,6 (55) 

jälkeen 2.   3,5 (47) 
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Selkeys – satunnaisasiakkaat 

 

Jo ennen uudistusta vanhan kahvilan selkeys oli hyvällä tasolla. Uudistuksen jälkeen 

”hyvien” osuutta on siirtynyt kiitettäviin. Muutos ei ole selvä, koska sanallisissa palaut-

teissa annettiin negatiivista palautetta mm. palvelutiskin toimivuudesta. Selkeyttä voi-

daan pitää uusitussa kahvilassa hyvänä, mutta negatiivisen sanallisen palautteen vuoksi 

kehityksen arvioiminen on tulkinnanvaraista. 

 

 

Kuvio 37. Selkeys - satunnaisasiakkaat 
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Keskiarvojen perusteella selkeydessä on tapahtunut parannusta. Huomioiden kuitenkin 

jakauma-kohdassa olevat perustelut, selkeyden parantumista voidaan pitää tulkinnanva-

raisena.  

 

 

 Taulukko 11. – Selkeyden keskiarvot 

Selkeys 

Käynnin tarkoitus Kysely Keskiarvo Mediaani Määrä Huonoin Paras 

ennen 3,2 3,0 53 tyydyttävä kiitettävä 

jälkeen 1. 3,2 3,0 29 tyydyttävä kiitettävä 

työmatka 

jälkeen 2. 3,5 3,0 15 hyvä kiitettävä 

ennen 2,9 3,0 9 tyydyttävä kiitettävä 

jälkeen 1. 3,2 3,0 11 tyydyttävä kiitettävä 

vapaa-ajan matka 

jälkeen 2. 3,4 3,0 17 tyydyttävä kiitettävä 

ennen 3,0 3,0 2 hyvä hyvä 

jälkeen 1. 3,1 3,0 14 tyydyttävä kiitettävä 

ei matkalla 

jälkeen 2. 3,6 4,0 15 hyvä kiitettävä 

ennen 3,2 3,0 14 tyydyttävä kiitettävä työntekijä 

jälkeen 1. 3,4 4,0 14 tyydyttävä kiitettävä 

 

 

 
Taulukko 12. – Satunnaisasiakkaiden selkeyden keskiarvo 

Satunnaisasiakkaiden selkeyden keskiarvo (määrä) 

ennen 1. 3,1 (64) 

jälkeen 1. 3,2 (54) 

jälkeen 2.   3,5 (47) 
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4.3 Asiakaspalvelu 
 

Näiden esitettyjen tuloksien lisäksi, jakaumat vastaajaryhmittäin löytyvät liitteistä,  

liite 6. 

 

 

Palvelun ystävällisyys – satunnaisasiakkaat 

 

Palvelun ystävällisyydessä muutosta on tapahtunut tyydyttävien osuuden putoamisena 

20 prosentista 2 prosenttiin. Tämän lisäksi kiitettävien osuus on noussut 27 prosentista 

59–62 prosenttiin. Kun huomioidaan, että ystävällisyyden ”hyvien” osuus oli ennen 

muutosta 50 prosenttia ja muutoksen jälkeen ”hyvien” osuus on laskenut, on muutos 

positiivinen. Kiitettävien suhteellinen osuus on noussut paljon enemmän kuin mitä ”hy-

vien” osuus on laskenut.    

 

 

 Kuvio 38. Ystävällisyys - satunnaisasiakkaat 
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Myös keskiarvot kuvaavat selkeän kehityksen tapahtuneen palvelun ystävällisyydessä. 

 

 

 Taulukko 13. – Ystävällisyyden keskiarvot 

Ystävällisyys 

Käynnin tarkoitus Kysely Keskiarvo Mediaani Määrä Huonoin Paras 

ennen 3,0 3,0 51 heikko kiitettävä 

jälkeen 1. 3,5 4,0 29 tyydyttävä kiitettävä 

työmatka 

jälkeen 2. 3,6 4,0 15 hyvä kiitettävä 

ennen 3,0 3,0 10 tyydyttävä kiitettävä 

jälkeen 1. 3,5 4,0 13 hyvä kiitettävä 

vapaa-ajan matka 

jälkeen 2. 3,5 4,0 17 tyydyttävä kiitettävä 

ennen 3,5 3,5 2 hyvä kiitettävä 

jälkeen 1. 3,7 4,0 14 hyvä kiitettävä 

ei matkalla 

jälkeen 2. 3,7 4,0 15 hyvä kiitettävä 

ennen 3,6 4,0 14 tyydyttävä kiitettävä työntekijä 

jälkeen 1. 3,6 4,0 14 hyvä kiitettävä 

 

 

 Taulukko 14. – Satunnaisasiakkaiden ystävällisyyden keskiarvo 

Satunnaisasiakkaiden ystävällisyyden keskiarvo (määrä) 

ennen 1. 3,0 (63) 

jälkeen 1. 3,6 (56) 

jälkeen 2.   3,6 (47) 
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Palvelualttius – satunnaisasiakkaat  

 

Palvelualttiudessa muutosta on tapahtunut tyydyttävien osuuden putoamisena 16 pro-

sentista 2–4 prosenttiin. Tämän lisäksi kiitettävien osuus on noussut 25 prosentista 54–

55 prosenttiin. Kun huomioidaan, että ystävällisyyden ”hyvien” osuus oli ennen muu-

tosta 54 prosenttia ja muutoksen jälkeen ”hyvien” osuus on laskenut, on muutos positii-

vinen. Kiitettävien suhteellinen osuus on noussut paljon enemmän kuin mitä ”hyvien” 

osuus on laskenut.    

 

 
Kuvio 39. Palvelualttius - satunnaisasiakkaat  
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Keskiarvot kuvaavat merkittävän kehityksen tapahtuneen myös palvelualttiudessa.  

 

 

 Taulukko 15. – Palvelualttiuden keskiarvot 

Palvelualttius 

Käynnin tarkoitus Kysely Keskiarvo Mediaani Määrä Huonoin Paras 

ennen 3,1 3,0 51 heikko kiitettävä 

jälkeen 1. 3,4 3,0 28 heikko kiitettävä 

työmatka 

jälkeen 2. 3,5 4,0 15 tyydyttävä kiitettävä 

ennen 2,8 3,0 8 tyydyttävä kiitettävä 

jälkeen 1. 3,5 3,5 12 hyvä kiitettävä 

vapaa-ajan matka 

jälkeen 2. 3,5 3,0 17 hyvä kiitettävä 

ennen 3,5 3,5 2 hyvä kiitettävä 

jälkeen 1. 3,7 4,0 14 hyvä kiitettävä 

ei matkalla 

jälkeen 2. 3,5 4,0 15 tyydyttävä kiitettävä 

ennen 3,6 4,0 14 heikko kiitettävä työntekijä 

jälkeen 1. 3,6 4,0 14 hyvä kiitettävä 

 

 

 Taulukko 16. – Satunnaisasiakkaiden palvelualttiuden keskiarvo 

Satunnaisasiakkaiden palvelualttiuden keskiarvo (määrä) 

ennen 1. 3,1 (61) 

jälkeen 1. 3,5 (54) 

jälkeen 2.   3,5 (47) 
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Palvelun sujuvuus – satunnaisasiakkaat 

 

Palvelun sujuvuus parani entisestään. Merkittävin muutos on se, että vanhan kahvilan 

”hyvien” osuutta on siirtynyt uudistuksen jälkeen kiitettäviin.  

 
Kuvio 40. Palvelun sujuvuus - satunnaisasiakkaat 
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Palvelun ystävällisyyden sekä palvelualttiuden keskiarvot nousivat merkittävästi. Sama 

on tapahtunut palvelun kolmannessa mitattavana olleessa elementistä, palvelun suju-

vuudessa.  

 

 

 Taulukko 17. – Palvelun sujuvuuden keskiarvot 

Sujuvuus 

Käynnin tarkoitus Kysely Keskiarvo Mediaani Määrä Huonoin Paras 

ennen 3,1 3,0 51 heikko kiitettävä 

jälkeen 1. 3,3 3,0 29 tyydyttävä kiitettävä 

työmatka 

jälkeen 2. 3,6 4,0 15 tyydyttävä kiitettävä 

ennen 3,1 3,0 8 tyydyttävä kiitettävä 

jälkeen 1. 3,5 4,0 12 tyydyttävä kiitettävä 

vapaa-ajan matka 

jälkeen 2. 3,5 4,0 17 hyvä kiitettävä 

ennen 3,5 3,5 2 hyvä kiitettävä 

jälkeen 1. 3,4 3,5 14 tyydyttävä kiitettävä 

ei matkalla 

jälkeen 2. 3,6 4,0 15 hyvä kiitettävä 

ennen 3,6 4,0 14 tyydyttävä kiitettävä työntekijä 

jälkeen 1. 3,6 4,0 14 hyvä kiitettävä 

 

 
 Taulukko 18. – Satunnaisasiakkaiden palvelun sujuvuuden keskiarvo 

Satunnaisasiakkaiden palvelun sujuvuuden keskiarvo (määrä) 

ennen 1. 3,1 (61) 

jälkeen 1. 3,4 (55) 

jälkeen 2.   3,6 (47) 
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4.4 Valikoima 
 

Näiden esitettyjen tuloksien lisäksi, jakaumat vastaajaryhmittäin löytyvät liitteistä, 

liite 6. 

 

 

Tuotteiden houkuttelevuus – satunnaisasiakkaat 

 

Kehitys tuotteiden houkuttelevuudessa on erinomainen, koska tyydyttävien osuus on 

laskenut 42 prosentista 13–17 prosenttiin. Samalla ”hyvien” osuus on noussut 48 pro-

sentista 60–67 prosenttiin ja kiitettävien 3 prosentista 17 prosenttiin. Tuotteiden houkut-

televuuden parantumista voidaan olettaa edesauttavan houkuttelevampi (ensivaikutelma, 

viihtyvyys ja siisteys) kahvilaympäristö. Tuotteiden houkuttelevuuteen on panostettu 

myös mm. pakkaamalla tuotteet houkuttelevammin.    

 

 
Kuvio 41. Tuotteiden houkuttelevuus - satunnaisasiakkaat  
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Keskiarvot vahvistavat tuotteiden houkuttelevuuden erinomaisen kehityksen. 

 

 

 Taulukko 19. – Tuotteiden houkuttelevuuden keskiarvot 

Tuotteiden houkuttelevuus 

Käynnin tarkoitus Kysely Keskiarvo Mediaani Määrä Huonoin Paras 

ennen 2,6 3,0 48 tyydyttävä kiitettävä 

jälkeen 1. 3,1 3,0 26 tyydyttävä kiitettävä 

työmatka 

jälkeen 2. 3,1 3,0 15 tyydyttävä kiitettävä 

ennen 2,2 2,0 9 heikko hyvä 

jälkeen 1. 3,0 3,0 11 tyydyttävä kiitettävä 

vapaa-ajan matka 

jälkeen 2. 2,8 3,0 16 tyydyttävä kiitettävä 

ennen 2,5 2,5 2 tyydyttävä hyvä 

jälkeen 1. 2,8 3,0 12 tyydyttävä hyvä 

ei matkalla 

jälkeen 2. 3,2 3,0 14 tyydyttävä kiitettävä 

ennen 2,9 3,0 14 tyydyttävä kiitettävä työntekijä 

jälkeen 1. 3,5 4,0 13 hyvä kiitettävä 

 

 
 Taulukko 20. – Satunnaisasiakkaiden tuotteiden houkuttelevuuden keskiarvo

Satunnaisasiakkaiden tuotteiden houkuttelevuuden keskiarvo (määrä) 

ennen 1. 2,6 (59) 

jälkeen 1. 3,0 (49) 

jälkeen 2.   3,0 (45) 
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Hinta-laatusuhde – satunnaisasiakkaat 

 

Hinta-laatusuhteen tuloksia on hieman vaikeampaa tulkita jakaumien perusteella. Vas-

taajat ovat todennäköisesti arvioineet hintaa, koska tuotteiden houkuttelevuuden ja tuo-

reuden kehitys on ollut todella positiivista. Jakaumien perusteella koettu hinta näyttää 

olevan kehittynyt muutoksen jälkeen enemmän positiiviseen suuntaan kuin sen voisi 

väittää olevan edelleen täysin samalla tasolla. Pitää kuitenkin myös huomioida se, että 

korkeista hinnoista annettiin sanallisesti negatiivista palautetta. Tämän vuoksi koetun 

hinnan todellista kehitystä on vaikea arvioida varmalla tasolla. Työmatkustajien osalta 

koetun hinnan kehitys oli kaikista positiivisinta uudistuksen jälkeen, mutta heidän suh-

teellinen määrä vähentyi uudistuksen jälkeen tehdyissä kyselyssä (todennäköisesti ylei-

sen taloustilanteen takia).   

 

 
Kuvio 42. Hinta-laatusuhde - satunnaisasiakkaat  
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Keskiarvojen perusteella koetussa hinnassa (ks. selitys jakaumista) ei ole tapahtunut 

kokonaisuudessaan merkittäviä muutoksia, kun huomioidaan alhainen keskiarvon lähtö-

taso. Työmatkalla olleet arvioivat hinta-laatusuhteen paremmaksi kuin ennen, mutta 

heidän suhteellinen määrä vähentyi uudistuksen jälkeen tehdyissä kyselyssä (todennä-

köisesti yleisen taloustilanteen takia).   

 

 

 Taulukko 21. – Hinta-laatusuhteen keskiarvot 

Hinta-laatusuhde 

Käynnin tarkoitus Kysely Keskiarvo Mediaani Määrä Huonoin Paras 

ennen 2,4 2,0 48 heikko kiitettävä 

jälkeen 1. 2,7 3,0 25 heikko kiitettävä 

työmatka 

jälkeen 2. 2,7 3,0 13 tyydyttävä kiitettävä 

ennen 2,3 2,5 10 heikko kiitettävä 

jälkeen 1. 2,4 2,5 10 heikko kiitettävä 

vapaa-ajan matka 

jälkeen 2. 2,5 3,0 15 heikko kiitettävä 

ennen 2,5 2,5 2 tyydyttävä hyvä 

jälkeen 1. 2,2 2,0 13 heikko hyvä 

ei matkalla 

jälkeen 2. 2,8 3,0 13 heikko kiitettävä 

ennen 2,7 3,0 14 heikko kiitettävä työntekijä 

jälkeen 1. 2,6 3,0 13 tyydyttävä kiitettävä 

 

 

 Taulukko 22. – Satunnaisasiakkaiden hinta-laatusuhteen keskiarvo 

Satunnaisasiakkaiden hinta-laatusuhteen keskiarvo (määrä) 

ennen 1. 2,4 (60) 

jälkeen 1. 2,5 (48) 

jälkeen 2.   2,7 (41) 



       88 (163) 
______________________________________________________________________ 
 
 
Tuoreus – satunnaisasiakkaat  

 

Tuloksien perusteella vanhan kahvilan tuotteet olivat 61 prosentin mielestä tuoreudel-

taan hyvälaatuisia tuotteita. Muutoksen jälkeen 40–52 prosenttia vastasi tuotteiden tuo-

reuden olevan hyvä. Vastauksien jakauma on siirtynyt kiitettäviin 10 prosentista 33–38 

prosenttiin.  Tyydyttävien osuus on heti muutoksen jälkeen tehdyssä kyselyssä vain 2 

prosenttia. Vanhan kahvilan kyselyssä tuoreuden arvio tyydyttäväksi 18 prosenttia vas-

taajista. Uudistetun kahvilan toisessa kyselyssä 13 prosenttia piti tuoreutta tyydyttävänä. 

En osaa sanoa vastanneiden jakaumissa ei ole merkittäviä eroja eri kyselyiden välillä. 

Tuoreuden voi katsoa olevan parantuneen hyvin ja sen voi olettaa johtuvan vaikutta-

vammasta (ensivaikutelma, viihtyvyys ja siisteys) kahvilaympäristöstä sekä tuotteiden 

houkuttelevuuden parantumisesta.  

 

 
Kuvio 43. Tuoreus - satunnaisasiakkaat 
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Myös keskiarvot kertovat tuoreuden parantuneen hyvin. Erityisesti matkalla olleet ar-

vioivat tuoreuden uudistuksen jälkeen paremmaksi.  

 

 

 Taulukko 23. – Tuoreuden keskiarvot

Tuoreus 

Käynnin tarkoitus Kysely Keskiarvo Mediaani Määrä Huonoin Paras 

ennen 2,9 3,0 45 heikko kiitettävä 

jälkeen 1. 3,4 3,0 26 hyvä kiitettävä 

työmatka 

jälkeen 2. 3,3 3,0 12 tyydyttävä kiitettävä 

ennen 2,7 3,0 9 tyydyttävä kiitettävä 

jälkeen 1. 3,3 3,0 10 tyydyttävä kiitettävä 

vapaa-ajan matka 

jälkeen 2. 3,3 3,0 15 tyydyttävä kiitettävä 

ennen 3,0 3,0 2 hyvä hyvä 

jälkeen 1. 3,4 3,0 12 hyvä kiitettävä 

ei matkalla 

jälkeen 2. 3,2 3,0 12 tyydyttävä kiitettävä 

ennen 3,1 3,0 14 tyydyttävä kiitettävä työntekijä 

jälkeen 1. 3,4 3,0 13 hyvä kiitettävä 

 

 

 Taulukko 24. – Satunnaisasiakkaiden tuoreuden keskiarvo

Satunnaisasiakkaiden tuoreuden keskiarvo (määrä) 

ennen 1. 2,9 (56) 

jälkeen 1. 3,4 (48) 

jälkeen 2.   3,2 (39) 
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Kuumat juomat – satunnaisasiakkaat (valikoiman monipuolisuus) 

 

Suunta on selvä: vastaajat kokivat kuumien juomien valikoiman monipuolisuuden pa-

remmaksi uudistuksen jälkeen. Ei osaa sanoa -vastanneiden osuus on noussut 5 prosen-

tista 12–14 prosenttiin. Tyydyttävien suhteellinen osuus laski 31 prosentista 8–9 pro-

senttiin. ”Hyvien” osuus nousi 47 prosentista 50–64 prosenttiin. Kiitettävien osuus nou-

si ensimmäisessä muutoksen jälkeen tehdyssä kyselyssä, mutta putosi seuraavassa kyse-

lyssä.     

 

 
Kuvio 44. Kuumat juomat - satunnaisasiakkaat 
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Keskiarvot vahvistavat kuumien juomien monipuolisuuden parantuneen. Matkalla olleet 

kokivat kuumat juomat muita vastaajaryhmiä paremmiksi.  

 

 

 Taulukko 25. – Kuumien juominen keskiarvot 

Kuumat juomat 

Käynnin tarkoitus Kysely Keskiarvo Mediaani Määrä Huonoin Paras 

ennen 2,8 3,0 45 heikko kiitettävä 

jälkeen 1. 3,3 3,0 23 tyydyttävä kiitettävä 

työmatka 

jälkeen 2. 3,0 3,0 11 tyydyttävä kiitettävä 

ennen 2,7 3,0 9 tyydyttävä kiitettävä 

jälkeen 1. 3,4 3,0 11 hyvä kiitettävä 

vapaa-ajan matka 

jälkeen 2. 3,0 3,0 14 tyydyttävä kiitettävä 

ennen 3,0 3,0 2 hyvä hyvä 

jälkeen 1. 3,2 3,0 12 tyydyttävä kiitettävä 

ei matkalla 

jälkeen 2. 3,2 3,0 13 tyydyttävä kiitettävä 

3,0 3,0 10ennen tyydyttävä kiitettävä työntekijä 

jälkeen 1. 3,5 11 hyvä 4,0 kiitettävä 

 

 

 

Satunnaisasiakkaiden kuumien juomien keskiarvo (määrä) 

Taulukko 26. – Satunnaisasiakkaiden kuumien juomien keskiarvo

ennen 1. 2,8 (56) 

jälkeen 1. 3,3 (46) 

jälkeen 2.   3,1 (38) 
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Kylmät juomat – satunnaisasiakkaat (valikoiman monipuolisuus) 

 

Muutosta kylmien juomien valikoiman monipuolisuudessa ei ole yhtä selvästi tulkitta-

vissa kuin kuumissa juomissa. Ei osaa sanoa vastanneiden osuus alkaa olla jo merkittä-

vä, koska se nousi ensimmäisestä kyselystä, 7 prosentin tasolta 18–26 prosentin tasolle. 

Jakaumien avulla tulkinnan tekeminen on vaikeaa (ks. keskiarvo-kohdasta)    

 

 
Kuvio 45. Kylmät juomat - satunnaisasiakkaat  
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Kylmien juomien keskiarvo nousi kaikissa vastaajaryhmissä uudistuksen jälkeen. Kes-

kiarvojen perusteella tyytyväisyys kylmien juomien monipuolisuuteen on hieman paran-

tunut. 

 

 

 Taulukko 27. – Kylmien juomien keskiarvot 

Kylmät juomat 

Käynnin tarkoitus Kysely Keskiarvo Mediaani Määrä Huonoin Paras 

ennen 2,9 3,0 45 heikko kiitettävä 

jälkeen 1. 3,1 3,0 22 tyydyttävä kiitettävä 

työmatka 

jälkeen 2. 3,1 3,0 9 hyvä kiitettävä 

ennen 2,7 3,0 9 heikko hyvä 

jälkeen 1. 3,1 3,0 11 tyydyttävä kiitettävä 

vapaa-ajan matka 

jälkeen 2. 3,2 3,0 12 hyvä kiitettävä 

ennen 2,5 2,5 2 tyydyttävä hyvä 

jälkeen 1. 3,0 3,0 9 hyvä hyvä 

ei matkalla 

jälkeen 2. 3,0 3,0 11 tyydyttävä kiitettävä 

ennen 2,9 3,0 12 tyydyttävä kiitettävä työntekijä 

jälkeen 1. 3,5 4,0 11 tyydyttävä kiitettävä 

 

 
 Taulukko 28. – Satunnaisasiakkaiden kylmien juomien keskiarvo 

Satunnaisasiakkaiden kylmien juomien keskiarvo (määrä) 

ennen 1. 2,9 (56) 

jälkeen 1. 3,1 (42) 

jälkeen 2.   3,1 (32) 
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Leivät ja sämpylät – satunnaisasiakkaat (valikoiman monipuolisuus) 

 

Leivissä ja sämpylöissä kehitystä näkyy jakaumien perusteella tyydyttävien putoamise-

na 35 prosentista 12–15 prosenttiin. Kiitettävien osuus on nousut hieman. Samansuun-

taista kehitystä on tapahtunut myös en osaa sanoa -vastanneiden jakaumassa. Tämän 

perusteella vastaajat ovat kokeneet leipien ja sämpylöiden monipuolisuuden paremmak-

si uudistuksen jälkeen. Jälkeen 1. –kyselyssä, kehitys on parempi kuin jälkeen 2. –

kyselyssä.      

 

 
Kuvio 46. Leivät ja sämpylät - satunnaisasiakkaat  
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Keskiarvot vahvistavat leipien ja sämpylöiden monipuolisuudessa tapahtuneen positiivi-

sen kehityksen. Huomattava kehitys on tapahtunut vapaa-ajan matkustajien vastaaja-

ryhmässä. Myös muissa ryhmissä keskiarvot ovat parantuneet. Jostain syystä työmat-

kustajat ovat kokeneet leivät ja sämpylät huonoimmiksi toisessa uudistuksen jälkeen 

tehdyssä kyselyssä kuin ensimmäisessä. Työmatkustajien vastaajamäärä jälkimmäisessä 

kyselyssä oli pienempi kuin ensimmäisessä uudistuksen jälkeen tehdyssä. Huonomman 

tuloksen antanut aineisto on näin ollen luonnollisesti pienempi. 

 

 

 Taulukko 29. – Leipien ja sämpylöiden keskiarvot 

Leivät ja sämpylät 

Käynnin tarkoitus Kysely Keskiarvo Mediaani Määrä Huonoin Paras 

ennen 2,8 3,0 44 tyydyttävä kiitettävä 

jälkeen 1. 3,2 3,0 21 tyydyttävä kiitettävä 

työmatka 

jälkeen 2. 2,8 3,0 8 tyydyttävä kiitettävä 

ennen 2,3 2,0 8 tyydyttävä hyvä 

jälkeen 1. 3,2 3,0 11 tyydyttävä kiitettävä 

vapaa-ajan matka 

jälkeen 2. 3,2 3,0 13 hyvä kiitettävä 

ennen 2,5 2,5 2 tyydyttävä hyvä 

jälkeen 1. 2,7 3,0 12 tyydyttävä hyvä 

ei matkalla 

jälkeen 2. 2,8 3,0 12 heikko kiitettävä 

ennen 3,2 3,0 13 heikko kiitettävä työntekijä 

jälkeen 1. 3,5 4,0 11 tyydyttävä kiitettävä 

 

 
 Taulukko 30. – Satunnaisasiakkaiden leipien ja sämpylöiden keskiarvo 

Satunnaisasiakkaiden leipien ja sämpylöiden keskiarvo (määrä) 

ennen 1. 2,7 (54) 

jälkeen 1. 3,1 (44) 

jälkeen 2.   2,9 (33) 
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Leivonnaiset – satunnaisasiakkaat (valikoiman monipuolisuus) 

 

Leivonnaisten valikoiman monipuolisuudessa ei ole nähtävissä mitään selkää kehitys-

piikkiä. Trendi on kuitenkin positiivinen, koska vastaajat ovat arvostelleet uudistetun 

kahvilan leivoinnaisten monipuolisuuden hivenen paremmaksi. Jakaumien perusteella ei 

voi kuitenkaan tehdä sellaista johtopäätöstä, että merkittävää kehitystä olisi tapahtunut.   

 

 Kuvio 47. Leivonnaiset - satunnaisasiakkaat 
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Keskiarvojen mukaan vapaa-ajan matkustajat ovat olleet leivonnaisiin tyytyväisempiä 

uudistetussa kahvilassa.  

 

 

 Taulukko 31. – Leivonnaisten keskiarvot 

Leivonnaiset 

Käynnin tarkoitus Kysely Keskiarvo Mediaani Määrä 

Huonoin

  Paras 

ennen 2,8 3,0 43 heikko kiitettävä 

jälkeen 1. 2,8 3,0 21 tyydyttävä kiitettävä 

työmatka 

jälkeen 2. 2,7 3,0 9 tyydyttävä hyvä 

ennen 2,6 3,0 9 heikko kiitettävä 

jälkeen 1. 3,0 3,0 11 tyydyttävä kiitettävä 

vapaa-ajan matka 

jälkeen 2. 3,2 3,0 13 tyydyttävä kiitettävä 

ennen 2,5 2,5 2 tyydyttävä hyvä 

jälkeen 1. 2,8 3,0 11 tyydyttävä kiitettävä 

ei matkalla 

jälkeen 2. 2,9 3,0 14 heikko kiitettävä 

ennen 2,9 3,0 12 tyydyttävä kiitettävä työntekijä 

jälkeen 1. 3,4 3,0 11 tyydyttävä kiitettävä 

 

 
 Taulukko 32. – Satunnaisasiakkaiden leivoinnaisten keskiarvo 

Satunnaisasiakkaiden leivonnaisten keskiarvo (määrä) 

ennen 1. 2,7 (52) 

jälkeen 1. 2,9 (43) 

jälkeen 2.   2,9 (36) 
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Lounas – satunnaisasiakkaat (valikoiman monipuolisuus) 

 

Lounaan monipuolisuus oli vastaajille vaikein kysymys, koska en osaa sanoa –

vastanneiden osuudet liikkuvat 41-56 prosentin välillä. Lounasasiakkaiden osuus oli 

kyselystä riippuen 0-37 prosenttia (ennen 21 %, jälkeen 1. 37 %, jälkeen 2. 0 %). söitte-

kö lounaan –kohtaan vastanneiden perusteella. Tarkat jakaumat lounaan syömisestä 

löytyvät vastaajaryhmittäin liitteistä, liite 8. Todellisuudessa lounasasiakkaiden osuus 

vastanneista oli oletettavasti pienempi, koska kaikki vastaajat eivät vastanneet, söivätkö 

lounaan. Edellistä tukee se, että kyselyjä tehtiin myös lounasajan ulkopuolella. 

 

Näiden edellä esitettyjen seikkojen vuoksi lounaan monipuolisuudesta ei ole tehtävissä 

jakaumien perusteella tulkintoja siitä, onko siinä tapahtunut minkäänlaista muutosta. 

(ks. myös keskiarvo-kohta)     

 
Kuvio 48. Lounaat - satunnaisasiakkaat  
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Lounasasiakkaiden vastaajamäärät ovat suurimmaksi osaksi pieniä eri vastaajaryhmissä. 

Lounaan tason voidaan olettaa olevan samalla tasolla kuin vanhassa kahvilassa (työ-

matkustajien perusteella). Työntekijöiden tyytyväisyyden taso on erittäin hyvä uudis-

tuksen jälkeen, kuten myös ennen uudistusta. 

 

 

 Taulukko 33. – Lounaan keskiarvot 

Lounaat 

Käynnin tarkoitus Kysely Keskiarvo Mediaani Määrä Huonoin Paras 

ennen 3,0 3,0 26 heikko kiitettävä 

jälkeen 1. 3,1 3,0 14 tyydyttävä kiitettävä 

työmatka 

jälkeen 2. 3,0 3,0 5 hyvä hyvä 

ennen 2,5 2,0 6 tyydyttävä kiitettävä 

jälkeen 1. 3,0 3,0 3 hyvä hyvä 

vapaa-ajan matka 

jälkeen 2. 3,2 3,0 6 tyydyttävä kiitettävä 

ennen 3,0 3,0 1 hyvä hyvä 

jälkeen 1. 3,0 3,0 5 tyydyttävä kiitettävä 

ei matkalla 

jälkeen 2. 2,8 3,0 8 heikko kiitettävä 

ennen 3,5 4,0 13 tyydyttävä kiitettävä työntekijä 

jälkeen 1. 3,5 3,0 13 hyvä kiitettävä 

 

 

 
Taulukko 34. – Satunnaisasiakkaiden lounaan keskiarvo 

Satunnaisasiakkaiden lounaan keskiarvo (määrä) 

ennen 1. 2,9 (33) 

jälkeen 1. 3,1 (22) 

jälkeen 2.   2,9 (19) 
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Kokonaisuus – satunnaisasiakkaat (valikoiman monipuolisuus) 

 

Jakaumien perusteella vastaajat pitivät kahvilan valikoiman monipuolisuuden kokonai-

suutta hyvänä jo ennen uudistusta. Sama asia oli havaittavissa myös kahvilapalvelun 

kokonaisarvosanan keskiarvossa. Kehitystä on tapahtunut tyydyttävien osuuden pienen-

tymisenä 22 prosentista 5-10 prosentin tasolle sekä kiitettävien osuuden kasvamisena 8 

prosentista 16-25 prosenttiin. En osaa sanoa –vastanneiden osuudet eivät kumoa tätä 

kehitysolettamusta, koska painopiste on siirtynyt tyydyttävästä kohti kiitettävää.      

 

 
Kuvio 49. Kokonaisuus - satunnaisasiakkaat  
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Keskiarvot nousivat kaikissa eri vastaajaryhmissä. Erityisesti vapaa-ajan matkustajien 

tyytyväisyys valikoimaan monipuolisuuteen on noussut huomattavasti. On kuitenkin 

hyvä huomioida, että vapaa-ajan matkustajat olivat ennen uudistusta kaikista tyytymät-

tömimpiä. 

 

 

 Taulukko 35. – Kokonaisuuden keskiarvot 

Kokonaisuus 

Käynnin tarkoitus Kysely Keskiarvo Mediaani Määrä Huonoin Paras 

ennen 2,9 3,0 45 tyydyttävä kiitettävä 

jälkeen 1. 3,2 3,0 26 tyydyttävä kiitettävä 

työmatka 

jälkeen 2. 3,0 3,0 11 tyydyttävä kiitettävä 

ennen 2,4 2,0 9 tyydyttävä kiitettävä 

jälkeen 1. 3,2 3,0 11 tyydyttävä kiitettävä 

vapaa-ajan matka 

jälkeen 2. 3,0 3,0 12 tyydyttävä kiitettävä 

ennen 3,0 3,0 2 hyvä hyvä 

jälkeen 1. 3,1 3,0 12 tyydyttävä kiitettävä 

ei matkalla 

jälkeen 2. 3,2 3,0 13 heikko kiitettävä 

ennen 3,1 3,0 14 tyydyttävä kiitettävä työntekijä 

jälkeen 1. 3,4 3,0 12 hyvä kiitettävä 

 

 

 Taulukko 36. – Satunnaisasiakkaiden kokonaisuuden keskiarvo 

Satunnaisasiakkaiden kokonaisuuden keskiarvo (määrä) 

ennen 1. 2,9 (56) 

jälkeen 1. 3,2 (49) 

jälkeen 2.   3,1 (36) 
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4.5 Viestintä 
 

Näiden esitettyjen tuloksien lisäksi, jakaumat kaikista miten haluaisitte jatkossa saada 

tietoa -kysymyksen vastauksista löytyvät vastaajaryhmittäin liitteistä, liite 9. 

 

 

Tietoa on riittävästi lentoasemalla? 

 

Vastausrakenteen mukaan kahvilassa poikenneet asiakkaat löysivät hyvin tietoa kahvi-

lasta kaikkien eri kyselyiden mukaan.  

 

 

Kuvio 50. Satunnaisasiakkaat – tietoa on riittävästi lentoasemalla? 
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Internet ja sähköposti 

 

Internetistä tietoa halusi kyselystä riippuen 19-26 prosenttia. Pitää huomioida myös se, 

että en osaa sanoa –vastanneiden määrä oli suhteellisen suuri. Loput vastaajista, 43-57 

prosenttia eivät halua tietoa internetistä. 

 

 Kuvio 51. Satunnaisasiakkaat –tietoa internetistä? 

 

Vastaajat eivät olleet kovinkaan halukkaita saamaan tietoa sähköpostitse. Kyselystä 

riippuen, vain 4-14 prosenttia halusi tietoa sähköpostitse. Sähköpostin ei osaa sanoa –

vastanneiden osuudet ovat kyselystä riippuen 23-29 prosenttia. Vastauksien kokonais-

määrät sähköpostikysymyksessä: ennen (45), jälkeen 1. (43), jälkeen 2. (35)  
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5 Finavian kahvilakonseptin kehittämisehdotukset 

 

Seuraavat kehittämisehdotukset ovat tutkimuksessa havaittuja asioita sekä kehittämisen 

elementtien kautta esille tulleita seikkoja. 

 

 

5.1 Kahvilaympäristö 
 

Ensivaikutelma, viihtyvyys ja siisteys paranivat uudistuksen myötä huomattavasti. 

Niinpä ainoa kehittämisehdotus liittyykin selkeyteen, josta asiakkaat antoivat negatiivis-

ta palautetta palvelutiskin selkeyteen liittyen. Erityisesti lounastiskin näkyvyys ja kulku 

aiheuttivat negatiivista palautetta. Oman näkemykseni mukaan toinen kassa on ajateltu 

kahvilatuotteiden myyntiin ja toinen lounasaikana lounasmyyntiin. Jonkinlaiset opas-

tukset lounas- ja kahvila puolien kassoille ovat paikallaan. Yksinkertaisin keino tähän 

on lounaasta ja cafesta kertovat kyltit, jotka sopivat kahvilaympäristöön.  

 

 

5.2 Asiakaspalvelu 

 

Vastaajat pitivät asiakaspalvelun tasoa todella hyvänä. Tästä johtuen, asiakaspalvelusta 

ei ole kehittämisideoita. Ainoa mainittava asia on se, että henkilökunta on hoitanut 

työnsä erinomaisen hyvin. 

 

 

5.3 Valikoima 

 

Valikoiman tuoreus ja monipuolisuus paranivat erinomaisen hyvin kehittämistyön seu-

rauksena. Todennäköisesti vanhan kahvilan tuotteet olivat todellisuudessa yhtä tuoreita 

kuin uusitussa kahvilassa. Tuotteiden houkuttelevuuteen on myös aivan oikeasti panos-

tettu, mm. pakkaamalla leivät houkuttelevammin esille. Ne ovatkin näyttävästi aseteltu 
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palvelutiskille. Edellisen lisäksi kehityksen voidaan olettaa johtuvan osaltaan myös 

houkuttelevammasta kahvilaympäristöstä. 

 

Asiakkaan antama palaute kolmannessa asiakastyytyväisyyskyselyssä: ”–Hyllyt (lehti-

hyllyt, tms. krääsähyllyt) runsaamman näköiseksi> aistiharha asiakkaalle siitä, että tava-

ra ei lopu”. Asiakas on tässä oikeilla jäljillä. Myös teorian mukaan asiakkaan kokema 

tunne voi olla negatiivinen, jos mitään ei näytä olevan saatavilla. Jos asiaa pohtii toisin 

päin, liiallisen tavaramäärän voi olettaa olevan riski näyttää imagollisesti halpakaupalta. 

Kahvila ei varsinaisesti ole mikään myymälä, mutta toisaalta jonkinlaisen ”kiihokehyl-

lyn” nyt myynnissä olevien tuotteiden lisäksi voisi jossain määrin ajatella olevan hyvä 

asiakkaiden houkuttelemiseksi kahvilaan ostoksille. 

 

Seuraavaksi pohditaan kehitysehdotuksia kylmien ja kuumien juomien, leivonnaisten 

sekä sämpylöiden ja leipien kesken. Uudistuksen myötä valikoiman monipuolisuudessa 

heikommin kehittyivät kylmät juomat ja vielä huonommin leivonnaiset.  

 

 

Kuumat juomat 

 

Leivissä ja sämpylöissä sekä kuumissa juomissa valikoiman monipuolisuuden kehitys 

on ollut tutkimuksen mukaan parasta. Varsinaisia kehittämisehdotuksia ei tämän vuoksi 

olekaan, tuote-ehdotus kylläkin: Akneniz (www.akdenizmeyveozu.com) on turkkilai-

nen, makea instant-tyyppinen tee. Maultaan se poikkeaa huomattavasti perinteisistä tee-

merkeistä makeudellaan. Maut ovat eri hedelmien makuisia. Turkissa käyneille niistä 

lienee tutuin omena. Sitä voi kuvailla omenamehun makuiseksi. Teetä saa EU:n alueella 

ainakin Saksasta. Tätä tuotetta ei tiettävästi myydä Suomen kaupoissa, joten herääkin 

kysymys, osaavatko ihmiset kysyä tällaista tuotetta? Voi olla etteivät. Joku tämän kal-

tainen omalaatuinen tuote voisi olla hyvä kahvilaketjun tuotevalikoimassa.   
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Kylmät juomat 

 

Kylmien juomien kehityksen pienuus verrattuna panostukseen on hieman yllättävää. 

Vaikka oluthana, ”vichy-hana” ja vahvat alkoholijuomat ovat vahvasti esillä niin kuin 

pitääkin, itse jäin kaipaamaan virvoitusjuomien ja (keski-eurooppalaisten ym.) erikois-

oluiden parempaa näkyvyyttä. Nykyään muodissa ovat erilaiset maustetut kivennäisve-

det. Onko näitä valikoimissa? – Ei ainakaan näkyvillä.    

 

 

Leivät ja sämpylät 

 

Leivissä ja sämpylöissä sekä kuumissa juomissa valikoiman monipuolisuuden kehitys 

on ollut tutkimuksen mukaan parasta. Leipiin ja sämpylöihin onkin selvästi panostettu, 

erityisesti houkuttelevuuden suhteen. Niinpä leipiin ja sämpylöihin ei olekaan muita 

kehittämisehdotuksia kuin tuote-ehdotus: Chiabatta-leipä. Se on italialainen täytetty 

leipä, suomalaiseen tapaan.   Tämä lämmin ja täytetty leipä on tuttu Tampereen ammat-

tikorkeakoulun infokahvilasta. 

 

 

Leivonnaiset 

 

Keskiarvojen mukaan vapaa-ajan matkustajat ovat uudistuksen jälkeen tyytyväisempiä 

leivonnaisten valikoiman monipuolisuuteen kuin ennen. Muutoin kehityksessä ei ollut 

erityisen positiivisia (eikä myöskään negatiivisia) merkkejä nähtävissä. 

 

Omien havaintojeni mukaan, harvalla huoltoasemallakaan on kovin monipuolinen vali-

koima leivonnaisia. Tässä kohtaan kehittämisehdotukseni painottuvatkin aistiharhojen 

luomisen puolelle. Vaikka palvelutiskillä ei olisikaan montaa leivonnaista, mutta ne 

ovat muiden tuotteiden välittömässä läheisyydessä, tämä voi edesauttaa ”silmien se-

koamista” ja havainnoimaan kaikkia tarjolla olevia tuotteita. Niinpä valinta voikin ta-

pahtua todellisuudessa monien eri tuotteiden välillä, ei vain leivonnaisten. Tämä ajatel-

ma perustuu teorian pohjalta tehtyihin johtopäätöksiin. 

 



       107 (163) 
______________________________________________________________________ 
 
 
Jos ajatellaan, että leivonnaisten joukkoon sijoittaa 1-2 näyttävää tuotetta, tämä saattaa 

tuoda aistiharhojen tasolla lisätäytettä tiskiin. Väitän, että Tampereen ammattikorkea-

koulun Info-kahvilassa tällainen tuote on kermamunkki. – kermavaahto pursuaa ulos 

näyttävän ja houkuttelevan näköisesti. Puolestaan McDonald’seissa on omat Texas ja 

Dallas -pullahyllynsä, jotka ovat näyttävästi esillä kassakoneiden vieressä.   

 

 

Hinnoittelu 

 

Vastaajat antoivat asiakastyytyväisyyskyselyissä negatiivista sanallista palautetta kor-

keista hinnoista. Näen yhden varsin hyvän kehitysidean hinnoittelun suhteen. Kupillinen 

kahvia maksaa tällä hetkellä 2,20 €. Muutamien sanallisen palautteen perusteella, vas-

taajia harmitti juuri korkea kahvikupin hinta. Hello Cafe on näkemykseni mukaan jok-

seenkin samanlainen kuin Stockmannin Deli -kahvilakonsepti. Yhteneväisyyksiä tulkit-

sen mm. hinnoittelussa ja tuotteiden asettelussa. Kupillinen kahvia maksaa Deli-

kahviloissa 1,95 €. Tämä hinta onkin ehdotukseni myös Hello-kahvilaan.  

 

Hinta 1,95 € on reilun tasarahahintasäännön mukainen. 1,95 euroa on edelleen sen ver-

ran korkea hinta, että sitä voi pitää imagollisesti uskottavana. Kahvissa on korkea kate. 

Niinpä verollisen hinnan pienentäminen 25 sentillä tarkoittaa sitä, ettei kahvin lisä-

myyntiä tarvita merkittävästi, kun huomioidaan hinnan pienentämisen suuruus koko-

naishinnasta (11,4 %). Käytännössä hinnan pienentäminen pudottaa tuloja 100 kupissa 

20,5 euroa (alv 0 %). Todellisen markkinoinnillisen hyödyn arvioiminen etukäteen on 

hyvin vaikeaa kuten markkinoinnissa yleensä. Kun huomioon otetaan vielä se, että juo-

mat ovat asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan yksi merkittävimmistä syistä poiketa 

Turun lentoaseman kahvilaan, voi kahvia luonnehtia sisäänvetotuotteeksi. 

 

 

5.4 Viestintä 

 

Vaikka vastaajien mielestä lentoasemalla on riittävästi tietoa kahvilasta, pitää muistaa, 

että kyse on kahvilassa asioineiden mielipide. Sisäisten saatavuuspäätöksien yhteydessä 
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esille tullut matkatoimistoista tuttu esitteiden esillepano voisi olla kokeilemisen arvoista 

lentoasemaympäristössä. Esimerkiksi lähtöselvitystiskien vieraan sijoitettavat kahvila-

esitteet ovat ”omiaan” napattavaksi luettavaksi ja myöhempää käyttöä varten. Esitteiden 

sisällön pitäisi olla houkutteleva niiden arvojen pohjalta, joita tässä työssä on aiemmin 

käsitelty.  

 

 

Internet ja sähköposti 

 

Internetistä tietoa halusi kyselystä riippuen noin neljännes. Toinen neljännes ei osannut 

sanoa. Pitää huomioida, että kyse on kahvilassa asioineiden asiakkaiden mielipiteestä. 

Vastaajista noin puolet oli sitä mieltä, etteivät haluaisi tietoa internetistä.  

 

Jos asiaa pohditaan laajemmin, voi internetsivustolle olettaa olevan tarvetta asiakastyy-

tyväisyystutkimuksen perusteella. Sen sijaan tiedon haluaminen sähköpostitse oli niin 

vähäistä, ettei sähköpostipalvelua kannata lähteä kehittämään ennen kuin Hello Cafen 

internetsivujen käytöstä ja niiden tarpeellisuudesta on saatu positiivisia kokemuksia.  

 

 

Asiakkaiden kohtaaminen lentoaseman ulkopuolella 

 

Mikäli halutaan kohdata esimerkiksi potentiaaliset lounasasiakkaat, jotka tulevat varta 

vasten vain syömään lentoasemalle, heidät voi yrittää tavoittaa esimerkiksi internetin 

välityksellä (lounaslista jne.). Internetsivusto voidaan toteuttaa puhtaasti matkustajien 

tarpeiden pohjalta. Palvelusta kun hyötyvät niin satunnaiset seikkailijat, lähiseudun yri-

tykset kuin myös matkalle lähdössä olevat aikansa optimoivat liikemiehet.  

 

Esimerkiksi Google-mainonta tarjoaa edullista ja innovatiivista vaihtoehtoa ko. potenti-

aalisten lounasasiakkaiden ja muiden internetsivustosta kiinnostuneiden tavoittamiseen 

(ainakin kokeilumielessä varteenotettava vaihtoehto). Esimerkiksi hakusanat: ravintolat 

Turku, Turun lentoasema/Turun lentokenttä näyttäisivät Hello Cafen mainoksen Goog-

le-sivun oikeassa reunassa. Huomion arvoista on se, että Googlessa mainostaminen 

maksaisi vain todellisen Hello -sivujen avauskertojen määrän mukaan.    
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5.5 Muut kehittämisehdotukset 
 

 

Lounaspysäköinti 

 

Kolmannessa asiakastyytyväisyyskysekyssä vastaajat 29 ja 30 toivoivat selkeää ja il-

maista pysäköintialuetta lounasasiakkaille.  

 

 

Alennukset 

 

Yksi hyvä idea on antaa alennusta lentoasemalle autonsa parkkeeraaville. Edun saisi 

pysäköintilipulla. Pysäköintilipussa voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen mainos: Saa-

vuitko ajoissa? Mitäpä, jos poikkeaisit vielä kahville? Pysäköijän etu: kahvi ja sämpylä 

hintaan x. (esimerkiksi tai jokin muu tuoteyhdistelmä) Hinta x olisi alennussääntöjen 

mukainen ansaittu alennus reiluun tasarahahintaan. Toinen hyvä vaihtoehto voisi olla 

myydä kahvi alehintaan sen toivossa, että asiakas ostaisi myös lisä/oheistuotteita. Tut-

kimuksen mukaan yleisin syy poiketa kahvilaan oli ajan käyttäminen hyödyksi. 

 

 

 

 
Kuvio 52. – Pirteä tarjous pysäköintilipun esittäjälle. Tampereen Koski-
keskuksen P-hallin pysäköintilippu. Kuva: Santeri Lahdensalo 
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Kuluttajien houkuttelu palvelua käyttämään sen testaamiseksi 

 

Ns. ihmisten enemmän ja halvemmalla –asenne näkyi Turun lentoaseman kahvilan asia-

kastyytyväisyystutkimuksessa. Ihmiset haluavat hyvää, mutta halvalla. Tästä kertoo 

vahvasti se, että tuotteita pidettiin houkuttelevina ja tuoreina, mutta hinta-laatu koettiin 

edellisiä paljon huonompana.  Kysely toteutettiin maksaville asiakkaille. Yli 50 prosent-

tia asiakkaista poikkesi kahvilaan käytin ajan hyödyksi -syyn vuoksi, joten lentoase-

maympäristössä ”kahvittelu” on edellisen perusteella hyvä virike. Onkin olemassa eri-

laisia keinoja kuluttajien houkuttelemiseksi testaamaan palvelua. Tämä kehitysidea esit-

telee yhtä sellaista, joka on mietitty soveltuvaksi erityisesti lentoasemaympäristöön ja 

palvelun kehittämiseen. Idea kokonaisuudessaan luvussa jatkohankeideat. 

 

 

Wlan-verkko kahvilaan  

 

Titokone.fi:n artikkelin mukaan wlan-verkot kuuluvat Virossa joka kahvilaan. Virossa, 

ja erityisessä Tallinnassa ollaan wlan-asioissa hyvin pitkällä. Tähtäin vuodessa 2010 – 

Virossa maksuton wlan kaikille -juttu käsittelee, kuinka wlan on omiaan parantamaan 

kahvilan palvelua. Katso liite 10.   

 

 

Tuotteistaminen 

 

Finavian kahvilassa tuotteistaminen voisi esimerkiksi tarkoittaa seuraavanlaisia tuottei-

ta: Hello Breakfast, Hello Lunch/Lounas, Hello FastPizza tms.    

 

Mietitään keksittyä Hello Breakfastia (tietty tuotepaketti, esimerkiksi kah-

vi+sämpylä+jogurtti/hedelmä reiluun tasa-raha-hintaan hinnoittelu-luvun mukaisesti). 

Käsittääkseni tuon kaltaisen tuotteen menestyksellinen rakentuminen pohjautuu usein 

hyvin pitkälle teoriaosuudessa kuvatun tuotteistamisen rakenteen toteuttamiseen. Tuot-

teen imagoarvo pitää pystyä loihtimaan mielikuvakerroksen kautta aina asiakassegmen-

tin ulottuville asti. 
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Tuotteistaminen: Snapsilasi matkamuistona 

 

Ulkomailla (ja kotimaassa) myydään eri kaupunkien nimikkosnapsilaseja keräilymat-

kamuistotarkoituksiin. Myös Hello-ketjulla voisi olla oma nimikkosnapsilasinsa: Hello 

Suomi Finland – nousemassa olevan lentokoneen kera. Pitkälle vietynä jokaisella lento-

asemalla voisi olla omansa nimikkosnapsilasinsa, esimerkiksi Hello Suomi Finland 

Turku, mutta olettamani mukaan pienempien erien valmistamisesta aiheutuisivat suu-

remmat kulut.  

 

Snapsilasi on sinänsä mitättömän tuntuinen ja pieni asia, mutta tämän kaltaisilla ideoilla 

pystyy myymälämarkkinointiteoriaa soveltaen luomaan kahvilaan yksityiskohtaista ajat-

telumaailmaa. – varsinkin, jos nämä snapsilasit ovat sopivassa paikassa esillä. Tässä 

esimerkissä ei ole oleellisinta suuri kaupallinen liikeidea vaan kahvilan houkuttelevuu-

teen panostaminen yksityiskohtaisella tasolla. Hello –tavaramerkki tulee vahvasti esille 

mm. tuotepakkauksiin.    

 

Snapsilasit voisivat olla myynnissä yksittäisinä tuotteina, mutta myös pakettina. Esi-

merkiksi yhdistelmä kahvi + snapsi (väkevää tai likööriä) + Hello Snapsilasi, tuntuu 

tältä yhdeltä hyvältä vaihtoehdolta (hinta 9,95 €?). Houkutteleva tuotepaketti voi olla 

hyvä kiihdyke/ärsyke altistaa kuluttamaan.  Snapsilasi on helppo kuljettaa mukana, jo-

ten esimerkiksi isompiin laseihin verrattuna se on helppo napata mukaan eli juuri hyvä 

tuote matkamuistomyyntitarkoituksiin.  

 

 

 Kuvio 53. Snapsilaseja. Kuva: Santeri Lahdensalo 
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Ruoka myy lamankin aikana 

Aamulehden su asiat –liitteen artikkeli 8.2.2009 (toimittaja Pekka Aalto)  

 

Kaupat raivaavat entistä enemmän lattiapinta-alaa valmisruoalle. Monet hypermarketit 

Pirkanmaalla uskovat myös omaan lounaspalveluun. Ravintolat joutuvat katsomaan tätä 

kehitystä vain sivusta. Artikkeli sai pohtimaan, miten lentoasemalla voitaisiin hyödyn-

tää kaupanalan kehitystä. Opinnäytetyötä suunnitellessani mietin mikä voisi olla saapu-

ville lentomatkustajille tarjottava kahvilapalvelu, joka voisi saada heidät poikkeamaan 

lennon jälkeen. Idea oli kirjoitettu suoraan Aamulehteen, josta sovelsin sen lentoasemal-

le sopivaksi. Kyse on take away –ruoan myymisestä saapuville lentomatkustajille. Ruo-

ka myy lamankin aikana liite 11. 

 

 

Tulevaisuuden visio ja ajattelutapa – palvelun siirtyminen 

 

Uusia liiketoimintamahdollisuuksia on pohdittava jatkuvasti ja vanhaa liiketoimintaa on 

kehitettävä. Yksi hyvä esimerkki tästä on ABC-liikennemyymälät ja muut S-ketjun toi-

mipaikat. S-ketjun eri tuotekonseptit ovat syöneet markkinaosuuksia hurjaan tahtiin. 

Esimerkki visio liitteissä, liite 12.  

 

Kun asiakastyytyväisyyskyselyssä kysytään, mitä ihmiset haluavat, vastaus on usein: – 

enemmän samaa halvemmalla. Niinpä modernissa kulutusyhteiskunnassa yrittäjän on 

itse kyettävä löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia. (Kim & Mauborge 2007, 

49-51) 
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6 Loppupäätelmät 

 

 

6.1 Työn arviointi 

 

Olen työn lopputulokseen kokonaisuudessaan tyytyväinen. Ainoa puutteena näen teo-

riaosuuden lähteiden perusmäärän. En kuitenkaan koe sitä suurena ongelmana, koska 

lähteet ovat oman näkemykseni mukaan alan kärkipään kirjallisuutta. Useissa selaamis-

sani kirjoissa oli sama sisältö, jolloin asiat eivät muuttuneet, vain muoto niiden esittämi-

sessä. Toiset kirjat vain ovat parempia kuin toiset.  

 

Työhön liittyvässä tutkimuksessa olivat omat haasteensa. Aikataulu oli tiukka ja Turus-

sa tapahtuneen kenttätyön hoitaminen Tampereelta käsin aiheutti omat järjestelynsä. 

Koen kuitenkin onnistuneeni niin hyvin kuin se oli näillä lähtökohdilla ja kokemuksella 

mahdollista.   

 

 

6.2 Jatkohankeideat 

 

 

Kuluttajien houkuttelu palvelua käyttämään sen testaamiseksi 

 

Ns. ihmisten enemmän ja halvemmalla –asenne näkyi Turun lentoaseman kahvilan asia-

kastyytyväisyystutkimuksessa. Ihmiset haluavat hyvää, mutta halvalla. Tästä kertoo 

vahvasti se, että tuotteita pidettiin houkuttelevina ja tuoreina, mutta hinta-laatu koettiin 

edellisiä paljon huonompana. Kysely toteutettiin maksaville asiakkaille. Hyvä, mahdol-

lisesti jopa toteuttamiskelpoinen idea on toteuttaa lisäasiakastyytyväisyyskysely ”kii-

hokkeita” käyttämällä. Maksaville asiakkaille toteutetussa asiakastyytyväisyyskyselyssä 

selvisi, että ihmiset ovat melko halukkaita antamaan palautetta lentoasemaympäristössä, 

jotkut jopa suorastaan innokkaita. Yli 50 prosenttia asiakkaista poikkesi kahvilaan käy-
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tin ajan hyödyksi –syyn vuoksi, joten lentoasemaympäristössä ”kahvittelu” on edellisen 

perusteella hyvä virike. 

 

Kuluttajien houkuttelemisen ajatuksena on, että esimerkiksi lähtöselvitystiskin ja tur-

vaselvityksen välissä olisi jaossa kahvilan asiakastyytyväisyyskyselyitä ja ”kutsu” täyt-

tämään se kahvilaan ilmaisen kahvikupin äärelle – tule, testaa ja anna palautetta hengel-

lä. Asiakas siis houkuteltaisiin testaamaan kahvila ilmaisella kahvikupilla asiakaspalaut-

teen antamista vastaan. Muutoin kahvi olisi kampanjan aikana normaalin hintainen il-

man asiakaspalautteen antamista. Tiedän, että vastaavaa keinoa on käytetty Porissa, 

Itäkeskus -nimisessä kauppakeskuksessa. Kauppakeskuksessa oleva ravintola/kahvila 

houkutteli ihmisiä tarjoamalla ilmaisen lounaan vastineeksi asiakaspalautteen antami-

sesta.   

 

Esimerkiksi 200 hengen kampanjan hyödyt, haitat ja menot olisivat seuraavanlaiset: 

 

Menot: 

 menetetty myynti, 200 kahvikuppia x 1,81 € alv 0 % (2,20 € alv 22 %) = 362 € 

alv 0 % 

 kahvijauhe, summa x (x määrä kahvijauhetta) 

 muut, välilliset ja välittömät kustannukset 

 

Hyödyt: 

 Saadaan houkuteltua määrä x asiakkaita, jotka eivät olisi muuten poikenneet 

kahvilassa. 

 Kahvilaan houkutellut henkilöt kokevat ostoprosessiteorian mukaisesti kahvi-

laympäristön ärsykkeet sekä tiedostamillaan että tiedostamattomillaan alueillaan. 

 Entistä enemmän ihmisiä kokee laadukkaan kahvilapalvelun, jolloin ”positiivi-

nen oravanpyörä” alkaa pyöriä markkinoinnin eri osa-alueilla. 

 Kampanja maksaa itseään takaisin, kun määrä x ostaa kahvilasta muita tuotteita 

saadessaan ilmaisen kahvin. 

 ”Maksamattomilta” eli kahvilaan houkutelluilta ”asiakkailta” ja asiakkaiksi tul-

leilta (jotka myös ostavat jotain saadessaan ilmaisen kahvin), heiltä saatu asia-

kaspalaute. 
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 Kampanjasta saadut kokemukset 

 Myös turva-alueen kahvilan asiakastyytyväisyydestä saataisiin tietoa, koska 

asiakas saisi käyttää etunsa kumpaan tahansa kahviloista riippuen niiden au-

kiolosta. 

 

Haitat: 

 Ne, jotka eivät huomaa ilmaisen kahvin ansaitseminen mahdollisuutta, voivat 

kokea tulleensa väärin kohdelluiksi. 

 Imagoa vahingoittavat väärinymmärrykset 

 Edellistä mahdollista minimoida selkeällä viestillä: tule, testaa ja anna palautetta 

-henki! 
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Liitteet 

 

Liite 1: Olipa kerran hylje sekä mies ja nainen – Silja Line brändinä 

 
Alkuperäisinä lähteinä Sami Kosken www.valkeatlaivat.net –sivusto. (Sivuston lähteet: 

Merellä, Lehti Siljan kanta-asiakkaille 3/93 ja Merellä, lehti Silja Linen kanta-

asiakkaille 3/2000) sekä www.silja.fi – Tallink Silja yritysinfo. 

 

Olipa kerran hylje 
sekä 

mies ja nainen... 
 

Silja Line brändinä 
 
 
 

Siljan historiaa yrityksenä 
 Siljavarustamo Oy perustettiin vuonna 1957 
 Nimi muutettiin Silja Lineksi vuonna 1970 
 Viking Line on jo vuosikymmenet ollut Siljan rakas kilpailija 
 Vuosien varrella ollut useita eri omistajia 

  Kesäkuussa 2006 virolainen Tallink osti koko Siljan britti
läiseltä Sea Containersilta. Siljan brändi on säilytetty ruotsinliikenteessä.  

-

 Brändi on tarkoitus säilyttää edelleen vahvana 
 

Silja nimenä 
 Nimen keksi Nils Wetterstein 
 Ajatus perustui osittain Ruotsin Siljanjärven seutuun, osittain F.E Sillan-

pään romaanin ”Nuorena nukkunut (1931)”, päähenkilöön Silja, joka 
”tanssi vain kesän” 

 Nimen valintaan sanotaan vaikuttaneen myös se, että se on helppo lau-
sua monilla kielillä 

http://www.silja.com/fi/default.ht�
http://www.valkeatlaivat.net/
http://www.silja.fi/
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Markkinoinnin historiaa 
 Markkinoinnissa käytettiin aluksi nimeä Ruotsinlaivat ja Ruotsin puolella 

De Samseglande Finlandsbåtarna 
 Kilpailu koveni vuonna 1967 ja se toi mukanaan todellisen hintasodan 

Siljan ja Vikingin halvoilla linjoilla 
 Silja oli halvin Paraisten Lillmälösta 5 markallaan ja Vikingillä matka 

Naantalista Ruotsiin maksoi 6,50 markkaa 
 Syntyi tarve tehokkaampaan markkinointiin 

 
Siljan hylje 

 Kehitettiin tarpeesta erottaa valkoiset laivat Vikingin punaisista 
 Sen syntymisestä 1960-luvun lopulla oli mukana sekä onnea, oivallusta 

että määrätietoista työtä  
 Se keksittiin puolivahingossa vuonna 1968 
 Hylje syntyi Ruotsissa ja ui lahden yli Suomen puolelle vartuttuaan ensin 

riittävästi pitkää matkaa varten 
 

Siljan hylje 
 Varustamojen Suomen ja Ruotsin markkinoinnin yhteisessä ideapalave-

rissa joku lausui suurin piirtein seuraavasti: "Kuka voisi tuoda jotain loh-
tua janoiselle sielulle". Sielu on ruotsiksi själ ja lausutaan saaristossa ku-
ten hylje säl.  

 Paikalla ollut visuaalinen suunnittelija ryhtyi heti lausahduksen kuultua 
saman tien piirtämään paperille hyljettä ja - siinähän se oli, Siljan hylje!  

 

Siljan hylje 
 Aluksi hylje oli mainoksissa varsin eläväinen 
 Se uiskenteli laivojen ympärillä, hyppi vedessä, puki aurinkolasitkin silmil-

leen 
 Visuaalisilla suunnittelijoilla oli oma näkemyksensä molemmissa maissa 

eli Suomessa ja Ruotsissa 
 Se alkoi olemaan erilainen molemmin puolin lahtea. Toisinaan linjaviivat 

olivat paksumpia, toisinaan ohuempia. 
 

Siljan hylje 
 Yhteinen etu oli kuitenkin täsmälleen sama merkki 
 Molempien maiden visualistit suljettiin samaan huoneeseen 1960-1970 

luvun vaihteessa  
 Suomen Viki Kaltala ja Ruotsin Janne Sjöström istuivat sitkeästi puoli-

toista päivää lähes pelkästään kahvin voimalla  
 Lopulta paperilla oli yhteinen Siljan hylje 
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Siljan hylje 
 Kolmessa vuodessa jo yli 70% suomalaisista yhdisti hylkeen Itämeren 

valoisiin laivoihin 
 Hyvä tunnettuus oli saavutettu erittäin nopeasti 
 Tänä päivänä hylje tunnetaan lähes sataprosenttisesti kautta maan 

 
 
 

Siljan hylje 
 Eri versioita hylkeestä: 

 

 
 
Joissakin tapauksissa hylje on nykyään valkoinen sinisellä pohjalla. Nykyiset 
versiot: 

 
 

Elämysmarkkinoinnin suunnannäyttäjä  
 Turkama & Kumppanit -nimisestä mainos-toimistosta Erkki Yrjölä ryhtyi 

tekemään Silja Linen mainontaa 1970-luvun alussa 
 Suomessa puhuttiin varmaankin aivan ensimmäisiä kertoja käsitteestä 

elämys markkinoinnin yhteydessä.  
 Matti Harkomäen johdolla kuvattiin ensimmäinen Silja Linen tv-mainos 
 Filmissä kalastaja pariskunta kalastaa puuveneessään kauniina aurinkoi-

sena kesäaamuna saaristossa. Äkkiä aamu-usvasta ilmestyy näkyviin 
suuri Silja Linen valkoinen laiva. Kalastaja sanoo vaimolleen: "Silja, teh-
dään laivamatka!"  
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Un homme et une femme  
 Kalastajaspotissa ei vielä käytetty seuraavaksi esiteltävää ranskalaisme-

lodiaa, mutta se oli suunnannäyttäjä uudenlaiselle elämysmarkkinoinnille 
 Seuraavassa tv-mainoksessa Pierre Barouhin ja Francis Lain Un homme 

et une femme jo soi 
 Siitä alkoi elokuvasävelmän tie yhdeksi Suomen tunnetuimmista musiikil-

lisista mielikuva-ankkureista 
 

Un homme et une femme 
 Elokuvasävelmä, joka on Siljan tunnusmusiikkina kaikille tuttu 
 Ranskalaisesta elokuvasta – Mies ja nainen, 1966, jossa mies ja nainen 

kohtaavat 
 Ritva Helismaan työryhmän kanssa päädyttiin siihen, että sävelmä sopii 

Silja Linelle hyvin 
 Un homme et une femmen täydet käyttöoikeudet ostettiin Mies ja nainen 

elokuvan levitysyhtiöltä. 
 Hinta ei päätä huimannut 

 

Un homme et une femme 
 Osoittautui todelliseksi kultakimpaleeksi 
 Se toi mainokseen haluttua lisäväriä 
 Kansainvälisyys, eurooppalaisuus ja ranskalaisuus olivat paljon merki-

tyksellisempiä lisämausteita siihen aikaan kuin nyt 
 Mies ja nainen -elokuvan tunnussävelmä Un homme et une femme on 

nykyään yhtä kuin Silja Line 
 Se soi terminaaleissa, hyteissä laivan lähtiessä sekä saapuessa ja mo-

nessa muussakin paikassa Siljalla 
 

Musiikki osana Siljaa 
 Musiikin merkitys tunnelman luomisessa unohtumattomalle merimatkalle 

on keskeinen  
 Jo pelkkä musiikki johdattaa ajatukset hyvään palveluun, laatuun ja tiet-

tyyn tyylikkyyteen 
 Mukavan miellyttävä ja tilanteeseen sopiva musiikki vaikuttaa ihmisten 

tunnetiloihin positiivisesti 
 Musiikki on oleellinen osa koko tuotemerkkiä 
 Kuluttajat ovat yleensä hyvin uskollisia. Siljan musiikki johtaa ajatukset 

heti irtiottoon arjesta, laadukkaaseen merimatkaan valkoisilla laivoilla. 
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Lopuksi 
Silja tänään 

 Silja on Itämeren johtava matkustaja- ja rahtiliikenteen palveluyritys, joka 
tarjoaa asiakkailleen laadukkaita matkustajien ja rahdin kuljetuksia sekä 
merellisiä elämyksiä 

 Yhtiön toiminimi on Tallink Silja Oy. Silja Line -nimeä käytetään matkus-
taja- ja lastiliikenteen markkinointinimenä. Silja Line on tunnettu tuote-
merkki, joka on rakennettu määrätietoisella ja pitkäaikaisella panostuk-
sella laatuun. 

 Silja Line (ml. tytäryhtiö SeaWind Line) liikennöi Itämerellä kuudella aluk-
sella. Toimipisteitä on Suomen lisäksi Ruotsissa, Virossa ja Saksassa 

 Silja on osa Tallink-konsernia. AS Tallink Grupp on listattu OMX:ään kuu-
luvassa Tallinnan pörssissä. 
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Liite 2: Ryanair 

 

Ryanairin lentohinnat ovat kauttaaltaan halpoja riippuen sesongista ja viikonpäivästä. 

Sesonkien aikana voi joutua maksamaan hieman suuremman hinnan, joka on lähempänä 

perinteisten lentoyhtiöiden hintatasoa. 

 

Ryanair on yksi hyvä esimerkki lisämaksullisten palveluiden tuottamisen ”irvikuvasta”. 

Asiakas maksaa vain käyttämistään palveluista. Internetissä, Ryanairin varausjärjestel-

mässä matkavarausta tehdessä, heti ensimmäisellä sivulla tarjotaan lisämaksusta matka-

vakuutusta (14,50 € suomalaisille) ja priority boardingia (2 €/suunta). Nämä ovat luon-

nollisesti automaattisesti valittuna, jos niitä ei vaikka huomaisikaan ottaa pois. Jos mat-

kalaukun meinaa ottaa mukaan, siitä joutuu maksamaan erikseen 15 euroa per suunta 

(sisältää lähtöselvityksen lentoasemalla). Online check-in ei maksa mitään. Sen voi teh-

dä vain, kun matkustaa pelkkien käsimatkatavaroiden kanssa. Muutoin käsimatkatava-

roiden kanssa matkustettaessa, lentoasemalla tapahtuvasta lähtöselvityksestä joutuu 

maksamaan viisi euroa. (hinnat: www-ryanair.com – varausjärjestelmä, luettu 9.2.2009) 

 

Maksuvaiheessakin saa maksaa lisää. Jos lennon haluaa maksaa luottokortilla, menee 

siitä viiden euron maksu. Se veloitetaan jokaisesta matkustajasta, vaikka maksu veloite-

taankin vain yhdeltä kortilta. Visa Electron kortilla maksulta välttyy. Saahan Ryanair 

Electronilla maksettaessa rahansa heti (vertaa Lidl:n käytäntö). Lennolla kaikki maksaa, 

mikä ei ole suuri yllätys. Olutta saa lentokoneesta neljän euron hintaan, mutta kyllä sen 

mielellään maksaa, kun janottaa ja lennon on saanut halvalla – jos ei ole vahingossa 

ottanut kaikkia mahdollisia lisäpalveluita. Tästäkin huolimatta Ryanair on yleensä hal-

pa, mutta ilman lisämaksuja se tuntuu vielä halvemmalta. Viimeisen tiedon mukaan 

Ryanair suunnittelee maksullisia wc-käyntejä. (lähteet: omat matkakokemukset, hinnat 

www.ryanair.com – varausjärjestelmä, viitattu 9.2.2009, 

www.aamulehti.fi/uutiset/ulkomaat/132573.shtml – Rahastukselle ei näy loppua: Ry-

anairille tulossa wc-maksut, luettu 18.4.2009) 
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Liite 3: Turun lentoaseman kahvilan asiakastyytyväisyyskysely(lomake) 
 
Kyselyn avulla selvitetään, miten lentoaseman kahvilan palvelut vastaavat asiakkaiden odotuksia ja 
tarpeita. Tuloksia käytetään kahvilan kehittämiseen ja palvelun parantamiseen. Tiedot ovat luotta-
muksellisia eikä niitä käytetä suoramarkkinointitarkoituksiin. Kyselyn toteuttaa ammattikorkea-
koulun opiskelija opinnäytetyönä. 
 
Pyydämme vastaamaan jokaiseen kysymykseen ja tarvittaessa täydentämään vastausta.  
 
Täyttämällä lopussa olevan arvontalipukkeen osallistutte kahvilan lahjakortin arvontaan!  
________________________________________________________________________________ 
 
TAUSTATIEDOT  
 
sukupuoli  nainen    mies  
ikä  alle 18    18-25    26-35    36-45    46-55    56-65    yli 65 

asuinpaikka _________________________ 

käyntinne tarkoitus  
 työmatka             vapaa-ajan matka   en ole matkalla; miksi tulitte?______________________ 
söittekö lounaan?  kyllä   � ei  

kuinka monta kertaa vuodessa lennätte Turusta? 
 en kertaakaan    1-3 kertaa    4-6 kertaa    7-9 kertaa    useammin________kertaa? 

kuinka monta kertaa vuodessa käytte kahvilassa asiakkaana? 
 en kertaakaan    1-3 kertaa    4-6 kertaa    7-9 kertaa    useammin________kertaa? 

 
Olkaa hyvä, ja vastatkaa kysymyksiin 1-3 ympyröimällä mielipidettänne vastaava vaihtoehto. 
4=kiitettävä, 3=hyvä, 2=tyydyttävä, 1=heikko, 0=en osaa sanoa 
 
1. KAHVILAYMPÄRISTÖ      
ensivaikutelma   1  2  3  4 0  
viihtyvyys    1  2  3  4 0   
siisteys    1  2  3  4 0  
selkeys    1  2  3  4 0  

Palautetta kahvilaympäristöön liittyen: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
2. KAHVILAN PALVELU 
ystävällisyys   1  2  3  4 0   
palvelualttius   1  2  3  4 0   
sujuvuus    1  2  3  4 0   

Palautetta palveluun liittyen: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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3. KAHVILAN TUOTEVALIKOIMA 
tuotteiden houkuttelevuus  1  2  3  4 0   
hinta-laatusuhde   1  2  3  4 0   
t
 
uoreus    1  2  3  4 0   

valikoiman monipuolisuus:    
kuumat juomat   1  2  3  4 0   
kylmät juomat   1  2  3  4 0   
leivät ja sämpylät   1  2  3  4 0   
leivonnaiset   1  2  3  4 0  
lounaat    1  2  3  4 0   
kokonaisuus   1  2  3  4 0    

Palautetta tuotevalikoimaan liittyen: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
4. MIKÄ SAI POIKKEAMAAN KAHVILASSA?  
(valitkaa 2-4 eniten vaikuttavaa tekijää)  
   
 valikoima    palvelu                kahvilaympäristö       
 sijainti   aikaisempi kokemus            vaivattomuus/helppous 

 käytin ajan hyödyksi    rentoutuminen             suunnittelin käyntini etukäteen 
 ruoka (nälkä)   juomat (jano)                           tarjous           

 muu, mikä?_________________________ 
     
5. MITEN HALUAISITTE JATKOSSA SAADA TIETOA KAHVILASTA? 
sitä on saatavilla riittävästi lentoasemalla  kyllä    ei    en tiedä 
internetistä     kyllä    ei    en tiedä  
sähköpostilla    kyllä    ei    en tiedä 
muulla tavalla, miten?   ____________________________________ 
 
6. KOKONAISARVOSANA tyytyväisyydestänne kahvilan palveluihin 
 kouluarvosana-asteikolla 4-10   4    5    6    7    8    9    10 
 
7. LOPUKSI voitte vapaasti kertoa toiveistanne kahvilapalveluiden kehittämiseksi sekä antaa 
risuja ja ruusuja. Mielipiteenne on meille tärkeä!  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
    

Kiitos vastauksestanne! 
 

Finavia toivottaa mukavaa matkaa! 

-
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Liite 4: Sanalliset palautteet 

 
 
Sanalliset palautteet ennen -kyselystä 

 
Vastauslomake 2, mies, 36–45, söi lounaan, työmatka, lentää 7-9 kertaa vuodessa 
Tietoa kahvilasta: yhteistyö lentoyhtiöiden kanssa 
 
Vastauslomake 3, 46–55, työmatka, lentää useammin kuin 9. kertaa vuodessa 
Lopuksi: Juomavesi voisi tulla hanasta kylmänä ja raikkaana ei kannusta seisonutta ku-
ten nyt 
 
Vastauslomake 6, nainen, 56–65, söi lounaan, työmatka, lentää useammin kuin 9. ker-
taa vuodessa, käy kahvilassa useammin kuin 9. kertaa vuodessa (25-50) 
Lopuksi: Ruoka on erinomaista 
 
Vastauslomake 15, mies, 56–65, söi lounaan, työruokailu, käy kahvilassa useammin 
kuin 9. kertaa vuodessa (51-80) 
Lopuksi: Lounas pöydänaika erittäin hyvä 
 
Vastauslomake 16, nainen, 36–45, työlounas, käy kahvilassa useammin kuin 9. kertaa 
vuodessa (25-50) 
Lopuksi: Hinta-laatu suhde suhteellisen kallis. Ruuan valikoima välillä niukka. Hyvää 
joustavuus ja sujuvuus. Ystävällinen palvelu. Jatkakaa näin. 
 
Vastauslomake 17, mies, 26–35, työlounas, käy kahvilassa useammin kuin 9. kertaa 
vuodessa 
Lopuksi: Hyvä työpaikka ruokala! 
 
Vastauslomake 20, nainen, 26–35, työruokailu, käy kahvilassa 4-5 päivänä viikossa 
Palvelu: Palvelu on joskus vähän tylyä ja kassalla saa välillä odotella. Esim jos jokin 
ruoka tai astia puuttuu ja käy pyytämässä lisää keittiöstä, on ”vastaanotto” silloin tällöin 
epämiellyttävä.  
Tuotevalikoima: Ruoka on pääsääntöisesti maukasta ja monipuolista. Arvostan sitä, että 
kasvisruokaa saa päivittäin tai ainakin lähes päivittäin. 
Tietokahvilasta: sähköpostilla kuten lounaslistat, poikkeavat aukioloajat 
 
Vastauslomake 25, 46–55, työmatka, lentää 7-9 kertaa vuodessa, käy kahvilassa 4-6 
kertaa vuodessa 
Lopuksi: Kahvilan pitäisi olla auki aina myös tax free puolella! 
 
Vastauslomake 28, nainen, 46–55, työmatka, lentää useammin kuin 9. kertaa vuodessa 
(40), käy kahvilassa useammin kuin 9. kertaa vuodessa (30)  
Lopuksi: Kiitos siitä että myös vihreää teetä on aina saatavilla. Erityiskiitos myös ystä-
vällisestä (huom! aina ystävällisesti) palvelusta 
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Vastauslomake 30, nainen, 46–55, työmatka, lentää 4-6 kertaa vuodessa, käy kahvilas-
sa 4-6 kertaa vuodessa 
Kahvilaympäristö: Lähtöselvitysruutujen pitäisi olla suurempia ja näkyä joka pöytään 
Miksi poikkesi: odotusaika 
 
Vastauslomake 33, mies, 56–65, söi lounaan, vapaa-ajan matka, lentää useammin kuin 
9. kertaa vuodessa (20), käy kahvilassa useammin kuin 9. kertaa vuodessa (15) 
Palvelu: Jopa minun erikoiset ruokavaliot toteutetaan hyvin 
Lopuksi: Miljoona ruusua ystävälliselle henkilökunnalle hyvästä palvelusta. 
 
Vastauslomake 34, mies, 56–65, työmatka, lentää 7-9 kertaa vuodessa, käy kahvilassa 
7-9 kertaa vuodessa  
Kahvilaympäristö: Hiukan vihreätä, musiikkia… 
 
Vastauslomake 35, nainen, 36–45, työmatka, lentää useammin kuin 9 kertaa vuodessa 
(30+), käy kahvilassa useammin kuin 9. kertaa vuodessa 
Kahvilaympäristö: Ensivaikutelma tylsä. Ympäristö on kuin ”karjahalli” 
Lopuksi: Miljöö tarvitsee reippaan kohennuksen 
 
Vastauslomake 36, mies, 36–45, työmatka, lentää 4-6 kertaa vuodessa, käy kahvilassa 
1-3 kertaa vuodessa 
Kahvilaympäristö: En käyttänyt kahvilan palveluita. 
 
Vastauslomake 39, nainen, 46–55, työmatka, lentää 1-3 kertaa vuodessa, käy kahvilas-
sa 1-3 kertaa vuodessa 
Kahvilaympäristö: tällaiseen tilaan ei helppoa ole viihtyisyyttä luoda 
Tuotevalikoima: vaikea sanoa, koska olen lähinnä juonut kahvia; varmaankin myös kä-
vijämäärä vaikuttaa, kannattaako suurta valikoimaa olla.  
Miksi poikkesi: en ehtinyt ennen lähtöä syödä aamupalaa 
 
Vastauslomake 40, mies, 56–65, työmatka, lentää useammin kuin 9. kertaa vuodessa, 
käy kahvilassa useammin kuin 9. kertaa vuodessa 
Palvelu: Hidas lähes aina 
 
Vastauslomake 43, mies, 36–45, työmatka, lentää 1-3 kertaa vuodessa, käy kahvilassa 
1-3 kertaa vuodessa 
Lopuksi: Hyvä, että ilon tällä on kahvila! 
 
Vastauslomake 44, 56–65, työmatka, lentää useammin kuin 9. kertaa vuodessa (12), 
käy kahvilassa useammin kuin 9. kertaa vuodessa (12) 
Kahvilaympäristö: Kalliit hinnat 
Miksi poikkesi: En ehtinyt kotona juoda kahvia 
 
Vastauslomake 47, mies, 36–45, työmatka, lentää 1-3 kertaa vuodessa, käy kahvilassa 
1-3 kertaa vuodessa  
Kahvilaympäristö: Lentoasemilla täydellisyyttä on aika vaikea saavuttaa 
Palvelu: Aamuyöstäkin saa hymyillä 
Tuotevalikoima: Lounaista en osaa sanoa, sämpylät yms. eivät ole kaikkein houkuttele-
vampia muovikuoressa.  
Miksi poikkesi: Aikainen lento, ajan optimointi 



       127 (163) 
______________________________________________________________________ 
 
 
Vastauslomake 48, nainen, 26–35, vapaa-ajan matka, lentää 1-3 kertaa vuodessa, käy 
kahvilassa 1-3 kertaa vuodessa 
Lopuksi: Voisi erottaa kahvilan muusta ympäristöstä esim värityksellä 
 
Vastauslomake 53, nainen, 26–35, työmatka, ei lennä kertaakaan vuodessa, käy kahvi-
lassa 1-3 kertaa vuodessa 
Lopuksi: Lisätä viihtyvyyttä 
 
Vastauslomake 59, nainen, 36–45, työmatka, lentää 7-9 kertaa vuodessa, käy kahvilas-
sa 1-3 kertaa vuodessa 
Lopuksi: Ei kovin viihtyisä – ”seinät” ympärillä voisi rauhoittaa. 
 
Vastauslomake 62, nainen, 56–65, työmatka, lentää useammin kuin 9. kertaa vuodessa 
(n.12), käy kahvilassa 1-3 kertaa vuodessa 
Tuotevalikoima: niukasti 
 
Vastauslomake 69, mies, työmatka, lentää 1-3 kertaa vuodessa, käy kahvilassa 1-3 
kertaa vuodessa 
Kahvilaympäristö: Kevyt seinää, jotain vihreää 
 
Vastauslomake 76, mies, 36–45, söi lounaan, työmatka, lentää useammin kuin 9. ker-
taa vuodessa (15), käy kahvilassa 1-3 kertaa vuodessa 
Kahvilaympäristö: Kahvilaa ja sen hyviä ruokailumahdollisuuksia kannattaisi mainostaa 
sekä lentoaseman aulassa että lähialueen mediassa. Tänne voi tuoda asiakkaan lounaal-
le.  
Tuotevalikoima: Muista kuin lounaista ei kokemusta 
Tietoa kahvilasta: internetistä menu, muulla tavalla suorajakelukirje yrityksiin 
 
Vastauslomake 77, nainen, 56–65, työmatka, lentää 1-3 kertaa vuodessa, käy kahvilas-
sa 1-3 kertaa vuodessa 
Tuotevalikoima: ei tietoa 
Lopuksi: vähän mutta tuoretta hyvää! 
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Sanalliset palautteet jälkeen 1. -kyselystä 

 
 
Vastauslomake 4, mies, 56–65, vastassa saapuvaa matkustajaa, käy kahvilassa 1-3 
kertaa vuodessa 
Tuotevalikoima: kallis kahvi  
 
Vastauslomake 5, mies, 36–45, työmatka, lentää 1-3 kertaa vuodessa, käy kahvilassa 
1-3 kertaa vuodessa 
Kahvilaympäristö: Ihmettelimme isoa ruokaravintola aluetta – onko käyttöä? 
Miksi poikkesi: kahvitutti 
 
Vastauslomake 6, mies, 46–55, työmatka, lentää 4-6 kertaa vuodessa, käy kahvilassa 
4-6 kertaa vuodessa 
Kahvilaympäristö: Ehkä vähän viherkasveja tai vastaavaa kahvilan ja check-in:n väliin. 
Palvelu: Nurinkurinen nouto, väki maksoi ensin, sai prikan ja otti kanat sen jälkeen. 
 
Vastauslomake 11, mies, 56–65, taksin kuljettaja, lentää 1-3 kertaa vuodessa, käy kah-
vilassa useammin kuin 9. kertaa vuodessa (lähes päivittäin) 
Miksi poikkesi: tauko 
Lopuksi: Ateria mahdollisuus myös lounasajan ulkopuolella.  
 
Vastauslomake 12, mies, 36–45, vastassa saapuvaa matkustajaa, lentää 1-3 kertaa 
vuodessa, käy kahvilassa 1-3 kertaa vuodessa 
Palvelu: No ihan aina ei ole ollut näin hyvin, mutta silti yleisesti mukava palvelu 
Tuotevalikoima: Nykyisin kun pitäisi syödä vähäkolesterolista, niin useinkaan sellaista 
vaihtoehtoa ei ole. Jonkun sämpylän tms. voisi oikein nimetä sellaiseksi. 
Lopuksi: Kiva paikka! 
 
Vastauslomake 14, nainen, 36–45, työmatka, lentää 4-6 kertaa vuodessa, käy kahvilas-
sa 4-6 kertaa vuodessa 
Lopuksi: Tosi ystävällinen ja miellyttävä palvelu. KIITOS! 
 
Vastauslomake 16, mies, 26–35, työmatka, lentää 1-3 kertaa vuodessa, käy kahvilassa 
1-3 kertaa vuodessa 
Tuotevalikoima: Sikareita ei ollu 
 
Vastauslomake 17, nainen, yli 65, kävelylenkillä, ei lennä kertaakaan vuodessa, käy 
kahvilassa useammin kuin 9. kertaa vuodessa (40) 
Kahvilaympäristö: Tiskillä asiointi sekava, miten asioinnin aloitus tapahtuu ja mistä 
Tuotevalikoima: Hinnat kalliita 
Miksi poikkesi: lenkkikahvilla 
 
Vastauslomake 19, mies, yli 65, ulkoilemassa, ei lennä kertaakaan vuodessa, käy kah-
vilassa useammin kuin 9. kertaa vuodessa (40) 
Kahvilaympäristö: Tiskillä asiointi sekava, miten tarjoilu tapahtuu ja missä järjestykses-
sä 
Tuotevalikoima: Kalliit hinnat 
Miksi poikkesi: lenkkikahvilla 
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Vastauslomake 21, nainen, 18–25, söi lounaan, ei ollut matkalla, ei lennä kertaakaan 
vuodessa, käy kahvilassa 1-3 kertaa vuodessa 
Kahvilaympäristö: Hienoa, että kahvilasta näkee ulos 
Lopuksi: Risuja siitä, että lounaan hinta ei ollut näkyvillä. Lounasta otettaessa vähän 
pihalla mistä aloitetaan. 
 
Vastauslomake 22, nainen, 36–45, söi lounaan, työskentelee lentokentällä, lentää jos-
kus, käy kahvilassa useammin kuin 9. kertaa vuodessa (n. 300) 
Kahvilaympäristö: …olisin ehkä itse valinnut sittenkin valkoiset lampunvarjostimet 
Kiitos hyvästä taustamusiikista. Kahvila on ns. kaikkien paikka, helposti lähestyttävä. 
Tänne on helppo tulla ja tuntuu vähän työpäivän ohessa kuin olisi itsekin lähdössä mat-
kalle. 
Palvelu: Alku aina hankalaa, siksi ei sujuvuudesta 4:sta. KIITOS hyvästä ruuasta! 
Miksi poikkesi: Ainoa työpaikkaruokailu mahdollisuus lähettyvillä, ellei itse tee eväitä 
taukotilassa.  
Lopuksi: Vähän kylmä täällä on, mutta toisaalta raikas ilma on hyvä hengittää ja lisää 
ruokahalua… Muuten ei valittamista.  
 
Vastauslomake 23, nainen, 26–35, söi lounaan, töissä Finavialla, ei lennä kertaakaan 
vuodessa, käy kahvilassa useammin kuin 9. kertaa vuodessa (joka arkipäivä) 
Kahvilaympäristö: Kahvilassa on vetoista = kylmää. Johtuuko ilmastoinnista? 
Tuotevalikoima: Salaatti voisi olla ruokaisampi: mukaan kanasuikaleita, tai esim tonni-
kalaa 
Lopuksi: Buffetlounas on hinnaltaan liian kallis henkilökunnalle. Salaatista pitäisi tehdä 
ruokaisampi, jotta sitä voisi syödä pääruokana, kun buffet:seen ei ole varaa. 
 
Vastauslomake 33, mies, 56–65, söi lounaan, työmatka, lentää 1-3 kertaa vuodessa, 
käy kahvilassa 7-9 kertaa vuodessa 
Tuotevalikoima: hernekeitto liikaa suolaista 
 
Vastauslomake 36, mies, 18–25, söi lounaan, työmatka, ei lennä kertaakaan vuodessa, 
käy kahvilassa 7-9 kertaa vuodessa 
Tietoa kahvilasta. EFTU info 
 
Vastauslomake 39, mies, 26–35, söi lounaan, työpaikka lounas, lentää 1-3 kertaa vuo-
dessa, käy kahvilassa useammin kuin 9. kertaa vuodessa (n. 70) 
Tietoa kahvilasta. Tiedotteet Mediheli OZ:n asemalle! 
 
Vastauslomake 40, mies, 46–55, työmatka, lentää useammin kuin 9. kertaa vuodessa 
(10), käy kahvilassa useammin kuin 9. kertaa vuodessa (10) 
Kahvilaympäristö: Uuteen järjestelyyn varmaan tultu 
Lopuksi: pienet kahvikupit – satsikuppi ilmaiseksi 
 
Vastauslomake 42, nainen, 18–25, vapaa-ajan matka, lentää 1-3 kertaa vuodessa, käy 
kahvilassa 1-3 kertaa vuodessa 
Lopuksi: muuten ihan jees mutta hieman kalliin puoleinen.  
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Vastauslomake 43, nainen, 36–45, työmatka, lentää useammin kuin 9. kertaa vuodessa 
(yli 10), käy kahvilassa 7-9 kertaa vuodessa 
Kahvilaympäristö: Ylimääräinen roskin pöytien lähelle olisi kiva.  
Palvelu: Ihan reipas. 
Lopuksi: Kiva kun on muuttunut tyylikkään näköiseksi! 
 
Vastauslomake 44, nainen, 36–45, työmatka, lentää 1-3 kertaa vuodessa, käy kahvilas-
sa 1-3 kertaa vuodessa 
Kahvilaympäristö: Kahvilan ja selvityksen väliin esim. kasveja 
Palvelu: Ei tiennyt mille kassalle menis.  
Tuotevalikoima: Toinen kuppi kahvia olisi hyvä olla edullisempi. Ei ollut mainintaa 
pähkinöistä, laktoositon tai gluteiiniton tuot. 
Miksi poikkesi: työmatkalle lähtö, odottelu 
 
Vastauslomake 45, nainen, 36–45, työmatka, lentää 1-3 kertaa vuodessa, käy kahvilas-
sa 1-3 kertaa vuodessa 
Kahvilaympäristö: Voisi erotella kahvilatilan lähtöaulasta 
Palvelu: olin ainoa asiakas, mutta jouduin odottelemaan palvelua kassalla 
Lopuksi: hyvä, että on normaali lounasruoka tarjolla 
 
Vastauslomake 46, mies, 46–55, työmatka, lentää useammin kuin 9. kertaa vuodessa 
(15), käy kahvilassa 7-9 kertaa vuodessa 
Kahvilaympäristö: uudistus on hyvin onnistunut! 
 
Vastauslomake 48, nainen, 36–45, vapaa-ajan matka, lentää 1-3 kertaa vuodessa, käy 
kahvilassa 1-3 kertaa vuodessa 
Kahvilaympäristö: Elegantti siisti ympäristö, ei valittamista. 
Lopuksi: Lapsille ehkä jotain lisää, joku leikkinurkkaus. 
 
Vastauslomake 49, mies, 26–35, lounastauolla, lentää useammin kuin 9. kertaa vuo-
dessa (20), käy 
kahvilassa useammin kuin 9. kertaa vuodessa (20-30) 
Tietoa kahvilasta: lounaslista internetiin 
 
Vastauslomake 53, nainen, 36–45, työmatka, lentää useammin kuin 9. kertaa vuodessa, 
käy kahvilassa 7-9 kertaa vuodessa 
Lopuksi: Muutos kiva! Elovena välipalajuoma (tyrni) olisi kiva valikoimissa  
 
Vastauslomake 59, mies, 46–55, työmatka, lentää 4-6 kertaa vuodessa, käy kahvilassa 
4-6 kertaa vuodessa 
Palvelu: Sydämellistä palvelua, aamun piristys! Ainakin tänään joku Anne oli palvele-
massa!!! 
Tuotevalikoima: hot shotteja 
 
Vastauslomake 66, mies, 46–55, työmatka, lentää 1-3 kertaa vuodessa, käy kahvilassa 
1-3 kertaa vuodessa 
Tuotevalikoima: Hinnat liian korkeat 
 
 



       131 (163) 
______________________________________________________________________ 
 
 
Vastauslomake 67, mies, 46–55, työmatka, lentää useammin kuin 9. kertaa vuodessa 
(15), käy kahvilassa 4-6 kertaa vuodessa 
Kahvilaympäristö. Melko steriili ympäristö, tuntee olevansa lähtöaulassa ja ei synny 
minkäänlaista kahvilatunnelmaa. Kahvilaa ei ole mitenkään rajattu lähtöaulasta.  
 
Vastauslomake 69, nainen, 18–25, vapaa-ajan matka, lentää 1-3 kertaa vuodessa, käy 
kahvilassa 1-3 kertaa vuodessa 
Kahvilaympäristö: uudistus oli positiivinen yllätys 
Lopuksi: Kivaa, että Turun lentoasema vihdoin kohentaa imagoaan 
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Sanalliset palautteet jälkeen 2. -kyselystä 

 
 
Vastauslomake 1, mies, 36–45, työmatka, lentää useammin kuin 9. kertaa vuodessa (n. 
15), käy kahvilassa useammin kuin 9. kertaa vuodessa (n. 15) 
Kahvilaympäristö: Paljon parempi kuin entinen, kunnolla istumapaikkoja.  
Tuotevalikoima: Ei tuolla ollut liikaa vaihtoehtoja joista valita 
 
Vastauslomake 3, nainen, 46–55, työmatka, lentää 7-9 kertaa vuodessa, käy kahvilassa 
4-6 kertaa vuodessa 
Lopuksi: Siisteys, rauhallisuus ja ystävällinen palvelu. Ei kielteisiä kokemuksia.  
 
Vastauslomake 5, nainen, 56–65, vapaa-ajan matka, lentää 1-3 kertaa vuodessa, käy 
kahvilassa 1-3 kertaa vuodessa 
Tuotevalikoima: hinta-laatusuhde tyydyttävä, kahvi 2,20 
 
Vastauslomake 6, nainen, 36–45, työmatka, ei lennä kertaakaan vuodessa, käy kahvi-
lassa 1-3 kertaa vuodessa 
Lopuksi: Taustalla soiva musiikki aivan turha! ja liian lujalla! 
 
Vastauslomake 7, nainen, 46–55, saattamassa, ei lennä kertaakaan vuodessa, käy kah-
vilassa 1-3 kertaa vuodessa 
Lopuksi: Siisti, mukava 
 
Vastauslomake 8, nainen, 36–45, saattamassa, ei lennä kertaakaan vuodessa, käy kah-
vilassa 1-3 kertaa vuodessa 
Kahvilaympäristö: Tyylikäs sisustus, elegantit kahvikupit, taustamusiikki miellyttävää 
ja soi sopivan hiljaisella ettei häiritse keskustelua.  
Palvelu: Ystävällinen palvelu 
Lopuksi: Ruusuja, ruusuja. Lentokenttä kahvilaksi hyvin positiivinen vaikutelma jäi. 
 
Vastauslomake 9, nainen, 56–65, vapaa-ajan matka, lentää 4-6 kertaa vuodessa, käy 
kahvilassa 4-6 kertaa vuodessa 
Kahvilaympäristö: parantunut 
 
Vastauslomake 10, mies, 56–65, vapaa-ajan matka, lentää 4-6 kertaa vuodessa, käy 
kahvilassa 4-6 kertaa vuodessa 
Kahvilaympäristö: Parantunut aikaisemmasta! Hyvä! 
Palvelu: Parantunut! Hyvä!  
Lopuksi: Viherkasveja! 
 
Vastauslomake 11, nainen, 18–25, vapaa-ajan matka, ei lennä kertaakaan vuodessa, 
käy kahvilassa 1-3 kertaa vuodessa 
Kahvilaympäristö: Kukka-asetelmat pöydillä loivat viimeistellyn vaikutelman 
 
Vastauslomake 15, nainen, 36–45, työmatka, lentää 1-3 kertaa vuodessa, käy kahvilas-
sa 1-3 kertaa vuodessa 
Kahvilaympäristö: Kasveja, tauluja tms. viihtyisämmäksi 
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Vastauslomake 16, nainen, 36–45, vapaa-ajan matka, lentää 4-6 kertaa vuodessa, käy 
kahvilassa 1-3 kertaa vuodessa 
Kahvilaympäristö: Tyylikäs ja siisti kahvila/ruokapaikka. 
Palaute: Oikein ystävällinen palvelu. 
Tietoa kahvilasta: kyltit tms.  
 
Vastauslomake 17, nainen, 18–25, tuli tutustumaan kahvilaan, ei lennä kertaakaan 
vuodessa, käy kahvilassa 1-3 kertaa vuodessa 
Kahvilaympäristö: Kahvilan sisustuksessa käytetty kivoja värejä ja tehty kodikkaaksi.  
Lopuksi: Musiikki voisi olla monipuolisempaa 
 
Vastauslomake 18, mies, 46–55, tuli tutustumaan uusittuun kahvilaan, lentää 1-3 ker-
taa vuodessa, käy kahvilassa 4-6 kertaa vuodessa 
Lopuksi: Tämän hetkinen tilanne miellyttää 
 
Vastauslomake 19, mies, 46–55, vapaa-ajan matka, lentää 4-6 kertaa vuodessa, käy 
kahvilassa 4-6 kertaa vuodessa 
Palvelu: Ystävällinen henkilökunta 
Lopuksi: Hyvä, että on uudistunut. On mennyt parempaan päin.  
 
Vastauslomake 21, mies, yli 65, vapaa-ajan matka, lentää 4-6 kertaa vuodessa, käy 
kahvilassa 1-3 kertaa vuodessa 
Kahvilaympäristö: Kolkko ja kylmä. Järjestelmällinen 
Tuotevalikoima: Mustaamakkaraa 
Lopuksi: Hinnat? 
 
Vastauslomake 22, mies, 36–45, vapaa-ajan matka, lentää 4-6 kertaa vuodessa, käy 
kahvilassa 1-3 kertaa vuodessa 
Lopuksi: Muuten hyvä, mutta aika kalliit hinnat.  
 
Vastauslomake 23, mies, 46–55, työmatka, lentää 1-3 kertaa vuodessa, käy kahvilassa 
useammin kuin 9. kertaa vuodessa (100) 
Palvelu: Kalakeitto päivän voisi lähettää sähköpostiin xxx@gmail.com 
 
Vastauslomake 24, mies, 36–45, työtehtävä, lentää 1-3 kertaa vuodessa, käy kahvilassa 
useammin kuin 9. kertaa vuodessa (50) 
Kahvilaympäristö: Onnistunut remontti 
Palvelu: Palvelu on parantunut huomattavasti 
 
Vastauslomake 25, nainen, 26–35, vapaa-ajan matka, lentää 1-3 kertaa vuodessa, käy 
kahvilassa 1-3 kertaa vuodessa 
Lopuksi: Osittain vaikea vastata kysymyksiin koska kahvila-aluetta rempattu aika taval-
la viime aikoina enkä ihan ole saanut kaikkia muutoksia mukaan vielä.  
 
Vastauslomake 27, mies, 56–65, hakemassa tytärtään, lentää 4-6 kertaa vuodessa, käy 
kahvilassa 4-6 kertaa vuodessa 
Kahvilaympäristö: hyvä näkyvyys kentälle ++ 
 
 
 

mailto:xxx@gmail.com
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Vastauslomake 29, mies, 56–65, lounaalla, käy kahvilassa 1-3 kertaa vuodessa 
Lopuksi: Selkeä ilmainen parkkipaikka lounasruokailua varten 
 
Vastauslomake 30, mies, 46-55, lounaalla, lentää 1-3 kertaa vuodessa 
Kahvilaympäristö: Lounaslinjaston järjestys ei ihan kunnossa 1. leipä, muttei lautasia 
jne.  
Lopuksi: ilmainen lounasparkki 
 
Vastauslomake 31, mies, yli 65, vapaa-ajan matka, lentää 1-3 kertaa vuodessa, käy 
kahvilassa 4-6 kertaa vuodessa 
Kahvilaympäristö: Ympäristö vaikutti oudolta, koska pöytien sijaintia on muutettu.  
 
Vastauslomake 32, mies, 56–65, työmatka, lentää 4-6 kertaa vuodessa, käy kahvilassa 
4-6 kertaa vuodessa 
Kahvilaympäristö: Lisää tunnelmallisuutta 
 
Vastauslomake 33, nainen, 36–45, työmatka, lentää 1-3 kertaa vuodessa, käy kahvilas-
sa 1-3 kertaa vuodessa 
Lopuksi: Ihan hyvä kahvila lentoasemakahvilaksi 
 
Vastauslomake 36, nainen, 56–65, Tervehtimässä isää, lentää 1-3 kertaa vuodessa, käy 
kahvilassa 1-3 kertaa vuodessa 
Tuotevalikoima: Koska olen keliakia, on valikoima nolla, ei mitään tuotetta minulle. 
Tämä on tosiaan syrjimistä. 
Lopuksi: Toivottavasti otatte gluteiinittomat tuotteet valikoimaan.  
 
Vastauslomake 37, mies, 36–45, työmatka, lentää 7-9 kertaa vuodessa, käy kahvilassa 
7-9 kertaa vuodessa 
Tuotevalikoima: ok. Lentokenttä tuotemix 
Lopuksi: Kylmää juomaa 
 
Vastauslomake 43, mies, 26–35, töissä viereisessä rahtiterminaalissa, ei lennä kertaa-
kaan vuodessa, käy kahvilassa useammin kuin 9. kertaa vuodessa (50) 
Kahvilaympäristö: mukava, viihtyisä 
 
Vastauslomake 47, nainen, 26–35, vapaa-ajan matka, lentää 1-3 kertaa vuodessa, käy 
kahvilassa 1-3 kertaa vuodessa 
Kahvilaympäristö: Selkeä kahvilaympäristö on aina viihtyisä, mutta mietin tässä suoma-
laisena minkälaisen kuvan haluamme antaa ulkomaalaisille> ts. ehkä suomalaista lei-
maa lisää. Sanotaan vaikka näin, että metsä + vesi elementtinä uupuu. Vihreys ja luon-
nollisuus on aina lämmin vastaanottaja.  
–Hyllyt (lehtihyllyt, tms. krääsähyllyt) runsaamman näköiseksi> aistiharha asiakkaalle 
siitä, että tavara ei lopu 
Palvelu: Hymy ja asialliset: ”mitä saisi olla?” –kysymykset tulivat automaattisesti ja 
heti kun tulin ravintolaan.  
Tuotevalikoima: Tukholmassa olevassa ostoskeskuksessa (nimi muistaakseni Ringen) 
on tuotteet esillä kuten pitää. Ne ovat hyvännäköisiä, loistavan makuisia ja ns. unelma-
tuotteita myydä. Suomessa ei ole vieläkään päästy tähän.  
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Liite 5: Satunnaisasiakkaiden käynnit kahvilassa / lennot Turusta 

 
 
 
 
Taulukko 37. Satunnaisasiakkaiden - käynnit kahvilassa/lennot Turusta osa 1. 

 

Satunnaisasiakkaat - käynnit kahvilassa / lennot Turusta osa 1. 

  
Käynnit kahvilassa 

  
 Kysely 

ei ker-

taakaan 1-3 4-6 7-9 

useam-

min Yhteensä

 määrä 1 1 0 0 1 3

 

ennen 

jakauma 33,3% 33,3%   33,3% 100,0%

 määrä 0 3 1 3 4 11

 

jälkeen 1. 

jakauma  27,3% 9,1% 27,3% 36,4% 100,0%

 määrä 0 9 0 0 1 10

ei kertaa-

kaan 

 

jälkeen 2. 

jakauma  90,0%   10,0% 100,0%

 määrä 0 19 1 0 0 20

 

ennen 

jakauma  95,0% 5,0%   100,0%

 määrä 0 22 0 1 3 26

 

jälkeen 1. 

jakauma  84,6%  3,8% 11,5% 100,0%

 määrä 0 12 2 0 4 18

1-3 

 

jälkeen 2. 

jakauma  66,7% 11,1%  22,2% 100,0%

 määrä 0 6 4 0 0 10

 

ennen 

jakauma  60,0% 40,0%   100,0%

 määrä 0 1 4 0 0 5

 

jälkeen 1. 

jakauma  20,0% 80,0%   100,0%

 määrä 0 3 9 0 0 12

Lennot 

Turusta 

4-6 

 

jälkeen 2. 

jakauma  25,0% 75,0%   100,0%
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 Taulukko 38. Satunnaisasiakkaiden - käynnit kahvilassa/lennot Turusta osa 2. 

Satunnaisasiakkaat - käynnit kahvilassa / lennot Turusta osa 2. 

  
Käynnit kahvilassa 

  
 Kysely 

ei kertaa-

kaan 1-3 4-6 7-9 

use-

ammin Yhteensä

 määrä 0 1 3 1 0 5

 

ennen 

jakauma  20,0% 60,0% 20,0%  100,0%

 määrä 0 0 1 1 0 2

 

jälkeen 

1. jakauma   50,0% 50,0%  100,0%

 määrä 0 0 1 2 1 4

7-9 

 

jälkeen 

2. jakauma   25,0% 50,0% 25,0% 100,0%

 määrä 0 3 4 4 12 23

 

ennen 

jakauma  13,0% 17,4% 17,4% 52,2% 100,0%

 määrä 0 0 2 5 4 11

 

jälkeen 

1. jakauma   18,2% 45,5% 36,4% 100,0%

 määrä 0 0 0 0 1 1

Lennot 

Turusta 

useammin 

 

jälkeen 

2. jakauma     100,0% 100,0%
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Liite 6: Vastauksien jakaumat vastaajaryhmittäin kysymyksistä, joilla mi-

tattiin laatua  

 

 

 Taulukko 39. – Ensivaikutelman vastauksien jakautuminen 

Ensivaikutelma 

 

Käynnin tarkoitus heikko tyydyttävä hyvä kiitettävä Yhteensä

määrä 0 16 30 4 50ennen 

jakauma  32,0% 60,0% 8,0% 100,0%

määrä 0 1 16 12 29jälkeen 1.

jakauma  3,4% 55,2% 41,4% 100,0%

määrä 1 3 7 4 15

työmatka  

jälkeen 2.

jakauma 6,7% 20,0% 46,7% 26,7% 100,0%

määrä 0 3 6 1 10ennen 

jakauma  30,0% 60,0% 10,0% 100,0%

määrä 0 0 7 6 13jälkeen 1.

jakauma   53,8% 46,2% 100,0%

määrä 0 0 8 8 16

vapaa-ajan 

matka 

 

jälkeen 2.

jakauma   50,0% 50,0% 100,0%

määrä 0 0 2 0 2ennen 

jakauma   100,0%  100,0%

määrä 0 0 9 5 14jälkeen 1.

jakauma   64,3% 35,7% 100,0%

määrä 0 0 8 7 15

ei matkalla  

jälkeen 2.

jakauma   53,3% 46,7% 100,0%

määrä 1 3 8 2 14ennen 

jakauma 7,1% 21,4% 57,1% 14,3% 100,0%

määrä 0 0 6 8 14

työntekijä  

jälkeen 1.

jakauma   42,9% 57,1% 100,0%
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 Taulukko 40. – Viihtyvyyden vastauksien jakautuminen 

Viihtyvyys 

 

Käynnin tarkoitus heikko tyydyttävä hyvä kiitettävä Yhteensä

määrä 4 20 26 3 53ennen 

jakauma 7,5% 37,7% 49,1% 5,7% 100,0%

määrä 0 4 17 8 29jälkeen 1.

jakauma  13,8% 58,6% 27,6% 100,0%

määrä 1 3 9 2 15

työmatka Kysely 

jälkeen 2.

jakauma 6,7% 20,0% 60,0% 13,3% 100,0%

määrä 0 7 1 1 9ennen 

jakauma  77,8% 11,1% 11,1% 100,0%

määrä 0 0 9 3 12jälkeen 1.

jakauma   75,0% 25,0% 100,0%

määrä 0 0 12 5 17

vapaa-ajan 

matka 

Kysely 

jälkeen 2.

jakauma   70,6% 29,4% 100,0%

määrä 0 0 2 0 2ennen 

jakauma   100,0%  100,0%

määrä 0 0 12 2 14jälkeen 1.

jakauma   85,7% 14,3% 100,0%

määrä 0 0 10 5 15

ei matkalla Kysely 

jälkeen 2.

jakauma   66,7% 33,3% 100,0%

määrä 0 2 9 3 14ennen 

jakauma  14,3% 64,3% 21,4% 100,0%

määrä 0 1 5 8 14

työntekijä Kysely 

jälkeen 1.

jakauma  7,1% 35,7% 57,1% 100,0%
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 Taulukko 41. – Siisteyden vastauksien jakautuminen 

Siisteys 

 

Käynnin tarkoitus heikko tyydyttävä hyvä kiitettävä Yhteensä

määrä 1 5 35 12 53ennen 

jakauma 1,9% 9,4% 66,0% 22,6% 100,0%

määrä 0 0 12 17 29jälkeen 1.

jakauma   41,4% 58,6% 100,0%

määrä 0 0 10 5 15

työmatka Kysely 

jälkeen 2.

jakauma   66,7% 33,3% 100,0%

määrä 0 1 6 1 8ennen 

jakauma  12,5% 75,0% 12,5% 100,0%

määrä 0 0 7 5 12jälkeen 1.

jakauma   58,3% 41,7% 100,0%

määrä 0 0 9 8 17

vapaa-ajan 

matka 

Kysely 

jälkeen 2.

jakauma  52,9% 47,1% 100,0%

määrä 0 2 0 0 2ennen 

jakauma   ,0% 100,0% 100,0%

määrä 0 0 4 10 14jälkeen 1.

jakauma   28,6% 71,4% 100,0%

määrä 0 0 5 10 15

ei matkalla Kysely 

jälkeen 2.

jakauma   33,3% 66,7% 100,0%

määrä 1 0 6 7 14ennen 

jakauma 7,1%  42,9% 50,0% 100,0%

määrä 0 0 2 12 14

työntekijä Kysely 

jälkeen 1.

jakauma   14,3% 85,7% 100,0%
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 Taulukko 42. – Selkeyden vastauksien jakautuminen 

Selkeys 

 

Käynnin tarkoitus tyydyttävä hyvä kiitettävä Yhteensä 

määrä 4 37 12 53 ennen 

jakauma 7,5% 69,8% 22,6% 100,0% 

määrä 5 12 12 29 jälkeen 1.

jakauma 17,2% 41,4% 41,4% 100,0% 

määrä 0 8 7 15 

työmatka Kysely 

jälkeen 2.

jakauma  53,3% 46,7% 100,0% 

määrä 2 6 1 9 ennen 

jakauma 22,2% 66,7% 11,1% 100,0% 

määrä 1 7 3 11 jälkeen 1.

jakauma 9,1% 63,6% 27,3% 100,0% 

määrä 1 9 7 17 

vapaa-ajan 

matka 

Kysely 

jälkeen 2.

jakauma 5,9% 52,9% 41,2% 100,0% 

määrä 0 2 0 2 ennen 

jakauma  100,0%  100,0% 

määrä 2 9 3 14 jälkeen 1.

jakauma 14,3% 64,3% 21,4% 100,0% 

määrä 0 6 9 15 

ei matkalla Kysely 

jälkeen 2.

jakauma  40,0% 60,0% 100,0% 

määrä 2 7 5 14 ennen 

jakauma 14,3% 50,0% 35,7% 100,0% 

määrä 2 4 8 14 

työntekijä Kysely 

jälkeen 1.

jakauma 14,3% 28,6% 57,1% 100,0% 
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 Taulukko 43. – Ystävällisyyden vastauksien jakautuminen 

Ystävällisyys 

 

Käynnin tarkoitus eos heikko tyydyttävä hyvä kiitettävä Yhteensä

määrä 1 1 10 27 13 52ennen 

jakauma 1,9% 1,9% 19,2% 51,9% 25,0% 100,0%

määrä 0 0 1 12 16 29jälkeen 1.

jakauma   3,4% 41,4% 55,2% 100,0%

määrä 0 0 0 6 9 15

työmatka Kysely 

jälkeen 2.

jakauma    40,0% 60,0% 100,0%

määrä 0 0 3 4 3 10ennen 

jakauma   30,0% 40,0% 30,0% 100,0%

määrä 0 0 0 6 7 13jälkeen 1.

jakauma    46,2% 53,8% 100,0%

määrä 0 0 1 6 10 17

vapaa-ajan 

matka 

Kysely 

jälkeen 2.

jakauma   5,9% 35,3% 58,8% 100,0%

määrä 0 0 0 1 1 2ennen 

jakauma    50,0% 50,0% 100,0%

määrä 0 0 0 4 10 14jälkeen 1.

jakauma    28,6% 71,4% 100,0%

määrä 0 0 0 5 10 15

ei matkalla Kysely 

jälkeen 2.

jakauma    33,3% 66,7% 100,0%

määrä 0 0 1 3 10 14ennen 

jakauma   7,1% 21,4% 71,4% 100,0%

määrä 0 0 0 5 9 14

työntekijä Kysely 

jälkeen 1.

jakauma    35,7% 64,3% 100,0%
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 Taulukko 44. – Palvelualttiuden vastauksien jakautuminen 

Palvelualttius 

 

Käynnin tarkoitus eos heikko tyydyttävä hyvä kiitettävä Yhteensä

määrä 1 1 7 29 14 52ennen 

jakauma 1,9% 1,9% 13,5% 55,8% 26,9% 100,0%

määrä 0 1 1 13 13 28jälkeen 1.

jakauma  3,6% 3,6% 46,4% 46,4% 100,0%

määrä 0 0 1 5 9 15

työmatka  

jälkeen 2.

jakauma   6,7% 33,3% 60,0% 100,0%

määrä 1 0 3 4 1 9ennen 

jakauma 11,1%  33,3% 44,4% 11,1% 100,0%

määrä 0 0 0 6 6 12jälkeen 1.

jakauma    50,0% 50,0% 100,0%

määrä 0 0 0 9 8 17

vapaa-ajan 

matka 

 

jälkeen 2.

jakauma    52,9% 47,1% 100,0%

määrä 0 0 0 1 1 2ennen 

jakauma    50,0% 50,0% 100,0%

määrä 0 0 0 4 10 14jälkeen 1.

jakauma    28,6% 71,4% 100,0%

määrä 0 0 1 5 9 15

ei matkalla  

jälkeen 2.

jakauma   6,7% 33,3% 60,0% 100,0%

määrä 0 1 0 2 11 14ennen 

jakauma  7,1%  14,3% 78,6% 100,0%

määrä 0 0 0 6 8 14

työntekijä  

jälkeen 1.

jakauma    42,9% 57,1% 100,0%
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 Taulukko 45. – Palvelun sujuvuuden vastauksien jakautuminen 

Sujuvuus 

 

Käynnin tarkoitus eos heikko tyydyttävä hyvä kiitettävä Yhteensä

määrä 1 2 2 36 11 52ennen 

jakauma 1,9% 3,8% 3,8% 69,2% 21,2% 100,0%

määrä 0 0 4 11 14 29jälkeen 1.

jakauma   13,8% 37,9% 48,3% 100,0%

määrä 0 0 1 4 10 15

työmatka  

jälkeen 2.

jakauma   6,7% 26,7% 66,7% 100,0%

määrä 1 0 1 5 2 9ennen 

jakauma 11,1%  11,1% 55,6% 22,2% 100,0%

määrä 0 0 1 4 7 12jälkeen 1.

jakauma   8,3% 33,3% 58,3% 100,0%

määrä 0 0 0 8 9 17

vapaa-ajan 

matka 

 

jälkeen 2.

jakauma    47,1% 52,9% 100,0%

määrä 0 0 0 1 1 2ennen 

jakauma    50,0% 50,0% 100,0%

määrä 0 0 1 6 7 14jälkeen 1.

jakauma   7,1% 42,9% 50,0% 100,0%

määrä 0 0 0 6 9 15

ei matkalla  

jälkeen 2.

jakauma    40,0% 60,0% 100,0%

määrä 0 0 2 2 10 14ennen 

jakauma   14,3% 14,3% 71,4% 100,0%

määrä 0 0 0 6 8 14

työntekijä  

jälkeen 1.

jakauma    42,9% 57,1% 100,0%
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 Taulukko 46. – ´Tuotteiden houkuttelevuuden vastauksien jakautuminen 

Tuotteiden houkuttelevuus 

 

Käynnin tarkoitus eos heikko tyydyttävä hyvä kiitettävä Yhteensä

määrä 3 0 20 26 2 51ennen 

jakauma 5,9%  39,2% 51,0% 3,9% 100,0%

määrä 2 0 3 17 6 28jälkeen 

1. 
jakauma 7,1%  10,7% 60,7% 21,4% 100,0%

määrä 0 0 1 11 3 15

työmatka Kyse-

ly 

jälkeen 

2. 
jakauma   6,7% 73,3% 20,0% 100,0%

määrä 0 1 5 3 0 9ennen 

jakauma  11,1% 55,6% 33,3%  100,0%

määrä 0 0 3 5 3 11jälkeen 

1. jakauma   27,3% 45,5% 27,3% 100,0%

määrä 1 0 4 11 1 17

vapaa-ajan 

matka 

Kyse-

ly 

jälkeen 

2. jakauma 5,9%  23,5% 64,7% 5,9% 100,0%

määrä 0 0 1 1 0 2ennen 

jakauma   50,0% 50,0%  100,0%

määrä 1 0 3 9 0 13jälkeen 

1. jakauma 7,7%  23,1% 69,2%  100,0%

määrä 0 0 1 9 4 14

ei matkalla Kyse-

ly 

jälkeen 

2. jakauma   7,1% 64,3% 28,6% 100,0%

määrä 0 0 4 7 3 14ennen 

jakauma   28,6% 50,0% 21,4% 100,0%

määrä 0 0 0 6 7 13

työntekijä Kyse-

ly 

jälkeen 

1. jakauma    46,2% 53,8% 100,0%
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 Taulukko 47. – Hinta-laatusuhteen vastauksien jakautuminen 

Hinta-laatusuhde 

Hinta-laatusuhde 

Käynnin tarkoitus eos heikko tyydyttävä hyvä kiitettävä Yhteensä

määrä 3 4 23 20 1 51ennen 

jakauma 5,9% 7,8% 45,1% 39,2% 2,0% 100,0%

määrä 2 2 7 12 4 27jälkeen 1.

jakauma 7,4% 7,4% 25,9% 44,4% 14,8% 100,0%

määrä 2 0 5 7 1 15

työmatka Kysely 

jälkeen 2.

jakauma 13,3%  33,3% 46,7% 6,7% 100,0%

määrä 0 3 2 4 1 10ennen 

jakauma  30,0% 20,0% 40,0% 10,0% 100,0%

määrä 1 2 3 4 1 11jälkeen 1.

jakauma 9,1% 18,2% 27,3% 36,4% 9,1% 100,0%

määrä 2 1 6 7 1 17

vapaa-ajan 

matka 

Kysely 

jälkeen 2.

jakauma 11,8% 5,9% 35,3% 41,2% 5,9% 100,0%

määrä 0 0 1 1 0 2ennen 

jakauma   50,0% 50,0%  100,0%

määrä 1 4 3 6 0 14jälkeen 1.

jakauma 7,1% 28,6% 21,4% 42,9%  100,0%

määrä 1 1 3 7 2 14

ei matkalla Kysely 

jälkeen 2.

jakauma 7,1% 7,1% 21,4% 50,0% 14,3% 100,0%

määrä 0 1 3 9 1 14ennen 

jakauma  7,1% 21,4% 64,3% 7,1% 100,0%

määrä 0 0 6 6 1 13

työntekijä Kysely 

jälkeen 1.

jakauma   46,2% 46,2% 7,7% 100,0%
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 Taulukko 48. – Tuoreuden vastauksien jakautuminen 

Tuoreus 

 

Käynnin tarkoitus eos heikko tyydyttävä hyvä kiitettävä Yhteensä

määrä 5 1 7 32 5 50ennen 

jakauma 10,0% 2,0% 14,0% 64,0% 10,0% 100,0%

määrä 1 0 0 15 11 27jälkeen 1.

jakauma 3,7%   55,6% 40,7% 100,0%

määrä 3 0 1 7 4 15

työmatka Kysely 

jälkeen 2.

jakauma 20,0%  6,7% 46,7% 26,7% 100,0%

määrä 1 0 4 4 1 10ennen 

jakauma 10,0%  40,0% 40,0% 10,0% 100,0%

määrä 1 0 1 5 4 11jälkeen 1.

jakauma 9,1%  9,1% 45,5% 36,4% 100,0%

määrä 1 0 2 7 6 16

vapaa-ajan 

matka 

Kysely 

jälkeen 2.

jakauma 6,3%  12,5% 43,8% 37,5% 100,0%

määrä 0 0 0 2 0 2ennen 

jakauma    100,0%  100,0%

määrä 2 0 0 7 5 14jälkeen 1.

jakauma 14,3%   50,0% 35,7% 100,0%

määrä 2 0 3 4 5 14

ei matkalla Kysely 

jälkeen 2.

jakauma 14,3%  21,4% 28,6% 35,7% 100,0%

määrä 0 0 2 8 4 14ennen 

jakauma   14,3% 57,1% 28,6% 100,0%

määrä 0 0 0 8 5 13

työntekijä Kysely 

jälkeen 1.

jakauma    61,5% 38,5% 100,0%
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 Taulukko 49. – Kuumien juomien vastauksien jakautuminen 

Kuumat juomat 

 

Käynnin tarkoitus eos heikko tyydyttävä hyvä kiitettävä Yhteensä

määrä 3 1 14 22 8 48ennen 

jakauma 6,3% 2,1% 29,2% 45,8% 16,7% 100,0%

määrä 4 0 3 11 9 27jälkeen 1.

jakauma 14,8%  11,1% 40,7% 33,3% 100,0%

määrä 2 0 1 9 1 13

työmatka Kysely 

jälkeen 2.

jakauma 15,4%  7,7% 69,2% 7,7% 100,0%

määrä 0 0 4 4 1 9ennen 

jakauma   44,4% 44,4% 11,1% 100,0%

määrä 0 0 0 7 4 11jälkeen 1.

jakauma    63,6% 36,4% 100,0%

määrä 3 0 2 10 2 17

vapaa-ajan 

matka 

Kysely 

jälkeen 2.

jakauma 17,6%  11,8% 58,8% 11,8% 100,0%

määrä 0 0 0 2 0 2ennen 

jakauma    100,0%  100,0%

määrä 2 0 1 8 3 14jälkeen 1.

jakauma 14,3%  7,1% 57,1% 21,4% 100,0%

määrä 1 0 1 9 3 14

ei matkalla Kysely 

jälkeen 2.

jakauma 7,1%  7,1% 64,3% 21,4% 100,0%

määrä 3 0 2 6 2 13ennen 

jakauma 23,1%  15,4% 46,2% 15,4% 100,0%

määrä 1 0 0 5 6 12

työntekijä Kysely 

jälkeen 1.

jakauma 8,3%   41,7% 50,0% 100,0%
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 Taulukko 50. – Kylmien juomien vastauksien jakautuminen 

Kylmät juomat 

 

Käynnin tarkoitus eos heikko tyydyttävä hyvä kiitettävä Yhteensä

määrä 4 1 6 34 4 49ennen 

jakauma 8,2% 2,0% 12,2% 69,4% 8,2% 100,0%

määrä 5 0 4 12 6 27jälkeen 1.

jakauma 18,5%  14,8% 44,4% 22,2% 100,0%

määrä 4 0 0 8 1 13

työmatka Kysely 

jälkeen 2.

jakauma 30,8%   61,5% 7,7% 100,0%

määrä 0 1 1 7 0 9ennen 

jakauma  11,1% 11,1% 77,8%  100,0%

määrä 0 0 2 6 3 11jälkeen 1.

jakauma   18,2% 54,5% 27,3% 100,0%

määrä 5 0 0 10 2 17

vapaa-ajan 

matka 

Kysely 

jälkeen 2.

jakauma 29,4%   58,8% 11,8% 100,0%

määrä 0 0 1 1 0 2ennen 

jakauma   50,0% 50,0%  100,0%

määrä 4 0 0 9 0 13jälkeen 1.

jakauma 30,8%   69,2%  100,0%

määrä 2 0 1 9 1 13

ei matkalla Kysely 

jälkeen 2.

jakauma 15,4%  7,7% 69,2% 7,7% 100,0%

määrä 2 0 3 7 2 14ennen 

jakauma 14,3%  21,4% 50,0% 14,3% 100,0%

1 0määrä 1 4 6 12

työntekijä Kysely 

jälkeen 1.

jakauma 8,3%  8,3% 33,3% 50,0% 100,0%
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 Taulukko 51. – Leipien ja sämpylöiden vastauksien jakautuminen 

Leivät ja sämpylät 

 

Käynnin tarkoitus eos heikko tyydyttävä hyvä kiitettävä Yhteensä

määrä 5 0 14 26 4 49ennen 

jakauma 10,2%  28,6% 53,1% 8,2% 100,0%

määrä 6 0 4 9 8 27jälkeen 1.

jakauma 22,2%  14,8% 33,3% 29,6% 100,0%

määrä 5 0 3 4 1 13

työmatka Kysely 

jälkeen 2.

30,8% 7,7% 100,0% jakauma 38,5% 23,1%

määrä 1 0 6 2 0 9ennen 

jakauma 11,1%  66,7% 22,2%  100,0%

määrä 0 0 1 7 3 11jälkeen 1.

jakauma   9,1% 63,6% 27,3% 100,0%

määrä 4 0 0 11 2 17

vapaa-ajan Kysely 

matka 

jälkeen 2.

jakauma 23,5%   64,7% 11,8% 100,0%

määrä 0 0 1 1 0 2ennen 

 jakauma  50,0% 50,0%  100,0%

määrä 2 0 3 9 0 14jälkeen 1.

jakauma 14,3%  21,4% 64,3%  100,0%

määrä 1 1 2 7 2 13

ei matkalla Kysely 

jälkeen 2.

jakauma 7,7% 7,7% 15,4% 53,8% 15,4% 100,0%

määrä 1 1 0 8 4 14ennen 

jakauma 7,1% 7,1%  57,1% 28,6% 100,0%

määrä 1 0 2 2 7 12

työntekijä Kysely 

jälkeen 1.

jakauma 8,3%  16,7% 16,7% 58,3% 100,0%
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 Taulukko 52. – Leivonnaisten vastauksien jakautuminen 

Leivonnaiset 

 

Käynnin tarkoitus eos heikko tyydyttävä hyvä kiitettävä Yhteensä

määrä 6 1 12 26 4 49ennen 

jakauma 12,2% 2,0% 24,5% 53,1% 8,2% 100,0%

määrä 6 0 7 11 3 27jälkeen 1.

jakauma 22,2%  25,9% 40,7% 11,1% 100,0%

määrä 4 0 3 6 0 13

työmatka Kysely 

jälkeen 2.

jakauma 30,8%  23,1% 46,2%  100,0%

määrä 1 1 3 4 1 10ennen 

jakauma 10,0% 10,0% 30,0% 40,0% 10,0% 100,0%

määrä 0 0 2 7 2 11jälkeen 1.

jakauma   18,2% 63,6% 18,2% 100,0%

määrä 4 0 1 9 3 17

vapaa-ajan 

matka 

Kysely 

jälkeen 2.

jakauma 23,5%  5,9% 52,9% 17,6% 100,0%

määrä 0 0 1 1 0 2ennen 

jakauma   50,0% 50,0%  100,0%

määrä 2 0 3 7 1 13jälkeen 1.

jakauma 15,4%  23,1% 53,8% 7,7% 100,0%

määrä 0 1 1 10 2 14

ei matkalla Kysely 

jälkeen 2.

jakauma  7,1% 7,1% 71,4% 14,3% 100,0%

määrä 1 0 3 7 2 13ennen 

jakauma 7,7%  23,1% 53,8% 15,4% 100,0%

määrä 1 0 1 5 5 12

työntekijä Kysely 

jälkeen 1.

jakauma 8,3%  8,3% 41,7% 41,7% 100,0%
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 Taulukko 53. – Lounaan vastauksien jakautuminen 

Lounaat 

 

Käynnin tarkoitus eos heikko tyydyttävä hyvä kiitettävä Yhteensä

määrä 20 2 4 13 7 46ennen 

jakauma 43,5% 4,3% 8,7% 28,3% 15,2% 100,0%

määrä 13 0 2 8 4 27jälkeen 1.

jakauma 48,1%  7,4% 29,6% 14,8% 100,0%

määrä 8 0 0 5 0 13

työmatka Kysely 

jälkeen 2.

jakauma 61,5%   38,5%  100,0%

määrä 2 0 4 1 1 8ennen 

jakauma 25,0%  50,0% 12,5% 12,5% 100,0%

määrä 6 0 0 3 0 9jälkeen 1.

jakauma 66,7%   33,3%  100,0%

määrä 11 0 1 3 2 17

vapaa-ajan 

matka 

Kysely 

jälkeen 2.

jakauma 64,7%  5,9% 17,6% 11,8% 100,0%

määrä 1 0 0 1 0 2ennen 

jakauma 50,0%   50,0%  100,0%

määrä 8 0 1 3 1 13jälkeen 1.

jakauma 61,5%  7,7% 23,1% 7,7% 100,0%

määrä 5 1 2 3 2 13

ei matkalla Kysely 

jälkeen 2.

jakauma 38,5% 7,7% 15,4% 23,1% 15,4% 100,0%

määrä 0 0 1 5 7 13ennen 

jakauma   7,7% 38,5% 53,8% 100,0%

määrä 0 0 0 7 6 13

työntekijä Kysely 

jälkeen 1.

jakauma    53,8% 46,2% 100,0%
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 Taulukko 54. – Kokonaisuuden vastauksien jakautuminen 

Kokonaisuus 

Kokonaisuus 

Käynnin tarkoitus eos heikko tyydyttävä hyvä kiitettävä Yhteensä

määrä 4 0 7 34 4 49ennen 

jakauma 8,2%  14,3% 69,4% 8,2% 100,0%

määrä 1 0 3 15 8 27jälkeen 1.

jakauma 3,7%  11,1% 55,6% 29,6% 100,0%

määrä 3 0 1 9 1 14

työmatka Kysely 

jälkeen 2.

jakauma 21,4%  7,1% 64,3% 7,1% 100,0%

määrä 0 0 6 2 1 9ennen 

jakauma   66,7% 22,2% 11,1% 100,0%

määrä 0 0 1 7 3 11jälkeen 1.

jakauma   9,1% 63,6% 27,3% 100,0%

määrä 4 0 1 10 1 16

vapaa-ajan 

matka 

Kysely 

jälkeen 2.

jakauma 25,0%  6,3% 62,5% 6,3% 100,0%

määrä 0 0 0 2 0 2ennen 

jakauma    100,0%  100,0%

määrä 1 0 1 9 2 13jälkeen 1.

jakauma 7,7% ,0% 7,7% 69,2% 15,4% 100,0%

määrä 1 1 0 7 5 14

ei matkalla Kysely 

jälkeen 2.

jakauma 7,1% 7,1%  50,0% 35,7% 100,0%

määrä 0 0 1 11 2 14ennen 

jakauma   7,1% 78,6% 14,3% 100,0%

määrä 0 0 0 7 5 12

työntekijä Kysely 

jälkeen 1.

jakauma    58,3% 41,7% 100,0%
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Liite 7: Kuvat vanhasta ja uudistetusta kahvilasta 

 

 
 
 Kuvio 54. Kahvila ennen. Kuva: Santeri Lahdensalo 

 

 
Kuvio 55. Kahvila nyt. Kuva: Santeri Lahdensalo 
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Liite 8: Lounaan syöminen 

 

 

 Taulukko 55. Vastaajien lounaan syöminen 

Lounaan syöminen 

  Lounaan syöminen 

  Kysely kyllä ei Yhteensä 

määrä 8 31 39ennen 

jakauma 20,5% 79,5% 100,0%

määrä 7 12 19jälkeen 1. 

jakauma 36,8% 63,2% 100,0%

määrä 0 10 10

työmatka 

jälkeen 2. 

jakauma  100,0% 100,0%

määrä 1 6 7ennen 

jakauma 14,3% 85,7% 100,0%

määrä 0 11 11jälkeen 1. 

jakauma  100,0% 100,0%

määrä 1 15 16

vapaa-ajan matka 

jälkeen 2. 

jakauma 6,3% 93,8% 100,0%

määrä 1 1 2ennen 

jakauma 50,0% 50,0% 100,0%

määrä 3 8 11jälkeen 1. 

jakauma 27,3% 72,7% 100,0%

määrä 2 10 12

ei matkalla 

jälkeen 2. 

jakauma 16,7% 83,3% 100,0%

määrä 9 4 13ennen 

jakauma 69,2% 30,8% 100,0%

määrä 10 1 11

Käynnin tarkoitus 

työntekijä 

jälkeen 1. 

jakauma 90,9% 9,1% 100,0%
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Liite 9: Jakaumat – miten haluaisitte jatkossa saada tietoa 

  

 

 Taulukko 56. Jakaumat – miten haluaisitte jatkossa saada tietoa: lentoasema 

Tietoa 

tietoa on riittävästi lentoasemalla 

 kyllä ei eos Yhteensä

määrä 37 4 7 48työmatka 

jakauma 77,1% 8,3% 14,6% 100,0%

määrä 7 1 2 10vapaa-ajan matka 

jakauma 70,0% 10,0% 20,0% 100,0%

määrä 1 0 1 2ei matkalla 

jakauma 50,0% 50,0% 100,0%

määrä 8 1 4 13

ennen 

työntekijä 

jakauma 61,5% 7,7% 30,8% 100,0%

määrä 17 1 7 25työmatka 

jakauma 68,0% 4,0% 28,0% 100,0%

määrä 11 0 0 11vapaa-ajan matka 

jakauma 100,0%  100,0%

määrä 10 1 3 14ei matkalla 

jakauma 71,4% 7,1% 21,4% 100,0%

määrä 9 2 3 14

jälkeen 1. 

työntekijä 

jakauma 64,3% 14,3% 21,4% 100,0%

määrä 12 0 1 13työmatka 

jakauma 92,3% 7,7% 100,0%

määrä 12 2 2 16vapaa-ajan matka 

jakauma 75,0% 12,5% 12,5% 100,0%

määrä 9 1 4 14

Kysely 

jälkeen 2. 

ei matkalla 

jakauma 64,3% 7,1% 28,6% 100,0%
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 Taulukko 57. Jakaumat – miten haluaisitte jatkossa saada tietoa: Internetistä 

Tietoa - mistä? 

internetistä  

Käynnin tarkoitus kyllä ei eos Yhteensä

määrä 9 18 12 39työmatka 

jakauma 23,1% 46,2% 30,8% 100,0%

määrä 2 2 2 6vapaa-ajan matka 

jakauma 33,3% 33,3% 33,3% 100,0%

määrä 1 0 1 2ei matkalla 

jakauma 50,0%  50,0% 100,0%

määrä 3 5 5 13

ennen 

työntekijä 

jakauma 23,1% 38,5% 38,5% 100,0%

määrä 5 12 6 23työmatka 

jakauma 21,7% 52,2% 26,1% 100,0%

määrä 2 6 1 9vapaa-ajan matka 

jakauma 22,2% 66,7% 11,1% 100,0%

määrä 2 7 3 12ei matkalla 

jakauma 16,7% 58,3% 25,0% 100,0%

määrä 5 1 5 11

jälkeen 1. 

työntekijä 

jakauma 45,5% 9,1% 45,5% 100,0%

määrä 0 7 1 8työmatka 

jakauma  87,5% 12,5% 100,0%

määrä 5 6 3 14vapaa-ajan matka 

jakauma 35,7% 42,9% 21,4% 100,0%

määrä 2 5 7 14

Kysely 

jälkeen 2. 

ei matkalla 

jakauma 14,3% 35,7% 50,0% 100,0%
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 Taulukko 58. Jakaumat – miten haluaisitte jatkossa saada tietoa: sähköpostilla 

Tietoa - mistä? 

sähköpostilla  

Käynnin tarkoitus kyllä ei eos Yhteensä 

määrä 1 27 9 37työmatka 

jakauma 2,7% 73,0% 24,3% 100,0%

määrä 0 4 2 6vapaa-ajan matka 

jakauma  66,7% 33,3% 100,0%

määrä 1 0 1 2ei matkalla 

jakauma 50,0%  50,0% 100,0%

määrä 1 6 6 13

ennen 

työntekijä 

jakauma 7,7% 46,2% 46,2% 100,0%

määrä 1 16 6 23työmatka 

jakauma 4,3% 69,6% 26,1% 100,0%

määrä 1 7 1 9vapaa-ajan matka 

jakauma 11,1% 77,8% 11,1% 100,0%

määrä 0 8 3 11ei matkalla 

jakauma  72,7% 27,3% 100,0%

määrä 3 2 5 10

jälkeen 1. 

työntekijä 

jakauma 30,0% 20,0% 50,0% 100,0%

määrä 1 6 1 8työmatka 

jakauma 12,5% 75,0% 12,5% 100,0%

määrä 3 8 2 13vapaa-ajan matka 

jakauma 23,1% 61,5% 15,4% 100,0%

määrä 1 6 7 14

Kysely 

jälkeen 2. 

ei matkalla 

jakauma 7,1% 42,9% 50,0% 100,0%
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Liite 10: Tähtäin vuodessa 2010 – Virossa maksuton wlan kaikille 

www.tietokone.fi –sivujen artikkeli 27.2.2007. Kirjoittanut Tero Lehto, viitattu 

23.2.2009 

 

Artikkelin kirjoituspäivänä, 27.2.2007 Viron wlan-verkkoyhteisö wifi.ee on kasvanut 

yli 1000 tukiasemaan. Tavoitteet ovat kunnianhimoiset, koska tavoite on, että ilmainen 

langaton verkkoyhteys on kaikkien virolaisten käytössä vuonna 2010. Tukiasemia on 

hotelleissa, kahviloissa, ravintoloissa, oppilaitoksissa ja yrityksissä.   

 

Projektia vetävän Veijo Haamerin mukaan 500 tukiaseman yhteydet ovat maksuttomia. 

Tällöin esimerkiksi yrittäjä tai kunta tarjoaa yhteyden. Osuvasti artikkelissa lukee myös, 

että esimerkiksi kahvilat sisällyttävät sen kahvikupin tai ruoan hintaan. Osassa wlan-

pisteistä veloitetaan esimerkiksi 25 kruunun maksu, joka on noin 1,6 euroa. Maksu on 

päiväkohtainen. Maksuttomien yhteytyksien käyttäjille näytetään joissakin paikoissa 

alkuun mainoksia, jonka jälkeen käyttäjä pääsee nettiin maksutta. 

 

”Hammer kuvaa, että monissa kahviloissa ihmisiä istuu koko päivän kannettavan tieto-

koneen kanssa lukemassa lehtiä tai tekemässä töitä netissä. Hänen mukaansa kannettava 

tietokone on yleisin päätelaite, koska "sellainen on käytännössä jokaisella opiskelijalla", 

mutta jonkin verran näkyy myös pda-laitteita ja wlan-kännyköitä.”, kirjoittaa Tietoko-

ne.fi:n toimittaja. 

 

Haamerin mukaan Tallinnan kaupunki on rakentamassa tulevaksi kesäksi maksuttoman 

wlan-yhteyden kaikkiin vanhan kaupungin baareihin ja pubeihin. Haamer perustelee, 

että se tekee paikoista houkuttelevampia.   

 

Kysymys kuuluukin, että pitäisikö Hello -kahviloissa olla oma wlan-verkkonsa,  

Hello gate@wlan – tms.? Luonnollisesti palvelu olisi niin näkyvästi esillä, että potenti-

aaliset käyttäjät kokisivat herätteen ja osaisivat kysyä sitä. Olisi se sitten alennus –

sääntöjen mukaisesti ansaittu etu tai kaikille täysin maksuton, on se omiaan paranta-

maan palvelun laatua lehtiartikkeliin viitaten. 

 

http://www.tietokone.fi/
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Erityisesti ulkomaalaisille matkustajille wlan voi tarjota suurtakin rahallista hyötyä. 

Mainittakoon, että itse olen soittanut Suomeen Nokian N-82 älypuhelimella jopa ilmai-

seksi (tai Suomen paikallisverkkomaksun hinnalla) Virosta, Saksasta, Puolasta ja Tur-

kista. Tämä onnistuu, kun puhelin tukee internetpuheluja ja siinä on wlan-ominaisuus. 

Lisäksi täytyy löytää ilmainen wlan-yhteys. Kun puhelu kulkee internetissä, hinnoitte-

lussa sovelletaan sen maan hinnoittelua, joka on käytettävän liittymän kotimaa – esi-

merkkitapauksessa Suomi. 

 

Sen verran matkapuhelinoperaattoreilla nousivat karvat pystyyn Nokian linjasta tukea 

internetpuheluja, että Nokia luopui integroidusta internetpuheluominaisuudesta tulevista 

N-sarjan malleista. Toki tästäkin huolimatta kaikkiin älypuhelimin on ladattavissa puhe-

linvalmistajasta riippumattomia internetpuhelusovelluksia. Nokian business-

puhelinmalleissa integroitu internetpuhelutuki tullaan kuitenkaan edelleen säilyttämään.  
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Liite 11: Ruoka myy lamankin aikana 

 

Aamulehden su asiat –liitteen artikkeli 8.2.2009 (toimittaja Pekka Aalto)  

 

Artikkelin mukaan laajoilla valikoimilla jylläävät marketit ovat laman alkuvaiheen voit-

tajia. Artikkelissa kerrotaan mm. että Matkailu- ja ravintola-alan MaRa ryn:n toimitus-

johtaja Timo Lappia kismittää, koska ravintoloissa arvonlisäveroa peritään jatkossakin 

22 prosenttia samalla, kun kaupoissa myytävien elintarvikkeiden arvonlisävero laske-

taan syksyllä 17 prosentista 12 prosenttiin. Tosin ravintolaruoan arvonlisäveroprosentin 

alentamista käsitellään Eu:ssa ja sen tuleva kohtalo ratkeaa lähiaikoina. 

 

Samaan aikaan, kun ruoan arvonlisäveroprosenttia pudotetaan 12 prosenttiin, on valmis-

ruokien myymisestä tullut yhä tärkeämpi osa kauppojen bisnestä. Lappian mukaan mar-

ketit tunkevat ravintoloiden tontille ja vieläpä valtion tuella. Hän näkeekin markettien 

kilpailuedun huomattavana ja ravintoloiden tilanteen vaikeana. Ylivoimaisesti tärkeim-

pänä toimenpiteenä Lappia pitää ravintoloiden arvonlisäveroprosentin laskemista. Edel-

lisen laman, 1990-luvun alussa ravintolamyynti väheni kymmenisen prosenttia. Lappi 

muistaa tuolloin markan devalvoinnin ja laman tuhonneen monen elämäntyön. Suhtees-

sa liikevaihtoon, vain siivousalalla on suuremmat henkilöstökulut. Ravintola-alaa voikin 

pitää kansantaloudellisesti merkittävänä.  

 

Kaupat raivaavat entistä enemmän lattiapinta-alaa valmisruoalle. Monet hypermarketit 

Pirkanmaalla uskovat omaan lounaspalveluun. Ravintolat joutuvat tässä kehityksessä 

vain nuolemaan näppejään. Lappi toteaa kaupan valmisannosten olevan teollisesti val-

mistettua ja sen makuistakin, mutta ravintoloissa annokset loihditaan käsin. ”Samaan 

aikaan kaupoissa myytävien valmisruokien laatu, maku, valikoima ja arvatenkin katteet 

paranevat”, kirjoittaa Aamulehden toimittaja. Kaupoista valmisruokaa ostetaan entistä 

useammin ja ne selittävätkin osaltaan kauppojen hyvän tuloskunnon. Sitä ostavat niin 

pienituloisemmat kuin kiireiset liikemiehet.  

 

Tämä artikkeli sai pohtimaan, miten lentoasemalla voitaisiin hyödyntää kaupanalan ke-

hitystä. Opinnäytetyön tekemistä suunnitellessani mietin, että mikä voisi olla se saapu-

ville matkustajille tarjottava kahvilapalvelu, joka voisi saada heidät poikkeamaan len-
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non jälkeen. Idea oli kirjoitettu suoraan Aamulehteen: mukaan otettavat valmisannokset. 

Käytännössähän ne olisivat samoja ruokia kuin päivän lounaslistalla tai muutoin helpos-

ti toteutettavissa olevia ruokakokonaisuuksia. Ravintolasta mukaan otettavaan ruokaa-

han sovelletaan saamaa elintarvikkeiden myynnin arvonlisäveroprosenttia, joka on tällä 

hetkellä 17 % ja ensi lokakuusta alkaen 12 %. Tämän kokeileminen on täysin Finavian 

omissa käsissä.  Avainkysymys on: – kuinka helppo tämä on toteuttaa kokeilumielessä? 

Toinen avainasia on se, että asiakkaille on kerrottava tällaisesta mahdollisuudesta. 

 

Kauppalehti 11.3.2009: Suomi saa laskea ravintola-alv:n 12 prosenttiin. 
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Liite 12: Tulevaisuuden visio ja ajattelutapa – palvelun siirtyminen 

 

Tätä ilmiötä, ja visiota aloin pohtimaan, kun poikkesin eräänä sunnuntai-iltana Tampe-

reella Hatanpään Nesteelle pullakahville. Korostan tässä kohtaa sanaa visio. Uusia liike-

toimintamahdollisuuksia on pohdittava jatkuvasti ja vanhaa liiketoimintaa kehitettävä. 

Yksi hyvä esimerkki tästä on ABC-liikennemyymälät ja muut S-ketjun toimipaikat. S-

ketjun eri tuotekonseptit ovat syöneet markkinaosuuksia hurjaan tahtiin.     

 

Ratinan Shell Tampereella lopetti toimintansa loppuvuodesta 2008. Kolmisen kuukautta 

myöhemmin 100 metrin päässä sijaitseva Neste Hatanpää muutti aukioloaikansa. Shell 

palveli asiakkaitaan vuorokauden ympäri, Neste puolestaan arkisin klo 6.30–24. Nyt 

Hatanpään Neste palvelee asiakkaitaan vuorokauden ympäri seitsemän päivää viikossa 

kuten Shell teki aiemmin.   

 

Tästä voi helposti siirtyä miettimään lentoaseman kahvila vs. lentoyhtiöiden lentoko-

neissa tarjottavat palvelut. Mikäli lentoyhtiöt lopettaisivat tarjoilun lentokoneissa kai-

kissa lippuluokissa ja kaikilla reiteillä, tämän voisi olettaa olevan lentoaseman kahvi-

loille suureksi hyödyksi. Ehkä tämä onkin vielä tulevaisuuden visio, kun perinteiset 

lentoyhtiöt taistelevat kannattamattomuutta vastaan, kun eletään alkuvuotta 2009. Finn-

air teki viimeisellä neljänneksellään tappiollisen tuloksen, SAS:in tilanteesta nyt puhu-

mattakaan. Lohtua ei ole luvassa välittömässä lähitulevaisuudessa taantuman vallitessa.  

 

Periaatteessa lentoyhtiöt voisivat tehdä joskus tulevaisuudessa Finavian kahvilaketjun 

(ja paikallisten franchising-yrittäjien) kanssa yhteistyötä ruokapalvelun tarjoamiseksi, 

erityisesti kotimaan lennoilla, kun palvelun tuottaminen olisi huomattavasti helpompaa 

lennon molempiin päihin kuin ulkomaan lennoilla. Toiseksi, kotimaan lennot ovat ly-

hyitä. Miksei tämä idea voisi olla kehityskelpoinen myös lyhyemmillä ulkomaanlen-

noilla.  

 

Tässä mallissa palveluntuottaja olisi Finavian kahvilaketju, ei lentoyhtiö. Tuotteet len-

noille toimittaisivat paikalliset kahvilayrittäjät. Tarjoilu tarkoittaisi matkalipusta erillistä 

tuotetta, jonka myyjä olisi Finavian kahvilaketju. Vakaa olettamukseni on, että kahvilat 

kyllä myyvät tuotteittaan lentoyhtiöille tällä hetkellä, jolloin palveluntuottaja on tällöin 
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lentoyhtiö. Tässä mallissa lentoyhtiöt saisivat kyllä osansa heidän koneissaan tapahtu-

neesta tarjoilusta/tuotteiden nauttimisesta. Yhdysvalloissa lentoyhtiöt ovat kokeilleet 

ruoan myymistä lähtöportilla. – Tästä on mahdollista kehittää erilaisia variaatioita.   

 

Asiakas saisi itse päättää missä haluamansa tuotteensa nauttii, jolloin asiakkaille tämä 

tarkoittaisi valinnan vapautta ja parempaa palvelua. Lentolipun oston yhteydessä asiakas 

ostaisi ruokapalvelut erikseen ja voisi valita syökö sämpylänsä yms. lennolla vai lähtö- 

tai saapumislentoaseman kahvilassa. Paikalliset kahvilayrittäjät toimittaisivat tuotteet 

lennoille. Tällainen palvelu voisi vision mukaan toimia tulevaisuudessa ainakin joillakin 

reiteillä. Näillä lennoilla ateria ei automaattisesti kuuluisi hintaan ja se puolestaan ke-

ventäisi lentoyhtiöiden kustannuksia. Reitit olisivat luonnollisesti sen kaltaisia, joissa 

tällaiseen palvelumalliin voitaisiin siirtyä. Tätä kirjoittaessa en aivan tarkalleen ottaen 

tiedä, mistä kaikki lentoyhtiöt Finnairia lukuun ottamatta sämpylänsä yms. hankkivat ja 

millaisilla sopimuksilla. 
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