
PALMA – Palvelumuotoilulla uutta liiketoimintaa maaseudulle

PALVELUMUOTOILUN SANASTO

Asiakaskeskeinen 

Tuote tai palvelu suunnitellaan asiakasta varten eli asiakas on
suunnittelun keskiössä.

Asiakaslähtöinen / Käyttäjälähtöinen

Tuote tai palvelu on kehitetty alusta asti vuorovaikutuksessa 
käyttäjien kanssa ja asiakkaat ovat aktiivisesti mukana suun-
nittelussa.

Asiakaskokemus / Käyttäjäkokemus

Palveluissa on keskeistä se, miten asiakas kokee palvelun. En-
nen käyttöä, käytön aikana ja käytön jälkeen.Asiakaskokemus
on kaikkien kohtaamisten, mielikuvien ja tunteiden summa,
jotka asiakas muodostaa aktiivisesta tai passiivisesta vuoro-
vaikutuksesta yrityksen kanssa. Se koostuu toiminnasta, tun-
teista ja merkityksistä.

Asiakaspersoona / Käyttäjäpersoona

Kuvaus tyypillisestä asiakkaasta. Käyttäjäpersoonan avulla
voidaan asettua ja eläytyä käyttäjän asemaan sekä luodaan
yhteistä ymmärrystä asiakkaista ja käyttäjistä kehitys-
tiimin kesken. Näin saadaan parempi ymmärrys niistä te-
kijöistä, jotka on huomioitava palvelua suunniteltaessa. 
Ymmärrys perustuu havainnointiin, käyttäjätutkimukseen ja 
oikean asiakkaan kokemuksiin.

Design Drivers / Suunnitteluohjurit

Design driverit ovat käyttäjätutkimuksessa havaittuja asioita,
jotka ohjaavat suunnittelua. Niiden avulla asiakkaiden tarpeet, 
motivaatio ja tavoitteet tuodaan suunnitteluprosessin kes-
kiöön. Hyvin määritellyt ja valitut suunnitteluohjurit auttavat 
kehittämään selkeitä ja vahvoja käyttäjälähtöisiä konsepteja.

Empatia

Empatia tarkoittaa kykyä ymmärtää toisen näkökulmasta, mitä
tämä kokee. Sanan perusmerkitys viittaa myötätuntoiseen 
eläytymiseen, eli itsensä asettamista toisen asemaan. Yksi 
palvelumuotoilun keskeisimpiä asioita on empatia eli syvälli-
nen ja aito kiinnostus kohderyhmään.

Havainnointi

Havainnointi on aineistonhankintamenetelmä, jossa tutkitta-
vasta ilmiöstä kootaan tietoa sitä seuraamalla ja tekemällä 
havaintoja. Havainnointia käytetään mm. tuotteen tai palve-
lun suunnittelu- ja kehittämisvaiheessa, kun halutaan tutus-
tua tuotteen tai palvelun käyttäjiin ja käyttöympäristöihin. 
Havaintoja voidaan dokumentoida monin tavoin, esimerkiksi 
tekemällä muistiinpanoja, äänittämällä tai videoimalla.

Kokeilu

Kokeilun avulla testataan kehitettävää ideaa ja siihen liittyviä
olettamuksia. Kokeilusta saatava tieto vaikuttaa merkittävästi 
kehitysprojektin etenemiseen.

Konsepti

Konseptin avulla kuvataan palvelun keskeinen idea. Palvelu-
konsepti esittää yksittäisten ideoiden sijaan kokonaisen tari-
nan suuremmista linjoista. Sen avulla saadaan yhteinen ym-
märrys millaisesta palvelusta on kyse, miten se tuotetaan ja 
miten se vastaa asiakastarpeeseen.

Kosketuspiste / Kontaktipiste

Jokainen palvelutuokio muodostuu useasta eri kontaktipis-
teestä, joiden kautta asiakas on kontaktissa palveluun kaikil-
la aisteilla. Kosketuspiste on aktiivinen (esim. myymälässä) 
tai passiivinen (esim. verkkosivuilla) yrityksen ja asiakkaan 
välillä tapahtuvan vuorovaikutuksen paikka. Kosketuspisteitä 
ovat esimerkiksi ihmiset, esineet, ympäristöt ja toimintatavat.

Käyttäjä / Loppukäyttäjä

Asiakas ja loppukäyttäjä eivät välttämättä ole sama henkilö. 
Asiakas voi toimia palvelun tilaajana tai varaajana, mutta lop-
pukäyttäjä kuluttaa varsinaisen palvelun.

Muotoiluajattelu

Muotoilun rooli yhteiskunnassa on laajentunut perinteisestä 
tuotesuunnittelusta yhä monimutkaisempien kohteiden, kuten
palveluiden, vuorovaikutuksen, systeemien ja organisaatioiden
suunnitteluun. Muotoiluajattelu yhdistää empatian, luovuuden

ja rationaalisuuden ollen tiiviisti kytköksissä yrityksen tuoteke-
hitykseen ja koko liiketoimintaan.

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu on muotoiluajattelua hyödyntävä ja tulevai-
suuteen suuntaava työtapa. Palvelumuotoilun avulla liiketoi-
mintaa kehitetään systemaattisesti ja kokonaisvaltaisesti.
Tavoitteena on palvelukokemuksen käyttäjälähtöinen suunnit-
telu vastaamaan käyttäjien tarpeita sekä palvelun tarjoajan
liiketoiminnallisia tavoitteita. Palvelumuotoilun avulla
myös varmistetaan, että ratkaisuja etsitään asiakkaan näkö-
kulmasta oikeisiin ongelmiin. Palvelumuotoiluun liittyy myös
oleellisesti yhteiskehittäminen, jossa kootaan eri sidosryhmien
edustajia kehittämään palveluita yhdessä.

Palvelupolku

Palvelupolun avulla voidaan tutkia, mitkä tekijät vaikuttavat 
asiakkaan kokemukseen palvelusta. Palvelupolku on visuaa-
linen kuvaus asiakkaan vuorovaikutuksesta yrityksen kanssa. 
Asiakkaan matka voidaan jakaa yksinkertaistettuna kolmeen 
eri vaiheeseen: ennen, aikana ja jälkeen. Palvelupolun avulla 
voidaan tutkia, mitkä tekijät vaikuttavat asiakkaan kokemuk-
seen palvelusta.

Palvelutodisteet

Palvelutodisteiden avulla tehdään palvelu näkyväksi. Palvelu-
todisteet jaetaan palvelumaisemaan ja tavaroihin. Palvelumai-
semia ovat esimerkiksi rakennukset, parkkipaikat ja kyltit. Eli 
ne ympäristöt, joissa käyttäjä ja palveluntarjoaja kohtaavat. 
Palvelutodisteita ovat myös tavarat, jotka mahdollistavat pal-
velun toteuttamisen tai kommunikoinnin- esimerkiksi pääsyli-
put, laskut, esitteet tai työasut.

Palvelutuokio

Palvelupolku rakentuu jaksojen tai episodien sarjasta tai jou-
kostaosapalveluja, jotka yhdessä muodostavat asiakkaalle 
arvoa tuottavan palvelun kokonaisuuden. Yksittäistä episodia 
kutsutaan palvelutuokioksi. Jokainen palvelutuokio muodos-
tuu useasta eri kontaktipisteestä.
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PESTEL-ANALYYSI

POLITIIKKA

Miten hallinnolliset tekijät / muutokset vaikuttavat talouteen, 
liiketoiminnan harjoittamiseen, lainsäädäntöön, verotukseen 
tai rajoitteisiin?

TALOUS

Mitkä tekijät / muutokset vaikuttavat organisaatioiden 
toimintakykyyn, tuottavuuteen ja kehitykseen (esimerkiksi 
inflaatioon, verotukseen tai kuluttajien käytettävissä oleviin 
varoihin)?

SOSIAALISET TEKIJÄT

Miten uskomukset ja asenteet vaikuttavat yhteiskuntaan ja 
markkinoihin (esimerkiksi työuraan, ostokäyttäytymiseen tai 
tietoisuuteen terveydestä)?

TEKNOLOGIA

Miten teknologinen kehitys ja innovaatiot vaikuttavat toimialaan?

YMPÄRISTÖ

Miten ympäristötekijät / ilmastonmuutos vaikuttavat liiketoimin-
taan, raaka-aineiden saatavuuteen tai hiilijalanjälkeen?

LAINSÄÄDÄNTÖ

Miten muutokset lainsäädännössä vaikuttavat esimerkiksi 
työaikaan, kuluttajasuojaan tai tasa-arvoon?

PESTEL-analyysin avulla voidaan tutkia, miten yhteiskunnan eri osa-alueilla ja ympäristössä tapahtuvat muutok-
set vaikuttavat tulevaisuudessa yrityksen toimintaan. PESTEL muodostuu termeistä: Political, Economical, So-
cial, Technological, Environmental ja Legal. Kukin näistä osa-alueista asettaa reunaehtoja liiketoiminnalle, mutta 
niiden tunnistaminen tarjoaa yritykselle suurta kilpailuetua. 
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VERKOSTOT

• Keitä ovat avainpartnerit?
• Mitä partnereilta hankitaan? 
• Mitä toimintoja partnerit suorittavat?
• Millaisia uusia verkostoja tarvitaan?

YDINTOIMINNOT

• Mitä toimintoja yrityksen arvon  
tuottaminen, asiakassuhteet ja  
tulovirtojen käsittely vaativat?

ASIAKASSUHTEET

• Millaisia suhteita asiakkaat odottavat 
ja millaiset suhteet heihin on jo luotu 
(esim. mahdollisuus arvioida ja kehit-
tää tuotteita / jälkimarkkinointi)?

KANAVAT

• Millaisia kanavia pitkin asiakkaat     
haluavat tulla tavoitetuksi?

• Miten asiakkaat tavoitetaan tällä  
hetkellä ja mitkä kanavat toimivat 
parhaiten?

TARJOOMA

• Millaisia asiakkaan ongelmia   
ratkaistaan ja millaista arvoa yritys 
haluaa luoda asiakkaalle?

• Millaisia tuote- tai palvelukokonai-
suuksia tarjotaan eri asiakasryhmille?

ASIAKKAAT

• Kenelle yritys haluaa tuottaa arvoa     
ja palveluja?

• Ketkä ovat palvelun tärkeimmät  
asiakkaat?

RESURSSIT

• Mitä resursseja arvon tuottaminen, 
jakelukanavat, asiakassuhteet ja  
tulovirtojen käsittely tarvitsevat?

KUSTANNUSRAKENNE

• Mistä syntyvät suurimmat kustannukset liiketoiminnassa? 
• Mitkä resurssit / aktiviteetit ovat kalleimmat?
• Voiko kustannuksiin vaikuttaa?

TULOVIRRAT

• Mistä yrityksen tulovirta muodostuu (esim. tuotteiden / palveluiden myyminen, vuokraus, mainostaminen)? 
• Millä tavoin asiakkaat maksavat palveluista? 
• Miten paljon jokainen tulovirta tuottaa kokonaistuloihin?

BUSINESS MODEL CANVAS Liiketoimintamallin avulla kuvataan keitä ovat organisaation asiakkaat, mitkä ovat organisaation ydintoiminnot, 
sekä millaisia resursseja, verkostoja ja kanavia tarjooman tuottamiseen vaaditaan. Tiivistettynä liiketoimintamal-
lin avulla kiteytetään kuinka organisaatio luo ja toimittaa arvoa.
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KANSAINVÄLISET YHTEISTYÖKUMPPANIT

SIDOSRYHMÄKARTTA
Sidosryhmäkartta auttaa tunnistamaan yrityksen sidosryhmät ja asettamaan ne tärkeysjärjestykseen. 
Se on apuna myös mietittäessä mahdollisia uusia yhteistyökumppaneita.

TÄRKEIMMÄT SIDOSRYHMÄT?

Ketkä ovat sellaisia yhteistyökumppaneita, 
joita ilman emme pärjää?

HAASTEELLISET SIDOSRYHMÄT?

Miten voisimme kehittää yhteistyötä näiden tahojen kanssa?

HALUTUT SIDOSRYHMÄT?

Kenen kanssa haluaisimme jatkossa tehdä yhteistyötä?

POTENTIAALISET SIDOSRYHMÄT?

Kuka voisi olla uusi ja yllättävä yhteistyökumppani? 
Millaisia mahdollisuuksia muut toimialat tarjoavat?
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TYÖKUMPPANIT (esim. alihankkijat, tavarantoim
ittajat)

KANSALLISET YHTEISTYÖKUMPPANIT
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SISÄISET 
SIDOSRYHMÄT
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TAUSTATIEDOT

Nimi

Ikä

Ammatti

Kotipaikka

Perhe
 

Harrastukset

PERSOONA

introvertti extrovertti

analyyttinen luova

passiivinen aktiivinen

sotkuinen järjestelmällinen

edelläkävijä viimeinen

MATKAILIJATYYPPI

aktiivilomailija ”leppostelija”

sosiaalinen rauhaa rakastava

suorittaja  rentoutuja

suunnittelija hetkessä eläjä

perinteikäs uuden etsijä

ASIAT, JOTKA ÄRSYTTÄVÄT

UNELMAT

MATKAILIJANA ARVOSTAA

KANAVAT, JOITA KÄYTTÄÄ

ASIAKASPERSOONA Kuvaus tyypillisestä asiakkaasta. Käyttäjäpersoonan avulla voidaan asettua ja eläytyä käyttäjän asemaan. Näin 
saadaan parempi ymmärrys niistä tekijöistä, jotka on huomioitava palvelua suunniteltaessa. Perustuu havain-
nointiin ja oikean asiakkaan kokemuksiin, jotka on kerätty esimerkiksi haastattelemalla.

MOTIVAATTORIT

kohteen turvallisuus

kohteen ekologisuus

kohteen trendikkyys 

kohteen hintataso 

kohteen lisäpalvelut

kohteen ruokapalvelut  
  
kohteen maisema

kohteen aitous   
 
kohteen kulttuuriympäristö

uudet tuttavuudet
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EMPATIAKARTTA
Ymmärrä paremmin asiakastasi ja löydä mahdollisia palvelun kipupisteitä asiakkaan näkökulmasta.
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Empatiakartan avulla voidaan tarkastella nykyistä palvelua asiakkaan silmin, ja pohtia asiakkaan arvomaailmaa ja 
kokemuksia palvelusta. Sen avulla tunnistetaan asiakkaiden tunteita, tarpeita, ajatuksia ja pelkoja, jotka liittyvät 
palvelujen kehittämiseen.

MITÄ ASIAKAS SANOO JA TEKEE?

MITÄ ASIAKAS AJATTELEE JA TUNTEE?

MITÄ ASIAKAS TOIVOO?

MIKÄ ASIAKASTA ESTÄÄ TAI PELOTTAA?

MITÄ ASIAKAS NÄKEE?

MITÄ ASIAKAS KUULEE?

IDEAT JA RATKAISUEHDOTUKSET

Listaa alle konkreettisia keinoja, miten nykyinen palvelukoke-
mus olisi asiakkaalle mieluisampi ja onnistuneempi.

TEHTÄVÄ

Asettaudu asiakkaasi saappaisiin ja pohdi millainen arvo-
maailma hänellä on, mikä häntä kiinnostaa ja mikä on 
hänen suhteensa kehitettävään palveluun? 

• Mitä asiakas tekee? Mitä hän sanoo? Miten hän toimii
ja reagoi palvelutilanteessa? Millainen on hänen 
asenteensa palvelua kohtaan ja mitä hän kertoo muille?

• Mitä asiakas näkee? Kuvailkaa palvelutilannetta ja sen
ympäristöä. Asettaako ympäristö haasteita hänelle? Miten
asiakas suhtautuu palveluympäristöön?

• Mitä asiakas tuntee ja ajattelee? Mitä asiakas tuntee pal-
velutilanteessa? Mitä asioita hän pitää tärkeänä? Millaiset
sisäiset motiivit ja ajatukset ohjaavat hänen käytöstään
palvelutilanteessa?

• Mitä asiakas kuulee? Millaisilla ulkopuolisilla asioilla on
vaikutusta hänen toimintaansa ja asenteeseensa? Vaikut-
tavatko muiden kommentit suhtautumiseen? Miten?

• Mitä asiakas pelkää? (pelot, ongelmat, estot) Mitkä ovat
palvelun kipupisteitä asiakkaan näkökulmasta? Mitkä asiat
palvelutilanteessa tuottavat murheita asiakkaalle? Millaisia
kipupisteitä asiakkaalla on?

• Mitä asiakas toivoo? (toiveet, halut, tarpeet) Mitkä asiat
palvelussa tuottavat iloa asiakkaalle? Millaisia onnistumi-
sia hän odottaa palvelulta?

VINKKEJÄ HARJOITUKSEEN

• Pysy asiakkaan roolissa. Mieti palvelua kriittisesti hänen
näkökulmastaan ja eläydy kokemuksiin ja tarpeisiin.

• Mieti konkreettista palvelukokemusta ja ympäristöä.
Millaisessa tilassa palvelu tapahtuu? Millaiset ulkoiset ja
sisäiset tekijät vaikuttavat kokemukseen?

• Muista tarkastella asiakkaan kokemusta kokonaisuutena:
ennen, aikana ja jälkeen.
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ENNEN AIKANA JÄLKEEN

APUKYSYMYKSIÄ:

• Millaisia kanavia asiakas käyttää tiedon etsintään?
• Miten palvelun varaus tapahtuu?
• Saako asiakas riittävästi tietoa ennen saapumista?
• Millä asiakas saapuu paikalle? 
• Millainen opastus asiakasta ohjaa?
• Näkyykö maisema ja ruoka viestinnässä?

APUKYSYMYKSIÄ:

• Miten asiakas toimii kohteessa?
• Miten tarinallisuus näkyy palvelussa? 
• Miten asiakas kokee ympäristön ja maiseman?
• Vastaako viestintä todellisuutta, esim.maisema?
• Missä kohdissa asiakkaan odotukset voisi ylittää?
• Miten asiakas voisi osallistua palvelun kehittämiseen?

APUKYSYMYKSIÄ:

• Miten asiakas jakaa kokemuksen somessa?
• Miten asiakas antaa palautetta?
• Kenelle asiakas kertoo saamastaan palvelusta?
• Miten palvelua jälkimarkkinoidaan?
• Mikä saa asiakkaan palaamaan uudelleen?

ASIAKKAAN MATKA 
PALVELUPOLULLA

Palvelupolun avulla voidaan tutkia, mitkä tekijät vaikuttavat asiakkaan kokemukseen palvelusta. Palvelupolku on 
visuaalinen kuvaus asiakkaan vuorovaikutuksesta yrityksen kanssa. Asiakkaan matka voidaan jakaa polulla yksin-
kertaistettuna kolmeen eri vaiheeseen: ennen, aikana ja jälkeen, eli mistä asiakas tulee, mitä tapahtuu, kun hän 
käyttää yrityksen palveluita ja minne asiakas menee sen jälkeen. Palvelupolku muodostuu palvelutuokioista, sekä 
kontaktipisteistä, joita ovat esimerkiksi palveluun liittyvät tilat, esineet ja ihmiset.
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Tekikö asiakas itse varauksen? 

Miten varaustilanne sujui? Mitä tilanteessa tapahtui? 

Sisälsikö varausvahvistus kaikki tarpeelliset tiedot?

Saiko asiakas etukäteen tietoa myös muista alueen palvelusta?

Tarjottiinko asiakkaalle lisäpalveluja ennen saapumista?

VAIHEET ENNEN PALVELUA
Muokkaa kysymyksiä asiakkaan mukaan.

Mitä kautta asiakas löysi yrityksen (verkkosivut, some)?

Vierailiko asiakas yrityksen verkkosivuilla? Millä laitteella? 

Löysikö hän sivuilta tarvitsemansa tiedon? 

Mitkä asiat ovat erityisen tärkeitä tällaista kohdetta etsittäessä? 

Miksi asiakas valitsi juuri tämän palvelun tai kohteen? 

PERUSTIEDOT

Haastateltavan nimi, ikä ja asuinpaikka?

Vierailun ajankohta ja tarkoitus (työ vai vapaa-aika)?

Mihin kohderyhmään asiakas kuuluu  (esim. kokousasiakas)?

Onko asiakas käyttänyt palvelua aiemmin? Milloin?

Muita huomioita?

OPI YMMÄRTÄMÄÄN 
ASIAKASTASI 1/2

Haastattele asiakkaitasi seuraavien kysymysten avulla. Muokkaa ja tarkenna kysymyksiä oman toimialasi ja tar-
peidesi mukaan. Älä tyydy kyllä tai ei vastauksiin, vaan kysy tarkentavia kysymyksiä, kuten miksi? Pohdi haastat-
telun aikana, mitkä tekijät vaikuttavat asiakkaan päätöksiin ja vastauksiin.
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OPI YMMÄRTÄMÄÄN 
ASIAKASTASI 2/2

VAIHEET PALVELUN JÄLKEEN
Muokkaa kysymyksiä asiakkaan mukaan.

Millainen kokemus asiakkaalle jäi palvelusta kokonaisuutena?

Suositteliko asiakas palvelua eteenpäin? Miten ja kenelle?

Mitkä ovat asiakkaalle mieluisimmat palautekanavat?

Millaisia kehittämisehdotuksia asiakkaalle syntyi?

Miten asiakasta kontaktoitiin palvelun jälkeen?

Olisiko asiakas kaivannut lisäpalveluja, millaisia?

Saiko asiakas riittävästi tietoa myös alueen muista kohteista? 

Miten kommunikointi henkilökunnan kanssa sujui?

Mitä asiakas pitää tärkeänä tällaista palvelua käytettäessä? 

Mikä oli palvelussa parasta / ei vastannut odotuksia? 

VAIHEET PALVELUN AIKANA
Muokkaa kysymyksiä asiakkaan mukaan.

Löysikö asiakas hyvin kohteeseen? (kartat, opasteet, info)

Miten ja mistä hän saapui? (kulkuneuvo, reitti)

Vastasiko kohde odotuksia / asiakkaan mielikuvaa? 

Kuka asiakkaan otti vastaan?

Mitä asiakas teki kohteessa?
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ASIAKASSEGMENTOINTI
Maiseman näkökulmasta luodut matkailijasegmentit auttavat tunnistamaan palvelusi kohderyhmät.
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KOHDERYHMÄ

Mitkä kohderyhmät ovat tärkeimpiä toiminnassasi?

Mikä kohderymä voisi olla potentiaalinen tulevaisuudessa?

Miten viestit palvelustasi asiakkaille?

Miten huomioit eri kohderyhmät ja kansallisuudet viestinnässä?

Millä perusteella asiakas valitsee palvelusi?

AITOUDEN ETSIJÄT 
(AUTHENTIC LIFESTYLE SEEKERS) 
haluavat tutustua paikalliseen elämäntapaan. Tämä ryh-
mä liikkuu niin kaupungissa kuin maaseudulla. He nautti-
vat luonnosta ja suosivat erikoismajoituksia.  

AKTIIVISET SEIKKAILIJAT 
(ACTIVITY ENTHUSIASTS) 
haluavat kokea luontoa ja kauniita maisemia aktiviteet-
tien kautta. Tämä on eniten Suomeen matkustamisesta 
kiinnostunut ryhmä. 

LUONNON IHMEIDEN METSÄSTÄJÄT 
(NATURE WONDER HUNTERS) 
hakevat ainutlaatuisia luontokokemuksia. Heitä kiinnosta-
vat erityisesti Suomen metsät ja kansallispuistot, revontulet 
ja yötön yö. Tälle ryhmälle tärkeintä on nähdä luonnonih-
meitä, ikuistaa niitä ja jakaa kuvia kokemuksistaan. Heillä 
on hyvin tarkka motiivi matkustamiskohteiden valinnassa. 

LUONTONAUTISKELIJAT 
(NATURE EXPLORERS) 
haluavat kokea luontoa, mutta heidän matkustusmotiivina 
on akkujen lataus ja luonnonrauhan kokeminen. Sienestys 
ja marjastus kiinnostaa tätä kohderyhmää. 

Aktiiviset seikkailijat, luontonautiskelijat  ja luonnon ihmei-
den metsästäjät haluavat kokea paikallista luontoa ja oikean 
talven. Heillä kaikilla on omanlaisensa suhde luontoon. 

Aitouden etsijät ja suomalaisen luksuksen etsijät haluavat 
kokea kulttuuria ja paikallista elämäntapaa. Suomalainen 
luonto ja maisema voivat kuitenkin olla tärkeä osa heidän 
matkustuskokemusta. 

SUOMALAISEN LUKSUKSEN ETSIJÄT 
(COMFORT SEEKERS) 

ovat kiinnostuneita kevyistä liikunta-aktiviteeteista luon-
nossa, hyvinvointipalveluista sekä erikoismajoituksista. 
He hakevat kokonaisvaltaista hyvinvointia ja aikaa itselle.  

TUNNE ASIAKKAASI PAREMMIN

Asiakassegmentoinnin avulla ymmärrät paremmin asiakkaittesi haluja ja tarpeita. Parempi asiakasymmärrys 
ja kohderyhmän tarkka määrittely auttavat kohdentamaan palvelusi markkinointia ja tunnistamaan palvelusi 
vahvuuksia sekä potentiaalisia markkinoita.
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RUOKAMAISEMA
Pohja auttaa kehittämään ruokaa ja maisemaa yhdistäviä tuotteita.

KUKA ON ASIAKAS?

• Asiakasryhmät
• Miten tavoitat heidät?

MITÄ TARJOAMME ASIAKKAILLE?

• Palvelu, tuote, tarinat
• Miten asiakas osallistuu palvelun toteutumiseen?

MITEN PALVELUSTA SAADAAN ONNISTUNUT?

• Näkymättömät prosessit
• Haasteet

KENEN KANSSA TUOTETTA TOTEUTETAAN YHTEISTYÖSSÄ?

• Mitä tarvitaan yhteistyön onnistumiseen?

MISSÄ PALVELU TAPAHTUU?

• Miten maisemaa hyödynnetään?

Maisema ja ruoka ovat läsnä lähes kaikissa matkailutuotteissa. Ruokamaisematuotteet voidaan toteuttaa ruo-
kareitteinä maisemassa, eväsretkinä, kattauksina ja ruokailuhetkinä luonnon keskellä tai avarassa maisemassa. 
Makumatka maisemaan voidaan toteuttaa niin, että matkailija osallistuu myös raaka-aineiden hankkimiseen ja 
ruuan valmistamiseen luonnossa tai kulttuurimaisemassa ja kaiken kruunaa yhteinen ruokailuhetki.
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TUOTEKORTTI 1/2
Tuotekortti kuvaa palvelun sisällön ja asiakkaan siitä saaman arvon. Se sisältää palvelun 
asiakaslupauksen ja palvelukonseptin sisällön.

TUOTTEEN KUVAUS

Pääotsikko  / tuotteen nimi

Alaotsikko / tuotteen tarkennus

Tuotesisällön lyhyt kuvaus ”hissipuhe”

Saatavuus & toteutusajankohta

Kesto

YKSITYISKOHDAT

Henkilömäärä (min-max) 

Ohjelmarunko / aikataulu

Toteutuspaikka & reitti 

Rajoitukset / esteettömyys (liikkuminen, sää, erityisryhmät)

Tarvittavat varusteet (mitä asiakkaan huomioitava)

Majoituskuvaus & varustetaso (tilat, välineet, elektroniikka)

Lisätiedot (esim. onko opastusta)

HINNOITTELU

Perushinta ja myyjän yhteystiedot

Hinnat erityisryhmiille (lapset, opiskelijat, eläkeläiset yms.)

Alennukset (esim. ryhmäalennukset / early bird)

Tarkka kuvaus mitä perushinta sisältää?

Mahdolliset lisäpalvelut ja niiden hinnat

Ennakkovarausaikataulut (varaus viimeistään?)

TUOTEKORTTI ON SAMALLA TUOTTEEN 
MYYNTIVÄLINE JA TUOTESELOSTE.

Tuotekortti koostaa kaiken oleellisen tiedon tuotteesta yhteen 
paikkaan (myös laskutus- ja sopimustiedot) ja se sisältää oleel-
lisen tiedon myynnin tueksi. Ulkoinen tuotekortti on asiakkaal-
le tarkoitettu esite tai tuoteseloste palvelusta ja siitä selviävät 
mm. tuotteen nimi ja ajankohta. Tuotekortti sisältää myös hin-
ta- ja voimassaolotietoja sekä kuvauksen siitä, mitä matkan 
hintaan kuuluu.
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TUOTEKORTTI 2/2

PERUSTELUT

Mitä erilaista tai kiinnostavaa kohde tarjoaa?

Mihin kysyntään tai tarpeisiin kohde vastaa?

Mitkä ovat edut ja hyödyt asiakkaalle?

Mikä on kohteen myyntivaltti (UPS, Unique Selling Point)?

Miksi asiakas valitsisi juuri tämän alueen tai kohteen? 

SISÄLLÖLLISET ELEMENTIT
Suoraan hyödynnettävissä markkinointimateriaaleissa.

Mitä aistittavaa, opittavaa ja koettavaa kohteessa on? 

Millainen mielikuva asiakkaalle on tarkoitus luoda?

Millainen tarina tukee tuotetta / palvelua?

Miltä palvelun halutaan näyttävän? (värit, kuvat, tyyli)

Muita huomioita?

LAATU 
Millä (laatutesterin*) mittareilla toimintaa tarkastellaan? 

Toimintatavat, tekniset vaatimukset, asiakashallinta?

Mitä parannettavaa tuotteessa on?

Millaisia riskejä tuote sisältää? Miten turvallisuus on huomioitu?

Miten ympäristöystävällisyys on huomioitu?

Täyttyvätkö Visit Finlandin kv. kriteerit tuotteen kohdalla?
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*Visit Finlandin laatutesterin löydät osoitteesta: http://www.visitfinland.fi/wp-content/uploads/2013/09/cf_laa-
tutesteri2013_vedos3.pdf ja kansainvälistymiskriteerit löydät osoitteesta: https://www.businessfinland.fi/globa-
lassets/julkaisut/visit-finland/tutkimukset/2019/vf_kansainvalistymisopas_2019.pdf
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HENKILÖSTÖKEHITETTÄVÄ PALVELU

PÄIVÄMÄÄRÄ

HENKILÖKUNNAN OSALLISTAMINEN
Yrityksen palvelukuvauksen hahmottaminen visuaalisen Service Blueprint -mallin avulla synnyttää 
yhteistä ymmärrystä palvelusta. Service Blueprint on kuin palvelun käsikirjoitus.
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ASIAKKAAN TOIMINTA
(Esim. varaaminen, saapuminen)

TUKIPROSESSIT
(Esim. siivous, hankinnat, ympäristön 
ylläpito, varusteiden huolto)

HENKILÖSTÖN VUOROVAIKU-
TUS ASIAKKAAN KANSSA
(Esim. varausvahvistus, tervehtiminen, 
opastus, some)

TAUSTATOIMINNOT
(Esim. varauksen rekisteröinti, asiakkaan 
sisäänkirjaaminen)

ASIAKKAALLE NÄKYVÄT 
FYYSISET ELEMENTIT
(Esim. varaussivusto, palveluympäristö, 
opasteet, tilat, esineet, varusteet)

HENKILÖSTÖ ON TÄRKEÄ OSA PALVELUN KEHITTYMISTÄ. 
Asiakasrajapinnassa työskentelevät henkilöt ovat avainasemassa yrityksen asiakaskokemuk-
sen ja brändin rakentumisessa. Esimiehen tehtävänä on luoda avoin ilmapiiri, joka edesauttaa 
johdon ja henkilöstön välisen keskusteluyhteyden syntyä. Työntekijäkokemuksen huomiointi 
edistää yrityksen menestymistä. Koko henkilöstön tulee sisäistää yrityksen arvot ja palvelulu-
paus sekä tietää, mitkä resurssit heillä ovat käytössä. Kehittämiseen osallistuminen sitouttaa 
henkilökuntaa myös viemään palvelulupausta käytäntöön. Visuaalinen malli auttaa hahmotta-
maan, mikä osa palvelusta on asiakkaalle näkyvää ja näkymätöntä. Sen avulla henkilöstö ja joh-
to voivat arvioida yhdessä, mitkä palvelun osat ovat tärkeitä ja mitä voidaan karsia tai muuttaa. 

ASIAKKAALLE NÄKYMÄTÖN RAJA

VUOROVAIKUTUKSEN RAJA

ASIAKKAAN MATKA PALVELUPOLULLA
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HINNOITTELUPOLKU
Hinnoittelu on yrityksesi tärkein kannattavuuden osatekijä. Hinnoittelu on kokonaisuus, jonka 
suunnitteluun, laskentaan, kokeiluun, seurantaan ja reagointiin kannattaa varata aikaa ja ajatusta.

Luopuminen kannattam
attom

ista tuotteista ja palvelu
is

ta
 ->

 u
us

ie
n 

su
unnittelu!

EROTTAUTUMISTEKIJÄT

• laatuun panostaminen
• asiakasarvon luominen (hyöty, arvo, status, 

tunne, lifestyle...)
• hinta (osa tuote- / palvelumielikuvaa)

-> Pohdi ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä!
-> Hintakilpailuissa panosta tehokkaampiin 
prosesseihin ja halvempaan tuotantoon! 

MYYNTIHINNAN LASKEMINEN

• Todellisen työajan selvittäminen
• Palkkatason asettaminen (yrittäjän palkka 

= ammattityöntekijän palkka x 2150h x 1,3)
• Omakustannusarvo & tuntihinta
• Myyntiyksikkö (kpl, aika, kg, elämys...)
• Komissiovara 25-30 % 

-> Muista linjakas hinnoittelu / piilokulut, 
ja pohdi, mitä kiinteitä kuluja syntyy joka 
tapauksessa, vaikka myyntiä ei olisi.

MYYTÄVÄT TUOTTEET / PALVELUT

• Tuotteen / palvelun asiakkaat
• Tuotteen / palvelun elinkaari
• Tuotteen / palvelun saatavuus
• Tuotteen / palvelun sesongit
• Markkinatilanne (kysyntä & tarjonta)

-> Pohdi myytkö palvelua vai 
palvelua ja tuotetta palvelun osana?

MINIMILIIKEVAIHTO

• LV, jolloin asetetut tavoitteet (esim. tulos 
tai kate-%) saavutetaan

• Myyntitavoite kk, vko ja pv-tasolla

-> Pohdi mitä tämä tarkoittaa   
käytännössä (esim. tarjousta / vko)? 

HINNOITTELUN TARKISTUS

• Rahoituslaskelmat asiantuntijan avulla 

-> Ota avuksi esim. ProAgrian yrityspalvelut! 
-> Lisätietoa hinnoittelusta löydät osoitteesta: 
https://www.yritystulkki.fi/fi/alue/proagria/
aloittava-yrittaja/hinnoittelu/palveluyritys/

HINNOITTELUN VIILAUS

• Kanta-asiakkaiden palkitseminen
• Erilaiset kampanjat
• Alennukset (muista, että syövät  

katetta ja heikentävät kannattavuutta) 

-> Huomioi suunnittelussa inflaation 
vaikutus!

TUOTE / PALVELUPILOTTI

• Hinnan määrittäminen
• Myynnin aloitus

-> Kysy asiakkailta palautetta myös   
hinnoittelusta!

TARJONTA

• Myytävien palveluiden lukumäärä
• Realistinen vuotuinen myyntimäärä
• Käytettävissä olevat resurssit (työaika)
• Ryhmäkoot (max ja min)

-> Pohdi mitä tarvitaan palvelun tuottamiseen! 
-> Varaa 1300 laskutustuntia vuodessa per hlö.

TARJOOMA KAPASI-
TEETTI

MENEKIN
SEURANTA

REAGOINTI

UUDELLEEN
HINNOITTELU

TARJOOMAN 
UUDELLEEN
ARVIOINTI

NOLLA-
PISTE

KUSTAN-
NUKSET

TULOS-
SUUNNIT.

HINTA-
KOKEILU
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HINNOITTELU

Millaista voittoa tavoittelet yrityksellesi tulevana tilikautena?

Mitkä ovat yrityksen suurimmat kuluerät?

Mitä kuluja syntyy myynnin määrästä riippumatta? 

KANNATTAVUUS

Millainen on yrityksesi toiminta-aste?

Miten tekemistä voitaisiin tehostaa?

Millainen yhteistyö muiden yritysten kanssa edistäisi 
kustannustehokkuutta? 

HENKILÖSTÖ

Millaiset ovat yrityksesi kiinteät kulut jaettuna työntekijöiden 
määrällä?

Ketkä ovat yrityksesi käyntikortit ja avainhenkilöt asiakas-
kokemuksen näkökulmasta?

Miten sitoutat ja varmistat pysyvyyden ja palvelun laadun? 

HINNOITTELUN ABC
Menestyvän yrityksen kannattavuus perustuu suunnitelmalliseen toteutukseen, seurantaan ja reagointiin. Kannattavan 
hinnoittelun rakentamisessa sinua auttaa Palman Hinnoittelupolku -malli sekä ProAgria Yrityspalvelujen asiantuntijat.

PERUSTELUT

Kannattava hinnoittelu perustuu:
• Kohtuulliseen voitontavoitteluun
• Todellisiin kuluihin
• Toiminnan kustannustehokkuuteen (mm. ostot, hävikki)
• Kustannus- ja kateseurantaan
• Asiakkaiden tuntemiseen
• Maltillisiin hinnanalennuksiin ja järkeviin asiakasetuihin
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KANNATTAVA HINNOITTELU PERUSTUU
 

• Kohtuulliseen voitontavoitteluun
• Todellisiin kuluihin
• Toiminnan kustannustehokkuuteen (mm. ostot, hävikki)
• Kustannus- ja kateseurantaan
• Asiakkaiden tuntemiseen
• Maltillisiin hinnanalennuksiin ja järkeviin asiakasetuihin

KANNATTAVUUS MUODOSTUU KOLMESTA KIVIJALASTA
 

• Tekemisestä 
 -> kilpailukyky, innovaatiot, tehokkuus, fokus, yhteistyö ja verkostot

• Asiakaskokemuksesta 
 -> palvelu, laatu, myynti, markkinointiviestintä, asiakkaan tunteminen

• Talousosaamisesta 
 ->laskenta ja hinnoittelu, talouden hallinta ja seuranta

KANNATTAVA YRITYS

Palveluyrityksen kannattavuus riippuu yrityksen 
toiminta-asteesta, eli siitä miten suuri osa työajasta 
voidaan laskuttaa asiakkaalta. 

HINNOITTELE OIKEIN

A) kustannusten kattamiseksi 
B) voiton saavuttamiseksi -> kannattavuus 
C) toiminnan kehittämiseksi -> kilpailukyky

OIKEA HENKILÖSTÖ ON KULTAA

Palvelualoilla yrityksen suurin kuluerä on yleensä henki-
löstön palkat. Henkilöstö on usein asiakaskokemukseen  
ja asiakastyytyväisyyteen vaikuttava tekijä. 

HINNOITTELU ON YRITYKSEN 
KANNATTAVUUDEN MERKIT-
TÄVIN YKSITTÄINEN TEKIJÄ!
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PALVELUN BRÄNDÄYS

BRÄNDISTRATEGIA

Brändistrategia on ohjenuora johdonmukaiselle brändin rakentamiselle. Se perustuu aina yhdessä sovittuihin linjauksiin ja 
selkiyttää yrityksen sisäistä toimintaa. Brändistrategian toinen keskeinen tehtävä on kirkastaa yrityksen ulkoinen olemus.
Hyvän markkinoinnin perusedellytys on aina toimiva brändistrategia.

Brändi on yksinkertaistettuna maine. Voi myös ajatella, että brändi on tunne – ”gut feeling” jostakin henkilöstä, 
tuotteesta tai yrityksestä. Brändiä voi rakentaa ja ohjailla, mutta loppujen lopuksi muut päättävät millainen brän-
disi on. Jokaisen menestyvän brändin taustalla on uniikkius. Tällaisella yrityksellä on aina jokin erilainen, oma ja 
tunnistettava äänensä. 

VISIO
Millainen yrityksenne haluaa ja voi olla tulevaisuudessa?

MISSIO
Mikä on yrityksenne toiminta-ajatus? 

ARVOT
Asiat, joihin yrityksenne ihan oikeasti uskoo.

YDINVIESTI
Tunteisiin vetoava perusviesti, joka tiivistää palvelun hyödyt.

BRÄNDIPERSOONA
Brändin inhimilliset piirteet. Millainen ”tyyppi” yrityksenne on?

PUHEENTAPA
Miten yrityksenne puhuu ja miltä se kuulostaa ulospäin.

KOHDERYHMÄ
Ihmiset, joille yrityksenne tuotteet on tarkoitettu. 

EROTTUMINEN
”Oma juttu”, joka erottaa yrityksenne kilpailijoista.

MAINE
Asiakkaiden kokemukset ja mielikuvat yrityksestä.

TULEVAISUUS
Miltä yrityksen tulevaisuus näyttää tällä hetkellä?
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MARKKINOINTISUUNNITELMA
Mieti ja hahmota markkinointisuunnitelman avulla seuraavan vuoden markkinoinnin tavoitteet. 
Päätä toimenpiteet ja reusrssit, jotka ohjaavat arjen tekemistä.

TAVOITE
Mitä haluan markkinoinnilla saavuttaa? 
Mittareina mm. myynti, myyntikate, käyttö- 
tai tuotekate, asiakasmäärä, keskiostos ja 
markkinaosuus.

TUOTTEET & PALVELUT
Mitä lähden markkinoimaan?
Millaisen asiakkaan tarpeen ratkaisen?

Laajempi täytettävä tuotekortti löytyy TÄÄLTÄ

Asiakaslupaus Mitä arvoa voin asiakkaalle luvata? Miksi hänen kannattaisi ostaa juuri minulta? 

KANAVAT
Missä kohtaan asiakkaan?

Yrityksen nettisivut

Verkkokauppa

Sähköposti

Facebook

Instagram

Youtube

Linkedin

Media

Esitteet / flyerit

ASIAKKAAT
Tärkeimmät asiakassegmentit?

Yritysasiakkaat

Kokousasiakkaat

Koululaiset

Perheet

Pariskunnat

Mökkiasiakkaat

Turistit

Juhla-asiakkaat

Eläkeläiset

Matkanjärjestäjät

Verkostot

Puskaradio

Tilaisuudet, messut

Booking.com

Bokun / Johku

Citybreikkaajat

Luontonautiskelijat

Seikkailijat

Aitouden etsijät

Luksuksen etsijät

Luontoihmeiden 
metsästäjät

KANAVA
Missä kohtaan asiakkaan?

TAVOITE
Mitä saavutan juuri tämän 
kanavan markkinoinnilla?

TOTEUTUS
MIllä toimenpiteillä pääsen 
tavoitteeseen?

KUSTANNUS
Miten paljon käytän aikaa 
/ rahaa markkinointiin?

SEURANTA
Miten ja millä mittareilla 
seuraan tuloksia?K
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MARKKINOINNIN VUOSIKELLO

HUHTIKUU

VUOSIKELLO on mainio suunnittelun väline, jota 
käytetään paljon erilaisten yritysten ja muiden 
organisaatioiden töiden suunnittelussa. 

Vuosikellon avulla voit ennakoida yrityksesi vuoden-
kiertoa, jolloin asiat eivät jää viime tinkaan. Tämä on 
erityisen tärkeää matkailuyrityksissä, kun toiminta 
vaihtelee voimakkaasti vuodenaikojen mukaan.

Merkitse kalenteritauluun kaikki ne valmistelut ja tie-
dossa olevat tapahtumat, sekä tehtävät kuten esim. 
markkinointitoimenpiteet. Aikatauluta vuosikelloon 
esimerkiksi sesongit, kampanjat, juhlapäivät ja hiljai-
set ajat, joille haluat lisää asiakkaita.

Muista varata riittävästi aikaa valmisteluun! 

Esimerkiksi tulevan kesän tapahtumista on moniin 
matkailuesitteisiin ja -kalentereihin kerrottava jo 
edellissyksynä tai uusi hinnasto on saatava verkko-
sivuille hyvissä ajoin ennen kuin seuraavan sesongin 
varauksia ruvetaan tekemään.

TAMMIKUU

HELMIKUU

MAALISKUU

TOUKOKUU HEINÄKUU JOULUKUU

MARRASKUU

LOKAKUU

SYYSKUU

ELOKUUKESÄKUU
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PALAUTTEEN KERÄÄMINEN
Palautteen kerääminen auttaa yritystä kehittämään tuotetta ja palvelua asiakaslähtöisesti. 

OLE AKTIIVINEN!   Reagoi ja vastaa asiakkaiden antamaan palautteeseen. 

OLE AITO JA AVOIN!  Palvele henkilökohtaisesti ja kysy tarkentavia kysymyksiä.

OLE ROHKEA!    Tartu rohkeasti myös negatiivisiin kommentteihin.

TUOTA RATKAISUJA!  Auta asiakasta ongelmanratkaisussa. 

REAGOI NOPEASTI! Nopea reagointi voi auttaa sammuttamaan leviävät tulipalot.

ÄLÄ PROVOSOIDU!  Asettaudu palautteen antajan asemaan. 

HUOLEHDI!    Koko organisaation on tärkeää ymmärtää palautteen tärkeys.

PALAUTE

Keneltä palautetta kerätään ja minkä takia?

Onko palautteen kerääminen aktiivista ja systemaattista?

Millaisia palautekanavia käytetään (luettele)?

Sopivatko kanavat kohderyhmille? Miksi?

Mitä palautelomakkeessa kysytään?

PALAUTTEEN ANALYSOINTI

Mitä asiaa palaute koskee?

Antaako palaute kattavasti tietoa kehittämisen tueksi?

Kuka palautteet käsittelee?

Miten palautteeseen reagoidaan? 

Miten ja mihin palautteet arkistoidaan?

TOIMENPITEET

Mitä toimenpiteitä palaute vaatii? 

Kuka on vastuussa muutoksesta?

 
Miten henkilökuntaa tiedotetaan?

Miten asiakkaaseen ollaan yhteydessä? 

Määrittele kuinka pian palautteeseen tulee vastata?

PALAUTTEEN AVULLA YRITYS TUNNISTAA UUSIA 
MAHDOLLISUUKSIA.

Palaute on väline, jolla arvioidaan toiminnan nykytilaa. Palaute on tehokas tapa käynnistää 
muutos ja se toimii kehittämisen tukena. Palautteen merkitys riippuu siitä, miten sitä käytetään. 

Palautteen analysointi ja dokumentointi ovat tärkeitä laadunhallinnan osa-alueita. Doku-
mentoinnin avulla pystytään kohdistamaan palautteista nousseet kehitystarpeet oikein ja 
näin myös asiakkaan saama palvelunlaatu. On hyvä tehdä suunnitelma, mitä ja miten palaut-
teiden analysoinnista esiin nousseita asioita lähdetään edistämään, kuka vastaa mistäkin 
tehtävästä ja millä aikataululla paranee.
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ASIAKKAIDEN SITOUTTAMINEN
Suosittelumarkkinointi – Hyödynnä suositteluja omassa markkinoinnissa!

SITOUTTAMINEN

Miten asiakkaat näkyvät yrityksesi markkinoinnissa?

Mistä palveluista löytyy asiakkaittesi suosituksia?

Mikä paikka toimii palvelusi photostoppina?

Millä #hästägeillä yrityksesi voi löytää somesta?

Miten voisit hyödyntää asiakkaita enemmän markkinoinnissa?

OSALLISTA ASIAKKAITA MARKKINOINNISSA 
Hyvää palvelua saaneet asiakkaat suosittelevat mielellään yritystä myös muille. Tyytyväisten 
asiakkaiden onkin todettu toimivan paremmin kuin mikään mainos. Suosittelijoina toimivista 
asiakkaista yrityksen kannattaa pitää erityisen hyvää huolta. Sosiaalisen median aikakaudella 
suosittelun tärkeys korostuu entisestään. Kääntöpuolena on huonoa palvelua saanut asiakas, 
joka kertoi saamastaan palvelusta aiemmin kymmenelle, nykyään luku voi olla 100, 1000 tai 
jopa enemmän.

PHOTOSTOP 
-paikka yrityksessä on helppo
tapa saada asiakkaita jakamaan
kuvia vierailuistaan. Photostop- 
paikkana voi toimia esimerkiksi
hieno näköala tai hauska kyltti.

HÄSTÄGTAULU 
Yrityksen käyttämät some-
kanavat, yrityksen paikka ja 
hästägit on hyvä olla 
asiakkaiden nähtävillä. Samalla 
kannattaa viestiä: Saa jakaa!

PYYDÄ SUOSITUKSIA
Asiakkailta voi myös pyytää suosituk-
sia, joita sitten hyödynnetään näyt-
tävästi omilla kotisivuilla, yrityksen 
omassa somessa, tarjouksissa tai 
muussa markkinoinnissa.

REGRAMMAA
Jaa toisen kuvia omalla kanavallasi. 
Hienot kuvat saavat somessa tyk-
käyksiä ja lisää näkyvyyttä. Muista 
pyytää lupa kuvien jakamiseen!

INSTAGRAM ASIAK-
KAAN KÄYTTÖÖN
Anna instagram-tunnukset asiakkaasi 
käyttöön. Näin saat sivuillesi moni- 
puolisia päivityksiä ja aktiivisuutta. 
Asiakkaiden kokemukset kiinnostavat 
ostamista harkitsevia.

Muista vaihtaa salasana aina 
asiakkaan käytön jälkeen. Omasta 
”salasanajärjestelmästä” on apua.

Mahdollisten negatiivistenkin päivi-
tysten riski pitää ottaa huomioon ja 
niiden ennaltaehkäisyksi jokaisen 
asiakkaan kohdalla tietysti pyritään 
täydelliseen palveluun!
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VERKKOSIVUJEN 
KÄVIJÄVIRRAN SEURANTA

KÄVIJÄN KULKU
Missä järjestyksessä käyttäjät 
liikkuivat sivuilla?

POISTUMIS %
Kuinka moni käyttäjä poistui sivulta 
samantien?

HUOMIOT
Mitä muita huomioita teit?

LAITE
Mitä laitteita käyttäjäsi suosivat?
Mobiililaite % / Tietokone % / Tabletti %

HANKINTA
Mistä kävijät saapuvat sivuillesi?
Hakukone / Suoraan / Muut sivut / Some

KÄYTTÄJÄT
Miten paljon sivuilla vieraili käyttäjiä?
Uudet / Palaavat, %

% % % %

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

KATSELUT
Kuinka monta kertaa sivuja katseltiin?

Q1 Q2 Q3 Q4

KESTO
Miten kauan käyttäjät vierailivat sivuilla?
Minuuttia / Vierailu

SUOSITUIN SIVU
Millä sivulla käyttäjät vierailivat eniten?

Hyödynnä Googlen Analyticsia tai verkkosivujesi omaa kävijäanalyysia markkinoinnin tulosten seurannassa. 
Tee seurantaa säännöllisesti, niin opit ymmärtämään, miten eri markkinointitoimenpiteet vaikuttavat esim. 
sivujesi kävijämäärään ja mikä markkinoinnissa puree haluamaasi asiakassegmenttiin.
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SOSIAALISEN MEDIAN 
VAIKUTTAVUUDEN SEURANTA

ARVOSTELUT
Kuinka monta pos. / neg. 
arvostelua olette saaneet? 

ARVIOT
Esim. sijainti, siisteys, 
mukavuudet ja palvelut

TAVOITE KONVERSIO
Kuinka moni katselu-
kerta johti varaukseen?

TYKKÄÄJÄT
Kuinka monta tykkääjää 
sivulla on?

VARAUKSET

SEURAAJAT
Kuinka monta seuraajaa
sivulla on?

KATSELUT
Hakutulossivulla ja 
majoituspaikan sivulla

FACEBOOK

SOSIAALINEN MEDIA VARAUSKANAVAT (täytä soveltuvin osin)

INSTAGRAM GOOGLE BOOKING

YOUTUBE

GOOGLE

FACEBOOK

TRIPADVISOR

INSTAGRAM

BOKUN

YRITYKSESI PALVELUTARJOOMA

HOTELS TRIPADVISOR BOKUN

NÄYTTÖKERRAT
Kappalemäärä

KIINNOSTA-
VUUSTASO
Sivusi vs. keskiarvo

NETTI ON MUUTTANUT OSTOKÄYTTÄYTYMISTÄMME

matkustajista kertoo sosiaalisessa medi-
assa jaetun sisällön vaikuttavan heidän 
matkasuunnitelmiinsa.

matkailijoista jakaa verkossa materiaalia 
lomistaan. Tästä johtuen on tärkeää, että 
yritykset ovat tietoisia siitä, mitä heistä 
puhutaan internetissä.

matkailijoista lukee ennen matkan varaa-
mista keskimäärin seitsemän arvostelua ja 
käyttää niiden lukemiseen noin 30 minuut-
tia aikaa. 

80% 95% 

76% 52% 

matkailijoista todennäköisesti varaa mat-
kan sellaiselta yritykseltä, joista heidän 
kaverinsa ovat tykänneet tai joiden julkai-
suja nämä ovat jakaneet.
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SÄHKÖISEN MARKKINOINNIN 
CHECKLIST

INTERNETSIVUT

Internet ovat selkeät ja helpot käyttää. 

Sivujen tietoja päivitetään säännöllisesti.

Sivut on hakukoneoptimoitu.

Tuotteet on kuvailtu sivuilla selkeästi. 

Tuotteet on helppo varata ja ostaa.

Tuotteet on hinnoiteltu selkeästi.

Aukioloajat ja yhteystiedot löytyvät etusivulta. 

Sijainti on selkeästi ilmoitettu (esim. kartta)

Sivuilta löytyy saapumisohje.

Sivut on käännetty eri kielille.

SOSIAALINEN MEDIA

Yritys julkaisee säännöllisesti Facebookissa. 

Instagramin profiili on yhdistetty Facebookiin.

Julkaisuihin merkitään yritys, aihe ja paikka. 

Some-kanavissa hyödynnetään live-videoita. 

Yrityksellä on Youtube-kanava.

Yritys on aktivoinut Facebookin verkkokaupan.

Yritys käyttää myös maksettua mainontaa. 

Palautteeseen / viesteihin reagoidaan pikaisesti. 

Asiakkaita rohkaistaan antamaan suosituksia. 

Yritys hyödyntää asiakkaiden jakamaa materiaalia.

SÄHKÖINEN MARKKINOINTI

Yrityksellä on markkinointisuunnitelma. 

Suunnitelma sisältää sähköisen markkinoinnin.

Yritys löytyy hakukoneiden kautta helposti.

Yritys seuraa sosiaalisessa mediassa itseään.

Yritys vastaa palautteisiin ja kommentteihin.

Yritys näkyy alueen tapahtumakalentereissa.

Yritys on lisätty Googlen karttapalveluun.

Yritys on viety TripAdvisor -palveluun.

Yrityksellä on uutiskirje asiakkaille.

Uutuuksista tiedotetaan säännöllisesti.

+ +

kylläkyllä kylläeiei ei

SITOUTUNEISUUSASTEEN (ENGAGEMENT RATE) LASKUKAAVA: LASKE SOMEKANAVIESI SITOUTUNEISUUSASTE

Sitoutuneisuusaste antaa prosenttiosuuden henkilöista, jotka reagoivat julkaisuun nähtyään sen. 
Reagointia on esimerkiksi julkaisun klikkaaminen, tykkääminen, kommentointi tai sen jakaminen. 
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TYKKÄYKSET + KOMMENTIT + JAOT

SEURAAJAT
X 100 =  % X 100 =           %

+ +
Facebook

X 100 =           %
+ +

Instagram
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	Sidosryhmäkartta.pdf
	Asiakaspersoona.pdf
	Empatiakartta.pdf
	Palvelupolku.pdf
	Asiakasymmärrys.pdf
	Asiakassegmentointi.pdf
	Ruokamaisema.pdf
	Tuotteistaminen.pdf
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