
PERHEEN VANHEMMAT
Tero 45 v. & Emma 39 v. 

Tarve rauhalliselle mökkilomalle, 
jonka aikana perhe voi yhdessä 
harrastaa ja rentoutua. Vanhemmat 
arvostavat helppoutta ja odottavat 
mökiltä kodinomaista varustelua. 
Ajomatkan pituus mökille saisi olla 
maksimissaan kolme tuntia. 

Perheen äiti tykkää liikkua luonnossa 
ja isää kiinnostavat kaikenlaiset 
vesiurheilulajit. Lähistöltä tulisi löytyä 
myös hyviä ruokapaikkoja sellaisia 
päiviä varten, kun vanhemmat 
haluavat lomailla ruuanlaitosta. Myös 
muut lähistön nähtävyydet ovat 
tärkeitä.

PERHEEN LAPSET
Roope 15 v. & Tiina 9 v. 

Roope ei ole innostunut mökkilomas-
ta, sillä hän haluaisi mieluummin olla 
kavereidensa kanssa. Toisaalta 
Roopea kyllä hieman kiinnnostaa 
kokeilla SUP-lautailua. 

Perheen tytär Tiina vasta opettelee 
kunnolla uimaan ja hän on innois-
saan, että pääsee viettämään aikaa 
yhdessä vanhempiensa kanssa. 

ENNEN JÄLKEENAIKANA

PALVELUPOLKU

MÖKKIASIAKAS
HUOM. Asiakkaat ja palvelupolut on luotu yhdistelemällä eri lähdeaineistoja, referenssiyritysten 
asiakashaastatteluja sekä työryhmän omia kokemuksia. Palvelukokemus ei suoraan vastaa yhden 
asiakkaan kokemusta.

PALMA -Palvelumuotoilulla uutta liiketoimintaa maaseudulle

5 PV.

KANAVAT

• varauspalvelusivustot
• palveluntarjoajien sivut 
• sosiaalinen media

Joskus sopiva mökki saattaa 
löytyä tuttavien suositusten 
avulla tai asiakkaan omien 
aikaisempien kokemusten 
perusteella.  

VARAUS

• sähköpostilla
• puhelimitse
• palveluntarjoajan / ulkoisen 
varausjärjestelmän avulla

Perhe on tyytyväinen, että he 
saivat toivomansa mökin. 
Hinta-laatusuhteeltaan 
parhaat mökit varataan jo 
hyvissä ajoin (osa asiakkaista 
varaa lomansa jo edellisenä 
vuonna). 

PERHEEN TARPEET

• Mitä perhe pakkaa mukaan?
• Millaisia harrastusvälineitä 
he tarvitsevat? 
• Entä, jos on huono keli, mitä 
perhe sitten tekee? 
• Onko lähellä kauppa? 
• Onko lapsilla mökillä 
tarpeeksi tekemistä?
• Mitä palveluita lähistöllä on? 
• Missä muualla vieraillaan 
mökkikohteen lisäksi?

VAHVISTUS

• sähköpostilla

Perhe etsii vielä lisätietoja 
joko suoraan palveluntarjo-
ajalta tai internetistä alueen 
harrastusmahdollisuuksista ja 
mökin fasiliteeteista. 

MATKALLA

• reitti & maisemat
• sää

• Miten kauan matka kestää?
• Mitä matkalla tehdään?
• Käykö perhe syömässä 
matkan aikana?
• Millainen fiilis perheellä on? 
• Ovatko vanhemmat 
stressaantuneita vai jo 
rennosti lomalla? 
• Ovatko lapset innoissaan 
mökkireissusta vai onko heillä 
ikävä kavereitaan?
• Löytyykö mökin osoite 
helposti navigaattorin avulla?

ENSIVAIKUTELMA

• henkilökunta
• tunnelma & äänimaailma
• muut asiakkaat
• alueen opastus

• Miten alue ottaa vastaan? 
• Ovatko rakennukset 
ränsistyneitä?  
• Ovatko fasiliteetit niin 
lähellä kuin on luvattu? (ranta, 
naapurit, maisema)

Perheen isä noutaa avaimen 
vastaanotosta ja saa samalla 
ajo-ohjeet mökille. 

FASILITEETIT

• aterimet
• laitteet
• tilat

• Valmistetaanko ruoka itse 
vai syövätkö vieraat ravinto-
lassa?

Loman kunniaksi perhe 
päättää käydä ravintolassa 
syömässä. Perheen äitiä 
jännittää löytyykö ravintolasta 
myös hänelle sopivia kasvis-
vaihtoehtoja. 

YKSILÖLLINEN TEKEMINEN

• välineiden vuokraus
• opastukset
• alkeis- / jatkokurssit
• harrastuspaikkojen sijainti
• henkilökunta
• paikalliset erikoisuudet

Perheen tytär on aloittanut 
tennisharrastuksen ja hän 
lähtee isänsä kanssa harjoitte-
lemaan viereiselle kentälle. 
Roope ilmoittautuu suppaus-
kurssille ja äiti jää mökille 
lukemaan kirjoja. 

MUUT KOHTEET

Perhe päättää piipahtaa vielä 
läheisessä kaupungissa 
ostoksilla ennen kotiinlähtöä.

• Missä muualla perhe 
vierailee lomansa aikana? 
• Onko mökissä tietoa 
kattavasti koko alueesta?
• Miten palveluntarjoajan 
palvelut näkyvät muissa 
kohteissa?

MÖKIN 
LUOVUTTAMINEN

• Siivoaako asiakas itse? 
• Mihin roskat viedään?
• Mihin avain palautetaan?

PALAUTE

Perhe muistaa viime hetkellä 
paperisen palautelomakkeen, 
jonka he näkivät lipaston 
päällä. Perheen poika pohtii, 
miksi lomakkeessa ei ole 
QR-koodia, joka ohjaisi 
sähköiseen lomakkeeseen, 
jonka voisi täyttää vaikka 
kotimatkalla.

AAMUPALA

• fasiliteetit
• miljöö
• tarvikkeet

Isä huomaa, että kahvimaito 
on loppu ja kipaisee kaupassa 
muutaman kilometrin päässä.

• Voisiko lomakeskuksessa 
olla pieni kauppa?

LOUNAS

• fasiliteetit
• sijainti & miljöö
• hintataso
• ruuan laatu
• henkilökunta
• asiakaspalvelu
• muut asiakkaat

Perhe ruokailee muualla ja 
palaa lounaan jälkeen vain 
pakkaamaan mökille loput 
tavarat.

YLLÄTTÄVÄT TILANTEET

Kotimatkalla äiti muistaa, että 
lasten pyyhkeet taisivat 
sittenkin unohtua saunan 
eteiseen. Perhe ei jaksa 
kääntyä enää takaisin, sillä he 
ovat ajaneet jo hyvän aikaa.-
Tiinaa harmittaa kovasti 
lempipyyhkeen unohtuminen.

• Miten palveluntarjoaja voisi 
tässä tuottaa lisäarvoa?

PALAUTE

• puhelimitse
• s-postilla
• varaussivustolle
• facebookiin
• Googleen

KANAVAT

• kiitoskirje s-postilla
• tekstiviesti puhelimeen

Isä ilahtuu alennuskoodista, 
jonka hän saa s-postilla ja 
perhe päättää, että he 
viettävät mökillä aikaa myös 
ensi kesänä.

KOKEMUSTEN 
JAKAMINEN

• sosiaalinen media
• ystävät / tuttavat

Kotona perhe selaa isän 
puhelimesta mökkiretken 
kuvia. Isä päättää laittaa 
muutaman kuvista faceboo-
kiin. Perheen lapset kertovat 
seuraavalla viikolla mökkilo-
mastaan isovanhemmille sekä 
pihapiirin kavereille. 

• Miten palveluntarjoja voisi 
hyödyntää tätä omassa 
markkinoinnissaan?

OPASTEET

• parkkipaikka
• lähialue
• rakennukset
• tunnelma & maisemat
• sää
• hyönteiset

Perheen poikaa miettii 
toimiiko mökillä wifi, niinkuin 
on luvattu. Illalla urheilukana-
valta tulee jalkapallo-ottelu, 
joka hänen olisi pakko nähdä.

ENSIVAIKUTELMA

• ulkonäkö & fasiliteetit
• tunnelma & hajut
• siisteys
• naapurit
• sauna / ranta

Perheen yllätykseksi mökkiin 
on varattu pieni tervetuliais-
kori, jossa on hedelmiä, 
vesipulloja ja alueen kartta.

• Vastaako vieraiden ensivai-
kutelma kohteen esittelyma-
teriaalia?

YHTEINEN TEKEMINEN

• riittävästi tietoa
• helppo saatavuus
• kohtuullinen hinnoittelu
• aukioloaja & hinnat

Perhe on mökillä ensimmäistä 
kertaa ja he eivät tiedä, mitä 
kaikkea lähiympäristössä voi 
tehdä. Erityisesti isä toivoo 
yhteistä tekemistä, johon 
kaikkien on helppo osallistua.

• Miten asiakkaiden tiedon 
etsintää voisi helpottaa?

FASILITEETIT

• petivaatteet & sänky
• äänet & valon määrä
• huoneiden sijainti
• hyönteiset

Iltapalan jälkeen perheen 
pienintä jännittää, koska hän 
on tottunut kaupungin ääniin 
ja ulkoa kuuluu aivan erilaisia 
ääniä.

• Miten tässä kohtaa voisi 
tuottaa lisäarvoa asiakkaalle?

TIEDON 
ETSINTÄTARVE VARAUS MATKA PERILLÄ VASTAAN-

OTTO MAJOITUS RUOKAILU RUOKAILU LÄHTÖ KOTIMATKA KOTONA
JÄLKI-

MARKKI-
NOINTI

UUSI 
VARAUSOHJELMA TAUKO OHJELMAYÖPYMINEN AAMU-

TOIMETVALMISTELU


