
TURISTIT
Hikaru 35 v. & Atsuko 30 v. 

Hikaru on kotoisin Japanista ja hän 
saapuu Suomeen talvella viikon 
mittaiselle lomalle. Hikaru harkitsi 
ensin ryhmämatkaa Lappiin, mutta 
hän päätti sittenkin lähteä matkalle 
kahdestaan tyttöystävänsä Atsukon 
kanssa ja valita kohteeksi eteläisem-
män Suomen. 

Hikaru on vieraillut jo kerran 
aiemmin Helsingissä, mutta nyt hän 
haluaa tutustua myös muuhun 
Suomeen ja alueellisiin erikoisuuksiin. 
Erityisesti häntä kiinnostavat talvi,  
talviurheilulajit, kuten hiihtäminen 
ja Suomen luonto. Atsuko ei ole 
aikaisemmin käynnyt Suomessa ja 
häntä jännittää tutustuminen 
erilaiseen kulttuuriin.

Hikaru ja Atsuko arvostavat 
laadukasta palvelua, mutta he
eivät kaipaa majoituspaikalta 
luksusta. 

ENNEN JÄLKEENAIKANA

PALVELUPOLKU

TURISTI
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

• matkasivustot (Booking, 
Hotels, Trivago)
• majoituspaikan omat sivut
• blogit
• paperilehdet
• sosiaalinen media

Hikaru etsii sopivaa kohdetta 
sekä japanilaisten matkatoi-
mistojen kautta että suoraan 
kansainvälisiltä varaussivus-
toilta. 

• Miten hyvin suomalainen 
matkakohde löytyy 
japanilaisilta sivustoilta?

VARAUS

• varaussivuston kautta
• suoraan majoituspaikasta

Hikaru etsii keskihintaisen 
majoituksen varaussivuston 
kautta ja varmistaa, että 
majoitukseen kuuluu kattava 
aamupala, vaikka he yöpyvät-
kin mökissä.

TIEDON ETSINTÄ

• nähtävyydet
• ilmasto
• kulkuyhteydet
• hintataso
• aktiviteetit
• ravintolat

Atsuko selailee ennen matkaa 
myös erilaisia blogeja ja 
muiden matkailijoiden kuvia ja 
kommentteja. Ruoka- ja 
maisemakuvat kiinnostavat. 
Hän käy esimerkiksi sivuilla: 
suomi-isshoissho.com ja 
retrip.jp.

KULKUVÄLINEET

• lentokone
• auton vuokraus
• julkiset kulkuvälineet
• opasteet

MAISEMAT

Hikaru vuokraa lentokentältä 
auton, johon on asennettu 
valmiiksi navigaattori. 
Matkalla kohti majapaikkaa, 
Atsuko ihmettelee vähäistä 
liikennettä, puhtautta, 
luontoa ja maisemia.

KIRJAUTUMINEN

• vastaanotto
• henkilökunta
• kielitaito
• opastus

Atsukoa jännittää, onko 
Hikarun tekemä varaus 
varmasti rekisteröitynyt myös 
palveluntarjoajan järjestel-
mään, sillä varauksen yhtey-
dessä oli teknisiä ongelmia.

• Voisiko asiakkaalle tuottaa 
tässä lisäarvoa? 

LOUNAS

• ruuan laatu & hinta
• henkilökunta
• ravintolatila
• akustiikka
• tuoksut
• paikalliset erikoisuudet

Atsuko on kasvissyöjä ja 
häntä mietityttää, saako 
ravintolasta laktoositonta 
ruokaa. Onneksi tarjolla on 
laajasti eri kasvisvaihtoehtoja 
ja erityisruokavaliot on hyvin 
huomioitu ja merkitty 
ravintolassa. 

ERIKOISUUDET 

• ”kerran elämässä” 
• luontokokemukset 

Hikaru ja Atsuko osallistuvat 
illalla lumikenkäretkelle, jossa 
kuljetaan ryhmässä järven 
jäällä ja paistetaan tikkupullaa 
nuotiolla. Retken jälkeen 
lämmitetään savusauna, ja 
sitä  nuori pari haluaa 
ehdottomasti kokeilla.Pimeän 
tähtitaivaan alla liikkuminen 
jää pariskunnalle erityisesti 
mieleen.

• Onko palveluntarjoajalla 
tarpeeksi varusteita / välineitä 
kaikille?

ALUEEN MUUT KOHTEET

• saavutettavuus
• opasteet
• mielenkiintoisuus

Lomansa aikana Hikaru ja 
Atsuko tekevät autolla lyhyitä 
vierailuita lähiympäristöön. 
He vierailevat muun muassa 
kulttuuri- ja arkkitehtuurikoh-
teissa. Atsukoa hieman 
hermostuttaa ajelu jäisillä ja 
lumisilla teillä.

ALUEEN MUUT KOHTEET

• saavutettavuus
• opasteet
• mielenkiintoisuus

Hikaru ja Atsuko vierailevat  
pienessä ja tunnelmallisessa 
teehuoneesta Tripadvisorin 
suosittelun perusteella. 

PALAUTE

• vierailun aikana / jälkeen
• formaatti

Majoituspaikassa on paperi-
nen palautelomake, mutta se 
on vain suomeksi ja Hikarulta 
jää se täyttämättä.

• Voisiko palveluntarjoaja 
antaa pariskunnalle pienen 
lahjan muistoksi vierailusta?

AAMUPALA

• tila ja fasiliteetit
• tuoksut ja äänet
• valikoima
• henkilökunta
• aukioloaika
• paikalliset erikoisuudet
• muut vieraat
• maisemat

Hikaru maistelee aamupalalla 
karjalanpiirakoita. Hänestä ne 
ovat niin hyviä, että hän 
haluaa viedä niitä tuliaisiksi 
Japaniin. Atsukosta on 
jännittävää, että riisiä voi 
käyttää niinkin. 

KOHTI KOTIA

• asiakaspalvelu
• uloskirjautumisen helppous
• lisäpalveluiden maksaminen

Hikaru ja Atsuko palauttavat 
auton lentokentälle ja jatkavat 
siitä junalla Helsingin keskus-
taan vielä muutamaksi 
päiväksi ennen lentoa takaisin 
kotiin. 

PALAUTE

Reissun jälkeen Hikaru 
arvostelee majoituspaikan 
sekä varaussivuistoille että 
Tripadvisoriin. Hän myös 
kirjoittaa arvostelut muista 
kohteista, joissa hän lomansa 
aikana vieraili. Atsuko ei jaksa 
antaa palautetta, hän päivit-
tää mieluummin lisää kuvia 
sosiaaliseen mediaan. 

JÄLKIMARKKINOINTI

• kiitoskirje hotellista (uusi 
tarjous / alennuskuponki)
• palautekysely

• Mitkä olisivat ne uudet 
kokemukset, joiden avulla 
kansainväliset matkustajat 
saataisiin houkuteltua takaisin 
Suomeen? 

KOKEMUSTEN 
JAKAMINEN

• valokuvien katselu
• kokemusten kertominen

Japanissa Hikaru ja Atsuko 
tapaavat kavereitaan ja 
kertovat matkasta. Varsinkin 
valokuvat savusaunasta ja 
lumikenkäilystä tekevät 
ystäviin vaikutuksen ja he 
pohtivat lähtisivätkö seuraa-
valla lomallaan myös 
Suomeen. 

ENSIVAIKUTELMA

• maisema
• tunnelma
• sää
• tilat
• opasteet

Atsuko hämmästyy, miten 
hiljaista luonnossa on. Myös 
lumiset maisemat tekevät 
häneen vaikutuksen.

ENSIVAIKUTELMA

• fasiliteetit (tilat, laitteet)
• tunnelma & hajut
• siisteys
• naapurit

Hikaru ja Atsuko majoittuvat 
hyvin varustellussa mökissä, 
jossa on myös oma sauna. 
Hikaru harmittelee, ettei 
saunan käyttöön ole ohjetta. 
Hän päättää kysyä apua 
vastaanotosta. 

• Vastaako ensivaikutelma 
kohteen esittelymateriaalia? 

AKTIVITEETIT

• välineiden vuokraus
• opastus
• alkeis- / jatkokurssi
• harrastuspaikkojen sijainti
• aukioloajat
• henkilökunta
• hinnat
• paikalliset erikoisuudet

• Onko palveluntarjoaja 
varautunut siihen, että 
ulkomaalaisella vieraalla ei 
välttämättä ole tarpeeksi 
varusteita / vaatteita?

HUONEEN FASILITEETIT

• huoneen viihtyisyys
• äänieristys
• sisustus
• sänky ja petivaatteet
• maisema
• huoneen sijainti
• tallelokero
• wc-tarvikkeet

Atsuko on iloinen, kun hän 
löytää huoneesta teeveden-
keittimen, sillä hän on lukenut 
etukäteen, että suomalaiset 
juovat vain kahvia. 

• Onko majoituspaikalla 
tarjota pesupalveluita?
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