
Tervetuloa Saunaelämyksen tuo2eistaminen -webinaariin

Muutama huomio ennen webinaarin alkua:

1. Pidä mikki kiinni, silloin kun sinulla ei ole puheenvuoroa. Löydät mikin 
kuvakkeen alalaidasta. Mikki on silloin sulje?u, kun kuvakkeen päällä on 
poikkiviiva.

2. Chat –osioon voit jä?ää kysymyksiä j kommen?eja, joihin palaamme 
keskustelujen aikana.  Käytä Chat –keskustelussa ”all a?endees”  asetusta, 
jolloin kysymys/kommenF näkyy kaikille osallistujille.

3. Jos yhteys pätkii, laita kamerakin pois päältä. Pidetään alussa esi?elykierros, 
jolloin kameran on hyvä olla päällä.

4. Webinaarin jälkeen osallistujat saavat diaesityksen itselleen. MuisKinpanoja 
on silK hyvä tehdä, sillä osa dioista on vain kuvia.



Aito suomalainen saunaelämys
Piija Äijänen, Sauna from Finland

20.10.2020
Saunaelämyksen 
tuo=eistaminen



Saunaelämyksen tuotteistaminen –
webinaari
Ohjelma: 

9:00
Tervetuloa!

Esittäytyminen; ketä mukana? 
Mitä tavoitteita webinaarille?

9:30
Miksi ja miten suomalaisesta saunaelämyksestä voidaan rakentaa 

kokonaisvaltainen ja moniaistinen kokemus? Mitä olemme itse 
tehneet?

TAUKO (sopivassa välissä)

Esimerkkejä toteutuksista 
Case Lappland Hotels yms.

TAUKO (sopivassa välissä)

11:30
Saunaelämyksen arvot käytännössä? 

Miten voin hyödyntää arvoja omassa palvelussani. 
Ideointia yhdessä (Jamboard)



Kuka olen?

• Mikä on intohimoni?
• Mitä tavoitteita 

webinaarille?
• Minkä koen haastavana?



Mikä on Sauna from Finland ry?

• V. 2010 peruste<u yhdistys
• Jäseninä lähes 200 saunaan ja hyvinvoinAin lii<yvää yritystä – mukana

yrityksiä yli 15 eri alalta!

• Kehi<ää ja buustaa suomalaiseen saunaan liite<ävää liiketoimintaan ja 
saunan näkyvyy<ä sekä Suomessa e<ä kansainvälisesA
• Brändityö

• Sparraus

• Verko<aminen

• Kehi<äminen ja innovoinA

• Mediayhteistyö

• Kansainväliset kontakAt ja liidit

• Tapahtumat

• Tutkimus

• Kehi<ää saunaelämyksiä (asiakaskokemuksia) ja myöntää AuthenAc 
Finnish Sauna Experience –laatuserAfikaa<eja

• Organisoi vuosi<aista, maailman suurinta kansainvälistä sauna-alan
koulutus- ja verkostoitumistapahtumaa World Sauna Forumia





MEITÄ ON  180+



Yhdistyksen tarkoituksena on…

…edistää ja tukea saunaan lii/yvien toimialojen palveluiden ja 
innovaa5oiden kehi/ämistä,

…pyrkiä kehi/ämään yritystoiminnan yleisiä toimintaedellytyksiä,

…luoda edellytyksiä suomalaisen saunakul/uurin ja –osaamisen 
hyödyntämiselle yritysten ja yhteisöjen toiminnassa,

…edistää ja tukea yritystoiminnan syntymistä ja työllisyyden 
edistämistä Suomessa sekä yritysten ko5maisen ja kansainvälisen 
kilpailukyvyn kehi/ämistä ja yhteisiä etuja,

…edistää jäsentensä brändiä alalla toimivina amma=taitoisina ja 
innova5ivisina yrityksinä sekä

…hyödyntää Sauna from Finland -brändiä ja tuotemerkkiä 
Suomen maakuvatyössä ja muussa kansainvälisessä vies5nnässä.

Sauna from Finland on maailman paras 
sauna-asiantun8javerkosto.

Missio
Sauna from Finland lisää kansainvälises5 suomalaisen 

saunaelämyksen tunne/uu/a, buustaa jäsenverkoston 
liiketoimintamahdollisuuksia sekä luo maailman parhaita 

saunaelämyksiä.

Visio
Sauna from Finland -verkosto on halutuin sauna-

asiantun5jakumppani ja läsnä keskeisillä saunaelämysmarkkinoilla 
maailmassa.



Saunaelämykset osana
matkailu - ja hotellipalveluita

• Matkailija kohtaa suomalaisen saunan sekä ko1maassa e2ä ulkomailla 
• 76% kansainvälisistä asiakkaista haluaisi kokea Suomen matkallaan aidon 

suomalaisen saunaelämyksen, mu2a tuo2eistetut palvelut 
puu2uvath2p://www.visi@inland.fi/studies/suomalaisen-saunan-
kansainvalinen-imagotutkimus/

• Saunan tulee olla suomalaisen matkailutuo2een keskeisimpiä elemen2ejä
• Saunapalveluille on olemassa kysyntää erityises1 kv-markkinoinnissa esim. 

VisitFinlandin hyvinvoin1matkailustrategian myötä osana tuo2eistusta
• Suomessa hotelliasiakkaista 20% valitsee hotellin, jossa on saunaelämys

http://www.visitfinland.fi/studies/suomalaisen-saunan-kansainvalinen-imagotutkimus/


ASIAKKAAT JA TARPEET

• hyvinvoin'
• rentou,uminen
• terveys
• palautuminen urheilusuorituksesta

• työssäkäyvät
• urheilijat
• lomailijat
• kuntoilijat
• hotellit

• Saksa
• Ruotsi
• Aasia
• Alpit

• kylpylät
• hyvinvoin'keskukset
• kuntosalit
• lomakylät
• kodit

• Kokoaa Saunaelämyksen tarjoajat ko'maassa ja kansainvälisille asiakkaille
• Verko,aa Sauna-alan toimijat keskenään

KOKONAISVALTAINEN SAUNAELÄMYS
ENNEN SAUNAA SAUNASSA SAUNAN JÄLKEEN

• sisustus
• valaistus
• tunnelma
• teks'ilit • pyyhkeet

• laudeliinat
• kylpytakit
• jalkineet

• kiukaat
• lauteet
• saunasisustus
• saunatarvikkeet
• suihkut
• kosme'ikka

• siivous
• ylläpito
• palvelukonsep't
• saunamatkailupalvelut
• hoidot, saunajooga
• terveyden mi,aaminen
• energian säästö, veden puhdistaminen

• juomat
• ruoka
• pore-altaat
• kuuma-altaat
• kylmä-altaat

• ympäristöasiat



Sauna hyvinvoinnin 
temppelinä

§ Sauna on suomalaisten 
kansallislääke

§ Rentoutuminen ja stressin 
ennaltaehkäisy

§ Kokonaisvaltainen hoito; psyykkiset 
ja fyysiset hyvinvoin9vaikutukset

§ Sauna on tuo paremmat yöunet
§ Uusimmat tutkimukset: 
§ Sydän ja verisuonisairaudet sekä 

alhzeimerin taudin riskit pienenevät



Sauna from Finland jakaa 
saunakokemuksen 
kolmeen vaiheeseen:

1) Ennen Saunaa 
2) Saunassa 
3) Saunan jälkeen

Elämys toteute5ava kaikissa 
näissä vaiheissa



Suomalainen saunaelämys on kokonaisvaltainen ja 
moniais2nen kokemus. Se o4aa huomioon sen, mitä 
tapahtuu:

SAUNAELÄMYS-AJATTELU

Saunaelämys on saunomista uudella tasolla. Se 
kunnioi4aa perinteitä, on mieleenpainuva, posi2ivinen 
ja saunojalle ainutlaatuinen kokemus, joka lisää 
hyvinvoin2a.

Miksi saunapalvelusta kanna9aa kehi9ää elämys?

• Erotut kilpailijoista ja kasvatat liikevaihtoa
• Ylität asiakkaidesi odotukset ja kasvavat 

asiakasuskollisuu4a
• Viimeistelty elämys on turvallinen ja pitkäikäinen ratkaisu
• Voit rakentaa elämyksestä juuri palvelukokonaisuuteesi 

sopivan.
• Se on tehty sinulle helpoksi. Sauna from Finland ja Aidon 

suomalaisen saunaelämyksen laatukäsikirja au4avat sinua 
kehi4ämisessä!

ENNEN SAUNAA
• Saunalle saapuminen
• Saunan valmistelu, lämpö2lan vies2minen
• Valmistautuminen saunahetkeen

• Ohjeistus
• Puhdistautuminen meikistä ja liasta
• Veden juominen

SAUNASSA
• Laudeliinat, löylyvesi, tuoksu
• Löyly4ely, rentoutuminen
• Vilvoi4elu, vedenjuon2, napostelu

• Saunatuo4eet, esim. naamio, 
hierontakivi

• Saunahoidot, vihtominen

SAUNAN JÄLKEEN
• Peseytyminen
• Kosteu4avat tuo4eet iholle
• Kylpytakkiin, pyyhkeeseen 

kääriytyminen

• Vedenjuon2, saunasnack
• Rauhoi4uminen, olosta nauMminen
• Ateria, nukkumaanmeno



SUOMALAISEN SAUNAELÄMYKSEN 
YDINARVOT

Jo#a suomalainen sauna tarjoaisi maailman parhaan saunaelämyksen, on 
elämyksen koostu#ava tunniste#avista ja laadukkaista elementeistä sekä 

ydinarvoista.

Sauna from Finland on määritellyt useiden tutkimusten pohjalta 
saunaelämykselle kahdeksan ydinarvoa.

Ydinarvot ovat aina läsnä aidossa suomalaisessa saunaelämyksessä ennen 
saunaa, saunassa ja saunan jälkeen.

Ydinarvoja ovat:

Aitous
Moniais9suus

Läsnäolo & Rentoutuminen
Hyvinvoin9 & Terveys

Kontras9
Puhtaus

Turvallisuus
Vastuullisuus



Saunaelämyksen  ydinarvot

1) Aitous

2) Moniais-suus

3) Läsnäolo ja rentoutuminen

4) Puhtaus 

5) Turvallisuus 

6) Hyvinvoin- ja terveys

7) Kontras-

8) Vastuullisuus

Saunaelämyksen laatuluokitusta voi 

soveltaa erilaisissa saunomisympäristöissä, 

kuten matkailukohteissa, -laussaunoissa, 

kylpylä- ja uimahallisaunoissa ja hotelleissa.



Ydinarvo 1

Aitous

Elävä tuli, kivi ja kiuas, vesi ja 
löyly, puu ja lauteet.

Aidot ihmiset, tarinat, elemen<t 
(saunarakennus, teks<ilit, 

materiaalit…).

Luonto, suomalaisuus, 
tunnelma.

Kiireetön kokemus – ei 
suoriCamista.

Vanha ja perinteinen vs. uusi ja 
moderni – sovella!



Ydinarvo 2

Moniais'suus

Kaikki ais.t huomioono3ava 
saunaelämys.

Ais.kokemusten tasapaino 
tärkeää.

Erilaisten tarpeiden huomioon 
o3aminen.

Ensimmäinen ais.havainto 
suurimmalla osalla lii3yy näköön 
– luo siis mielly3ävän ja 
houku3elevan näköinen 
saunomisympäristö!



NÄKÖ

TUNTO

Miten valo tulee ikkunoista sauna.loihin tai millainen maisema 
ikkunoista avautuu?

Huomioi rii4ävä valaistus ympäri vuoden!

Kaupunkiympäristöissä olevat saunat – maiseman tuominen 
sauna.loihin.

Siis. ja rauhallinen ympäristö.

Puhtaus tuntuu – onhan sauna.loissa puhdasta?

Rii4ävä lämpö saunassa, mu4a ei liikaa!

Millaisia materiaaleja saunassa käytetään?

Mitä pesuaineita ja kosme.ikkaa voi käy4ää?

Vilvoi4elu – kylmä-kuuma-vaihtelu!



MAKU

Pelkkä juoma saunaelämyksen alussa voi 
yllä1ää ja tehdä saunaelämyksestä 
ikimuistoisen

Puhdas, raikas juomavesi!

Suosi tuoreita, raikkaita raaka-aineita ja 
ruokia

Saunan yhteydessä tulee syödä kevy1ä 
ruokaa

Mitä paikallista voisit tarjota?

Miten ruuan ja juomat voisi tarjoilla? Miten 
tarjoilun voisi rytmi1ää?

Kevyt naposteltava saunan yhteyteen, 
tukevampi ruokailu saunan jälkeen



Sauna & ruokaelämykset



Tasteful by Sauna from Finland

- Tasteful by Sauna from Finland -
konsep7 tarjoaa suomalaisille 
elintarvike-, matkailu-, 
ruuanvalmistus- ja ka;ausalan 
yrityksille mahdollisuuden päästä 
kiinni ko7maisiin ja kansainvälisiin 
sauna-, matkailu- ja 
hyvinvoin7markkinoihin. 



Tasteful
by Sauna from Finland

- Kansainväliset matkailijat 
haluavat ruoka ja 
saunaelämykset yhdessä

- Saunaruuan uudistuminen
- Palau8avat juomat
- Resep;t
- WIN- WIN









KUULO

TUOKSU

Veden liplatus, kiukaan pesän tulen humina ja räiske, klapien 
pauke, löylyn sihaus – millainen on saunan äänimaailma?

Musiikilla monia tervey;ä edistäviä vaikutuksia – voisiko 
pukeutumis<loissa olla saunaelämykseen valmistavaa musiikkia?

Kaupunkiympäristön huomioiminen

Puhdas ja kodikas tuoksu ensisijaisen tärkeää! 

Luonnolliset tuoksut, ei liikaa tuoksuja

Löylytuoksujen käy;ömahdollisuus, tuore vihta, pesuaineet…

Miten luoda puhdas olo myös saunomisen jälkeen?



Ydinarvo 3

Läsnäolo & 
rentoutuminen

Stressitason laskemiseen tarvitaan 
hiljainen, rauhallinen ja mielly7ävä 

saunakokemus.

Mahdollista ympäröivän maailman 
unohtaminen – kannusta 

rauhoi7umiseen he> 
pukeutumis>loista läh>en.

Elektronisten lai7eiden 
poisjä7äminen

Fyysisen rentoutumisen 
mahdollistaminen

Saunapesijät, -terapeu>t, hoidot



5 VINKKIÄ
Rentou.avan saunakokemuksen rakentamiseen

1. Tarjoa asiakkaille mentaalinen siirtymä.

Millaisessa (lassa asiakkaat vaihtavat vaa-eensa?
Miten asiakkaat voisivat rauhoi-ua ja 
pukeutumishuoneessa tai ennen siirtymistä pesu-
/sauna(loihin?

2. Luo tunnelmallinen sauna.

Hämärä valaistus, kyn<lät, teks(iliset laudeliinat, 
tuoksut

3. Ohjaa keski.ymään mieltä rauhoi.aviin 
asioihin.

Läsnäoloharjoitukset, ais(en ak(voin( yksi 
kerrallaan.

4. Anna korville mahdollisuus levätä 
hiljaisuudessa.

5. Mahdollista rentoutumisen jatkuminen myös 
saunan jälkeen.

Kannusta asiakkaita o-amaan oma aikansa sen 
sijaan, e-ä he ryntäisivät he( pukemaan päälleen 
tai kiireh(sivät syömään. Mahdollista saunan 
jälkeinen istuskelu ja tarjoa asiakkaillesi käy-öön 
hemmo-elevia ihonhoitotuo-eita.



Ydinarvo 4

Hyvinvoin' & 
terveys

Suomalaisella saunalla on useita 
2eteellises2 tutki4uja 
terveyshyötyjä.

Sauna palau4aa kehon ja mielen 
yhteyden. 

Puhtaus, turvallisuus ja 
oikeanlainen rakennustekniikka 
ovat hyvinvoin2a ja tervey4ä 
edistävän saunan edellytykset.

Saunan tunnelma vaiku4aa 
hyvinvoin2in merki4äväs2 myös.



Ydinarvo 5

Kontras(

Saunaelämyksen tulee poiketa 
saunojan jokapäiväisestä arjesta.

Saunaelämyksessä on yllä8äviä 
elemen8ejä (ei tarvitse olla 

monimutkaisia!).

Tarinat, vuorovaikutus, kokemuksen 
yksilöllisyys.

Miten luoda kontras@a 
suomalaiselle asiakkaalle vs. 

ulkomaalainen asiakas?

Kontras@ saa palaamaan palvelun 
äärelle.



Ydinarvo 6

Puhtaus

Asiakastutkimusten mukaan puhtaus 
on kaikkein tärkein asia, johon 
asiakkaan huomio saunapalvelussa 
kiinni8yy!

Saunassa ja kaikissa oheis<loissa 
tulee tuoksua, tuntua ja näy8ää 
puhtaalta – tunkkainen haju tai 
likaisuus pilaavat elämyksen he<.

Puhtaat sauna<lat ovat myös 
turvallisia. Esim. limoi8unut laBa 
aiheu8aa liukastumisvaaran.

Ohjeista puhtaaseen 
saunaelämykseen.



Kylpy%lojen siisteys ja huolto

Esimerkiksi kalkkeumat vaiku6avat
Veden tuloon ja vaiku6avat 
kokonaiselämykseen

Oikea pesu ja huolto







5 VINKKIÄ
Puhtaasta saunaelämyksestä huoleh6miseen

1. Kartoita puhtauden 6la aisteillasi.

Ovatko pinnat puhtaat, näkyykö viemärissä hiuksia? 
Tuntuvatko seinät limaisilta? Miltä 9lassa tuoksuu?

2. Valitse oikeat välineet ja aineet.

Yleisissä ja asiakassaunoissa on hyvä käy<ää 
koneellisia menetelmiä. Puhdistusaineiden suhteen 
tärkeintä on niiden pH-arvo. Sauna9lojen kaikille 
pinnoille sopivin puhdistusaine on heikos9 
emäksinen (pH 8,1-10).

3. Kiinnitä huomiota likaisimpiin paikkoihin.

Jos olisit asiakas, mihin kaikkialle kosket? 
Kosketuspinnat ovat likaisimpia laJakaivon lisäksi.

4. Pidä huolta siivousvälistä.

Yleisissä ja asiakassaunoissa on tarpeen tehdä 
päivi<äinen siivous ja perusteellisempi siivous 
viiko<ain.

5. Huolehdi ennaltaehkäisystä.

Laudeliinat suojaavat lauteita. Ohjeista saunojia 
hygieeniseen saunomiseen. Tarjoa 
peseytymisvälineitä ja –tuo<eita.



Ydinarvo 7

Turvallisuus

Onnistuneen saunaelämyksen 
keskeisin elemen5. 

Vaikka asiakas ei väl8ämä8ä 
kiinnitä ensimmäisenä 

turvallisuuteen huomiota, 
liukastuminen tai itsensä 

pol8aminen kiukaaseen pilaa 
kokemuksen varmas<.

Ohjeista ensikertalaisia.

Pidä huolta myös lasten ja 
ikääntyneiden turvallisuudesta 

(esim. madalletut kaiteet).



Turvallisuus joka elämyksen kohdassa 



TURVALLISEN SAUNAELÄMYKSEN 
CHECKLIST

q Oikein asenne)u, suoja)u ja käyte)y kiuas
q Suojakaiteet kiukaan ympärillä
q Ei kuumentuvia osia lähellä (esim. kiulu, 

lauderuuvit)
q Sauna=lojen ja kiukaan säännöllinen kunnossapito 

ja huolto
q Turvallinen vilvoi)elu (puhdas uimavesi, 

ohjeiste)u avantouin=, ei liukastumisvaaraa 
kulkureiteillä)

q Käsijohteet, tukevat nousujakkarat
q Ehjät elemen=t, esim. lauteet
q Rii)ävä valaistus
q Opastus
q Alkusammutus- ja ensiapuvälineet lähellä



Ydinarvo 6

Vastuullisuus

Taloudellinen vastuullisuus: palvelun 
kanna0avuus, kilpailukyky, 
suomalaisten tuo0eiden suosiminen, 
paikallisuus, yhteistyö.

Ympäristövastuullisuus:
Kierrätys, energiansäästö, 
kertakäy0ötuo0eiden väl0äminen, 
ekologiset peseytymistuo0eet, 
oikeatehoinen kiuas, puhdas 
puunpol0o.

Sosiaalinen vastuullisuus:
Saunaelämys on avoin kaikille 
sukupuolesta riippuma0a. Liikunta- ja 
näkörajoi0eisten huomioin@. Hyvä 
työilmapiiri ja oma jaksaminen.



AUTHENTIC FINNISH SAUNA EXPERIENCE 

-LAATUSERTIFIKAATTI

Ydinarvojen pohjalta Sauna from Finland on 
kehi6änyt yksityiskohtaisen ja tarkan 
laatukriteeristön, jossa käydään läpi koko 
asiakaskokemus alusta loppuun saakka.

Jos saunaelämyspalvelu täy6ää 80% sille 
asetetuista kriteereistä eikä siinä ole kriiAsiä 
korja6avia kohBa, Sauna from Finland voi 
myöntää sille Authen7c Finnish Sauna 

Experience –laatuser7fikaa7n.

LaatuserBfikaaA viesBi asiakkaille, 
henkilökunnalle ja sidosryhmille siitä, e6ä 
saunapalvelu on mieB6y, hio6u ja tasoltaan 
maailman huippuluokkaa. 

Asiakkaat voivat viri6äytyä rentoutumaan 
luo6avaisin mielin, kun palvelun laatu on 
kunnossa.

LaatuserBfikaaAa voivat hakea kaikki yritykset, 
jotka tarjoavat suomalaisia 
saunaelämyspalveluita: hotellit, 
matkailuyritykset, kylpylät, kuntosalit, yleiset 
saunat.

Laatuser7fikaaD on  

palveluntarjoajille, jotka 

haluavat tarjota 

asiakkaalleen laatua.

Laatuser7fioituja kohteita on 

jo yli 30, joista kaksi on kansainvälistä!





Sauna URBAN

…myönnetään kaupunkikohteissa tai 
urbaaniympäristöissä oleville saunoille.



Sauna NATURE & GARDEN

…myönnetään luontoympäristöissä oleville 
saunoille.



Sauna SPA

…myönnetään kylpyläkohteissa oleville 
saunoille.



Sauna UNIQUE

…myönnetään erikoisille ja ainutlaatuisille 
saunakokonaisuuksille.



AIDON SUOMALAISEN SAUNAELÄMYKSEN 
LAATUKÄSIKIRJA

Ainutlaatuinen ja perusteellinen opas suomalaisen 
saunaelämyksen rakentamisesta. 

Kirjan inspiroivat yritysar6kkelit sekä yksityiskohtaiset 
vinkit ja ohjeet ohjaavat sekä uusien saunojen e8ä 
olemassa olevien saunojen elämysten suunni8elussa. 

Käsikirja on saunapalveluntarjoajien ykköstyökalu 
saunaelämysten hiomisessa palveluksi, joka saa 
asiakkaat palaamaan yhä uudestaan ja uudestaan.

Sis. ohjeita palvelun kehi8ämiseen sekä 
laatukriteeristön.

Tila8avissa Veicon verkkokaupasta osoi8eesta 
www.veico.fi.

https://www.veico.fi/epages/veico.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/Veico/Products/SFFLKFI


Esimerkkejä toteutuksista 
ja tuloksista



Case: Lapland Hotels



• Tarjota asiakkaille maailman parhaita 
saunaelämyksiä 

• Selkeät käy5öohjeet, tuo5eistukset

• Tehdä huonesaunoista ero5uvuustekijä, jolla 
hotelli yltää maailman parhaimmistoon

• Lisämyyn;ä saunatuo5eilla;

à erillisinä huoneisiin ;la5avina pake5eina 

àsekä SHOP IN ROOM-tuo5eina

• Myönnetään huonesaunoille Sauna from Finlandin 
Authen;c Finnish Sauna Experience –
laatuser;fikaaM

Tavoi&eet

182 HUONETTA YHTEENSÄ

103 SAUNALLISTA

80 ILMAN SAUNAA

81 2   YLEISTÄ



Lapland Hotels huonesaunat
Tilakonsep2

PERUSPUITTEET 

• Harvia saunakokonaisuudet:
• Valaistus
• TV - äänimaailma, Sauna kanava
• Kylpytakit, pyyhkeet
• Laudeliinat - Pen2k
• Kiulut - Rento Pisara
• Hukka Design - suihkulähde kaikissa kiukaissa
• Pesuaineet jotka löytyy vakiona
• Osassa huoneista myös kylpyamme
• Ohjeistus: saunassa valmiina
• Tarinaa suomalaisesta saunasta
• Lisämyyn2pake2t Lumenelta



Sokos Hotels on Suomen tunnetuin ja laajin hotelliketju, johon 
kuuluu 50 hotellia Suomessa, Tallinnassa ja Pietarissa. Hotellit 
sijaitsevat kaupunkien keskustoissa tai keskellä vapaa-ajan 
kohteita, hyvien liikenneyhteyksien varrella. Jokaisesta 
hotellista löytyy myös suomalainen sauna.
Sokos Hotelsin konsep?päällikkö Markus Siitonen on kehi@änyt 
hotellien saunaelämyksiä useamman vuoden ajan.

“Aikaisemmin saunaelämyksen merkitystä osana 
hotellipalveluita ei ymmärre@y. Halusimme nostaa sen 
selkeäksi lisäarvoksi, joka tekee osansa mielly@ävän 
hotellikokemuksen luomisessa. Siksi lähdimme kehi@ämään 
saunaelämyksiä yhdessä Sauna from Finlandin kanssa”, Siitonen 
kertoo.

Case: Original by Sokos Hotels

https://www.sokoshotels.fi/fi






Markus Siitonen



Markus Siitonen, Sokos Hotel





• Saunayoga® 
• Luontojooga
• Suohoito
• Turvesauna
• Tervasauna
• Koivusauna
• Katajasauna
• Hunaja-

yr7sauna
• Hiljaisuussau

na

Terapeu'nen Sauna



• Aikaa
• Joustavuu+a
• Avointa yhteistyötä
• Luo+amusta
• Asennemuutosta “itse ei voi aina

voi+aa”
• Työtä jota tehdtään koko alueen

hyväksi
• Tuotetestausta, koulu+autumista ja 

koulu+amista “Mitä suomalainen
sauna oikeas= on”

• Oma brändikirja

Mitä SAUNATOUR on vaa1nut





Case: Revontuli Resort, Hankasalmi
Saunapolulla pääset tutustumaan kolmeen erilaiseen saunaan; 
perinteiseen savusaunaan, tel4asaunaan ja Loitsu-saunaan. 
Lisäksi saunojen yhteydessä on kaksi kuumaa ulkoporeallasta ja 
talvella on mahdollisuus avantouin<in. Kaikki saunat sijaitsevat 
lähekkäin puhtaan Iso-Virmasjärven rannalla. Ryhmänne 
mukana kulkee ohjaaja, joka perehdy4ää suomalaisen saunan 
historiaan, uskomuksiin ja saunan merkitykseen hyvinvoin<in 
kokonaisvaltaisen elämyksen näkökulmasta. Saunapolulla 
pääset testaamaan katajavihtaa, löylytuoksuja ja 
hyvinvoin<tuo4eita.

Henkilömäärä: 10-50 hlöä
Tilat: Savusauna, Tel4asauna, Loitsu-sauna, Loitsusaunan 
takkatupa ja kaksi kuumaa ulkoporeallasta



Case: Seth Asce,c, Taiwan
Suomalainen saunaelämys löysi ,ensä Taiwaniin vuonna 2018, 
kun Taichungissa sijaitseva luksuskuntokeskus Seth Asce,c
rakennuB ,loihinsa kaksi saunaa ja höyryhuoneCa. Seth
Asce,cin tavoiCeena on tarjota asiakkailleen laaja valikoima 
hyvinvoin,palveluita, jotka ylläpitävät fyysistä, henkistä ja 
spirituaalista hyvinvoin,a

https://www.sethascetic.com/


Saunaelämyksen tuo/eistaminen



Aito suomalainen saunaelämys 
–laatumerkin vaa3mukset
Perustaso; ”Sauna” - jo:a saunapalvelut voidaan yleensä 
tarjota
(Lauteet, kiuas, muut saunarakenteet, saunan siivous ja 
puhtaus, saunojen huoltotoimenpiteet) 

Palvelutaso; ”lisäpalvelut” – millä luodaan lisäarvoa
(Pyyhkeet, kylpytuo8eet, kosme9ikka, hiustenkuivaaja, 
laudeliinat, saunaohjeistukset, ruoka -ja juomapalvelut)

Elämystaso; mikä jä:ää muis3jäljenjuuri tästä 
saunakokemuksesta
Moniais9suus, aitous, rentoutuminen, läsnäolo, puhtaus, 
kontras9, turvallisuus = hyvinvoin9a ja tervey8ä saunassa ja 
saunasta



Saunapalvelujen tuo-eistajan muis1listaa 
–Tarkista ainakin nämä!

• Määri%ele asiakkaasi  mielellään yksikkötasolla (Nimi, 5%eli, yritys, harrastukset, 
perhesuhteet jne.)
• Mahdollisimman yksityiskohtainen kuvaus, jo%a 5edät kenelle palveluasi tuo%eistat

• Minkä ongelman ratkaiset?
• Ratko oikeita haasteita oikeaan aikaan, ”olisi kiva” –tyyppisten ratkaisujen sijaan

• Asiakaslupaus 
• Takuu?

• Selkeä sisältö – mistä, milloin, kesto, hinta jne.
• ylivertainen asiakashyöty

• Hyvä nimi – rii%ävän hyvä
• Muista helppous – asiakas haluaa ratkaisuja, ei lisää ongelmia
• Testaa ja muuta, pidä jatkuva kehitys yllä. Näytä, e%ä välität!



TÄRKEINTÄ ASIAKASKOKEMUKSESSA PROFIILIN PAINOTUKSET

PROFIILIN KUVAUS

h"ps://passiripa*.fi/pr-book/lataa-tyokalut/



Saunaelämyksen
tuo.eistaminen
- workshop

• Päätä ensin teetkö saunatuo-eesi yksin, oman yrityksesi kesken
vai verkostotuo-eena?

• Onko alueella olemassa sopivia ”tuoteaihioita”     
saunapalveluiden tuo-eistamiseen?

• Saunapalveluja, joita voitaisiin tuo-aa ja myydä yhdessä
useamman toimijan kesken? 

• Asiakkaita kiinnostaa aitous, tarinat, omaleimaisuus, jopa oudot
asiat voivat olla teidän palvelunne / tuo-eenne uniikki –asia.



Saunaelämyksen tuo/eistaminen

Kuvaa nykyinen tai uusi palvelusi jakaen asiakkaan saunapolkuun:

• Ennen palvelua (markkinoin0, 0edonhankkiminen, varaus, osto jne)

• Palvelun aikana (ydinpalvelu mistä asiakas kokee maksavansa)

• Palvelun jälkeen (aika ydinpalvelun jälkeen, maksaminen, jälkimarkkinoin0)

Ennen palvelua Palvelun aikana Palvelun jälkeen



Ideoi uu(a palvelua tai dokumentoi olemassa oleva palvelu (Jamboard työskentely)
h"ps://urly.fi/1MSB

Tästä saat
Post-it lapun 
johon voi 
kirjoi"aa
teks?ä

https://urly.fi/1MSB


Sisäinen 
vies)ntä

Ulkoinen
vies)ntä

Toiminta-
ympäristön 
muutokset

Tammikuu

Helmikuu

Maaliskuu

Säädökset ja 
asetukset

Huh4kuu

Toukokuu

KesäkuuHeinäkuu

AVI:n
päätökset

Valtuuston/
Hallituksen päätökset

Elokuu

Syyskuu

Lokakuu

Marraskuu

Joulukuu

Esimerkki
vies)nnän
Vuosikello
suunni0elusta

Lakimuutokset

COVID-19

Asiakkaiden/kumppaneiden 
Liiketoiminnnan muutokset



Hinnoi%elu

• Markkinaperusteinen hinnoi/elu
• Kysyntä
• Katevaihtelu 
• Kustannukset?

• Kustannusperusteinen hinnoi/elu
• Todelliset kustannukset
• Voi/o?

• Arvoperusteinen hinnoi/elu (vaa;i asiakasymmärrystä)
• Perustuu asiakkaalle tuote/uun arvoon
• Palveluntuo/ajan asema/maine
• Parantaa katetuo/oa





”AUTAN ASIAKASTA 
X TEKEMÄÄN Y,
JOTTA HÄN VOI Z. ”

Sanna Wester, Viestar



Asiakaskokemus

• Kaikkien niiden kohtaamisten, mielikuvien ja tunteiden summa, jonka asiakas muodostaa 
itselleen.
• Alitajunta ja tunne  à valitse millaisia kokemuksia haluat asiakkaalle tuo5aa! Määri5ele!
• Kohtaamispisteet (tunnista vahvuutesi)
• Tarkista rakenteet
• Priorisoi –tärkeimmät erinomaises@, muut rii5ävän hyvin

• Hyödyt?
• Sitou5aminen
• Elinkaari
• Suosi5elu
• Lisämyyn@
• Poistuma / Asiakashankinnan kustannukset 

• Satunnainen kokemus – Ennalta odote5ava kokemus – johde5u kokemus
• Mi5aa (Millainen asiakaskokemus oli, vaiku5aako asiakkaiden käy5äytymiseen ja

miten kanna5avuus ?



Sauna 
Experience
• Miten yrityksesi arvot sekä
saunaelämyksen arvot
yhdistyvät ja ilmenevät
saunapalvelussasi?

• Ideoi ja kehitä palveluasi
ydinasioita vahvistaviksi.

Suomalaisen saunan ydinarvot



Tee esite saunapalvelustasi. 

• 1. Mitä palvelusi sisältää? 
- Mitä asiakkaalle tarjotaan?

• 2. Mitä palvelu maksaa?
- Selkeä hinnoi:elu asiakkaalle (elemen<t tai 

kokonaisuus)

• 3. Mistä ja milloin palvelua on saatavilla? 
- Saatavuus. Esim. Tilautuote, kerran viikossa, kerran

vuodessa?

• 4. Miten palvelu ero:uu kilpailijoista? 
- Teemoi:elu sisällössä. Mikä on palvelusi

posi<ivinen ero:uvuus?



Muis%listaa –tarkista ainakin nämä

• Siisteys
• Lauteet yms. muut puuosat

• Kiuas 
• Turvallisuus ( kaiteet yms)

• Liukas la7a ( turvallisuus)
• Likaiset la7akaivot
• Suihkut ( helppokäy:öiset, puhtaat, helppo panostaa)
• Kylmät la7at → rakenneongelma
• Saunateks@ilit 
• Juomavesi + mukit
• Opasteet
• Elävä tuli



Ideoita pienillä yksityiskohdilla



Viimeistelty tunnelma



Ideoita, opastuksia



Ideoita, opastuksia







Ennen auditoin+a:

Kulje asiakkaan polku ennalta ja 
pyri tarkastelemaan 
saunapalveluasi ulkopuolisen 
silmin. Miltä näy6ävät 
asiakkaan silmin:

§ www-sivut
§ Opasteet
§ Valaistus
§ Siisteys
§ Tuoksu
§ Muut ais>n varaises> tehtävät 

huomiot



Saunasymbolit käy0öön



Ennen Saunaa 

Saunassa 

Saunan jälkeen

Valmistautuminen  saunahetkeen
Sauna päälle- tähän ohjeet; Cool, medium , hot? 
Puhdistaudutaan meikeistä- sopivalla tuo;eella, suihku
Juodaan ve;ä etukäteen

Laudeliina, löylyvesi valmiiksi
Löylyn ohjeistus
Ja vilvoi;elu
Saunatuo;eet käytössä Esim. Naamio, kuorinta, hierontakivi

Loppusuihku
Kosteu;avat tuo;eet iholle
kylpytakki
Veden juonE, saunasnack/ruoka



Saunapolkuohjeistusta malliksi
Ennen saunaa

• 1. Juo runsaas+ ve.ä, vähintäänkin pari lasillista.

• 2. Jätä älylai.eet ja muu teknologia hyvissä ajoin pois käytöstä. Keskity tulevaan saunaelämykseen. Saunassa ei voi käy.ää puhelinta. 

• 4. Lämmitä sauna itsellesi sopivaan asteeseen, ja laita laudeliinat ja muut saunomistarvikkeet valmiiksi.  

• 5. Puhdista kasvosi meikistä ja muista epäpuhtauksista ennen saunaan menoa (Lumene Harmonia Puhdistusvaahdolla. Tuotesarja saa voimansa pohjoisesta pakurista ja 
lähdevedestä, jotka yhdessä ravitsevat, kosteu<avat ja tasapaino<avat ihoa.)

Saunassa

• 1. Minimoi saunan valaistusta. 

• 2. Kiinnitä huomiota kaikkiin aisteihisi: miltä saunassa näy.ää, tuoksuu, kuuluu, maistuu, tuntuu. Käy läpi jokainen ais+ yksi kerrallaan.

• 3. Kuuntele kehoasi. Sauno juuri niin kauan, kun sinusta hyvältä tuntuu, ja käy vilvoi.elemassa välillä esim. vietä hetki viileässä suihkussa. 

• 4. Ensimmäisen vilvoi.elun jälkeen voit lisätä puhtaalle kasvojen iholle Lumene Harmonia Turvenaamiota, joka syväpuhdistaa ihoa, puhdistaa tukkeutuneita ihohuokosia ja 
palau<aa iholle nopeas? sen luonnollisen tasapainon. Naamio huuhdellaan pois 5-10 minuu?n kulu<ua.

• 5. Muista nesteytys saunomisen ohella. Sauna nostaa sydämen syke.ä, ja hien mukana haihtuu paljon neste.ä. Pidä huolta siitä, e.ä raikasta ve.ä on jatkuvas+ saatavilla.

Saunan jälkeen

• 1. Peseydy huolellises+. Suihku rauhoi.aa saunan nostamaa sydämen syke.ä ja viimeistelee fyysisen ja henkisen puhdistautumisen kokemuksen. Vartalon iho kanna<aa kuoria 
saunan jälkeen Lumene Harmonia vartalokuorinnalla.

• 2. Kiedo itsesi kylpytakkiin tai pyyhkeeseen ja istu hetkeksi vielä alas. Nau+skele saunan tuomasta rennosta tunteesta.

• 3. Nau+ virkistävää juomaa ja ruokaa. Esimerkiksi sitruunalla mauste<u kivennäisvesi, savulohituorejuustolla täytetyt ruislastut ja tuoreet marjat sopivat saunanjälkeiseksi 
välipalaksi.

• 4. Saunominen tekee hyvää iholle. Muista myös ihohoito saunan jälkeen. Kosteuta vartalon iho Lumene Harmonia Vartalovoiteella ja levitä kasvoillesi Harmonia Seerumia ja 
kosteusvoide<a. Kosteute.u iho tuntuu ja näy.ää paremmalta, terveemmältä, levänneeltä ja kuulaalta.

• 5. Kun olet valmis, sukella puhtaisiin lakanoihin nauKmaan saunomisen jälkeisistä unista. Rentou.ava saunakokemus parantaa unenlaatua ja takaa sinulle hyvin levätyn yön.



Rentouta keho ja mieli. Nau1 saunan 
tunnelmasta ja lämmöstä, joka hellii kehosi 
jokaisen sen1n. Saunominen vähentää 
stressiä ja siksi myös rentou:aa.  

RELAXSAUNA



Tunne, kuinka sauna tekee hyvää sekä 
sisäises0, e1ä ulkoises0. Saunan lämpö 
hoitaa sydäntäsi ja tuo esille sisäisen 
hehkusi. Sauna rentou1aa sekä kehon e1ä 
mielen.

HEARTSAUNA



Valmistele mielesi ja kehosi unta varten löylyn 
syleilyssä. Sauna rentou7aa sekä kehon e7ä 
mielen. Lämpö:lavaihtelu nopeu7aa 
nukahtamista ja lisää syvää unta

SLEEPWELL



Miksi kaikki vaivannäkö? 

§ Asiakaskokemuksen parantaminen 
§ Lisää myyn2ä saunapalveluista 
§ Mielly6ävämpiä ja elämyksellisimpiä

saunakokemuksia 
§ Elämyksellisempää, parempaa ja 

turvallisempaa palvelua 
huonesaunojille 



Lämpömi'ari
Mi#ari tulee asteikolla cool – medium
– hot ja muoto on muoka#avissa
Mi#ari yhteistyössä Veico.



RELAX

SAUNAPOLKU
RELAXSAUNA 

Sauna vähentää stressi8laa ja rentou<aa lihaksia
Ei kuivata ihoa, poistaa kuona-aineita
Kaunistaa, hemmo<elee
Yksinkertainen mindfulness-rentoutus



SYDÄNTERVEYSPAKETTI 
KOSKA:

Saunominen laskee verenpaine>a
Pulssi nousee, mikä vastaa 

keskiraskasta liikuntaa
Kehosta haihtuu neste>ä, mikä 

vähentää sydämen rasitusta

HEART



Ehdotus 1

SAUNAPOLKU 

ASKEL 1 – Puhdista ja kuori
Dermosil – Kaura-sokerikuorinta

Rento Pesukinnas
Joku kasvojenpuhdistusaine?

____________________________

ASKEL 2 – Hemmo9ele ja nau<
Dermosil – Saunanaamio kasvoille ja dekolteelle 

(saunan lämpö tehostaa)

Cutrin – Hiusnaamio
Hukka Design - Silmäkivet

____________________________

ASKEL 3 – Kosteuta ja lepää
Kylpyvaahto?

Dermosil – Kaura Body BuMer
Ruokaa ? Juomaa?



Lisämyyntipakettien paketoiminen



LIITY MUKAAN 
MAAILMAN PARHAASEEN SAUNAVERKOSTOON!

Sauna from Finlandin jäsenenä saat:

NÄKYVYYTTÄ

VERKOSTOJA

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ

Lue lisää: saunafromfinland.fi/liity-jaseneksi

https://saunafromfinland.fi/liity-jaseneksi


h"ps://saunafromfinland.fi

Kiitos!

Lisä%edot ja kysymykset:
Toiminnanjohtaja Carita Harju

Puh: 040 566 2481
Email: carita@saunafromfinland.fi

https://saunafromfinland.fi/
mailto:carita@saunafromfinland.fi

