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Koronakriisin vaikutukset ovat osuneet palvelualaan rankasti. Tuhannet yrittäjät ja 

johtoasemassa olevat ovat joutuneet etsimään innovatiivisia ideoita auttaakseen 

yritystään sekä toipumaan että täyttämään Business Finlandin ja ELY-keskuksen 

rahoituksien ehdot.

Keräsimme lukuisia tuoreita, kekseliäitä ja alallamme toimivaksi todettuja ideoita 

inspiraation lähteeksi sinulle. Kokoamamme esimerkit ovat jo osoittaneet, että ne 

toimivat niin asiakasmäärien kuin tuloksenkin kasvattamisessa. 

Toivottavasti löydät niistä kipinän oman yrityksesi toiminnan kehittämiseen sekä 

uusien ratkaisujen löytämiseen.

Ota yhteyttä:

Teemu Moilanen, Head of R&D, +358405107317,

teemu.moilanen@haaga-helia.fi

Aivoille pureskeltavaa koronakriisin aikana



Lue myös katsauksemme                uuteen 
palvelukonseptiin ja tekniseen innovaatioon 
matkailualalla ja 

            tutustu                 uuteen   
            palvelukonseptiin ja 
            tekniseen innovaatioon 
            majoitusalalla.

Tämä katsaus sisältää             uutta 
palvelukonseptia ja teknistä innovaatiota 
ravintola-alalla.
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UUSIA PALVELUKONSEPTEJA 
JA TEKNISIÄ INNOVAATIOITA 

RAVINTOLOISSA

Teksti: Tuomo Muilu ja Nguyen Nguyen
Käännös: Elina Moreira Kares

Editointi toimittaen: Eeva Puhakainen



Virtuaalinen kokkauskurssi

Terveellisen ruuan toimitus koteihin

Edmontonissa sijaitseva Milk Crate -ravintola aloitti kokkauskurssien tarjoamisen 
verkossa asiakkaille, jotka halusivat päästä nauttimaan ravintolatason 
elämyksestä kotona. Kokki suunnittelee ruuan asiakkaan toiveiden mukaan 
ja toimittaa raaka-aineet heidän kotiinsa ennen oppituntia, joka tehdään 
videoyhteyden välityksellä. Milk Crate on tarjonnut niin yksityis- kuin 
ryhmätunteja. Lue lisää täältä.

Isossa-Britanniassa perheet ovat valinneet aterioiden ennakkotilaukset kaupassa 
käynnin ja valmistamisen sijasta niiden helppouden ja digitaalisten alustojen 
personointimahdollisuuksien takia. Palveluita tarjoavat muun muassa Freshly, 
HelloFresh ja SunBasket.

Vanhemmat voivat määrittää palvelualustojen profiileissa koko perheen 
ruokamieltymykset erikoisruokavalioineen ja allergioineen, sekä tarkastaa 
ruokien ainesosat, kalorimäärät ja muut suositukset. Lue lisää täältä.

© MilkCrate / twitter
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https://edmonton.ctvnews.ca/virtual-cooking-classes-bring-professional-chef-into-your-kitchen-1.4884578
https://www.telegraph.co.uk/family/parenting/ocado-generation-turning-healthy-food-delivery-services-children/


Ruokatilaukset senioreille puhelimitse

Uber aukaisi puhelinlinjan ruokatilauksille palvelemaan 
senioriasiakkaita. Asiakaspalvelijat huolehtivat tilauksen 
kirjaamisesta ja kertovat lopullisen hinnan puhelun 
yhteydessä. Helsingin kaupunki avasi viime vuonna 
samankaltaisen palvelun vanhuksille, mutta rajoitetuin 
ruokavaihtoehdoin. Lue lisää täältä.



VIRTUAALISET RAVINTOLAT

Tilausten mahdollistaminen verkossa ei ole enää 
mahdollisuus vaan välttämättömyys. Verkkotilausten 
arvon odotetaan kohoavan yli 38 miljardin dollarin 
vuonna 2020, vastaten 11% pikaruoka ravintoloiden 
liikkeenvaihdosta (QSR Magazine 2020).  Vuoteen 2030 
mennessä, verkkotilausten arvon odotetaan kasvavan 
maailmanlaajuisesti yli 20%, 365 miljardiin dollariin (UBS 
2020). Lue lisää täältä.

© Pexels.com

https://www.forbes.com/sites/andriacheng/2018/06/26/millennials-are-ordering-food-for-delivery-more-but-are-they-killing-the-kitchen-too/#71ca9bf7393e


Case study: Flyfood Vn Company – Teknologian 
hyödyntäminen toiminnan parantamisessa

Case study: SweetGreen Company – Ajattele kuten 
teknologiayritys

Pelkällä tilausmahdollisuudella toimiva yritys kahdeksan vuoden kokemuksella. 
Puoli miljoonaa seuraajaa sosiaalisessa mediassa ja datan aktiivinen analysointi 
nettisivuilla ja sosiaalisen median alustoilla auttavat asiakkaiden sitouttamisessa 
sekä myynnin tehostamisessa. Tekoälyn käyttö operaatioiden tehostamisessa. 
Järjestävät toisinaan live-lähetyksiä keittiöistä seuraajilleen, tarjotakseen 
kurkistuksen yrityksen toimintaan. Lue lisää täältä.

Kolme vuotta verkossa toiminut ravintola-malli, jossa ravintolat toimivat sisällön 
tuottajina alustalla, joka mahdollistaa suoran yhteydenpidon asiakkaisiin. 
Toimitus SweetGreenin pisteille ilman kuluja, asiakkailla mahdollisuus luoda 
personoidut tilit mobiilisovelluksessa, jossa yli miljoona käyttäjää. Verkkoon 
siirtyminen tuotti 50 prosenttia tuloksesta ensimmäisenä vuonna. Lue lisää täältä. 

© flyfood.vn

https://flyfood.vn/flyfood-dung-cong-nghe-de-khac-biet.html
https://flyfood.vn/flyfood-dung-cong-nghe-de-khac-biet.html


Virtuaalinen viininmaistelu

Viininmaistelu on siirtynyt verkkoon ja alkanut tuottaa uusia tulonlähteitä 
viinitiloille. Palveluja on niin jonkin ryhmän jäsenille kuin asiakkaille, jotka 
ostavat tuotteita verkosta. Useat alustat, kuten Priority Wine Pass, Acker Wines ja 
viinin jälleenmyyjät tarjoavat virtuaalisia palveluita, joissa asiakas saa valita viinin 
sekä osallistua kyseisen tuottajan virtuaaliseen viininmaisteluun.
Virtuaalisen viininmaistelun tarkoitus on myös yhdistää ihmisiä ja rohkaista uusia 
asiakkaita kokeilemaan sitä sosiaalisena aktiviteettina. Viinitilat ovat alkaneet 
käyttämään sosiaalista mediaa tavoittaakseen seuraajia sekä sitouttamaan 
potentiaalisia asiakkaita. Lue lisää täältä.

© prioritywinepass.com/

https://www.forbes.com/sites/jeanneobriencoffey/2020/04/14/welcome-to-the-world-of-virtual-wine-tastings/#49de556a3d6e


Case study: The Texas Wineries

Texas Wineries Community aloitti rajoitusten 
seurauksena täysin virtuaalisten toiminnan 
yhteistyössä alueen viinitilojen ja asiantuntijoiden 
kanssa. Ryhmä viinin tuottajia, arvostelijoita ja 
vaikuttajia kokoontuu sosiaalisessa mediassa 
yhdessä maistelemaan ja jakamaan ajatuksiaan 
sessiossa, joka on avoinna kaikille viinin ystäville. 
”#TXwine Twitter Tuesday” keräsi yli 1.5 miljoonaa 
Twitter -tykkäystä. Lue lisää täältä.

Choose a winery 
below

Buy direct Schedule 
a time

Enjoy!

© flickr.com

https://www.dallasnews.com/food/drinks/2020/04/09/virtual-wine-tastings-texas-wineries-go-online-after-tasting-rooms-shut-down/


”UUDET INNOVAATIOT TEHOSTAVAT 
HENKILÖKUNNAN KOULUTUSTA 
LYHENTÄMÄLLÄ KOULUTUSAIKAA JA 
PARANTAMALLA TULOKSIA.”

VR-koulutus

Honeygrow-ravintolaketju aloitti henkilökunnan 
kouluttamisen VR:n avulla jo vuonna 2017. Tunnistamalla 
osaajat henkilökunnastaan ketjun sertifioitujen 
työntekijöiden määrä nousi kolmanneksella. VR-koulutus 
mahdollisti koulutuksen tasalaatuisuuden sekä vapautti 
vastuuhenkilöiden aikaa muihin työtehtäviin. 
Lue lisää täältä.

© Klip Collective / youtube.com
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https://www.entrepreneur.com/article/297215


Tekoäly ja automaatio

KitchIntel yksinkertaistaa ruuanvalmistusprosessia ja henkilökunnan 
kouluttamista. Se käyttää tekoälyä ennakoidakseen ulosmyyntiä ja tehostaa 
ruuan tasalaatuisuutta digitaalisen ohjeistuksen avulla. Tekoäly laskee oikeat 
valmistusmäärät dataan pohjautuvien arvioiden perusteella. Lue lisää täältä.

Pikaruokaravintola aloitti KitchIntelin käytön 
130 pisteessään ja huomasi monia hyötyjä, 
kuten koulutuksen keston lyhentymisen, 
ruokahävikin minimoimisen, palvelun 
nopeutumisen sekä tuoreuden parantumisen.

© pxfuel.co

https://smartbridge.com/restaurant/kitchintel-kitchen-intelligence/


Ruokahävikin minimoiminen

Ruokahävikin minimoiminen tehostaa kannattavuutta niin pienissä kuin suurissa 
yrityksissä. Suurin osa hävikistä syntyy ruuan valmistusvaiheessa tai menekin 
arviointivirheestä.

Einesruokia valmistava tehdas aloitti digitaalisen ruokahävikin seurannan. 
Tammikuun ja syyskuun välisen seurantajakson aikana tehdas vähensi hävikin 
määrää yli 60 prosenttia. Tuotannon tehostaminen, datan seuranta sekä 
henkilökunnan toiminta säästi tehtaalta noin 3,4 miljoonaa euroa.
Lue lisää täältä.

© S.Jagtap, S.Rahimifard /  Sciencedirect.com
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X19300881


Lämpötilojen seuranta

Lämpötilojen automatisoitu, älykäs seuranta säästää aikaa ja tehostaa toimintaa. 
IoT (Internet of Things) yhdistää laitteet hallittavaksi kokonaisuudeksi, joka 
mittaa ja valvoo laitteita sekä varoittaa arvot ylittävistä lukemista.

Sensorit kirjaavat lämpötilat suoraan seurantaan, joka säästää sekä aikaa, että 
minimoi inhimilliset virheet. Automatisoitu seuranta auttaa ruokaturvallisuuden 
parantamisessa sekä varaston hallinnassa. Lue lisää täältä.

©  Swift Sensors / youtube.com

https://www.swiftsensors.com/food-service/


Automatisoitu 
ostojärjestelmä

Data-analytiikka 
ravintoloissa

Työntekijöiden vaihtuvuus 
on suurta ravintola-alalla ja 
palkkakulut ovat iso menoerä. 
Datan hyödyntäminen auttaa 
kustannustehokkaasti työvuorojen 
suunnittelussa ja työtuntien 
optimoinnissa. Työvuorolistojen 
teko on nopeampaa, kun se 
perustuu  tietoon kiireisimmistä 
tunneista ja parhaista myyntiajoista. 
Siihen turvautuvat ravintolat ovat 
huomanneet palkkakulujensa 
laskeneen noin kaksi prosenttia. 
Lue lisää täältä.

Automatisoidut varaston 
hallinta ja ostojärjestelmät 
auttavat vähentämään hävikkiä 
ja säästämään rahaa raaka-
aine kustannuksissa. Datan 
hyödyntäminen helpottaa 
työmäärää inventaariosta 
tilausten tekemiseen, 
ohjelman ehdotusten 
pohjautuessa reaaliaikaiseen 
tietoon varaston tilanteesta 
sekä asiakaskäyttäytymisen 
ennustamiseen. 

Ostojärjestelmä tallentaa kaikki 
tilaukset, toimitukset, laskut 
ja kuitit järjestelmään helposti 
saataville. Ravintolat, jotka ovat 
ottaneet dataan pohjautuvan 
järjestelmän käyttöönsä, ovat 
huomanneet jopa neljän 
prosentin säästön ostoissa. 
Lue lisää täältä.

© Harri.com
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https://restaurant.eatapp.co/blog/restaurant-data-and-analytics-increase-revenue
https://www.qsrmagazine.com/content/why-restaurants-need-inventory-automation


Automatisointi lisää tuottavuutta, 
parantaa asiakaspalvelua sekä 
säästää HR-kuluissa.

© Jonah Lee / Unsplash.com

A
U

TO
M

A
TISO

ITU
 R

A
V

IN
TO

LA



Itsepalvelu Mobiilitilaukset

Itsepalvelumaksupisteet tarjoavat 
asiakkaille valinnan vapautta ja 
lisäävät myyntiä tuote-ehdotuksin 
sekä tarjouksin. Itsepalvelupisteet 
vapauttavat työntekijät hoitamaan 
muita työtehtäviä. Lue lisää täältä.

Tutkimuksen 
mukaan 54 % 
milleniaaleista sanoo 
itsepalvelukioskien 
parantavan 
ravintolakokemusta 
(Toast).

Digitaalinen 
tilausjärjestelmä

Osa asiakkaista haluaa edelleen 
jättää tilauksensa tarjoilijalle. 
Digitaalinen tilausjärjestelmä 
vähentää inhimillisiä virheitä 
tilauksista, ohjelman välittäessä 
tarjoilijan vastaanottamat 
tilaukset suoraan keittiöön 
mukana kulkevan mobiililaitteen 
välityksellä.

Mobiilitilausjärjestelmä voidaan 
luoda joko mobiilisovelluksen 
tai verkkosivun kautta. 
Järjestelmä mahdollistaa 
tilausten jättämisen ja pöytien 
varaamisen. Yrityskohtaiset 
sovellukset voidaan yhdistää 
kanta-asiakasohjelmiin sekä 
tilausten nopeuttamiseen, 
asiakasprofiilisen luonnin ohella.

Starbucks käsittelee noin yhden 
kolmasosan kaikista tilauksistaan 
sovelluksensa kautta. Se 
helpottaa tilausta, maksua ja 
noutoa. Lue lisää täältä.

https://pos.toasttab.com/customers/protein-bar
https://www.geekwire.com/2017/mobile-payment-now-accounts-30-starbucks-transactions-company-posts-5-7b-revenue/


Innovaatiot palvelualalla
Aivoille pureskeltavaa koronakriisin aikana 
OSA 2



UUSIA PALVELUKONSEPTEJA 
JA TEKNISIÄ INNOVAATIOITA 

HOTELLEISSA

© Yello Rooms Victory Monument / Hotels.com

Teksti: Peppi Borgenström ja Elina Moreira Kares
Käännös: Elina Moreira Kares

Editointi: Eeva Puhakainen



Koronakriisin vaikutukset ovat osuneet palvelualaan rankasti. Tuhannet yrittäjät ja 

johtoasemassa olevat ovat joutuneet etsimään innovatiivisia ideoita auttaakseen 

yritystään sekä toipumaan että täyttämään Business Finlandin ja ELY-keskuksen 

rahoituksien ehdot.

Keräsimme lukuisia tuoreita, kekseliäitä ja alallamme toimivaksi todettuja ideoita 

inspiraation lähteeksi sinulle. Kokoamamme esimerkit ovat jo osoittaneet, että ne 

toimivat niin asiakasmäärien kuin tuloksenkin kasvattamisessa. 

Toivottavasti löydät niistä kipinän oman yrityksesi toiminnan kehittämiseen sekä 

uusien ratkaisujen löytämiseen.

Ota yhteyttä:

Teemu Moilanen, Head of R&D, +358405107317,

teemu.moilanen@haaga-helia.fi

Aivoille pureskeltavaa koronakriisin aikana



Lue myös katsauksemme                uuteen 
palvelukonseptiin ja tekniseen innovaatioon 
matkailualalla ja 

           tutustu                 uuteen    
           palvelukonseptiin ja 
           tekniseen innovaatioon 
           ravintola-alalla.

Tämä katsaus sisältää               uutta 
palvelukonseptia ja teknistä innovaatiota 
majoitusalalla.
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”Hotellit etsivät uusia tapoja 
hyödyntää kerättyä dataa 
asiakkaistaan – Iso data tarjoaa 
uusia kulmia tulovirtojen 
hallintaan ja personoituun 
myyntityöhön.”

ISO
 D

A
TA

© 2020 Informatica 
Corporation. All Rights Reserved



Marriott ja 
iso data

Marriottin kanta-
asiakasohjelma

Marriott on edelläkävijä massa 
datan käytössä. Ketju optimoi 
tuotonhallinnan dynaamisella 
hinnoittelulla, joka hyödyntää 
avointa dataa kuten sääennusteita 
ja tulevia tapahtumia. Marriott 
käyttää dataa myös kilpailijoiden 
analysointiin, toimintansa 
optimointiin ja tulevaisuuden 
trendien ennakointiin. Lue lisää 
täältä.

Oaky

Oaky on automatisoitu 
lisämyyntiä tavoitteleva ohjelma 
personoituun myyntiin, jota 
tehdään jo ennen asiakkaan 
matkaa. Ohjelman avulla voi 
määritellä segmenttejä sekä 
luoda niihin sopivia tarpeita 
tuotetarjouksineen samppanjasta 
kylpyläelämykseen. Oaky lisää 
liikkeenvaihtoa sekä parantaa 
asiakaskokemusta. Lue lisää 
täältä.

Marriottin Bonvoy-kanta-
asiakasohjelma on sovellus, 
jossa vieraat voivat lähettää 
toiveita ennen saapumistaan 

sekä vierailun aikana. Sovellus 
toimii hotelliin sisään- tai 
uloskirjautuessa sekä huoneen 
avaimena. Bonvoy tarjoaa 
vieraille tietoa sekä tarjouksia 
kohteeseen sekä ehdottaa 
uusia matkakohteita perustuen 
aikaisempiin ostoihin. Vieraat 
voivat profiilinsa kautta esittää 
toiveita muun muassa huoneen 
sijainnista tai tyynytyypistä, 
jotka huomioidaan ennen 
hotelliin saapumista. Päivittäisen 
siivouksen sijasta vieraat voivat 
valita ekstra-asiakaspisteitä tai 
istuttaa puun sademetsään. Lue 
lisää täältä.

© pexels.com

https://blog.datumize.com/big-data-analytics-in-hospitality-marriott-international-case-study
https://www.oaky.com/
https://hoteltechnologynews.com/2019/07/marriott-international-commits-to-continued-innovation-in-hotel-guest-facing-technologies/
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PUETTEVA TEKNIIKKA ”WEARABLES”

”Wearables-tuotteiden markkinat 
olivat arvoltaan yli 50 miljardia 
dollaria vuonna 2019. Arvo on yli 
tuplaantuvat viidessä vuodessa 
ja puettava tekniikka jatkaa 
kasvuaan edelleen.” (IDTechEx) ©jebiga.com

https://www.idtechex.com/fr/research-article/wearables-now-worth-over-50bn-per-year-as-growth-quietly-continues/18013


TREKSTOR SmartAgent CityHub HEARABLES

SAMFEX Wearable mahdollistaa 
eri osastojen välisen vaivattoman 
kommunikoinnin reaaliajassa. Ho-
tellihuoneen statuksen tarkistus 
ja tiedon välittäminen tehdään 
ohjelmiston välityksellä ja se tehos-
taa siivous- sekä muita taustatoi-
menpiteitä. Lue lisää täältä.
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RFDI-ranneke

RFDI-rannekkeet ja -käsinauhat 
ovat avaimia oviin sekä maksu-
välineitä. Homma hoituu ran-
neketta lukijalle näyttämällä.

CityHubin RFDI-rannekkeet avaa-
vat ovet huoneisiin sekä toimivat 
maksuvälineenä hotellin sisällä. 
Lue lisää täältä.

Hy by Zoku on ääniohjattava 
assistentti, joka hyödyntää 
tekoälyä. Sen avulla voi muun 
muassa tallentaa mietteitä, saada 
opastusta ympäristöstä tai 
kuunnella äänikirjaa. Hy on 
kuluttujamyynnissä syksyllä 2020. 
Lue lisää täältä.

© cityhub.com

© Microsoft 2020

https://samfex.com/project/samfex-optimizing-housekeeping
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2017/08/29/steigenberger-airport-hotel-transforms-back-of-house-operations-with-windows-10-iot-and-microsoft-azure-iot/
https://www.hotelmanagement.net/tech/cityhub-amsterdam-implements-rfid-access-solution
https://www.zoku.tech/


62 % kuluttajista kertoi, että 
kasvojentunnistus parantaisi 
heidän kokemustaan ja 41 % 
vierailisi hotelleissa useammin, 
jos palvelu olisi käytössä.” 
(OracleHospitality 2017)
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Kasvojentunnistus Robotit Robotiikka

Kasvojentunnistus tehostaa m. 
sisään- ja uloskirjautumista, 
maksamista sekä hotellihuoneeseen 
pääsyä, ja säästää merkittävästi 
aikaa vastaanottovirkailijoilta. 
Kasvojentunnistus lisää personoitua 
asiakaskokemusta.

• Facial recognition Check-in in 
Marriott China 

• Enhancing visitor experience 
using face recognition in Shirahama

• 4 Use Cases of Facial recognition 
in the Hospitality Industry (Revfine, 
2020)

Hilton otti vuonna 2016 
ensimmäisenä käyttöönsä 
tekoälyä hyödyntävän 
vastaanottovirkailijan, Connien.

• YOBOT hoitaa vieraiden 
laukkujen säilytyksen New Yorkin 
Yotel-hotellissa

• JEEVES korvaa minibaarit ja 
toimittaa huonepalvelun tilaukset 
ovelle

• CleanseBot tappaa bakteerit 
lakanoista

Robotiikkaa hyödynnetään 
avustavissa tehtävissä, kuten 
verkkosivujen chatbottina, joka 
auttaa varaamaan huoneen tai 
vastaamaan asiakkaiden kysy-
myksiin. Dinglen JackBot pystyy 
tarjoamaan sisältörikasta ja 
henkilökohtaista palvelua.

© jeeves.robotise.eu

https://www.youtube.com/watch?v=qNpsdCPGyCk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qNpsdCPGyCk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9S9Qpk-De-A
https://www.youtube.com/watch?v=9S9Qpk-De-A
https://www.revfine.com/facial-recognition-hospitality-industry/
https://www.revfine.com/facial-recognition-hospitality-industry/
https://www.computerworld.com/article/3042401/meet-connie-hilton-s-smart-robot-concierge.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-3081886/Tired-human-interaction-New-York-hotel-employs-robot-help-visitors-luggage-kiosks-self-check-in.html
https://jeeves.robotise.eu/product/?lang=en
https://edition.cnn.com/travel/article/cleansebot-robot-cleaner-hotel-beds/index.html
https://dingle.fi/jackbot/
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© all-go.co.uk

”56 % asiakkaista etsii aktiivisesti 
tuotteita innovatiivisilta 
yrityksiltä, jotka esittelevät uusia 
tuotteita ja palveluita, jotka 
perustuvat asiakkaan tarpeisiin 
sekä uuteen teknologiaan.” 
(Salesforce)



Gaia – AI assistentti

AI-ohjatut kanta-asiakasohjelmat

“Everybody deserves to feel special”
Maailman ensimmäinen ja Aasian johtava AI-assistentti valvoo liikkumista sekä 
harmonisoi työtä mahdollistaen erinomaisen, personalisoidun asiakaspalvelu-
kokemuksen. Lue lisää täältä.

Kanta-asiakasohjelmat, jotka toimivat tekoälyllä hyödyntävät asiakasdataa sekä 
ennakoivat ostokäyttäytymistä. Ne kykenevät vahvistamaan brändiuskollisuutta 
ja tarjoavat tarkkoja havaintoja asiakkaista. Äärimmilleen personoitu ja 
asiakaskeskeinen lähestymistapa auttaa ymmärtämään asiakasta sekä 
vaikuttamaan heidän käyttäytymiseensä paremmin.

• Aimia Loyalty Solutions
• LaaSie – AI x Instant Gratification

© neoma.ai

https://neoma.ai/
https://www.aimia.com/
https://laasie.ai/


VR/AR-ratkaisut rikastavat asiakaskokemusta 

Avustava teknologia

VR on loistava työkalu markkinointiin, muun muassa rohkaisemaan ostoksiin, 
antamalla asiakkaalle mahdollisuuden tutustua palveluihin virtuaalimaailmas-
sa ennen ostopäätöstä. VR- ja AR-ratkaisut taipuvat tiedon välittämiseen, opas-
tukseen tai pelillisten palveluiden luomiseen niin hotellihuoneissa kuin muussa 
ympäristössä. Interaktiiviset VR/AR-sovellukset parantavat asiakaskokemusta.

• Amadeus virtual booking experience
• Shangri-La Hotel VR tour
• MGM Grand Hotel & Casino free roam VR game

Avustava teknologia tuo lisää mukavuutta sekä auttaa liikuntarajoitteisia asiak-
kaita. AllGo suunnittelee ja luo älykkäitä, personoituja hotellihuoneita erityisesti 
liikuntarajoitteisia asiakkaita ajatellen sekä uusinta teknologiaa hyödyntäen. Lue 
lisää täältä.

Â© Pullman Brisbane / youtube.com

Mikä ihmeen AR? Tutustu teknologiatermeihin LAB8.fi:n sivujen sanaston avulla. 
(http://www.lab8.fi/the-box/sanasto/)

https://www.youtube.com/watch?v=Ax0BmO3DrTc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wjmlX_dc3Y8
https://www.youtube.com/watch?v=olxRUGhWKuA
http://www.all-go.co.uk/
http://www.lab8.fi/the-box/sanasto/
http://www.lab8.fi/the-box/sanasto/


”70 % hotellialan toimijoista 
uskoo ääniohjatun teknologian 
olevan yleisesti käytössä 
hotelleissa vuoteen 2025 
mennessä.” (Oracle Hospitality)
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© news.marriott.com

ÄLYHUONEET – SMART ROOMS



Huoneteknologian 
yhdistetty hallinta

Puheohjattavat 
älykaiuttimet

Lisäpalvelut huoneessaÄlytekniikka mahdollistaa vieraille 
huoneen eri teknisten laitteiden, 
kuten mm. ilmastoinnin, valojen, 
lämpötilan, TV:n ja musiikin hal-
linnan samasta pisteestä. Hilton 
Hotellien asiakkaat pystyvät 
säätelemään edellä mainittuja omi-
naisuuksia sekä synkronoimaan kai-
ken omien aikataulujensa mukai-
sesti mobiilisovelluksen kautta. 
Tuoreimpana lisäyksenä, asiakkaat 
pystyvät nyt käyttämään Netflixiä 
sekä musiikin toistopalvelua sekä 
lisäämään niihin omat suosikkinsa.

• Hilton Connected Room

Älykaiuttimet kuten Alibaban 
TmallGenie tai Amazonin Echo 
toimivat kuin henkilökohtaiset as-
sistentit. Ääniohjatut kaiuttimet 
kykenevät vastaamaan ky-
symyksiin, hankkimaan tietoa 
sekä kontrolloimaan huoneen 
muita älylaitteita (ilmastointi, 
valot, TV jne.). Älykaiuttimet hyö-
dyntävät tekoälyä ja yhdistettynä 
muihin hotellin järjestelmiin, ne 
pystyvät esimerkiksi tekemään 
tilauksia huonepalveluun tai 
pöytävarauksia hotellin ravinto-
laan. Puheohjattavat älykaiut-
timet parantavat personoitua 
asiakaskokemusta huomattavasti 
sekä helpottavat liikuntarajoit-
teisten asiakkaitten arkea.

Orlandon Four Seasons -hotellissa 
vieraat voivat nauttia viini-
lasillisesta uuden, on-demand 
sommelier Plumin avulla. Plum 
pystyy säilyttämään kahta vii-
nipulloa, laadusta tinkimättä, 
90 päivän ajan. Se on help-
pokäyttöinen ja säästää aikaa 
sekä asiakkaalta että huone-
palvelulta. Plum on omiaan 
parantamaan asiakaskokemusta 
yhdistettynä asiakkaan viini-
mieltymystietoihin. Viinit voi 
valita varauksen yhteydessä 
ennen saapumista.

• Plum for hotels

• Alexa for Hospitality
• Why Viceroy Hotels & Resorts 
is “All In” with Voice Technology 
(Hotel Technology News 2020)

https://www.youtube.com/watch?v=n0KKG5ZdBq0
https://hotels.plum.wine/
https://www.amazon.com/alexahospitality
https://hoteltechnologynews.com/2020/02/why-viceroy-hotels-resorts-is-all-in-with-voice-technology/
https://hoteltechnologynews.com/2020/02/why-viceroy-hotels-resorts-is-all-in-with-voice-technology/


”87 % milleniaaleista olisi 
uskollisempia yrityksille, jotka 
auttavat tukemaan kestävää 
kehitystä” (Ecosphere+ 2018)
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https://ecosphere.plus/2018/01/22/millennial-consumer-driving-force-corporate-sustainability/


Ori living – robotisoidut huonekalut

Aguardio – Veden käytön tehostamiseen

Robotisoidut huoneet vapauttavat hotellihuoneiden käyttämättömän potentiaa-
lin ja säästävät tilaa. Vain napin painalluksella huoneen toiminnot muuttuvat 
makuuhuoneesta työtilaksi.

”Robotisoitujen ratkaisujen avulla huoneiden pinta-ala moninkertaistuu”

Aguardio on helppokäyttöinen, tekoälyllä toimiva keksintö veden käytön tehos-
tamiseen. Se kerää ja analysoi arvokasta dataa, jonka avulla se myös tunnistaa 
mahdolliset vuodot tai kosteusongelmat jo alkuvaiheessa. Säästämällä vettä sekä 
energiaa Aguardion avulla säästetään myös silkkaa rahaa.

• Aguardio for hotels

”Aguardio Displayn avulla suihkussa vietetty aika laski keskimäärin 15 %” 

© aguardio.com

https://www.aguardio.com/why-aguardio/
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”FlyZoo edustaa Alibaban pyrkimystä 
yhdistää vieraanvaraisuusala 
teknologian kanssa”

FlyZoo on 290 huoneen hotelli Kiinan Hangzhoussa. Hotel-
lin työntekijät pystyvät keskittymään asiakaspalveluun 
korkealle viedyn teknologia-asteen avulla. Sovelluksen 
avulla vieraat pystyvät muun muassa varaamaan huoneen 
sekä kirjautumaan sisään ja ulos hotellista. Kasvojen-
tunnistusteknologia mahdollistaa maksamisen, hissien 
käytön ja ovien avaamisen. Kaikissa huoneissa on TmallGe-
nie-älykaiuttimet, joiden avulla vieraat voivat kontrolloida 
kaikkia laitteita ja olla yhteydessä huonepalveluun, jonka 
kuljetuksesta vastaavat robotit. FlyZoon kuntosali tarjoaa 
interaktiivisia harjoituksia sekä muita digitaalisia elämyksiä.

• Go inside Alibaba’s FlyZoo Hotel

© FlyZoo Hotel

https://www.youtube.com/watch?v=kLwCG-5sOkY


”Tyylikäs, high-tech ja halpa:  
edustaako CitizenM 
vieraanvaraisuusalan tulevaisuutta?” 
(Financial Times 2012)

CitizenM parantaa jatkuvasti personoitua kokemusta 
asiakkailleen; mobiilikansalaisille ja milleniaaleille 
bisnesmatkaajille.

Hotellin tavoite on tarjota edullista luksusta uusinta 
teknologiaa hyödyntäen. Sisään- ja uloskirjautuminen 
hotelliin on täysin automatisoitu, RFID-kortit 
mahdollistavat maksamisen sekä ovien avaamisen ja kuitit 
ostoista lähetetään asiakkaan sähköpostiin. Kortit toimivat 
avaimina myös seuraavalla vierailulla. Asiakaspalvelijat 
ovat tarvittaessa vieraiden apuna. Huoneet ovat pieniä 
mutta huippuunsa viritettyjä ja niissä on mahdollista säätää 
asetukset mieleisekseen sängyllä makoillen.

• Go inside citizenM © citizenm.com
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https://www.youtube.com/watch?v=TdiFlSQOr24


Innovaatiot palvelualalla
Aivoille pureskeltavaa koronakriisin aikana 
OSA 3



Koronakriisin vaikutukset ovat osuneet palvelualaan rankasti. Tuhannet yrittäjät ja 

johtoasemassa olevat ovat joutuneet etsimään innovatiivisia ideoita auttaakseen 

yritystään sekä toipumaan että täyttämään Business Finlandin ja ELY-keskuksen 

rahoituksien ehdot.

Keräsimme lukuisia tuoreita, kekseliäitä ja alallamme toimivaksi todettuja ideoita 

inspiraation lähteeksi sinulle. Kokoamamme esimerkit ovat jo osoittaneet, että ne 

toimivat niin asiakasmäärien kuin tuloksenkin kasvattamisessa. 

Toivottavasti löydät niistä kipinän oman yrityksesi toiminnan kehittämiseen sekä 

uusien ratkaisujen löytämiseen.

Ota yhteyttä:

Teemu Moilanen, Head of R&D, +358405107317,

teemu.moilanen@haaga-helia.fi

Aivoille pureskeltavaa koronakriisin aikana



Lue myös katsauksemme, jossa on 

    uutta palvelukonseptia ja teknistä 
    innovaatiota ravintola-alalla 

           ja tutustu         uuteen 
   palvelukonseptiin ja tekniseen 
   innovaatioon majoitusalalla.         
  

17

Tämä katsaus sisältää               uutta 
palvelukonseptia ja teknistä 
innovaatiota matkailualalla. 

14 

22 



UUSIA PALVELUKONSEPTEJA JA 
TEKNISIÄ INNOVAATIOITA 

MATKAILUALALLA

© pinterest.es

Teksti: Elizaveta Ambartsumova ja Nguyen Nguyen
Käännös: Elina Moreira Kares

Editointi: Eeva Puhakainen



VR- ja AR-elämyspaketit

VR- ja AR-teknologia mahdollistaa uusia tapoja yrityksille esitellä 

palveluita ja tuotteita. Kuvittele vierailevasi museossa kotisohvalta 

käsin VR-lasien avulla, jotka on toimitettu kotiovellesi. Tai ehkä 

uuden alustan luominen yhdessä vierailukohteiden, kulttuuri- ja 

opetusvaikuttajien sekä teknologiayritysten avaisi uusia ovia koko 

alalle.

Moni asiakas ei omista vielä vaadittavia laitteita, mutta niiden 

vuokra sisällytettynä asiakkaalle myytävän elämykseen luo uusia 

myyntimahdollisuuksia. Paketin tarjoamisessa voitaisiin hyödyntää 

kumppanuutta VR/AR-teknologian tarjoajien kanssa.
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Manchester City VR Experience

Sekoitetun (XR) todellisuuden elämyksiä

Vuosittain tuhannet fanit matkustavat Manchesterin Etihad Stadiumille kannustamaan 

suosikkijoukkuettaan, Manchester Cityä. Vuodesta 2017 alaen stadion on yhdessä 

Manchester City Football Clubin kanssa tarjonnut faneille mahdollisuuden nähdä ja kokea 

kotiottelu kotoa VR-elämyspakettien avulla. Tuotteen idea on mahdollistaa kokemus heille, 

jotka eivät kykene matkustamaan otteluihin. Lue lisää täältä.

Pian markkinoilla nähdään lisää BBC:n ”Micro Kingdoms” ja ”The Vanishing at the Grand 

Starlight” -ohjelmien kaltaisia elämyksiä. Micro Kingdoms on näyttelijä Stephen Fryn 

selostama AR-teknologiaa hyödyntävä tutustumismatka ötökkä- ja hyönteismaailmaan. Se 

on kehitetty yhteistyössä BBC:n luonnontieteellisen yksikön kanssa. Sama taho on Planet 

Earth ja Blue Planet -ohjelmien takana. Uusissa ohjelmissa hyödynnetään Magic Leapin 

kevyitä AR-laseja, joiden avulla todellisuus nähdään höystettynä virtuaalitodellisuudella. 

Magic Leap on tunnettu teknologia-yritys, jonka tuotteet ovat tulleet edullisemmiksi 

markkinoilla. Tällä hetkellä AR-lasit maksavat noin 2100 euroa.

• Magic Leap

© vrfocus.com

Mikä ihmeen XR? 
Tutustu teknologiatermeihin 

LAB8.fi:n sivujen sanaston avulla. 
(http://www.lab8.fi/the-box/sanasto/)

https://www.mancity.com/news/club-news/club-news/2017/january/man-city-bring-matchdays-to-virtual-reality-with-jaunt
https://www.magicleap.com/en-us
http://www.lab8.fi/the-box/sanasto/


Virtuaalikierros Amos Rex 

3D-kokoelma

Monterey Bay Aquarium otti käyttöönsä 

Nintendon uuden Animal Crossing: 

New Horizons -pelin toteuttaakseen 

virtuaalisia museokierroksia. Pelissä 

kerätään esineitä kaloista fossiileihin, 

jotka lahjoitetaan virtuaalimuseoihin. 

Peli on suosittu milleniaalien ja 

nuorempien keskuudessa. Lue lisää 

täältä.

”Uskoisitko, että peliteollisuus 
voisi toimia niin hyvin 
yhdistettynä museoihin?”

Helsinkiläinen Amos Rex -museo on 

siirtynyt virtuaaliseksi Instagramissa, 

jossa on mahdollista osallistua 

live-striimatulle museokierrokselle. 

Kierros on ilmainen ja tarjolla 

useilla kielillä. Tuotetta myydään 

myös yksityisryhmille erilaisin 

pakettivaihtoehdoin. Lue lisää täältä.

Sketchfab avasi alustan, jossa 

museot ja muut kulttuuriyhteisöt 

voivat jakaa 3D-mallinnoksia 

kulttuuriperinnöllisesti arvokkaista 

esineistä.

 Sketchfab toimii yhteistyössä 27 

yhdistyksen kanssa 13 maassa. 

Mukana on ollut muun muassa 

The Smithsonian, Tanskan 

kansallisgalleria sekä Chilen 

kansallinen luonnontieteen museo. 

Alustan käyttäjät voivat ladata, 

editoida sekä jakaa mallinnoksia 

myös kaupallisessa tarkoituksessa. 

Tällainen uusi tapa esitellä 

kokoelmia luo mahdollisuuksia 

museoiden markkinoinnille ja uusien 

elämysten luonnille, mutta myös 

opetuksellisiin tarkoituksiin.

https://www.animal-crossing.com/new-horizons/
https://www.animal-crossing.com/new-horizons/
https://consent.yahoo.com/collectConsent?sessionId=3_cc-session_38d7fe81-3eb2-4347-9951-73a60d6e6d1f&lang=en-US&inline=false
https://amosrex.fi/en/art-online/
https://sketchfab.com/blogs/community/sketchfab-launches-public-domain-dedication-for-3d-cultural-heritage/
https://sketchfab.com/tags/cultural-heritage
https://3d.si.edu/
https://www.smk.dk/en/
https://www.smk.dk/en/
https://sketchfab.com/MNHNcl
https://sketchfab.com/MNHNcl


VR-elämysten luonti Googlen avulla

Googlen Art & Culture sekä Google Street View tarjoavat 

palveluita, joissa pystytään luomaan virtuaalisia versioita 

paikoista 3600-kuvia hyödyntäen. Kiinteistöjen omistajat voivat 

olla yhteydessä Googlen hyväksymiin, listattuihin yhtiöihin, jotka 

tarjoavat kyseisiä palveluita. Listalla on useita yrityksiä monista 

maista, Helsingistä muun muassa Alvar Aalto -museo. Lue lisää 

täältä.

Teknologia luo mahdollisuuden museoille, gallerioille ja 

kulttuurikeskuksille uudistaa ajatteluaan virtuaalisuudesta, 

virtuaaliversion vierailijat eivät ole sidoksissa fyysisiin paikkoihin. 

Matkustusrajoitusten väistyttyä näemme ehkä tuhansien 

merkkien ilmaantumisen Google Maps -palveluun ihmisten 

suunnitellessa vierailuja paikkoihin, joihin he ovat jo tutustuneet 

virtuaalimaailmassa. Lue lisää täältä.
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https://artsandculture.google.com/
https://www.google.com/streetview/
https://www.google.com/streetview/contacts-tools/
https://www.apollo-magazine.com/galleries-museums-creating-online-exhibitions/


© Nguyen Nguyen



• ABI Research ennustaa VR-sisällön arvon tuottavan kuusi 

miljardia dollaria vuoteen 2022 mennessä.

• Ericsson14 ennustaa, että 30 % kuluttajista käyttää VR/AR-

ratkaisuja TV:n ja videoiden katseluun viiden vuoden sisällä.

• 3600-sisältö on helpoin tapa tuotteistaa VR-elämys pienellä 

budjetilla (~500 €)

• Lisätty todellisuus mobiilikäytössä on täällä jäädäkseen. 

Tractica ennustaa käyttäjien määrän kasvavan 1,9 miljardiin 

vuoteen 2022 mennessä.

• Urheilun ja brändätyn sisällön uskotaan olevan ensimmäinen 

askel kohti taloudellisesti kannattavaa tuotantoa.

• Nielsenin ja YuMe raportingin mukaan virtuaaliteknologialla 

saadaan aikaan 27 % parempi reaktio ja se piti mielenkiinnon 

yllä 34 % paremmin verrattuna perinteiseen mainontaan. 

(Digital Media Finland)
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© dbeinstitute.org

https://www.digitalmedia.fi/vr-ar-report/
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Kaupalliset mahdollisuudet

Kasvosuojaimet ovat uusi trendi myyntitavaroissa. Kuluttajat 

etsivät uusia kekseliäitä kuoseja ja monissa maissa maskien tarve 

saattaa kestää pitkään. Museot voisivat ottaa taiteen inspiroimia 

maskeja valikoimiinsa. Hollantilainen Rijkmuseum ei pelkää 

kokeilla rohkeitakaan tuotteita, tutustu niihin täältä.

©iStockphoto.com

https://www.rijksmuseum.nl/en/rijksstudio/1792637--timo-waag/collections/eden-condoms?ii=0&p=0


Koskemattomat kokemukset

Hyvän hygienian merkitys tuskin unohtuu heti pandemian hävittyä. Se saattaakin nousta tärkeäksi hyvän 

asiakaskokemuksen mittariksi. Yhtiöiden, kuten suomalaisen ohjelmistotuottaja Roidun, palveluiden kysyntä saattaa 

kasvaa merkittävästi museoissa, areenoilla, ravintoloissa ja muissa käyntikohteissa.

Koskemattomien kokemusten idea on vierailu näyttelyssä tai ravintolassa, jossa hyödynnetään lisäpalveluita joutumatta 

koskettamaan ainuttakaan ruutua tai pintaa. Maksutapahtumakin olisi aineeton.

Sensoreita hyödyntävä teknologia avaa lukemattomia mahdollisuuksia niin hyötykäyttöön kuin pelillisyyden 

lisäämiseen.

https://roidu.com/en/touchless-feedback/


Taiteen ja urheilun 
yhdistäminen

Yhteiskehittelyä ja 
taidetta

Kauppaa, taidetta ja 
teatteria

Tom Dixon loi onnistuneen 

kaupallisen hybridin 

huonekalukaupan ja ravintolan 

välimaastoon. Ravintola Manzonissa 

kaikki on myynnissä kynttilänjaloista 

pöytiin. Toinen esimerkki on 

”tavaratalo, joka hyödyntää 

näyttelijöitä tuotteiden myynnissä”. 

Lue lisää täältä.

Lightbattle, valoinstallaatio 

Amsterdamissa, aloitti kilpailun ihmisten 

välillä: lopputuloksena on pyörällä 

poljettua valotaidetta. Idea ei ole aivan 

tuore, mutta voi silti inspiroida uusiin 

keksintöihin. Tutustu Lightbattleen 

täältä. Living Spirits, taiteilija Bangkokista, 

suunnitteli valotaideteoksen joka 

kuvaa tiimityön kekseliäisyyttä. 

Taideteoksen valot alkavat loistaa 

heti kun idea jaetaan, muuntaen 

yhteisen aivoriihen valotaiteeksi. 

Teos ei ainoastaan visualisoi 

innovointiprosessia, vaan luo 

merkityksellisen ympäristön. 

Lue lisää täältä.

Taideteos kutsui kävijät osallistumaan 

D’ana Nunezin suunnitteleman 

koripallokentän aktiviteetteihin, joka 

oli toteutettu yhteistyössä NBA All-

Star Jimmy Butlerin sekä Crown Royal 

Regal Applen kanssa.

© InventDesign/YouTube.com 

©LivingSpirits/YouTube.com

Yhteiskehittelyä ja taidetta

Living Spirits, taiteilija Bangkokista, suunnitteli valotaideteoksen joka kuvaa tiimityön kekseliäisyyttä. 

Taideteoksen valot alkavat loistaa heti kun idea jaetaan, muuntaen yhteisen aivoriihen valotaiteeksi. Teos ei 

ainoastaan visualisoi innovointiprosessia, vaan luo merkityksellisen ympäristön. Lue lisää täältä.

Toinen interaktiivinen esimerkki on The 

Royal Court Miamin taideviikkojen aikana. 

https://www.dezeen.com/2019/05/02/tom-dixon-the-manzoni-restaurant-milan/
https://www.fastcompany.com/90384244/slides-actors-and-surveillance-cameras-my-day-at-the-department-store-of-the-future
https://www.youtube.com/watch?v=qWh5L393thc
https://www.youtube.com/watch?v=hd5X9WimLDg
https://www.youtube.com/watch?v=MZYNH_g43P4
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