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Sauna from Finland

 Yhdistys perustettiin 29.4.2010

 Jäseniä nyt laajasti eri toimialoilta yli 
170 ja luku kasvaa koko ajan

 Sauna from Finland -yhdistyksen 
tavoitteena on lisätä jäsenistönsä 
kansainvälistä kilpailukykyä 

 Sauna from Finland -yhdistys ylläpitää 
ja kehittää saunabrändiä

 Myöntää Authentic Finnish Sauna 
Experience-laatumerkkiä



Saunaelämykset osana 
matkailupalveluita

 Matkailija kohtaa suomalaisen saunan sekä 
kotimaassa että ulkomailla 

 76% kansainvälisistä asiakkaista haluaisi 
kokea Suomen matkallaan aidon 
suomalaisen saunaelämyksen, mutta 
tuotteistetut palvelut puuttuvat 
http://www.visitfinland.fi/studies/suomalais
en-saunan-kansainvalinen-imagotutkimus/

 Saunan tulee olla suomalaisen 
matkailutuotteen keskeisimpiä elementtejä

 Suomessa hotelliasiakkaista 20% valitsee 
hotellin, jossa on saunaelämys 

”Kansainvälisellä 
matkailijalla on tarve 
ymmärtää suomalaista 
saunakokemusta” 

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


Saunaelämyksen ydinarvot

 Aitous

 Puhtaus

 Turvallisuus

 Läsnäolo

 Rentoutuminen

 Moniaistisuus

 Hyvinvointi ennen saunaa, saunassa ja 
saunan jälkeen



Aitous

Vesi

Puu

Elävä tuli

Aidot tarinat ja 
ihmiset

Astiat

Huonekalut

Vaatteet

Pyyhkeet

Laudeliinat

Rakennus- ja 
sisustusmateriaalit



Moniaistisuus, kuulo

Veden liplatus

Klapien pauke 

Takkatulen 
rätinä

Löylyn sihaus 

Puiden oksien humina

Linnun laulu

Äänimalja

Musiikki



Moniaistisuus, näkö

Näkymät ulos

Valaistus

Valokuvat

Taulut

Veistokset

Sisustus



Moniaistisuus, maku

Suolaiset herkut

Villivihannekset

Raikas 
juomavesi

Mahla

Smoothie

Makuvedet

Olut



Moniaistisuus, tunto

Materiaalit mm.

 Saunatekstiilit

 Puhtaus

 Lämpötila

 Kosteus

 Pesuaineet

 Kylvyt

 Sade

 Lumi

 Vihdat

 Turve

Hunaja



Vinkit ympäristöarvot huomioivan 
saunaelämyksen rakentamiseen 

1. Laita saunan energiatehokkuus kuntoon: 
mieti miten ja milloin saunaa lämmitetään

2. Asenna suihkuihin vettä säästävät suuttimet
3. Tarjoa asiakkaille lähiruokaa ja -juomaa
4. Ota kestotuotteet käyttöön aina kun 

mahdollista
5. Kiinnitä huomiota siivouksen 

ympäristöystävällisyyteen (tuotteet ja 
siivouksen toimintamalli kuntoon)





Moniaistisuus, tuoksu

 Puhtaus

 Kodikkuus

 Erilaiset tuoksut
 Eukalyptus

 Koivu

 Terva



Läsnäolo, rentoutuminen

 Hiljaisuus

 Rauhallisuus

 Kiireettömyys

 Ruokailu

 Hoidot

 Takkatuli

 Poreammeet

 Terapiahoidot

 Pesut



Puhtaus

 Viihtyisyys

 Raikkaus

 Hygienia

 Myös suihku- ja 
muiden tilojen 
puhtaus

 Muista kulkureitit ja 
ympäröivä luonto



Turvallisuus

Lauteet

Nousu- ja 
laskujakkara

Portaat

Laattapinnat

Laituri

Ulkovalaistus

Ensiapu

Paloturvallisuus





Authentic Finnish Sauna 
Experience -laatumerkki

 Sauna from Finland- verkosto on 
määritellyt, mitä suomalainen 
saunaelämys pitää sisällään

 Työn tuloksena työkirja, joka antaa 
työkaluja saunapalveluiden kehittämiseen

 Mahdollisuus hakea Authentic Finnish
Sauna Experience-laatumerkkiä 

 Merkki kertoo laadukkaasta ja aidosta 
suomalaisesta saunaelämyksestä 



1. Huolehdi saunan ja pesutilojen puhtaudesta. 
Tiesitkö, että 92 prosenttia asiakkaistasi arvostaa 
eniten juuri puhtautta!

2. Varmista turvallisuus kaikissa tilanteissa. Yksin 
liukastuminen tai kaatuminen portailta on liikaa.

3. Rentouttava elämys ei synny liian kuumassa 
saunassa. Huolehdi, että lämpötila ei nouse liian 
korkeaksi ja että kosteutta on riittävästi. Pidä myös 
raikasta juomavettä aina saatavilla.

4. Panosta tunnelmaan. Rakenna tunnelmaa 
valaistuksen, tekstiilien ja tuoksujen avulla. Pohdi 
millainen näkymä rentouttaisi asiakkaitasi 
saunatiloissa.

5. Panosta riittävän selkeisiin ohjeisiin ja opasteisiin. 
Opastuksen on toimittava läpi palvelukokemuksen.

Viisi vinkkiä täydelliseen 
saunelämykseen



• Uusi kansainvälinen sauna-alan 
tapahtuma Suomessa

• World Sauna Forum keskittyy 
hyvinvointiin ja bisnekseen

• Saunanäyttelyalue
• Puheevuoroja
• Verkostoitumista
• Ideoita
• Saunomista 

• http://worldsaunaforum.fi/

• http://hygge2017.fi/

http://hygge2017.fi/
http://hygge2017.fi/
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