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TIIVISTELMÄ 
 
Ammattimaisesti toimivien urheiluseurojen päätulonlähteen kuvitellaan yleisesti olevan kat-
sojat, jotka tuovat seuraan rahaa ostamalla pääsylippuja ja fanituotteita. Hypoteesi pitää osit-
tain paikkansa kun ajatellaan suuria kansainvälisiä seuroja, mutta Suomessa urheiluseurojen 
tulot muodostuvat suurimmaksi osaksi yrityksille tarjottavan näkyvyyden sekä palveluiden 
kautta. Näin ollen yrityspalveluiden tuottaminen on elinehto myös suomalaiselle huippujalka-
palloseuralle Tampere Unitedille. 
 
Työn teoreettinen viitekehys käsittelee yleisesti palveluiden markkinointia ja niiden kehittä-
mistä. Teorian lisäksi työssä otetaan alusta lähtien huomioon tutkimuksen kohdeyritys Tam-
pere United Oy.  
 
Vaikka Tampere Unitedin ” yrityksellisiä ominaisuuksia” huomioidaan myös teoriaan sovel-
letuissa esimerkeissä, varsinaiset kehitysehdotukset ja tutkimustulokset esittelen kuitenkin 
työn tutkimusosiossa. Poikkeuksen tekee brandin merkityksestä kertova kappale neljä, jossa 
teorian yhteyteen on liitetty selkeyden vuoksi kaikki aiheeseen liittyvät kehitysideat. 
 
Tutkimuksen suoritin benchmarkkaamalla suuria suomalaisia urheiluyrityksiä jalkapallon, 
jääkiekon sekä koripallon piiristä. Kvalitatiivisen tutkimuksen ja oman Tampere Unitedilla 
kertyneen työkokemuksen perusteella, uskon pystyväni tarjoamaan realistisia kehitysideoita, 
jotka nostaisivat Tampere Unitedin hospitality-palveluiden arvoa ja haluttavuutta myös uusi-
en potentiaalisten asiakkaiden silmissä.  
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ABSTRACT 
 
The general assumption is the fans and audience in games are main sources of income for 
professional football teams in Finland. Football Fans and supporters are the major source of 
income for big European teams but in Finland teams must concentrate selling visibility and 
services to companies. Under the circumstances it is very important for the Finnish top foot-
ball team Tampere United to produce and develop their hospitality services.  
 
The Theoretical part of this thesis concerns marketing and development of services. Besides 
the theory I use examples which relate to Tampere United supporting the subtext. However 
the most important ideas and research results are shown in the separate research part. 
 
The Study is based benchmarking method in which I interviewed big Finnish teams within 
different segments like football, ice-hockey and basketball. Besides the qualitative develop-
ment results I have personal experience of working in Tampere United. The purpose of this 
thesis is to offer results to improve hospitality services furthermore also from the view of new 
potential customers. 
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1 Tampere United 
 
 
1.1 Johdanto ja toimeksianto 
 
Yrityksille tarjottavat hospitality-palvelut ovat vielä suhteellisen uusi ilmiö Suomessa. Toki 
niin pitkään kuin on ollut ammattimaisesti toimivia joukkueita, on toimintaan pakko ollut liit-
tyä myös kaupallinen ajattelumalli. Ongelmana on vielä nykyisinkin se, että urheiluun liitty-
viä yritystuotteita leimaa ”ikävän” sponsoroinnin leima. 
 
Tilanne on kuitenkin muuttumassa eurooppalaiseen suuntaan, ja suomalaisetkin organisaatiot 
tuntuvat vähitellen omaksuvan ajatuksen jalkapalloseurasta monipuolisena ja todellista arvoa 
sekä hyötyä tarjoavana organisaationa. 
 
Työn tutkimusaihe perustuu Tampere Unitedilta syksyllä 2007 saamaani toimeksiantoon. 
Tarkemmin ottaen sain aiheen TamUn toimitusjohtaja Sami Saloselta, joka on osaltaan ollut 
tuomassa uutta, entistä enemmän yritysasiakkaiden tarpeita huomioivaa mallia Tampere Uni-
tedin toimintaan. Kysymykset: mitä kaikkia ominaisuuksia yrityspalveluihin vielä voitaisiin 
liittää ja miksi uudistuksia tarvitaan, antoivat tutkintotyölle sen nimen ja pohjan lähteä raken-
tamaan tutkimusta. 
 
Tutkielman teoreettinen viitekehys käsittelee palvelujen kehittämistä ja niiden markkinointia. 
Ennen pientä tutkimusosiota olen pyhittänyt myös brandille ja sen merkitykselle oman osion-
sa. Brandin merkitystä ei voida sivuttaa puhuttaessa urheiluseuroista, joiden toimintaan liittyy 
paljon mielikuvia ja tunteita. Vaikka tutkimusosio on suhteellisen suppea, ei se tarkoita sitä, 
että tutkielma olisi pelkästään teoriapainotteinen, vaan tutkimustuloksia ja niistä syntyneitä 
ajatuksia on ripoteltu koko tutkielman matkalle. Tämä siksi, että en kokenut aina mielekkääk-
si irrottaa teoriaa tutkittavasta asiasta. 
 
Tiivistettynä työn päätavoitteena on antaa ajatuksia Tampere Unitedille palveluiden kehittä-
miseen ja palvelukentän laajentamiseen. Pyrin myös tuomaan esille ajattelutapaa, jota hyö-
dyntämällä Tampere United voisi ohjata toimintaansa entistä enemmän kohti palvelukokonai-
suutta, jossa palvelun tuottamiselle luodaan kaava/rakenne alusta loppuun. Sain itse kunnian 
olla osana Tampere Unitedin organisaatiota kauden 2007 ajan. Kokemusteni perusteella uskon 
tietäväni suhteellisen tarkasti TamUn tämänhetkiset resurssit, ja näin ollen pyrinkin ottamaan 
esille ainoastaan realistiset kehitysehdotukset. 
 
Tutkimustuloksina olen saanut paljon viitettä siitä miten paljon potentiaalia Tampere United 
tarjoaman kaltaisiin yrityspalveluihin liittyy. Suomalaiset suuret jääkiekkoseurat, ja ennen 
kaikkea naapurimaidemme jalkapallojoukkueet ovat osoittaneet, että todellinen menestys on 
mahdollista myös Suomen leveyspiireillä. Tai kuten edesmennyt brittiläinen valtionmies Ben-
jamin Disraeli ilmaisi asian: ” Emme me ole olosuhteiden luomia, me luomme ne olosuhteet”. 
 
TamU on lyhenne, jota Tampere United itse mieluisasti käyttää, ja jota käytän jatkossa tutki-
mustyön toimeksiantajasta. 
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1. 2 Benchmarking  
 
Benchmarking eli arkikielisemmin benchmarkkaus on laadun kehittämiseen ja tuotekehityk-
seen liittyvä menetelmä, jossa yrityksen toimintaa verrataan jonkin toiseen yrityksen toimin-
taan. Parhaan mahdollisen käytännön löytäminen on vaikeaa ja yritysten tarkka vertailu mah-
dotonta. Erityisen hankalaa siitä tekee tutkimukseni luonne, jossa benchmarkkaan suomalai-
seen huippu-urheilukenttään kuuluvia yrityksiä, joilla on kaikilla hyvin erilaiset lähtökohdat 
yritystoiminnassaan. 
 
Laatukeskus määrittelee benchmarkkauksen seuraavalla tavalla: ”Benchmarking on syste-
maattinen menetelmä oppia halukkailta yhteistyökumppaneilta toimialasta riippumatta. Tar-
koituksena on saada tietoja ja taitoja, joita voidaan tehokkaasti hyödyntää oman yrityksen 
toimintojen parantamisessa ja kehityksessä. Toiminnan tavoitteena on oman organisaation 
kilpailukyvyn jatkuva parantaminen – parempi tehokkuus, turvallisuus ja tuottavuus”. 
 
Oikeaoppinen benchmarking on pitkä prosessi, jossa molemmat osapuolet hyötyvät toisistaan 
ja paikkaavat omia heikkouksiaan seuraamalla toisen yrityksen toimintoja. Varsinainen 
benchmarking-määritelmä ei siis täysin vastaa tutkielmassani käyttämiä metodeja, jossa tie-
don hankinta ei perustu suhteen rakentamiseen, ja molemminpuolisen tiedon kasvattamiseen. 
Lisäksi vaikka omaan työkokemusta tutkinnon toimeksiantajalta Tampere Unitedilta, en voi 
benchmarkkaustilanteessa puhua täysin heidän puolestaan vaan joudun ainakin osittain aset-
tumaan ulkopuolisen rooliin. 
 
Haastattelin tutkimuksessa FC Hakaa Valkeakoskelta, Tampereen Ilvestä ja koripallojoukkue 
Espoon Honkaa. Edellä mainittuihin yrityksiin suoritin kattavat yritysvierailut. Yllä olevat 
joukkueet valittiin seuraavin perustein. FC Haka ja Ilves ovat kummatkin menestyneitä ja pe-
rinteikkäitä joukkueita ja omaavat esimerkilliset yrityspalvelut alallaan. Lisäksi kummatkin 
kilpailevat ainakin jossain määrin samoista asiakkaista Tampere Unitedin kanssa. Espoon 
Honka taas on alansa ehdottomasti menestynein ja ammattimaisimmin toimiva suomalainen 
urheiluseura. Lisäksi haastattelin HJK:ta eli Helsingin jalkapalloklubia puhelimitse, sillä HJK 
on jalkapallosektorilla Suomen tunnetuin joukkue, eikä sitä täten voinut sivuttaa. Lisäksi olen 
tutustunut internetin ja muiden materiaalien perusteella suurimpien suomalaisten kuten jää-
kiekkojoukkue Helsingin jokereiden toimintaan.  
 
Ongelmaksi benchmarkkauksessa muodostui joidenkin seurojen haluttomuus osallistua haas-
tatteluun. Tämä on hyvin ymmärrettävää ottaen huomioon alan kilpailutilanteen. 
 
 
1. 3 Tampere United lyhyesti 
 
Vuonna 1998 perustettu Tampere United viettää tänä vuonna 10-vuotisjuhlakauttaan. Aika-
naan TPV:n ja Ilveksen ”raunioista” liikkeelle lähtenyt joukkue on siis hyvin nuori, jopa suo-
malaisella mittapuulla mitattuna. TamUn kasvuvauhti on kuitenkin ollut huimaa ja menestyk-
sessä mitattuna TamU on viime vuosien menestynein suomalainen jalkapalloseura. Kaksi pe-
räkkäistä Veikkausliigan mestaruutta, Suomen Cupin voitto vuodelta 2007 ja historiallisen 
hyvin sujuneet euro-ottelut todistavat kiistatta edellisen väitteen paikkansapitävyyden. Lisäksi 
TamUn kauden 2007 menestystä täydentää Pohjoismaiden menestyneimmän seuran titteli. 
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Myös kausi 2008 lupailee hyvää TamUn tulevaisuuden kannalta. Tätä tutkielmaa kirjoittaessa 
TamU on voittanut talvitauolla pelattavan Lahti Cup-sisäturnauksen. Kauden 2007 organisaa-
tiouudistuksen lisäksi TamU on tuplannut henkilöstönsä, ja Suomen A-maajoukkueeseenkin 
kuulunut TamU-ikoni Jarkko Wiss liittyi peliuransa jälkeen Unitedin toimistovahvuuteen. 
 
Aikaisempaa kovemmat panostukset näkyvät peliesitysten lisäksi välttämättä myös palvelujen 
tarjonnassa, ja on uskottavaa että tamperelainen yleisö pääsee nauttimaan jatkossa entistä laa-
dukkaimmista eurooppalaistyyppisistä jalkapallotapahtumista. Jatkuva kotimaankentillä me-
nestyminen tarkoittaa sitä, että Tampere United pääsee vuosittain pelaamaan kovia kansainvä-
lisiä otteluita, mitkä kasvattavat niin kokemusta kuin taloutta. Nämä ottelut ovat suuria tapah-
tumia niin yleisölle, kuin myös oivallinen tilaisuus yrityksille saada osansa menestyksestä. 
Kasvava medianäkyvyys ja menestyminen ovat jo lisänneet yritysten mielenkiintoa, ja täten 
myös yrityspalveluiden kehittämiseen on kiinnitetty entistä enemmän huomiota.  
 
Vain tulevaisuus näyttää miten pitkälle TamUn menestystarina lopulta kantaa. Taloudellinen 
ja pelillinen menestys kulkevat huippu-urheilussa jopa harmillisen paljon käsikkäin, ja menes-
tyvää joukkuetta ei ole ilman menestyvää taloutta. Viime kesä osoitti, että suomalaisessa mit-
tapuussa mitattuna täydellinen läpimurto voi olla kiinni vain siitä yhdestä maalista. Ehkä kau-
den 2007 päättäneet voitonjuhlat Tampereen keskustorilla, monituhatpäisen yleisön edessä 
osoittivat mitä tuleman pitää? Ehkä vuonna 2008 on vihdoin suomalaisen joukkueen vuoro 
nousta pohjoismaisten huippujoukkueiden joukkoon? Yksi asia on ainakin varmaa: jos eliitti-
seuran luonti on mahdollista naapurimaissa Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa, on sen oltava 
sitä myös Suomessa! Maailman suurimmasta urheilubisneksestä puhuttaessa potentiaali on 
rajaton. 
 
Tampere United (2007) numeroina: 
 

- TV-näkyvyys: n. 30 tuntia, yli 150 miljoonaa katsojaa 
- Lehdistönäkyvyys: 170 000 neliösenttiä ja 118 kuvaa, yli 300 miljoonaa lukijaa 
- Katsojakeskiarvo 5283 (sisältäen euro-ottelut) 
- Liikevaihto: arvio 2 - 2,5 miljoonaa euroa.  
- Kauden 2007 Pohjoismaiden menestynein joukkue, maailmanlistalla sijalla 87  

 
(Tampere United yritysesite 2008) 
 
 
1.4 Tampere Unitedin hospitality-tuotteet 
 
Kuten jo tiivistelmässä mainitsin niin Tampere Unitedin, kuten myös suurimman osan muiden 
suomalaisten huippu-urheiluseurojen tuloista merkittävä osa koostuu yrityksille tarjottavista 
tuotteista, joita ovat näkyvyyden tarjoaminen sekä erilaiset hospitality-palvelut. Tampere Uni-
tedilla jo pelkät yrityspalvelut muodostavat tällä hetkellä noin 20 % tuotoista, ja toimitusjoh-
taja Sami Salosen mukaan ensi vuodelle on asetettu noin 15 % kasvutavoite koskien Klubi-
asiakkaiden määrää. Menneen vuoden euromenestys aiheutti sen positiivisen ilmiön, että kau-
delle 2007 kaavailtu hospitality-palveluiden myynti ylittyi huomattavasti. Yleisin yhteistyö-
muoto, kun puhutaan erityisesti isoista asiakkaista, on kahden edellä mainitun yhteistyökeinon 
yhdistäminen. Toisin sanoen yrityksille pyritään rakentamaan persoonallisia paketteja, jotka 
sisältävät sekä näkyvyyttä että palveluita. 
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Taulukko 1 Tampere Unitedin yritystuotteet 
 

Tuote Hinta Pääsyliput 

Hintaan 
sisältyvät 

hospitality-
palvelut 

Asiakasmäärä
(suuntava ka. 

kaudelta 
2007) 

Pääasiallinen  
Kohderyhmä 

Palvelun lu-
onne / erityis- 

piirre 

Palvelun arvo 
mahdollistaa  

muista tuotteista 
eroavan 

palvelun luonteen

Club United 3500 € + 
alv 

2x kausikortti
Klubi-

katsomo 

Omat klubi-
tilat ja  

sen palve-
lut*** 

60-70 yritystä Tärkeimmät  
yhteistyökumppanit** 

Vaivaton 
 All Inclusive-
ratkaisu, jolla 
pääsee lähem-

mäksi "sisäpiiriä" 

VIP-kausikortti 650 € + alv Kausikortti 
VIP-katsomo 

VIP-tilat, oh-
jelma, ruoat ja 

juomat 
90 vierasta 

Jalkapalloa seuraavat 
tamperelaiset yrityk-

set 

VIP-tilaisuus 70 € + alv Ottelulippu
VIP-katsomo 

Samat kuin 
VIPissä sisäl-

täen yhden 
ottelun 

20-500  
vierasta 

Yritysryhmät Pir-
kanmaalta ja koko 

Suomesta 

Hyvä keino palki-
ta asiakkaat tai 

työntekijät 

Otteluisännyys 2200 € + 
alv 

20 lippua A-
katsomon 

parhaat paikat

Menun mukai-
set ruoat 

 ja juomat 
omassa 

 saunallisessa 
aitiossa 

Loppuun- 
myyty, 20 vier-

asta / ottelu 

Yhteistyökumppanit, 
jotka haluavat myös 

näkyvyyttä 

Paras palvelu 
yksittäisessä ta-
pahtumassa. Sa-
malla hyvä näky-

vyys. 

Kokouspalvelut 
ottelutapahtuman 

yhteydessä 

Alk. 70 € / 
hlö + alv* 1 lippu / hlö Neuvottelutilat 

+ VIP-palvelut
Maksimi noin. 

30 hlö 
Katso palvelun luon-

ne 
Tapa yhdistää työ 

ja viihde 

Elämyspäivät/ 
palvelut 

Neuvote- 
ltavissa 

Neuvotelta- 
vissa 

Räätälöidään 
asiakkaan 

tarpeen mu-
kaan 

- Keskisuuret ja suuret 
yritykset - 

Kausikortit 220 € -165 
€ (sis. alv) 

Kausikortti
 A-katsomo 

 
Ei Ei tarkkaa tilas-

toa 
Yksityis- ja yritysasi-

akkaat - 

 
 
* Kokouspalvelun hinta voi laskea tai kasvaa riippuen oheispalveluista, kuten ruoka- ja 

juomatarjoiluista. Perus kokoustiloja TamU:lla oli kaudelle 2007 noin 30 henkilölle, 
mutta tarpeen mukaan enemmänkin. Tilojen määrä ja sijainti tulee muuttumaan ke-
vään 2008 kiinteistöremontin johdosta. 

 
** Klubiin liittyminen on tyypillistä suurille asiakkaille, mutta tärkeitä asiakkaita on 

myös runsaasti tämän sektorin ulkopuolella. 
 
*** Klubi-jäsenyys sisältää oheispalveluita ja tuotteita myös ottelutapahtumien ulkopuo-

lella. Lisäksi siihen kuuluu esimerkiksi pysäköintilupa, joka on muissa palveluissa os-
tettavissa erikseen. 
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Edellä oleva taulukon tarkoitus on antaa vaan yleissilmäys Tampere Unitedin yrityspalveluis-
ta, tutkielman seuraamisen ja ymmärtämisen helpottamiseksi. Lisäksi se on vain lähinnä suun-
taa antava, eikä tiivistetyssä taulukossa voi kertoa tuotteiden ominaispiirteistä. Näin ollen 
esimerkiksi palveluita myydessä taulukko olisi äärimmäisen huono esite. Taulukossa 1 on 
Tampere Unitedin tämänhetkiset tuotteet. Tosin taulukko tiivistää myös tuotteiden määrää, 
sillä TamU:lla on valmiuksia räätälöidä yrityksille hyvinkin paljon peruspalveluista eroavia 
kokonaisuuksia: muun muassa Vakuutustalo Finlandialle räätälöity noin 300 hengen yritysta-
pahtuma ja Haka-ottelun yhteydessä suuren suosion saavuttanut laiva-VIP. Viimeiseksi mai-
nittu laajentaa tulevalla kaudella TamUn hospitality-palveluiden valikoimaa useammassakin 
pelissä. (Tampere futaa 2007: 29) 
 
Lopuksi vielä mielenkiintoinen problematiikka, joka tekee TamUn ja sen palvelutuotteiden 
määrittelemisestä haastavaa: Palvelun määrittelyn mukaan ydinpalvelu on palvelu, jonka takia 
yritys on markkinoilla, eli se on sen elinehto. Itse asiassa tätä kautta ajatellessa TamU ei olisi 
lainkaan palveluyritys. Ainakaan sen ydinajatuksena ei ole tuottaa palveluita, vaan huippujal-
kapalloa. Ajatusmallia syvennettäessä: huippujalkapallo ei ole mahdollista Suomessa ilman 
laajoja yrityspalveluita. 
 
Alla olevan budjettijakauman (Kuvio 1) tarkoitus on helpottaa ymmärtämään yrityspalvelui-
den merkitystä TamU toiminnan kannalta.  
 
 

TamUn budjettijakauma

2 % 10 %
10 %

20 %
28 %

30 %

Fanituotemyynti

Lipunmyynti

Ravintolamyynti
stadionilla

Hospitality-palvelut

Muut

Näkyvyys

 
Kuvio 1 Arvio Tampere Unitedin budjettijakaumasta 
 
 
Selkeyden vuoksi listaan vielä TamUn näkyvyyspalvelut: 
  

- Asustemainonta (peliasusteet, muut asusteet, valmentajien ja huoltajien asut) 
- Ottelumainonta (lehti- ja radiomainonta, Internet-, sähköposti- ja mobiilimainonta) 
- Stadionmainonta (laitamainonta, muut mainospaikat, banderollit, muu näkyvyys sta-

dionilla, äänimainonta, tulostaulumainonta ja otteluliput) 
- Julkaisut (seuralehti (Tampere Futaa, levikki 100 000 kpl), kausijulkaisu, käsiohjelmat 

otteluihin) 
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Edellisten lisäksi on olemassa vielä ”kummipelaajat”, joka on näkyvyyden tarjoamisen ja yri-
tyspalvelun yhteistyömuoto. Mainosnäkyvyyden lisäksi yritys voi ottaa kummipelaajan sopi-
muksen mukaan esimerkiksi promoamaan tuotteitaan. 
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2 Palvelujen paketointi 
 
 
2.1 Palvelun laatu 
 
Laadun parantaminen mainitaan liian usein sisäiseksi tavoitteeksi määrittämättä selvästi, mitä 
palvelun laadulla tarkoitetaan tai mihin toimiin ollaan konkreettisesti valmiita ryhtymään laa-
dun parantamiseksi. ”Jos puhutaan laadun parantamisesta määrittämättä, mitä laatu on, kuinka 
asiakkaat sen kokevat ja kuinka sitä voi edistää, puheet eivät ole paljonkaan arvoisia.” (Grön-
roos 2003: 99) Tämän vuoksi yrityksen onkin syytä määrittää laatu samalla tavalla kuin asia-
kas sen määrittävät. Ainut mahdollisuus tähän on selvittää asiakkaan käsitys laadusta. Yritys 
voi myös määrittää laadun asiakkaan puolesta: tärkeää on kuitenkin se, että asiakas tuntee, 
että hänen mielipidettään arvostetaan; se sitouttaa kumppanuutta. 
 
Se miten asiakkaat kokevat laadun koostuu useista totuuden hetkistä. Kaikki tilanteet, joissa 
asiakas on vuorovaikutuksessa palveluntarjoajan kanssa, ovat laatukokemuksen kannalta rat-
kaisevia. 
 
Yrityksen kannalta laatu määrittää toimintatavoitteet. Monesti laatu määritellään liian kapeas-
ti tai oikeastaan miettimiseen, mikä on laatua, käytetään liian vähän aikaa. Tällöin myös laa-
tuhankkeet ovat vaarassa jäädä liian kapeiksi.  
 
Laatu on myös vahvasti sidoksissa yrityksen tavoitteisiin. Yksinkertaisen, mutta monessa ta-
pauksessa toimivan strategisen mallin mukaan: Päätökset siitä ovatko kehityshankkeet oikean 
suuntaisia, voivat olla yllättävän helppoja tehdä tarkkaan mietityn strategian ja laatutavoittei-
den pohjalta. Visioita on turha asettaa, jos niitä ei aiota toteuttaa. Jos visioiden toteutuminen 
vaatii tiettyä laatua, ovat uhraukset laadun eteen tehtävä tavoitteisiin päästäkseen.  
 
Miten hyvää laadun tulisi olla? 
 
Vastaus välikysymykseen on hyvin selkeä. Laadun tulee olla niin hyvää kuin asiakkaat sen 
ajattelevat olevan. Asiakkaassa herätettyjen odotusten ei pitäisi poiketa laadun todellisesta 
tasosta. Kyse on siis odotusten täyttämistä. Huonokin laatu voi olla hyvää laatua jos palvelu 
silti täyttää tai ylittää asiakkaan odotukset. Tampere United pyrkii herättämään odotuksia 
myös kaikkein vaativinten asiakkaiden keskuudessa, joten sen pitää myös toimittaa erinomai-
seksi koettua palvelua. (Grönroos 2000: 142) 
 
 
2.2 Peruspalvelupaketti 
 
Kirjallisuudessa peruspalvelupaketti erotetaan yleensä kolmeen osaan: ydinpalvelu, avustavat 
palvelut (myös tuotteet), tukipalvelut (myös tuotteet). 
 
Ydinpalvelu on markkinoilla olon syy. Esimerkiksi hotellille se on majoituksen tarjoaminen. 
TamU tekee tietysti tässä poikkeuksen, koska se ei ole markkinoilla tuottaakseen hospitality-
palveluita, eikä mikään mukaan sen liiketoimintaa kantavista voimista ole varsinaisesti sen 
ydinpalvelu. 
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Jotta asiakkaat käyttäisivät tai heidän olisi helpompi käyttää ydinpalvelua (ita), tarvitaan avus-
tavia palveluita. Avustavia palveluita ovat esimerkiksi hotellien vastaanotot ja lentoyhtiöiden 
varauspalvelut. 
 
Tukipalvelu taas on palvelutapahtuma tai tavara, joka ei hyödytä tai helpota ydinpalvelua tai 
sen käyttöä, mutta tuo lisäarvoa ydinpalvelulle. 
 
Seuraava esimerkki koskee Club United-yritysklubia: Palvelun ydinidea on tuottaa palveluita, 
joissa yritykset voivat helpoiten lähestyä toisiaan, eli verkostoitua. Ongelmana on, että tällä 
hetkellä palvelu toimii monesti ”vain” paikkana, jossa voi nauttia pelitapahtumasta hyvän 
oheisohjelman (ruoat, juomat jne.) lisäksi. Myytäessä yrityksille ajatusmallin (peruspalvelu-
paketin) kuuluisi olla markkinoinnin ja odotettujen arvojen perusteella seuraava: Ydinpalvelu 
voi olla uusien business-kontaktien tarjoaminen asiakkaille eli tilat ja foorumit joissa verkos-
toitua. Verkostoitumispalvelut ja tuotteet ovat avustavia palveluita. Pysäköintiluvat, ruoat ja 
juomat ovat monesti vasta tukipalveluita. Ottelutapahtuma on kuitenkin avustava palvelu, sillä 
se luo Club Unitedin ja yritysten välille yhteisöllisyyden tunnetta. 
 
Johtamisen kannalta on tärkeää tehdä ero avustavien palveluiden ja tukipalveluiden välillä, 
sillä jos tätä eroa ei tehdä, koko palvelun tuottamiselta voi tipahtaa pohja. Eron tekeminen 
näiden kahden palvelun osan välille on mielestäni olennainen osa myös tutkimuskohteeni 
TamUn kehittämisen kannalta. Ajatellaan eräänlaisena casena seuraavaa: Paketoimme uudis-
tuneen yritysklubin niin, että siinä on uutena palveluna palvelukokonaisuuteen kuuluva ulko-
maanmatka tai autonvuokraus. Emme ole kuitenkaan kiinnittäneet vielä tarpeeksi huomiota 
ydinpalveluumme, eli Club United-yritysklubiin, jonka yhtenä päätarkoituksena on verkostoi-
da asiakkaita. Club-palvelupaketistamme puuttuu siis edelleen ydinpalvelu, eli yritysten yh-
teen saattamista varten olevat palvelut. Käytännössä ravintolaedut, lomamatkat tai autovuok-
raukset, jotka ovat tässä tapauksessa selviä tukipalveluja, eivät tuo TamUn Club United-
pakettiin asiakkaiden haluamaa lisäarvoa. Ainakaan arvo ei ole sitä mitä asiakas on saanut 
mainonnan perusteella olettaa: Ennen tukipalvelujen luontia pitää siis pystyä luomaan tarvit-
tavat avustavat palvelut. Vaikka asiakas olisikin potentiaalisesti tyytyväinen edellä kuvailtuun 
oheispalveluun, syntyy hänelle silti negatiivinen kokemus, koska ydinpalvelu ei ole vastannut 
odotuksia. Pahimmassa tapauksessa oheispalvelut kääntyvät haitaksi, koska asiakas voi tun-
tea, että joutuu maksamaan turhan korkeasta laadusta vaikka näin ei olisikaan 
 
Edellä nopeasti läpikäyty peruspalvelupaketti (ydinpalvelut, avustavat palvelut ja oheispalve-
lut) ei vastaa kuitenkaan todellisuutta, eli sitä pakettia, jonka asiakkaat näkevät. Itse asiassa se 
on vain koetun kokonaislaadun tekninen ulottuvuus. Peruspalvelupaketti ei kerro mitään siitä 
miten prosessi koetaan, ja mikä on loppujen lopuksi olennainen osa asiakkaiden kokemaa ja 
arvioimaa palvelutuotetta. 
 
Palveluprosessi koetaan joka tilanteen mukaan eri tavoin. Useimpien palveluiden yhteisten 
piirteiden vuoksi löytyy kuitenkin kolme perusasiaa, joista prosessi johtamisen kannalta koos-
tuu: palvelun saavutettavuus, vuorovaikutus palveluorganisaation kanssa ja asiakkaiden osal-
listuminen. Jotta yritysjohdon käyttämä tuotekonsepti pitäisi yhtä asiakkaan käsityksen kans-
sa, on peruspalvelupaketista kehitettävä laajennetun palvelutarjooman mukainen malli (Kuvio 
2) (Grönroos 2003: 226 - 228) 
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2.3 Laajennettu palvelutarjooma 
 
 

 

  Ydinpalvelu

Avustavat 
Palvelut 

Tuki-
palvelut

               Palvelun 
     saavutettavuus 

  Palveluajatus 

 
 
 
 
 
 
   Vuorovaikutus 

                 Asiakkaan  osallistuminen 

Kuvio 2 Malli laajennetusta palvelutarjoomasta (Grönroos 2003: 230) 
 
 
Palvelun saavutettavuuteen vaikuttaa mm. henkilöstö ja sen määrä, toimiston aukioloajat ja 
palvelupisteiden fyysiset puitteet. Palvelun saavutettavuus on laajennetun palvelutarjooman 
kenties tärkein osa, sillä vaikka palvelu olisi kuinka hyvä, mutta sitä ei saada asiakkaalle, sillä 
ei ole käytännössä mitään arvoa. Käsitelläksemme laajemmin palvelun saavutettavuutta on se 
hyvä jakaa neljään osaan. Otos esimerkistä, jossa palvelun saavutettavuus on jaettu neljään 
osaan, on erään Yhdysvalloissa sijaitsevan laboratorion tuottama. (Grönroos 2003: 230) Siitä 
käy jälleen ilmi kuinka Tampere United Oy:tä on vaikeaa sijoittaa perinteisen palveluyrityk-
sen kaavaan. Esimerkiksi ajan varaamisen helppous ei ole suoranaisesti kovin olennaista pu-
huttaessa TamUn palveluiden paketoinnista. 
 
Grönroos käsittelee asiaa kirjassaan Palveluiden johtaminen ja markkinointi laboratorioesi-
merkkiä käyttäen. Seuraavaksi sovellan kuitenkin esimerkin sopimaan paremmin ympäris-
töön, jossa TamUn kaltainen hospitality -palveluita myyvä urheiluseura toimii. 
 
1. Paikan saavutettavuus 

- Mukavan ja helpon matkan päässä päätieltä 
- Lähistöllä olevat pysäköintitilat 
- Aukioloajat 
- Ajan varaamisen helppous 

 
TamUn palvelut täyttävät hyvin paikan saavutettavuuden kriteerit. Ongelmia kuitenkin aiheut-
tavat rajoittuneet pysäköintitilat. Nykyisillä resursseilla paikan saavutettavuuteen ei voida juu-
ri vaikuttaa enempää. 
 
2. Fyysisten resurssien käytön helppous 

- Stadionin ulkonäkö ja sisustus 
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- Palvelutilojen ulkonäkö 
- Tuotteiden/tarjottavien esillepano 
- Eri tilojen välillä liikkumisen helppous 

 
Fyysisten tilojen käytön helppoutta ja suunnittelua voidaan helpottaa käyttämällä tutkimus-
osiossa olevaa blueprint-kaaviota. 
 
3. Asiakaspalveluhenkilökunnan vaikutus saavutettavuuteen 

- Asiakaskyselyihin vastaamisen nopeus 
- Työntekijöiden lukumäärä 
- Työntekijöiden taidot ja soveltuminen heille tarkoitettuun tehtävään 
- Havaitsemisnopeus, esimerkiksi yksinäisen asiakkaan huomioiminen 
- Laskutuskäytäntö 
- Hyväksytyt maksutavat  
- Tarjottavat keinot asiakastyytyväisyyden ylläpitämiseen, tyytymättömien asiakkaiden 

hoito 
 
4. Asiakkaan osallistumisen helppous 

- Kuinka paljon asiakas joutuu käyttämään aikaa esim. mainosten ja kustannusten arvi-
ointiin (mitä kaikkea kuuluu pakettiin euro-pelit jne.) 

- Asiakkaille annettavat ohjeet: muun muassa. peliin saapumiset, yritysvieraiden tapaa-
miset jne. 

- Edellä kuvailtujen toimintojen monimutkaisuus 
 

Vuorovaikutus palveluorganisaation kanssa voidaan jakaa seuraaviin luokkiin: 
 

- Vuorovaikutusviestintä työntekijöiden ja asiakkaiden kesken, mikä vuorostaan riippuu 
työntekijöiden käyttäytymisestä, heidän sanomisistaan ja tekemisistään sekä heidän 
asennoitumisestaan. Myös aikaisemmilla suhteilla ja kokemuksilla on suuri merkitys 
vuorovaikutuksen onnistumisessa 

- Vuorovaikutus erilaisten fyysisten ja teknisten resurssien kanssa, kuten palvelujen tuo-
tantoprosessissa tarpeellisten automaattien, asiakirjojen, odotustilojen jne. kanssa. 

- Vuorovaikutusjärjestelmien kanssa; esimerkkeinä mainittakoon odotus-, laskutus-, 
toimitus-, korjaus- ja ajanvarausjärjestelmät 

- Vuorovaikutusprosessissa samaan aikaan mukana olevien muiden asiakkaiden 
kanssa  
 

Kaikki edellä mainitut vuorovaikutustilanteet niin inhimillisten kuin fyysistenkin resurssien 
kanssa ovat osa palvelun kokemista. Jos niitä pidetään liian vaikeasta lähestyttävinä, muuten 
erinomaisenkin palvelupaketin kokeminen saattaa jäädä heikoksi. 
 
Asiakkaan osallistuminen on usein pitkälti sama kuin vuorovaikutus palveluorganisaation 
kanssa. Vuorovaikutus voi kuitenkin olla vain yksisuuntaista! Yrityksen on otettava palvelu-
paketin rakennuksessa huomioon myös palveluprosessin vaiheet, joissa asiakkaan toiminnalla 
on vaikutus hänen saamansa palvelun laatuun. Grönroosin kuvaa tilannetta hyvin lääkärin ja 
potilaan kohtaamistilanteessa: tuntevatko potilaat ongelmansa tarpeeksi hyvin, jotta lääkäri 
voisi hoitaa heitä oikein ja onko potilas halukas tekemään yhteistyötä prosessissa. (Grönroos 
2003: 233) 
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TamUn ja yritysasiakkaan välisessä palveluprosessissa taas: Tunteeko asiakas tarpeeksi hyvin 
kuinka paljon hyötyä hänelle olisi tietystä hospitality-palvelusta. Mainosnäkyvyyttä rakenta-
essa: kuinka paljon asiakkaan kohdeyleisöstä vierailee yleisössä, ja millainen paketti näiden 
tietojen perusteella voitaisiin rakentaa.  
 
Palveluajatus  
 
Palveluajatus näkyy kuviossa 2 laajennetun palvelutarjooman osatekijöiden kehittämisen kat-
tavana kokonaisuutena. Eli toisin sanoen palveluajatus rakennetaan laajennetun palvelutar-
jooman pohjalta. Palveluajatus eli palveluorganisaation liikeidea ilmaisee, mitä tietyn asiakas-
ryhmän tarpeita palveluorganisaatio haluaa tyydyttää sekä millä resursseilla ja miten tämä to-
teutetaan. Palveluajatus sisältää näin päätöksen siitä, mitä asiakkaan tavoittelemia hyötyjä or-
ganisaatio tarjoaa, mitkä ovat hyödyn tarjoamisen mahdollistavat palvelun ominaisuudet, mi-
ten palvelu tuotetaan ja miten asiakas sen saa.  
 
”Laadun puute maksaa - laatu ei” (Grönroos 2003: 177). On esitetty, että jopa 35 % palvelu-
yrityksen kustannuksista johtuu laadun puutteesta ja virheiden korjaamisen tarpeista. 
 
 
2.4 Palvelujen hinnoittelu 
 
Hinnalla on kaksi roolia. Ensinnäkin sillä on taloudellinen rooli. Yrityksen markkinointimixin 
”7 p:stä” se on ainoa, joka tuo organisaatioon rahaa, muut ”p:t” merkitsevät vain kustannuk-
sia. Psykologinen rooli taas on erityisen merkityksellinen palvelualoilla. Kuluttaja kohtaa use-
asti ostotilanteessa enemmän epävarmuutta kuin ostaessaan kulutustavaroita. Hinta on yleensä 
laatuvihje palveluntasosta, sillä palvelun ominaisuuksia on monesti muuten vaikea ennakolta 
arvioida. (Ylikoski 1997: 142.) 
 
Mielestäni liikemielessä toimiville urheiluseuroille hinnoittelupäätöksien tukena voidaan 
käyttää samoja strategisia päätöksiä, joita käyttävät tyypillisesti matkailualoilla toimivat yri-
tykset. Perustelen valintaani ensinnäkin siksi, että erilaiset vapaa-ajan palvelut (sekä yrityksil-
le, että kuluttajille tarjottavat) kuten huvi- ja liikematkat, kokouspalvelut, kulttuuritapahtumat 
ja urheilutapahtumat  kilpailevat samoilla markkinoilla. Toiseksi matkailupalveluihin ja urhei-
lutapahtumien yhteyteen liitettäviin palveluiden hinnoitteluun vaikuttavat hyvin pitkälti samat 
tekijät. Näitä ovat muun muassa varastoinnin mahdottomuus, hinnoittelupäätösten altistumi-
nen ulkoisille tekijöille (joukkueen menestyminen, matkailukohteen poliittiset muutokset), 
tiukka kilpailu samanlaisia palveluita tarjoavien kesken, riippuvuus alihankkijoista ja usein 
korkeat kiinteät kustannukset. Puhuttaessa TamUn tarjoamista yrityspalveluista eivät korkeat 
kiinteät kustannukset tietenkään vastaa samaa tasoa kuin esimerkiksi lentoyhtiöillä, mutta 
esimerkiksi ottelutapahtumissa käytettävät resurssit kuluttavat yleensä lähes yhtä paljon, olipa 
vieraana sitten 30 tai 1000 yritysvierasta. Hinnoittelupäätöksistä taktista hinnoittelua ja sen 
tuomia mahdollisuuksia tulen vielä käsittelemään lisää tutkimusosion kappaleessa 5.2.1. 
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2.4.1 Hinnoittelupäätökset 
 
Hinnoittelu on markkinoinnin päätöksentekoprosessi, johon kuuluu käytännössä kaksi tasoa: 
strateginen ja taktinen taso. Strategisella tasolla hinnoittelupäätöksiä tehdään pitkälle aikavä-
lille, kun taas taktinen hinnoittelu on reagointia kilpakentällä, joskus hyvinkin nopeasti tapah-
tuviin muutoksiin.  
 
Strategiset hinnat 
 
Strategiset hinnoittelupäätökset määräytyvät käytännössä peruspalveluiden hintatason kautta. 
Strategisessa hintasuunnittelussa sekä kullekin yksittäiselle palvelulle että tuoteryhmille pää-
tetään tietty hintataso (listahinnat). Strategisella tasolla hinnoittelupäätökset tehdään ottaen 
huomioon pitkäaikaiset tavoitteet kuten imago, laatu ja toimivuus, joiden kautta yrityksen tu-
lokseen ja menestykseen liittyvät tavoitteet saavutetaan.  
 
Palveluita tuottava yritys voi käyttää monia erilaisia hinnoittelupolitiikkoja sekä näiden yhdis-
telmiä. Yleisimmät ovat: korkeahintapolitiikka eli kansankielisemmin kermankuorintahinnoit-
telu, matalahintapolitiikka (penetraatiohinnoittelu) sekä markkinahintapolitiikka.  
 
Korkeahintapolitiikkaa voidaan käyttää silloin kun pystytään tarjoamaan hyvin omaleimaista 
palvelua, jolle on myös asetettu yleensä korkeat laatuvaatimukset (sekä yrityksen että kulutta-
jan puolesta). Kermankuorintapolitiikkaa voidaan käyttää myös kun asiakkaalla ei ole konk-
reettisia keinoja arvioida palvelun oikeaa hintaa tai palvelu on tarkoitettu segmenteille, jotka 
eivät ole kovin hintatietoisia. Hyvään imagoon ja pitkäkestoisiin asiakassuhteisiin pyrkivien 
yritysten on oltava erittäin tarkkoja käyttäessään korkeahintapolitiikkaa. Pettyneet asiakkaat 
tuskin palaavat takaisin. 
 
Korkeahintapolitiikan vastakohtaa penetraatiohinnoittelua käytetään kilpailukeinoina erityi-
sesti hyvin tiukoilla markkinoilla, joissa yritykset eivät pysty tai osaa erottua toisistaan.  Ma-
talahinta politiikkaa voidaan käyttää myös jos yrityksen tuotantokapasiteetti mahdollistaa 
suurten myyntivolyymien saavuttamisen. (Pietro Albanese 2007.) 
 
Markkinahintapolitiikkaa käytetään usein kun asiakkaat ovat hyvin hintatietoisia ja/tai kysyn-
tä on hyvin hintaherkkä. Monesti B-to-B palveluita ennenkin käyttäneet yritykset ovat juuri 
hintatietoisia, joten esimerkiksi hospitality-palveluita tarjoava TamU joutuu väkisin hinnoitte-
lemaan tuotteitaan ainakin osittain käyttäen markkinahintapolitiikkaa.  
 
Tietenkin on mahdollista keksiä uusi innovatiivinen tuote, jonka hinnoitteluun pystytään so-
veltamaan kermankuorintahinnoittelua. Tällöin luotaisiin täysin uusi lisäarvo, joka voisi nos-
taa kaikkien TamUn jalkapalloon liittyvien palveluiden arvoa.   
 
Taktiset hinnat 
 
Taktiset hinnoittelupäätökset siis muodostavat yrityksen kyvyn reagoida tietyllä hetkellä val-
lalla oleviin markkinatilanteisiin. Lentoyhtiön antamat äkkilähtötarjoukset tai jalkapalloseuran 
lippujen hinnoittelu ennen suurtaottelua, jonka ajankohdasta ei ole ennakolta tietoa, ovat esi-
merkkejä taktisista hinnoittelupäätöksistä. Joskus taktiset hinnat ovat hyvä jättää julkistamat-
ta. Ajatellaanpa vaikka tilannetta, jossa halutaan tarjota huippuasiakkaalle viimeinen VIP-
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paikka edulliseen sopimushintaan suureen ja tärkeään otteluun. On sanomattakin selvää, että 
päätöksen julkisessa tiedottamisessa ei olisi mitään järkeä. 
 
Hintaporrastus mahdollistaa matkailupalvelujen hintojen erilaistamisen, joka yleensä perustuu 
matkailupalvelujen näennäisiin eikä välttämättä todellisiin laatueroihin. Yleisimmin hintapor-
rastus esiintyy matkailualalla lentojen myymisenä eri hinnoilla eri asiakasryhmille, mutta hin-
taporrastusjärjestelmää voidaan soveltaa ja kehittää edelleen myös tuotettaessa hospitality- 
palveluita yrityksille. 
 
Laatueroja voi olla suuriakin, mutta ihannetilanne tietysti on, että erot pystytään tuottamaan 
mahdollisimman pienin kustannuksin. 
 
Porrastamalla hintoja voidaan sekä nostaa että alentaa hintoja riippuen asiakasryhmästä ja yri-
tyksen toteutumasta hinnanporrastusmuodosta. Tyypillisiä muotoja ovat: aikaan liittyvä-, iän 
mukainen tai jonkin tarkemmin määritellyn ominaisuuden mukainen hintaporrastus. Yksi tar-
kemmin määritelty hintaominaisuus, jota myös käsittelen vielä työssäni lisää, on yritysten ky-
ky maksaa eri hintaportaiden mukaan.  
 
 
2.4.2 Kysyntä 
 
Kysynnän määrä riippuu hinnasta. Hinnoittelupäätöksiä varten organisaation tulisi olla perillä 
siitä, miten kysyntä vaihtelee eri tasoilla. Eri asiakassegmenttien kysyntöjen vaihtelujen tun-
teminen on erittäin haastavaa. Kysynnän määrää voidaan arvioida esimerkiksi kuluttajatutki-
musten avulla ja pitkällä aikavälillä syntyneillä arviojärjestelmillä.  
 
Palveluiden kysyntä on hyvin herkkää. Se miten tuote koetaan; laatu, status ja korvaavien 
tuotteiden määrä, vaikuttaa hintaherkkyyteen (imagon hallinnalla voidaan siis vähentää myös 
hintaherkkyyttä!) Hintaherkkyyteen ja sen arvon kokemiseen liittyy kuitenkin paljon ulkopuo-
lisia itse palvelun laatuun liittymättömiä tekijöitä: Vaikka matkailuyrityksen hotelli- ja asia-
kaspalvelut sekä varausjärjestelmät toimisivat erinomaisesti, voi matkustettavassa maassa olla 
levottomuuksia, jotka vähentävät matkailuyrityksen tarjoaman paketin arvoa. Vastaavasti, 
vaikka Tampere Unitedin VIP-tilat olisi viritetty ”maksimaalisen loistoon”, voi joukkueen 
huono menestys vaikuttaa negatiivisesti myös yritysten haluun tuoda asiakkaita peleihin.  
 
Hinnan ja kysynnän välistä yhteyttä voidaan tarkastella, käyttämällä mittarina kysynnän hinta-
joustoa. 
 
                    Kysynnän määrän muutos (%) 
Kysynnän hintajousto=  ------------------------------------ 
                   Hinnan muutos (%) 
 
Ylikosken mukaan: ”Kysynnän hintajousto on tavallisesti negatiivinen, koska hinnan ja ky-
synnän muutokset liikkuvat eri suuntaan. Hinnan nostaminen laskee yleensä kysyntää ja päin-
vastoin. Kysynnän sanotaan olevan usein joustamatonta jos hinnanmuutos ei juuri vaikuta ky-
synnän määrään. Juostava kysyntä taas reagoi hintamuutoksiin” (Ylikoski 1997: 146). 
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Uskon, että monien TamUn yrityspalveluiden kysyntä ei ole niinkään kiinni hinnasta, vaan 
siitä mitä arvoja asiakkaille pystytään myymään. Kysynnän hintajousto-kaava toimiikin par-
haiten, kun palvelut on ensiksi saatu mahdollisimman lähelle haluttua tasoa. 
 
 
2.4.3 Hinnoittelu- ja kapasiteettihallinta 
 
Hinnoittelun kannalta tutkielmani suurin huomio keskittyy Revenue Management-lähtöiseen 
toimintaan. Vaikka RM ja YM termejä käytetään joskus vieläkin kirjallisuudessa synonyy-
meina, ei kyse ole kuitenkaan identtisistä hallintakeinoista. RM on itse asiassa paljon laajempi 
käsite kuin Yield Management. RM:ssä kapasiteettihallintaan yhdistyy hinnoitteluhallinta eli 
hinnoittelu ja kapasiteettihallintaan liittyvät toimenpiteet suoritetaan keskitetysti ja integ-
roidusti. Tämä tarkoittaa käytännössä myös sitä, että RM:n kautta voidaan toteuttaa tärkeä osa 
yrityksen markkinointi- ja myyntistrategioita. RM:n toteuttaman markkinointi- ja myyntistra-
tegian keskeisenä ajatuksena on pyrkiä kontrolloimaan kysyntää tai ainakin ohjata sen muu-
toksia, päätavoitteena tuottojen maksimointi! (Albanese 2004: 21)  
 
Vaikka RM:n, eli tuottojohtamisen täydellinen hyödyntäminen perustuu yleensä laajoihin 
asiakasrekistereihin, sitä voidaan ainakin osittain soveltaa myös pienemmissä palveluita tuot-
tavissa yrityksissä. Revenue Managementin päätöksentekoprosessi koskee ensisijaisesti hinta-
luokkien luomista, tarjottavan kapasiteetin määrittelemistä, kapasiteetin kohdentamista eri 
hintaluokkiin sekä hinnoittelun ja kapasiteetin käytön optimointia. (Albanese 2004: 47) 
 
Tampere Unitedin kannalta ainoat rajoitukset onnistuneen RM:n käyttöön tulevat oikeastaan 
vain kapasiteetinhallintaan liittyvissä päätöksissä. Esimerkiksi peruuttamatta ja tulematta jää-
vien asiakkaiden määrä on niin pieni johtuen TamUn palveluiden luonteesta, ettei ”no-show”-
asiakkailla ole merkitystä. Näin ollen myös tutkimusosion kehitysideoissa otan esille vain 
RM:n keskeisimmät ominaisuudet. Lähin huomio kiinnittyy hinnoitteluhallintaan ja edelleen 
asiakkaiden maksuvalmiuteen segmentoinnin kriteerinä. 
 
Eräänlainen RM:n, eli muuttuvan hinnoittelun ainakin osittainen vastakohta on nimeltään liu-
kuhihnahinnoittelu.  Kiinteähinnoittelu (liukuhihna) helpottaa sekä myyjää että ostajaa, mutta 
aiheuttaa paljon rajoituksia tuottoon. Varaus- ja myyntitilanteissa ei useimmiten oteta huomi-
oon asiakkaiden yksilöllistä kykyä maksaa eri hintoja. Kiinteähinnoittelu johtaa usein kapasi-
teettiongelmiin, ja korkeiden sesonkien aikana joudutaan myymään ”ei-oota”, kun taas mata-
lasesongilla kärsitään asiakasvajeesta. Sesonkiajattelu ei tietysti ole niin selvää urheiluseuro-
jen hospitality-palvelumarkkinoilla, kuin vaikka aurinkolomia myyvillä matkayhtiöillä. Suu-
ret ottelut kuten TamU - Rosenborg-ottelu viime kesänä muodostavat suuren osan kauden tu-
loista. TamUn sesonkejakin leimaa kuitenkin niiden arvaamattomuus. 
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Hinta

Määrä 

 
 
 
  100€
  
 
    50€ 
 

 
Kuvio 3 ”Hinnoittelun tuottavuus” ennen erilaistettua hinnoittelustrategiaa. Viivoitettu 

alue kuvaa myyntitappioaluetta. 
 
  
2.4.4 Erilaistettu hinnoittelu 
 
Kun palveluita hinnoitellaan erilaistetulla hinnoittelulla, otetaan hintastrategiassa huomioon 
ennen kaikkea asiakkaiden yksittäinen maksukyky. Lisäksi huomioidaan ainakin mahdolliset 
peruutukset ja erityisesti matkailusektorilla myös peruuttamatta jättäneet ns. no-show asiak-
kaat, ja arvioidaan ainakin tarkemmin asiakkaiden varauskäyttäytymistä ja (ryhmä)kaupan 
syrjäyttävää vaikutusta. Kuten aiemmin on tullut ilmi asiakkaiden varaus- ja ostokäyttäytymi-
sen merkitys segmentoinnin kriteerinä ei ole TamU:sta puhuttaessa kovin suuri. Tämä johtuu 
siitä, että vaikka asiakkaat ovat maksukyvyltään erilaisia, kuuluvat he kuitenkin samaan asia-
kasryhmään eli yrityksiin joiden ostokäyttäytymistä säätelevät usein samankaltaiset motiivit.  
 
Pietro Albanesen mukaan: ”Revenue managementin operationaalisessa päätöksentekojärjes-
telmässä hinnoitteluhallinnan rooli ja tarkoitus on ensisijaisesti luoda kysynnän segmentoin-
nin pohjalta erilaistettu hintarakenne ja siihen sopiva hintasääntöjen ja palvelukäyttöjärjestel-
mä.” (Albanese 2004: 47.) 
 
Tavoitteena erilaistetulla hinnoittelulla on saada mahdollisimman suuri osa kuluttajaylijää-
mästä, mikä taas mahdollistaa markkinaosuuksien kasvattamisen. Kuluttajaylijäämä on mak-
suvalmiuden ja maksetun hinnan välinen erotus. Toisin sanoen kuluttajaylijäämä on se mitä 
kuluttajat hyötyvät vaihdannasta. (Albanese 2004: 48.) 
  
Asiakkaiden maksuvalmius segmentoinnin kriteerinä 
 
Perusidea: saada ostamaan ne asiakkaat, jotka maksaisivat palvelusta myös enemmän ja toi-
saalta ne asiakkaat, jotka eivät olisi aikaisemmalla hinnalla ostaneet. 
 
Onnistuakseen tässä perusideassa matkailupalveluita tuottavan yrityksen täytyy luoda palve-
lusääntöjä, jotka rajoittavat varakkaita asiakkaita ostamasta halvinta tuotetta (käytännössä 
heille ei edes tarjota sitä, ”ettei ostajan ahneus iske”). Muita palvelu- ja käyttösääntöjä sekä 
hintarajoituksia käsittelen vielä lisää tutkimusosiossa. 
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 Hinta 
 
 200€ 
 
 150€ 
 
 100€ 
 
   50€ 

Määrä

Kysyntäkäyrä

1 2 3 4

 
Kuvio 4 Erilaistetulla hinnoittelulla yritys saa käyttöönsä osan kuluttajaylijäämästä ja 

siten olemassa olevista tuotoista. 
 
 
Kuviossa 4 olevat numerot 1, 2, 3 ja 4 kuvaat asiakasryhmiä tai asiakkaita, jotka ovat valmiita 
maksamaan palvelusta tietyn verran. Esimerkiksi asiakas numero 1 on valmis maksamaan 
samasta palvelusta 200 euroa, mistä vastaavasti asiakas 4 maksaisi vaan 50 euroa tai vähem-
män. Kysyntäkäyrän jatkumien 50 euron alle tarkoittaa, että yrityksen oma kysyntä koostuu 
myös asiakkaista, jotka eivät pysty ostamaan tuotetta edes 50 eurolla, koska hinta on liian 
korkea. 
 
Aita-hinta-kontrolli on yksi tapa tehostaa hinnoittelu ja tuloksen tekemistä. Perusajatus on hy-
vin yksinkertainen: myydään ensin tuotetta, jossa on parempi kate. 
 
 
2.4.5 Menekin edistäminen ja alennuspäätökset 
 
Tämän kappaleen olisin käytännössä voinut sijoittaa mihin kohtaan tahansa työstäni. Toisaalta 
menekin edistämisen teoriaosuuden olisi voinut liittää myös palvelujen paketoinnin tai hin-
noittelukappaleen alle. 
 
Kuluttajan viitehinnat ovat tavallisesti melko epätarkkoja. Tästä syystä tarjoushinnat eivät 
palveluissa ole yhtä houkuttelevia kuin tavaroiden myynnissä. (Ylikoski 1997: 151.) Koska 
hinta voi olla ostajalle myös vihje palvelun laadusta, tarjoushintaa tulee käyttää harkiten. Yli-
koskea lainaten: ”Mitä vähemmän palveluun sisältyy aineettomia osia, sitä enemmän sen hin-
noitteluun vaikuttaa kuluttajien näkemys palvelun arvosta” (Ylikoski 1997: 152). Tällöin ai-
neellisia osia lisäämällä voidaan ehkä laskea kuluttajan epävarmuutta. 
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3 Palvelujen markkinointi 
 
 
3.1 Strategia 
 
”Palveluyrityksen markkinoinnin strategiaa arvioitaessa on pidettävä mielessä, että strategian 
tulee aina sopia paitsi yrityksen omiin sisäisiin voimavaroihin myös siihen ulkoiseen ympäris-
töön, jossa yritys toimii” (Lämsä & Uusitalo 2002: 89). Esimerkiksi mitä kilpaillumpi ala on, 
sitä enemmän strategian pitää keskittyä kilpailijoiden suuntautumiseen.  
 
Strategiaa ei laadita vain kerran, vaan se on jatkuva prosessi, jonka vaiheet ovat yrityksen ny-
kytilan analysointi, toimintavaihtoehtojen kartoitus, strategian ja toimintapolkujen hahmotus 
sekä suunnitelmien toimeenpano.  
 
Palveluyrityksen markkinoinnin strategiat ovat jaoteltavissa kolmeen pääryhmään. Eri palve-
luille voidaan valita omat strategiansa, jotka toimivat parhaiten kilpailutilanteissa: 
 
1. Kilpailustrategiat 

- kustannusjohtajuus 
- erilaistaminen eli differointi 
- keskittyminen eli fokusointi 

 
2. Palvelustrategiat 

- teknisen laadun strategia 
- hintastrategia 
- imagostrategia 
- asiakaspalvelustrategia 

 
3. Asiakassuhdestrategia 
 
Käsittelin aikaisemmin hintastrategiaa kappaleessa 2.4. Jo se, että TamU toimii tilanteessa, 
jossa kilpailu on tiukkaa, pakottaa valitsemaan ainakin jollakin asteella erilaistamisen strate-
gian. Ne yritykset jotka pitävät paljon enemmän jääkiekosta valitsevan Ilveksen ja Tapparan 
palveluita ja toisinpäin. Palvelun laadulla ei tällöin välttämättä ole auttavaa vaikutusta asiak-
kaalle valintatilanteessa. Tosin tutkielmani hinnoittelukappale keskittyi jo olemassa olevien 
potentiaalisten asiakkaiden houkuttelemiseen, ei niinkään aggressiiviseen uusasiakashankin-
taan.  
 
”Kilpailuedulla tarkoitetaan sellaista palveluyrityksen osaamisen tai toiminnan osa-aluetta, 
jolla yritys pystyy kilpailijoitaan paremmin tyydyttämään asiakkaan tarpeet ja toiveet. Asiak-
kaat arvostavat yritystä ja valitsevat sen tuotteen tai palvelun kilpailevien tarjousten joukosta 
juuri tuon kilpailuetua tuottavan seikan takia” (Lämsä & Uusitalo 2002: 89). Tällä ajatuksella 
päästään irti paradoksista: asiakas ei valitse tuotetta pelkän pelimuodon takia vaan tarjottavan 
palvelutuotteen (siihen liittyvän arvostuksen ansiosta).  
 
Amerikkalaisen Mikael Porterin mukaan yritys voi tarjota asiakkailleen kilpailuedun lähteinä 
ainutlaatuista hyötyä tai alhaisilla kustannuksilla saavutettua kustannusjohtajuutta. Palvelut 
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voidaan kohdistaa joko asiakasjoukolle tai tarkoin määritellylle ryhmälle. Näin yritykselle 
muodostuu kolme eri kilpailustrategian vaihtoehtoa, jotka olen esitellyt alla olevassa kuviossa 
(Kuvio 5). (Lämsä & Uusitalo 2002: 89 – 90.) 
 
 
3.1.1 Kilpailustrategiat 
 
 

 

Erilaistaminen Kustannusjohtajuus 

    Keskittyminen 

                   Kilpailunedun lähde 
 
Ainutlaatuinen Alhaiset kustannukset 
arvo asiakkaalle 

 Kokonaismarkkinat 
 

Asiakkaat 
 
 Tietty asiakasryhmä 
 

 
Kuvio 5 Kilpailuedut ja niihin liittyvät strategiavaihtoehdot (Lämsä, Uusitalo 2002: 90) 
 
 
Kustannusjohtajuusstrategiaa en lähde työssäni enempää selvittämään. TamU:lla ajatuksena 
on tarjota pirkanmaalaisille yrityksille parhaita mahdollisia VIP-palveluita. Kyseenomaisten 
palveluiden tuottamisen lähtökohtana ei voi olla halvimpien tuotantokustannuksien aikaan-
saaminen (ainakaan nykyisessä kilpailutilanteessa). Tämä jo siksi, että TamUn palvelutuotteet 
ovat vielä nuoria, ja jo niiden kehittäminen vaatii suhteellisen paljon kustannuksia. 
 
Sen sijaan erilaistaminen eli differointi on strateginen termi, joka on olennaisesti mukana ko-
ko tutkielmani ajan, ja johon kiinnitän huomiota myös tutkimusosassa. Erilaistaminen tarkoit-
taa käytännössä arvon lisäämistä palveluun. Kun yritys kykenee tuottamaan kilpailijoista erot-
tuvan palvelun, se voi hyödyntää differointi-strategiaa. Kilpailuetua voi tuoda esimerkiksi yri-
tyksen kyky segmentoida ja tuntea asiakkaansa tai tuottaa ratkaisuja asiakkaiden ongelmiin. 
Yrityksen täytyy hallita differoimaansa palvelutuotteeseen liittyvät tekniset ominaisuudet, 
toimintavarmuuden ja muut asiakkaiden arvostamat piirteet. Suurin uhka erilaistamisen stra-
tegiassa on, että kilpailijat jäljittelevät toimintaa ja mitätöivät näin edun. Myös asiakkaiden 
lisäarvon tarve pitää tuntea, ettei palvelua hinnoitella liian kalliiksi. 
 
Keskittymisstrategian TamU taas on jo joutunut hylkäämään, sillä toimeentulo ei ole mahdol-
lista vaan yhdellä tuotteella ja asiakaskunta on jo nyt erittäin laaja. Toki voimavaroja voidaan 
sijoittaa enemmän toisiin segmentteihin, mutta onnistunut tuottava järjestelmä vaatii sen, että 
kaikki segmentit ovat tyytyväisiä. 
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3.1.2 Palvelustrategiat 
 
Toinen ”kategoria” strategioille on palvelustrategiat. Palvelujen markkinoinnin asiantuntijan 
Christian Grönroosin jaottelu perustuu osaamiseen, jota yritys aikoo siirtää asiakkaille. (Läm-
sä & Uusitalo 2002: 93.) 
 
Teknisen laadun strategia on useimmiten erittäin vaikeaa toteuttaa markkinoitaessa ja tuotet-
taessa palveluita. Yleensä sellaisen teknisen laadun tuottaminen, joka tarjoaisi huomattavaa 
etua asiakkaiden silmissä, on mahdotonta tai kulujen takia kannattamatonta. Lisäksi TamUn ja 
muiden vastaavien yritysten tarjoamissa palveluissa ei käytännössä ole sellaisia, joiden teknis-
tä laatua olisi mahdollista kehittää ratkaisevasti. Toki varauspalveluiden ja vastaavien kehit-
täminen ja sujuvuus parantaa myös asiakkaalle viestittävää kokonaiskuvaa. 
 
Hintastrategiassa kilpailukyky perustuu hintatasoon tai erikoistarjouksiin.  Palvelun kiinnos-
tavuus ja toiminnan lähtökohta ei saisi kuitenkaan koskaan olla pelkän hinnan varassa. Vaara 
on silloin, että pienikin hinnan nostaminen johtaa asiakkaiden ”radikaaliin” katoamiseen. Al-
haisen hinnan strategia sotii muita yrityksen strategioita vastaan. Millainen yritys haluaa lei-
mautua pitkällä välillä edullisten tuotteiden tuottajaksi? Palvelun hintahan monesti viestii asi-
akkaalle sen laadusta. Alhaisen hinnan strategia on näin ollen monesti heikolla pohjalla erityi-
sesti kun markkinoidaan yrityksille, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai ennakkotietoa 
palvelun laadusta. 
 
Toisaalta, lähes paradoksaalisesti, palveluyrityksen osaaminen ilmenee sen kyvyssä olla muita 
edullisempi vaihtoehto. Jos yritys käyttää erityisen halpaa hintaa, onkin yleensä syytä mainita 
miksi näin toimitaan. Esimerkkinä kulutustuotepuolella elektroniikka- ja kodinkoneliike Gi-
gantti mainostaa usein pystyvänsä myymään halvalla, koska on niin suuri yritys ja toimii fik-
susti ostaessaan kerralla suuria eriä pystyen näin myymään tuotteet halvemmalla eteenpäin. 
 
Yksi mielenkiintoinen huomio on, että joskus voidaan luoda illuusio, että on halvempaa kuin 
kilpailijoilla, vaikka ei todellisuudessa välttämättä olekaan. Palveluluita, johon sisältyy paljon 
ominaisuuksia, on asiakkaan erittäin vaikea arvioida. Hinnan merkitys palveluiden markki-
noimisen ja paketoimisen kannalta on yksi tutkielmani keskeisimmistä tutkimuskohteista, jo-
ten tutkin sitä edelleen tutkimusosiossa. 
 
Imagostrategiaa noudattava yritys kiinnittää erityistä huomiota palveluun liitettäviin mieliku-
viin. Kilpailun etu perustuu palvelua ympäröivään mielikuvalisään, joka luodaan usein mai-
nonnan tai markkinointiviestinnän keinoin.  
 
Urheiluseuran kohdalla imagolla on ehkäpä vielä tavallista palveluyritystäkin suurempi mer-
kitys sen toimintaan. Jalkapallonseuran toimintaan liittyy perinteitä, mielikuvia ja tunteita. 
Imagon merkitystä pidetään jatkuvasti tärkeämpänä. Käsittelen siksi jatkossa tarkemmin 
brandia, jotta saisimme laajemman kuvan siitä, miten yritys voi lisätä palveluunsa imagostra-
tegian käyttöä varten tarvittavan mielikuvalisän. 
 
Asiakaspalvelustrategiaa täytyy jokaisen palvelualalla menestyvän yrityksen ainakin jollain 
tavoilla noudattaa - paitsi jos kyseessä on täysin hintastrategiaan perustuva yhtiö kuten halpa-
lentoyhtiö. (Lämsä, Uusitalo 2002: 92 - 95.) 
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Asiakaspalvelulla tuodaan lisäarvoa palveluiden ympärille. Jos yritys on onnistunut segmen-
toinnissaan, se tietää millainen palvelu olisi eniten asiakkaan mieleen ja toisi hänelle eniten 
lisäarvoa. Tarkkojen tietojen pohjalta tehtävää palvelujen kehittämistä ja markkinoimista ei 
tarvitse perustaa lainkaan arvauksiin, mikä luo äärimmäisen kilpailuedun kilpailijoihin verrat-
tuna. 
 
 
3.1.3 Asiakassuhdestrategia 
 
Kolmas lähtökohta tarkastella markkinointistrategioita on asiakassuhdestrategia. Siitä on löy-
dettävissä paljon samaa kuin kappaleessa 3.1.2 käydystä asiakaspalvelustrategiasta, mutta läh-
tökohdiltaan se on kuitenkin erilainen.  Hyvää asiakaspalvelua ei käytetä vaan markkinoin-
tietuna, vaan sen luomat asiakassuhteet ovat pohja koko toiminnalle.  Tähän suuntaan TamU 
onkin aivan viime aikoina lähtenyt viemään toimintaansa yhä enemmän, ja myös osa opinnäy-
tetyöni ideoista on täten tullut jo käytetyksi. Asiakassuhdestrategiassa myyjän ja asiakkaan 
väliin voidaan liittää ainakin seuraavat termit: luottamuksellisuus, jatkuvuus, henkilökohtai-
suus, arvoa tuova, yhteistyöhön perustuva ja uskollisuuteen kannustava. (Lämsä, Uusitalo 
2002: 94.) 
 
 
3.2 Palvelun asemointi 
 
”Palvelun asemointi tarkoittaa näkyvän ja muista erottuvan aseman eli paikan luomista ja yl-
läpitämistä organisaatiolle tai sen tuotetarjonnalle. Asema on asiakkaan mielessä oleva kuva 
tai käsitys palvelusta” (Lämsä & Uusitalo 2002: 96). 
 
Asemointi on jatkuva prosessi, jossa erotellaan yrityksen tarjontaa ja kilpailukykyä. Asemoin-
ti toteutetaan joko markkinointiviestinnän keinoin tai tarjottavan palvelun piirteitä mukautta-
malla. 
 
Lämsän ja Uusitalon mukaan asemointitehtävän perusajatukset voidaan tiivistää neljään pää-
kohtaan:  
 

1) Organisaation on luotava itsestään kuva kohdeasiakkaiden mielissä 
2) Kuvan on oltava yksiselitteinen, viestittävissä tiiviin ja johdonmukaisen sanoman 

avulla. 
3) Kuva on oltava sellainen, että asiakkaat erottavat organisaation sen kilpailijoista. 
4) Organisaatio ei voi tarjota kaikkea kaikille, sen on keskityttävä. 
 
(Lämsä & Uusitalo 2002: 96.)  

 
 
3.3 Palvelun markkinoinnin kilpailukeinot 
 
Olen tähän mennessä käsitellyt jo muun muassa hinnan merkitystä kilpailukeinona. Käsittelen 
seuraavaksi lisää saavutettavuuden, markkinointiviestinnän ja fyysisten puitteiden merkitystä 
kilpailussa. Toki myös ihmisten kohtaamisella ja itse palveluprosessilla on oma roolinsa pal-
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velujen markkinoinnissa, mutta niiden käsittelyä en koe niin tärkeänä tutkimusaiheeni kannal-
ta. Tämä lähinnä siksi, että tästä olisi vaikeaa antaa kehitysideoita. 
 
Tunnetun alan tietokirjailijan Philip Kotlerin määritelmän mukaan markkinointi on sosiaali-
nen prosessi, jonka kautta yksilöt ja ryhmät tyydyttävät tarpeitaan ja halujaan vaihtamalla 
tuotteita ja luomalla arvoa muiden kanssa.  
 
 
3.3.1 Markkinointiviestintä 
 
Markkinointiviestintä on paljon enemmän kuin pelkkää mainontaa. Se on laajempi käsitys, 
jossa mainontapäätöksiä tehdään mm. strategioiden ja asemoinnin perusteella. Tutkinnon ka-
peuden takia tarkastelen kuitenkin vain sen keskeisimmät seikat. 
 
Viestinnän avulla yritys pyrkii kertomaan itsestään, tuotteistaan ja palveluistaan sekä toimin-
nastaan asiakkaille ja muille sidosryhmille. Markkinointiviestinnän keskeisiä tehtäviä ovat:  
 

1) Tiedottaa nykyisille ja mahdollisille asiakkaille organisaation keskeisistä piirteistä, 
toiminnoista ja sen tarjoamista tuotteista ja palveluista. 

2) Vakuuttaa kohdeasiakkaille, että tarjottava palvelu palvelee paremmin kuin kilpailevat 
palvelut, ratkaisee asiakkaan ongelmat tai tyydyttää asiakkaan tarpeet. 

3) Muistuttaa nykyisiä ja uusia asiakkaita palvelun olemassaolosta ja kannustaa heitä os-
tamaan ja käyttämään palvelua. 

4) Ylläpitää kontaktia nykyisiin asiakkaisiin, syventää asiakassuhdetta tarjoamalla tietoa 
uutuuksista ja opastamalla asiakkaita käyttämään palvelua. Viestintä voi tällöin perus-
tua yrityksellä olevaan asiakkaan palvelun käyttöä koskevaan tietoon.  

 
(Lämsä & Uusitalo 2002: 116) 
 

Viestintä on ”rajaamaton” prosessi, ja kaikki se mitä yritys kertoo itsestään viestintäkeinojen 
tai toimintansa avulla vaikuttaa asiakkaan käsitykseen organisaatiosta. Markkinointia ja vies-
tintää tulee siis tarkastella kokonaisuutena. Havainnon helpottamiseksi kuitenkin erittelen 
viestinnän lajeja, joista yhdistelmänä muodostuu viestintämix. 

 
Henkilökohtaisen myyntityön merkitystä ei voi tarpeeksi korostaa. Käytännössä myyjä on 
usein yhtä kuin yritys ja se kuva mikä siitä viestittyy. Henkilökohtaisen myyntityön vahvuu-
tena on mahdollisuus viestinnän räätälöimiseen asiakkaiden tarpeiden ehdolla (mikä tietysti 
edellyttää segmentointia ja asiakkaan tarpeiden hahmottamista). Palvelujen markkinoinnissa 
henkilökohtainen myyntityö toteutuu useimmiten asiakaspalvelun muodossa, mutta henkilö-
kohtainen myyntityö TamU:ssa on tietenkin hyvin erilaista kuin vaikkapa matkatoimistossa.   
 
Mainonta kohdistuu perinteisesti suurille massoille. Viestin tavoittavia on paljon, mutta po-
tentiaalisten asiakkaiden määrä yleensä suhteessa heikko. Mainonta on maksettua viestintää, 
jota julkaistaan joukkoviestintävälineissä. Kaikkien mainontakeinojen käsittely olisi tutkiel-
massani turhaa. Keskityn kuitenkin tutkimusosassani suoramainonnan merkitykseen, josta on 
tullut tietokantojen kehityttyä yhä yleisempää. Suoramainonnan välineitä ovat muun muassa 
osoitteelliset suorapostitukset ja telemarkkinointi. 
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Myynninedistäminen on myös termi, joka tulee vielä esiintymään tutkimusosiossani. Myyn-
ninedistämisen tavoitteena voi olla asiakkaan ostopäätöksen nopeuttaminen, asiakassuhteen 
lujittaminen tai saada asiakas käyttämään palvelua useammin. Myynninedistämisen tarkoitus 
voi olla myös saada asiakas käyttämään uutta palvelua.  
 
Suhde- ja tiedotustoiminnan (PR) voisi osaltaan katsoa liittyvän henkilökohtaiseen myynti-
työhön. Molemmissahan pyritään edistämään yrityksen ja asiakkaan välistä suhdetta. Suhde-
markkinoinnissa edistetään sidosryhmien kiinnostusta yritystä tai sen tarjoamia palveluita 
kohtaan. Suhdetoimintaa voivat olla kaikki mahdolliset keinot, joilla yritys rakentaa parempaa 
suhdetta asiakkaaseensa. Merkkipäivien muistaminen, henkilökohtaiset kirjeet sekä puhelin-
soitot, suhteiden hoitaminen tiedostusvälineisiin, asiakaslehdet jne. ovat kaikki suhdetoimin-
taa. Myös yrityskuvan parantaminen sponsoroinnin ja esimerkiksi hyväntekeväisyyden kautta 
on osaltaan suhde- ja tiedotustoimintaa.  
 
Opasmateriaali. Myös myynninedistäminen ja opastaminen kulkevat usein käsi kädessä. Mo-
nen uuden palvelun myynti voi onnistua vasta, jos asiakas saa jotain konkreettisempaa puheen 
lisäksi. Henkilökohtaisen myyntityökokemuksen perusteella voin sanoa, että mitä parempaa 
materiaalia asiakkaalle voidaan tarjota, sen mieluisammin hän suhtautuu kauppaan. Lisäksi 
puhelimessa tapahtuva uusasiakkaisiin kohdistuva myyntityö harvoin onnistuu ilman, että 
asiakas haluaisi saada lisäesitteitä palvelusta. On siis selvää, että opasmateriaalilla voi olla 
hyvinkin suuri merkitys kauppojen onnistumiseen. Yhä useammin opasmateriaaleina suosi-
taan audiovisuaalisia lähteitä, joiden avulla asiakkaalle voidaan viestittää laajempi ennakko-
aavistus tulevasta palvelusta ja sen arvosta. (Lämsä, Uusitalo 2002: 118.) 
 
 
3.2.2 Saavutettavuus ja jakelu 
 
Palvelun kohdalla jakelussa on kyse siitä, mihin aikaan ja missä paikassa palvelua on saatavil-
la. Asiakkaan näkökulmasta jakelu merkitsee taas palvelun saavutettavuutta. Viime aikoina 
kaksi tekijää, nopeus ja vaivattomuus, ovat nousseet keskeiseen asemaan palveluyritysten kil-
pailukyvyssä. Nykyisin vaaditaan saatavuutta joustavasti. (Lämsä & Uusitalo 2002: 106.) 
 
TamUn ja muiden erityisesti kesäurheilulajeihin liittyviä palveluita tuottavien yritysten saavu-
tettavuuteen vaikuttaa tietysti radikaalisti pelikauden kesto ja Suomen sääolosuhteet. Se, että 
kausi (Veikkausliiga ja euro-ottelut) kestää noin kuusi kuukautta aiheuttaa tietysti suurimmat 
rajoitukset palvelun saatavuuteen. Joustavuudella ja luovuudella uusien palvelujen suhteen 
voidaan tietysti laajentaa tarjontaa ottelun keston eli 90 minuutin ulkopuolelle, ja joukkueen 
menestymisen myötä myös mahdolliset ”palvelupäivät” lisääntyvät euro-otteluiden myötä.  
 
Vaikka edellä kuvailtujen syiden takia hospitality-palveluita tarjoavien urheiluseurojen saavu-
tettavuus rajoittuu selvästi, voidaan toimintaa tehostaa ja parantaa huomattavasti hyvällä 
suunnittelulla. 
 
Palveluyrityksen vaihtoehdot jakelun suunnittelussa 
 
Palveluyrityksellä on käytännössä kolme vaihtoehtoa järjestää palvelun saavutettavuus: 
 

1) Asiakkaat käyvät henkilökohtaisesti yrityksen tiloissa 
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2) Yrityksen edustaja menee asiakkaan luo 
3) Asiakas ja organisaatio tuottavat palvelun etäpalvelua käyttäen. 

 
Sähköisen asioinnin merkitys vaikuttaa yhä enemmän myös palveluyritysten toimintatapoihin 
ja asiakkaiden keinoihin saada haluttu palvelu (Lämsä & Uusitalo 2002: 106). Olennaista on-
kin jaotella palvelun saatavuus ja asiakkaat sen mukaan mitä palveluita he hakevat, ja mikä on 
heidän kannaltaan mieluisin tapa ostaa palvelua. 
 
 
3.3.3 Fyysiset puitteet 
 
Fyysiset puitteet ja niiden merkitys muodostavat erään mielenkiintoisimmasta ongelmista tut-
kimuksessani. Palveluita tuottavien yritysten välillä, sekä yritysten että asiakkaiden välillä 
tuntuu tutkimuksen perusteella ilmenevän suuri käsitysero siitä, miten suuri merkitys fyysisil-
lä puitteilla on.  
 
Fyysiset puitteet ovat konkreettinen todistusaineisto, jonka asiakkaat havaitsevat palveluyri-
tyksen tarjonnassa. Todistusaineisto antaa paljon vihiä siitä millaista palvelua asiakas voi jat-
kossa odottaa ja millainen on varsinaisen ydinpalvelun laatu. Toisaalta palvelu jonka todelli-
nen laatu ei liity suoranaisesti fyysisten puitteiden ominaisuuksiin, ei saa yrittää korvata pal-
velun ulkoisilla ominaisuuksilla millään lailla ydinpalvelun heikkoutta. 
 
Palveluyrityksen toimitilat, sisustus, layout, opasmateriaalit ja henkilöstön pukeutuminen ja 
käytös ovat esimerkkejä tärkeistä fyysisistä elementeistä palveluntarjonnassa. Se, että fyysiset 
puitteet ovat mahdollisimman näyttävät, ei välttämättä tarkoita että ne olisivat hyvät 
tarkasteltavaan palveluympäristöön. Palvelun fyysinen ympäristö pitää suunnitella ja toteuttaa 
huolella, jotta tavoiteltu mielikuva välittyisi mahdollisimman tehokkaasti ja linjakkaasti asi-
akkaille. 
 
Erityisesti palvelualalla on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, millaisia tunteita tietynlainen 
fyysinen ympäristö voi aiheuttaa ja miten tunteet vaikuttavat käyttäytymiseen. Tutkijat Was-
serman, Rafaeli ja Kluger ovat jakaneet palveluyrityksen esteettisen ympäristön yksimuotoi-
seen eli monomorfiseen ja monimuotoiseen eli eklektiseen tyyliin. Monomorfista tyyliä voi 
edustaa esimerkiksi meksikolainen ravintola. Eklektinen ympäristö on puolestaan monien tyy-
lien sekoitus, jossa on käytetty monia vaihtelevia tyylilajeja. Tutkijat ovat havainneet, että 
monomorfinen tyyli synnyttää voimakkaampia tunnekokemuksia verrattuna eklektiseen tyy-
liin. Ihmiset kokevat monomorfisen tyylin helposti joko kielteiseksi tai myönteiseksi. Eklekti-
nen tyyli taas ei yleensä aiheuta niin syviä tunnekokemuksia. Nyrkkisääntönä voitaisiin sanoa, 
että jos yritys pystyy segmentoimaan asiakaskuntansa tarkasti, valitaan monomorfinen tyyli ja 
päinvastoin. (Lämsä & Uusitalo 2002: 122.) 
 
Toinen perussääntö on: asiantuntijapalveluita myyvän yrityksen, mitä B-to-B palvelut aina 
jollain tavalla ovat, täytyy pystyä fyysisillä puitteellaan viestittämään asiantuntevuudesta ja 
luotettavuudesta.  
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3.4 Asiakassuhdemarkkinointi  
 
Asiakassuhdemarkkinointi liittyy tutkielmani kannalta mielenkiintoisesti Partnersteam-
ajatukseen sekä Tampere Unitedin markkinoinnissa tiivisti käyttämään ”menestys on yhtei-
nen”-sloganiin. Asiakassuhteen Tampere Unitedin näkökulmasta asiakas on saatava kiinnos-
tumaan yrityksestä (myös jollain asteella jalkapallosta) ja sen tarjonnasta sekä kokeilemaan 
yrityspalveluita. Onnistuakseen edellisessä TamU käyttää mainontaa, kampanjoita ja jossain 
määrin myös myynninedistämistä. TamUn olisi kuitenkin löydettävä enemmän keinoja, joilla 
asiakkaat houkutellaan ottamaan yhteyttä ja kokeilemaan asiakkuutta. Tyypillisin keino tähän 
on viiteryhmämarkkinointi. 
 
Viiteryhmämarkkinointi tarkoittaa sitä, että nykyiset asiakkaat kertovat omista kokemuksis-
taan ja asiakkuuden hyödyistä ystävilleen ja tuttavilleen. Tällaiset suositukset ovat aina te-
hokkaampia kuin monesti epäluotettavaksi koettava massamarkkinointi. Tyypillisiä viiteryh-
miä ovat liitot, seurat ja etniset ryhmät. Tutkimusosiossani esittelemälläni Partnersteam-
järjestelmällä saadaan jo valmiiksi yksi viiteryhmä eli ”Partnerslaiset”.  
 
Asiakassuhteen alkuvaiheen tärkein asia on asiakkaan kohtaamisen onnistuminen eli ensim-
mäinen totuuden hetki. Totuuden hetkiä tarkastelin jo tarkemmin kappaleessa 2.1. Markki-
nointi keskittyy asiakassuhteen ylläpitämiseen syventämiseen sekä suhteen kannattavuuden 
nostamiseen. Lisäksi asiakassuhdestrategiaan liittyy tietoinen ja tarkoituksellinen asiakkaiden 
valinta. Tätä valintaa tehdään esimerkiksi segmentoitaessa mainontaa tietyille asiakasryhmil-
le. 
 
Asiakassuhdemarkkinointia toteutetaan eri tasoilla riippuen siitä millainen suhde ja millaisin 
sitein se halutaan luoda. On selvää, että Club Unitediin, VIP-kausikorttilaisiin ja ”tavallisiin” 
kausikorttilaisiin pitäisi pyrkiä muodostamaan eri tason siteet. Kuviossa 6 käy ilmi millaisten 
siteiden pitäisi näkyä markkinoinnissa kullakin tasolla.  
 
 

Taso Asiakassuhteen
siteet 

Räätälöinnin 
mahdollisuus 

Tärkeimmät  
markkinointikeinot 

1) Kausikorttilaiset 
   (kuluttajat) Taloudelliset Vähäinen mahdollisuus

räätälöintiin 
- Edullinen hinta 
- Bonukset 

2) VIP-tilaisuudet/ 
    kausikortit Sosiaaliset Jonkin verran räätälöity - Henkilökohtainen kontakti 

- Asiakkuuden hallinta 

3) Club Unitediin    
kuuluvat yritykset Rakenteelliset Paljon räätälöity 

- Yksilöllinen palvelu 
- Asiakaskohtaisesti eriytetty 
   palvelupaketti 
- Palvelun edelleen kehittäminen 

 
Kuvio 6 Asiakassuhdemarkkinoinnin tasot (Lämsä, Uusitalo 2002: 133) 
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4 Brandi ja imago 
 
 
4.1 Brandin määritelmä ja merkitys 
 
Brandiuskollisuus on brandin arvon olennaisimpia tekijöitä. Brandin arvosta kertoo muun 
muassa se kuinka paljon brandilla on toistuvasti käyttäviä asiakkaita ja kuinka suuri osuus 
kaikista käyttäjistä on uskollisia. 
 
Urheiluseurojen kannattajien brandiuskollisuus on aivan omaa luokkaansa. Joukkue voi pelata 
huonosti jopa useita vuosia yhteen menoon tämän vaikuttamatta seuran kannattajien laatumie-
likuvaan. Toista vastaavanlaista tuotetta on vaikea nimetä. Autoa voi elämänsä aikana jopa 
vaihtaa, ja jos auto ei toimi, se vaihtuu toiseen merkkiin. Yrityspuolella brandiuskollisuuden 
säilyttäminen onkin sitten vaikeampaa, ja menestymisellä on huomattavasti suurempi merki-
tys brandin kiinnostavuuteen. Näin on erityisesti kun puhutaan näkyvyydestä ja yritysyhteis-
työstä. 
 
Kenties maailman parhaiten tunnetuimman jalkapalloseura FC Real Madridin brandipää-
omaksi on laskettu yli miljardi euroa. (Tieto perustuu BDO Consultingin järjestämään tutki-
mukseen, jossa se on laskenut seurojen rahavirtoja ja haastatellut asiantuntijoita). Toisin sano-
en pelkkien Real Madridiin ja sen logoon liittyvien mielikuvien arvo on 1,063 miljardia eu-
roa. Kaikkien suomalaisten jalkapalloseurojen brandien arvo on yhteensä vain murto-osa Real 
Madridin kaltaisten joukkueiden arvosta. Silti tai pikemminkin juuri siksi; brandin rakentami-
nen, brandi-identiteetin suunnittelu ja brandin merkityksen ymmärtäminen on suomalaiselle 
huippujalkapalloseuralle vähintäänkin yhtä tärkeää kuin ”kuninkaalliselle Realille”. Korostan 
kuninkaallisuutta siksi, että jo siitä käy ilmi kuinka syvästi Realin brandi ja sen perinteikkyys 
on juurtunut ihmisten mieliin. Jos media televisioselostajista lähtien tituleeraa joukkueen pe-
laajia kuninkaallisiksi, on sanomattakin selvää mitkä laatukuvat joukkueeseen liittyvät. 
 
Suomalaiset urheiluseurat eivät voi rakentaa brandiaan ja imagoaan entisaikojen suurtekojen 
päälle, vaan brandin arvo on vaarallisen paljon sidoksissa suhdannevaihteluihin, joista pääl-
limmäisenä tietysti menestyminen pelikentillä. Brandiin liittyy olennaisesti myös imago ja 
maine joiden hallinta, ymmärtäminen ja sitouttaminen yrityksen strategisiin päätöksiin vaikut-
tavat pysyvästi koko yrityksen toimintaan.  
 
Tiivistettynä: ”Brandia tarvitaan tuottamaan lisäarvoa, parantamaan katetta, auttamaan erot-
tumaan kilpailijoista sekä voittamaan asiakas ostopäätöstilanteessa!” (Heinonen 2007). 
 
Huom. Englannin kielen sanalle brand ei ole suoraa suomennosta. Osa oppikirjoista käyttää 
sanaa brändi ja osa brandi. Brändi on kuitenkin enemmän puhekielellinen ilmaisu, joten käy-
tän tutkielmassani sanaa brandi. 
 
 
4.2 Brandi-identiteetin suunnittelu 
 
Jotta yritys voi lähteä rakentamaan brandiaan haluamaansa suuntaan, ja jotta yrityksen johto 
osaisi hyödyntää brandin ominaisuuksia johtamisessa, on ensinnäkin määriteltävä yrityksen 
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brandi-identiteetti. Brandi-identiteetin suunnittelu vie aikaa, mutta kun sen tekee kunnolla, on 
strategisten päätösten tekeminen tulevaisuudessa huomattavasti helpompaa. Ilman brandi-
identiteetin suunnittelua käy monesti niin, että yritykset rakentavat brandiaan tiedostamatto-
milla valinnoilla vuodesta toiseen ja lopullinen brandikuva on ainakin osittain sattuman kaup-
paa.  On toki selvää, että kaikissa yrityksissä mietitään jollain asteella yksittäisten päätösten 
merkitystä imagon rakentumisessa. Olennaiseksi muodostuukin se, että miten valintojen mer-
kitys hahmotetaan koskemaan tämän hetken sijasta tulevaisuutta ja koko yrityskuvaa. Siinä 
missä liikeidea kertoo mihin yritys tähtää, brandi-identiteetti kertoo mihin brandi tähtää! 
 
Brandi-identiteetin suunnittelu kannattaa aloittaa aivan perusteista eli strategisella brandiana-
lyysilla. Strategiseen brandianalyysin kuuluu: asiakasanalyysi, kilpailija-analyysi sekä itse-
analyysi. 
 
Asiakasanalyysissä pyritään miettimään mahdollisimman tarkasti kehityssuunnat, asiakkaiden 
motiivit ja tyydyttymättömät tarpeet sekä miten halutaan segmentoida asiakkaat. Asiakasana-
lyysissä nousee esiin muun muassa seuraavat kysymykset: miten, miksi ja kuka tuotteitamme 
käyttää, millaisia ongelmia eri tuotteiden ja palveluiden käytössä esiintyy, millaisia tuotepoh-
jaisia mielleyhtymiä tuotteemme ja palvelumme herättää ja mikä on kanta-asiakkaiden suhde 
ja uskollisuus brandia kohtaan.  
 
Vaikka brandi-identiteetin suunnittelussa käytetään lähinnä yrityksen näkökulmaa asioiden 
tämän hetkisestä tilasta, on asiakasanalyysin pohjalla hyvä käyttää tutkimusta erityisesti kun 
puhutaan kanta-asiakkaiden suhteesta brandiin. Benchmarkkaukseen pohjautuvien kokemus-
teni perusteella ainut toimiva keino (kun puhutaan yritykselle suunnatuista hospitality palve-
luista) on tehdä henkilökohtainen kysely haluttuun kohderyhmään kuuluville. 
 
Kilpailija-analyysissa huomioidaan ja tutkitaan ”vastustajien” brandimielikuva, vahvuudet, 
heikkoudet, strategiat ja positiointi. Alalla jossa kilpailu on tiukkaa, kilpailija-analyysia jou-
dutaan tekemään käytännössä koko ajan. Kilpailija-analyysi vaatii aktiivista kilpailijan mai-
nonnan ja näkyvyyden seurantaa sekä kilpailijan aseman tarkkailemista markkinoilla. (Aaker, 
Joachimsthaler 2000: 69.) 
 
Kilpailijoiden brandien persoonallisuudet ja niiden herättämät mielikuvat on taas hyvä ottaa 
huomioon rakennettaessa omaa brandia. Katsoessa kauempaa toisen brandia voi olla helpompi 
hahmottaa omaansa. Tähän voisi liittyä muun muassa kysymyksiä: Mitä sellaisia mielikuvia 
liittyy kilpailijoiden brandiin? Mitä halutaan/ ei haluta osaksi omaa brandia? Haluammeko 
viedä yrityksestämme eteenpäin mielikuvia, jotka toistavat kilpailijan imagoa? Voimmeko 
laittaa jotenkin paremmaksi, vai valitsemmeko aivan toisen linjan (varovainen vastakkainaset-
telu) kilpailijan rakentaman imagon kilpailijaksi? 
 
Lopuksi on vielä hyvä miettiä ketkä olivatkaan todellisia kilpailijoita ja millä sektoreilla. Py-
rimmekö välttämään kilpailijoita samoilla markkinoilla (esimerkiksi pyrkimällä sijoittamaan 
ottelutapahtumat eri päiville kilpailijoiden kanssa) vai tekeekö brandillemme hyvää tietoinen 
kilpailu?  
 
FC Haka, joka on yksi Suomen perinteikkäimmistä ja menestyksekkäimmistä jalkapalloseu-
roista, piti haastattelussani brandinsa vahvan arvon merkkinä vierasotteluiden katsojamääriä. 
Haka on ollut vuodesta toiseen eniten katsojia vierasotteluihinsa vetävä joukkue, joten jo tau-

 



      32 

lukon 2 perusteella on syytä olettaa Hakan omaavan arvostetun brandin. Sen sijaan on suuri 
yllätys kuinka FC Honka ja IFK Mariehamn vetivät katsojia vieraspeleihinsä. Niiden suuria 
vieraskatsomo määriä ei voida selittää pelkän brandin kiinnostavuuden perusteella. Esimer-
kiksi Maarianhaminan suurin vieraspelikatsojamäärä on ottelusta 2.7.2007 Tampere Unitedia 
vastaan, jossa TamU käytti myynninedistämistä ja normaalia edullisempia lippuja houkutel-
lakseen yleisöä ennakolta ei niin kiinnostavaan peliin. Kauden keskiarvoon verrattaessa voi-
daan sanoa, että TamUn myynninedistäminen toimi. 
 
 
Taulukko 2 Veikkausliigan kolme eniten vieraskatsojia houkutellutta joukkuetta kaudella 

2007. (www.veikkauliiga.com) 
 
TamU oli sijalla seitsemän 2952 vieraskatsojan keskiarvollaan.  
 

Joukkue Suurin katso-
jamäärä 

Pienin katso-
jamäärä 

Kaudella  
yhteensä 

Kauden keski- 
arvo 

FC Haka 8828  1039 44869  3451 
FC Honka 8733  1098 44488  3422 
IFK Mariehamn 6327  1477 43308  3331 

 
 
 
 

 
 

 
BRANDI-IDENTITEETTI KOKONAISUUTENA

BRANDI-IDENTITEETTI 
YDIN 

LAVENNETTU 
BRANDIN OLEMUS 

 
BRANDI  
TUOTTEENA 

BRANDI 
ORGANISAATIONA

BRANDI 
HENKILÖNÄ 

BRANDI  
SYMBOLINA

ARVOVÄITTÄMÄ  USKOTTAVUUS 

SUHDE ASIAKKAASEEN 

Kuvio 7 Kaavio brandi-identiteetin suunnittelusta (Aaker, Joachimsthaler 2000: 69) 
 
 
Brandi-identiteetti on siis brandiin liitettyjen mielleyhtymien kokonaisuus, jotka brandin halti-
ja haluaa kyseenomaiselle brandille antaa ja yllä pitää. Brandi-identiteetin hahmottamiseen 
liittyy olennaisesti brandin olemuksen ja brandin ydinajatuksen sisäistäminen. (Heinonen 
2007) 
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Brandiolemuksen tehtävänä on toimia määritelmänä, johon kiteytetään koko brandin keskei-
nen sisältö. Brandiolemuksen määrittely auttaa johtamista ja sitä käytetään erityisesti yrityk-
sen sisäpuolella. Brandiolemuksen sateuttaminen läpi organisaation tulisi siis olla osaltaan osa 
yrityksen sisäistä viestintää. Brandiolemus ei ole sama kuin tunnuslause, jota käytetään vies-
tinä yrityksestä ulospäin, vaan se on enemmänkin ohjeistus miten tulee toimia, jotta haluttu 
kuva näkyy ulospäin. 
 
Kuten yrityksen toimintaan vahvasti vaikuttavan palveluajatuksen myös brandin ydinajatuk-
sen pitää olla samalla lailla selvä ja johdonmukainen. Kaikkien yrityksen palveluun liittyvien 
päätöksien pitäisi yhtä lailla seurata johdonmukaisesti palveluajatusta niin kuin brandin ydin-
ajatustakin. Brandin ydinajatus määrittää: mikä on brandin kyky vedota asiakkaisiin, mikä on 
brandin arvo asiakkaille, miten brandi kestää ajassa, mikä on brandin suhde asiakkaisiin (si-
toutumisaste) ja millainen on brandin kyky erottua kilpailutilanteessa. 
 
Kuten kuviosta seitsemän näkyy, brandi-identiteetti voidaan jakaa neljään eri osa-alueeseen., 
joiden hahmottaminen erikseen helpottaa koko brandi-identiteetin luomista.  
 
Brandi tuotteena: Tuotteet, jotka liitetään brandiin (myös mitä tuotteita ei haluta liittää sii-
hen), ominaisuudet, lisäarvo ja laatu, käyttökokemukset ja käyttäjät. 
 
Brandi organisaationa: Mitkä ovat organisaation ominaisuudet, paikallinen vai laajempi, mil-
lainen sen hallitus on? 
 
Brandi henkilönä: Erityisesti urheiluseuroissa, joissa menestys kompensoituu vahvasti henki-
lökohtaisiin suorituksiin (ainakin asiakkaalle syntyy helpommin mielikuvia kuin perinteisen 
yrityksen kohdalla), on tärkeää miettiä millainen on brandin persoonallisuus? Millainen on 
asiakkaan ja brandin välinen suhde? Keihin brandin persoonallisuus halutaan liittää? Miten 
vältetään brandin henkilöitymistä väärin?  
 
Brandi symbolina: Millainen on brandiin liittyvä visuaalinen mielikuva, miten se vaikuttaa 
asiakasprosesseihin, miten mielikuvaa voisi kehittää? Mitä vertauskuvia brandiin liittyy?  
Millainen on brandiperintö ja miten sitä voitaisiin viedä eteenpäin ja samalla säilyttää? 
 
Se millainen brandi on tuotteena ja organisaationa muodostavat brandille sen arvoväittämät. 
Arvoväittämät ovat seikkoja joita yrityksestä ja sen palveluista halutaan ulospäin viestittää. 
Toisaalta arvoväittämät ovat jo monesti olemassa asiakkaiden mielissä. Ne ovat syntyneet 
brandi-identiteetin osa-alueiden muodostamista kuvista.   
 
Suomalaiset seurat pyrkivät synnyttämään organisaatiostaan mielikuvia tai keskittämään 
markkinointiaan siihen missä he ovat parhaita tai ainutlaatuisia. Henkilökohtaisten havainto-
jeni mukaan FC Honka korostaa potentiaalia, ylivoimaisuutta uskoa tulevaisuuteen johon 
kannattaa sijoittaa. FC Haka Valkeakoskelta luottaa perinteisiin viestiessään kuvaa itsestään. 
Helsingin IFK taas antaa itsestään seuraavanlaisia arvoväittämiä: ”HIFK-legenda, kanadalai-
nen Carl Brewer, toi 1960 – luvun lopulla seuraan identiteetin, jota oli varovasti haettu jo 
edellisinä kausina. Noista ajoista lähtien HIFK on rakentanut itselleen imagon, joka herättää 
tunteita eripuolella Suomea. Tänään HIFK tunnetaan taitavana ja kovaa pelaavana joukkuee-
na, joka ei kaihda kovimpiakaan tilanteita.” (http://www.hifk.fi) 
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Varovasti voin olettaa, että TamU on tällä hetkellä liian neutraali arvoväittämiltään ja sen pi-
täisi korostaa enemmän parhaita puoliaan. Pitäisikin miettiä miten Tampere United oikeastaan 
erottuu muista urheiluseurojen brandeista? 
 
Eri palveluihin voidaan liittää myös brandielementtejä kuten nimiä, logoja jne. korostamaan 
palvelun luonnetta ja ominaispiirteitä. Tyypillinen esimerkki on Helsingin Jokereiden Shed-
den Club. Myös TamU:lla on riveissään Sheddenin kaltaisia suuren brandiarvon omaavia per-
soonia joita voitaisiin hyödyntää enemmän markkinoinnissa. 
 
Kaupallistettujen kuten muidenkin B-to-B yritysten brandiviestinnässä keskitytään monesti 
pelkkiin rationaalisiin argumentteihin. Toisin sanoen yritykset pyrkivät kertomaan liiketoi-
minnastaan ja palveluiden asiasisällöstä, palveluiden teknisistä ominaisuuksista ja referens-
seistä. Tämä on tarpeellista ja luo uskottavuutta, mutta kohderyhmille on yhtälailla tärkeää 
tietää niistä periaatteista, toimintatavoista ja käytännöistä, joihin liiketoiminta perustuu. 
 
Nykyaikana nämä perusperiaatteet kirjataan liiketoimintastrategian arvoiksi, joita yritys toi-
minnassaan noudattaa. Niitä julkaistaan usein yritysten viestintämateriaaleissa, vuosikerto-
muksissa, yhteiskuntavastuuraporteissa ja Internet-sivuilla. (Von Hertzen 2006: 98). 
 
Arvoväittämät voidaan jakaa kolmeen osaan: 
 
Toiminnalliset hyödyt kertovat mitä brandi on ja mitä se tekee. Toiminnallisia tekijöitä ovat 
muun muassa laatu, palvelu, luotettavuus, edullisuus (vastakohtana laatua viestittävä kalliimpi 
hinta), nopeus, joustavuus, tuotevalikoimien laajuus ja monipuolisuus ja niin edelleen. 
 
Tunnepohjaisia hyötyjä pyritään taas hyödyntämään käyttämällä hyväksi asiakkaiden tunneti-
loja ja positiivisia kokemuksia. Urheiluun liittyy paljon tunnetiloja. Tunnetilat tulevat esiin 
myös yrityspuolella, vaikka ei niinkään selvästi kuin fanien keskuudessa. Tunnepohjaisia hyö-
tyjä voitaisiin TamUssa hyödyntää entistä enemmän myös markkinoinnissa. Kauden 2007 
päättäneessä mestaruusvideossa kuvattiin fanien juhlintaa. Yhtälailla yrityksille tarjottavassa 
mainosmateriaalissa voidaan hyödyntää tunnetiloja ja kokemuksia joita yritykset ovat liittä-
neet mestaruuskaudella TamUn toimintaan. 
 
Käyttäjän persoonallisuutta ilmaisevat hyödyt hyödynnetään tarjoamalla asiakkaille mahdol-
lisuus tuoda esiin tietty mielikuva itsestään (millainen henkilö tai yritys haluaisi olla). Ta-
mU:lla on vielä ainakin osittain käyttämättä erittäin tehokas keino hyödyntää käyttäjien per-
sonallisuutta: kummipelaajat. Kummipelaajuutta voitaisiin hyödyntää entistä enemmän tarjo-
malla ja markkinoimalla yrityksille pelaajia yhteisten nimittäjien perusteella. Karkeana esi-
merkkinä: maalikuningas maaliliikkeelle jne.  
 
Se millaiseksi brandin uskottavuus muodostuu, riippuu vahvasti siitä, millainen brandi on 
henkilöinä ja symbolina. Uskottavuuden täytyy perustua todellisuuteen! Uskottavuutta voi-
daan kuitenkin parantaa ottamalla tukea toisilta brandeilta. TamUn kaltaisella joukkueella täl-
laisia vaihtoehtoja on monia. Tilanteeseen voidaan vaikuttaa mm. liigalogojen kuten Veikka-
usliigan ja UEFA-tunnuksien käytöllä. Esille tietysti nousee kysymys mikä on TamUn bran-
din arvo verrattaessa esimerkiksi Veikkausliigan symboliin, tai pelipaidassa isoimmalla ko-
meilevaan yhteistyökumppanin logoon. 
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Seuraavaksi yksi mielenkiintoinen havainto brandin arvon kasvatuksesta. Jääkiekon SM-liiga 
tarjoaa valtaisan edun playoff-systeemillään, jossa menestyvät joukkueet pääsevät nauttimaan 
medianäkyvyydestä paljon enemmän kuin joukkueet Veikkausliigassa. Brandin arvo määräy-
tyykin paljolti sen mukaan miten usein se on esillä. Tampere United aikoo jatkossa tehdä klu-
bipalvelusta ympärivuotisen, mikä kuulostaa hienolle idealle. Myös koko seuran toimintaa ja 
sen palveluiden markkinointia voitaisiin kuitenkin hajauttaa vielä enemmän pitkin kalenteri-
vuotta. 
 
Määriteltäessä brandi-identiteettiä halutun omaiseksi täytyy myös usein tehdä ikävää luopu-
mistyötä. Mitä ominaisuuksia on viisasta ottaa mukaan, ja mistä vanhoista ominaisuuksista 
olisi hyvä päästä eroon jos mahdollista? Vaarana on monesti liian suuri määrä ominaisuuksia, 
jolloin brandista on vaara muodostua persoonaton. Kaikkiahan kun ei voi yhtä aikaa miellyt-
tää. Se onko kyseenomainen ominaisuus hyväksi ja keskeinen brandille voidaan selvittää ky-
symällä: Kiteytyykö väittämään joku brandille tärkeä tekijä, joka vaikuttaa sen kykyyn tuottaa 
lisäarvoa asiakkaalle tai tukea asiakasta? Auttaako se edistämään erilaistamista kilpailijoista? 
Herättääkö ominaisuus vastakaikua asiakkaissa, motivoiko se henkilöstö toimimaan ja onko 
se uskottava? 
 
 

 
 

BRANDI-IDENTITEETIN TOTEUTUSJÄRJESTELMÄ 

BRANDI-IDENTITEETIN TARKENTAMINEN 

BRANDIN POSITIOINTI 

BRANDIN RAKENNUSOHJELMAT 

SEURANTA 

Kuvio 8 Brandi-identiteetin toteutusjärjestelmä (Aaker, Joachimsthaler 2000: 69) 
 
 
Kuviosta 8 käy ilmi brandi-identiteetin toteutusjärjestelmä. Tähän mennessä olemme käyneet 
läpi brandi-identiteetin tarkentamisen ja brandin positiointia.  Seuraava kappale käsittelee 
brandin rakennusohjelman rakentamista, eli sitä miten suunniteltu brandi-identiteetti saadaan 
käytäntöön. Lisäksi tulen käsittelemään lyhyesti brandin ja sen kehityksen seurantaa. 
 
Brandin rakentaminen 
 
”Kaikki haluavat luoda tuotteestaan brandin. Harvat onnistuvat. Brandin rakentaminen vaatii 
selkeän idean, tuotteen asemoimisen, kohderyhmän segmentoimisen, ainutlaatuisen hyödyn 
tarjoamisen asiakkaalle ja erottumisen kilpailijoista. Lupauksen antaminen vaatii rohkeutta, 
lupauksen pitäminen on raakaa työtä.” (Pietilä 2000)  
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Kuten jo aiemmin kävi ilmi, onnistunut brandin rakentaminen edellyttää brandi-identiteetin 
tuntemista. Olennainen osa brandin rakentamista on mainostaminen ja markkinointiviestintä. 
Brandin rakentaminen on kuitenkin paljon muutakin. On muistettava, että tuotteet ovat bran-
din ydin. Viestinnän on korostettava brandiin kuuluvien tuotteiden parhaita ominaisuuksia, 
kuitenkin niin, että ulospäin annettu kuva kuvaa brandi-identiteettiä. Hyvällä ja rehellisellä 
markkinoinnilla brandi tavoittaa asiakkaat tunnetasolla, ja parhaassa tapauksessa yrityksen ja 
asiakkaan välille syntyy pitkä ja syvällinen asiakassuhde. 
 
Brandin rakentamisen osa-alueet  
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Kuvio 9 Brandin rakentamisen osa-alueet (Aaker, Joachimsthaler 2000: 373) 
 
 
Brandin näkyvyys luodaan erilaisilla viestintä- ja markkinointikeinoilla. Näiden kaikkien kei-
nojen läpi käyminen olisi erittäin vaikeaa ja toisaalta tarpeetonta. 
 
Erityisesti yrityksissä jossa mainontaa ei täysin ulkoisteta (missään tapauksissa sitä ei pitäisi 
täysin ulkoistaa, sillä johdon kuuluu olla se joka ohjaa brandin muodostumista) on yrityksen 
kuitenkin hyvä käyttää hetki aikaa kaikkien mahdollisten markkinointikanavien sekä niiden 
etujen ja haittojen listaamiseen, eli tehdä eräänlainen markkinointisuunnitelma. Mitä kanavaa 
käytetään ja milloin, jotta haluttu brandikuva saadaan viestittyä mahdollisen tehokkaasti ulos? 
Esimerkkejä näkyvyyden luomisesta: mainonta, www, suoramarkkinointi, tapahtumat, kanta-
asiakasohjelmat/asiakaskerhot, liput, sponsorointi, PR-toiminta, promootiot, näytteet (pelit), 
mainostaulut.  
 
Toisaalta tuntuu tyhmälle listata edellä mainittuja ”itsestään selviä asioita”, mutta näin voi-
daan tehostaa kaikki mahdollinen lähes ilmainen näkyvyys. Uusi brandi tarvitsee toistoa! 
 
Brandin rakentaminen on kokonaisuus, johon liittyy käytännössä kaikki toimenpiteet, joissa 
yritys brandin eteen tehdään töitä. ”Toisin sanoen, brandi tehdään, imago rakennetaan ja mai-
ne ansaitaan” (Aula, Heinonen 2002: 61). 
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4.3 Brandin sisältö 
 
“Hyvä brandisuunnittelu ja johtaminen kattaa linjaukset koskien viestinnän keskeistä sisältöä, 
kuten tapaa puhua ja kirjoittaa kohderyhmille sekä käyttää kuvitusta. Lähtökohtana sisällön 
suunnittelulle on persoonallinen tarina, joka jokaisella brandilla on kerrottavanaan” (Von 
Hertzen 2006: 199). 
 
Hyviä apukysymyksiä branditarinaan ovat muun muassa seuraavat: Milloin, miten ja miksi 
brandi/yritys on syntynyt? Mitä varten se on olemassa (palveluajatus)? Kenelle se on tarkoi-
tettu, mitä brandi sisältää nyt ja tulevaisuudessa? (Von Hertzen 2006: 199.) 
 
Tiivistettynä brandisisällön määritys on imagomaailmaan rakentamista, eli millainen pe-
rushahmo merkille halutaan rakentaa. Brandisisällön määritys on tietysti sitä haastavampaa 
mitä suuremmasta organisaatiosta (ja mitä laajemmalla alueella liikkuva) on kyse ja kuinka 
paljon erilaistavia alabrandeja sen brandikuvaan halutaan liittää mukaan. 
 
 
4.3.1 Design management  
 
Onnistunut Design management tarkoittaa tuotteen, ympäristön ja viestinnän yhteensopivuut-
ta kaikkien yrityksen toimintojen kanssa. Siihen kuuluu olennaisesti erilaiset brandielementit, 
joista brandin sisältö muodostuu. Brandin Design management on teoriassa paljon laajempi-
käsitteinen kuin pelkkien brandielementtien muokkaaminen yrityskuvan mukaiseksi. Mieles-
täni asiaa on kuitenkin mielekkäämpi käsitellä jos Design managementia ja brandielementtejä 
ei lähde liiaksi erottamaan toisistaan. Siksi käsittelenkin edellä mainittuja termejä saman pää-
kappaleen 4.3.1 alla. 
 
Imago-ominaisuudet  
 
B-to-B yritysbrandin keskeiset rakennuselementit ovat missio, visio sekä ne arvot joihin koko 
toiminta perustuu.  
 
Erilliset brandielementit kuten nimi valitaan imagotavoitteen kautta kuvastamaan sitä maail-
maa, joka on suunniteltu tavoitemielikuvaksi. Imago-ominaisuudet voidaan jakaa kahteen 
osaan (toiminnalliset tekijät ja mielikuvatekijät), joista yritys voi ”poimia” sopivassa suhtees-
sa haluttuja mielikuvia brandielementteihinsä.  
 
Toiminnallisia tekijöitä ovat mm. seuraavat: laatu, palvelu, edullisuus, nopeus, luotettavuus, 
hyödyllisyys. Mielikuvatekijöitä taas nuorekkuus, kansainvälisyys, perinteikkyys jne. 
 
Kaikista tässä kappaleessa pikaisesti läpikäydyistä aineksista koostuvat ne brandilupaukset, 
joita kohde ryhmille voidaan antaa. Mitä saumattomammin nämä elementit nivoutuvat toisiin-
sa, sitä kestävämpi rakennelmasta tulee. (Von Hertzen 2006: 98.) 
 
Elementit 
 
Nimi: Nimi on selvin tekijä, joka erottaa yritykset ja tuotteet toisistaan. Yrityksien nimet juon-
tavat usein pitkälle menneisyyteen sisältäen paljon brandipääomaa. Alkuperäinen nimi ei mo-
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nessakaan tapauksessa olisi itseisarvoltaan se paras nimi kuvaamaan yritystä tai tuotetta, mut-
ta on itsestään selvää, ettei nimeä kannata lähteä muuttamaan kuin äärimmäisissä tapauksissa 
(pilaantunut imago, omistajien vaihdos, yritysfuusio jne.)  Erityisesti urheilussa menestyneen 
joukkueen/seuran nimi vaihtuu äärimmäisen harvoin. Ajan kuluessa monet seuratkin tekevät 
hiomisia nimiinsä, elementteihin ja yritysilmeisiinsä. Ja joudutaanhan uutta nimeä suunnitte-
lemaan, aina kun yritykselle lanseerataan uusi palvelu. TamU on urheiluorganisaatio, joka 
kasvaa parasta aikaa vahvasti ja sen toimintaan tulee väkisinkin mukaan uusia nimiä, sloga-
neita ja niin edelleen.  
 
Selite: Kokemuksesta tiedän, että vielä joskus tulee tilanteita joissa TamU tarvitsisi selitettä 
kuten jalkapallojoukkue, tai football team. United sinänsähän ei tarkoita välttämättä mitään 
jalkapalloon liittyvää. Suuri osa jo maailmalla tunnetuista seuroista käyttää tunnuksessaan lii-
tettä football club. Uuden tunnuksen tai selitteen käyttöönottaminen on yksi vahvimpia keino-
ja viestittää toiminnan muutoksista. Siis jos esimerkiksi TamU:lle luodaan uutta yritysklubia, 
joka pyrkii olemaan erilaisempi kuin aikaisempi, myös ilmeen on hyvä muututtua. Uuden ul-
koasun kautta asiakkaan on helpompi liittää uusia assosiaatioita tuotteeseen. Näin lähdetään 
liikenteeseen niin sanotusti puhtaalta pöydältä. Markkinoinnin suunnittelussa on huomioitava 
eri palveluiden luonteet. Lisäksi selitteiden käyttöä pitää miettiä asiakkaiden kannalta. Esi-
merkiksi Club- ja VIP-palveluiden luonteet ovat joillakin seuroilla päinvastaiset kuin Tampe-
re Unitedilla. Millaisia sellaisia selitteitä palveluihin voitaisiin liittää, että ne viestisivät mark-
kinoinnissa palvelun luonteesta ja arvosta? 
 
Logo: ”Yrityksen tai tuotteen tunnus koostuu joko merkin tai nimilogon yhdistelmästä tai vain 
logosta. Yleisesti puhutaan logosta, joka tarkkaan ottaen on lyhennelmä kirjapainotermistä 
logotype eli tekstityyppi” (Von Hertzen 2006: 107.) Se millainen logon kuuluisi olla, on hy-
vin vaikeaa määrittää. Yleisesti ottaen ajatellaan, että logon kuuluisi olla mm. omaa toimi-
alaansa ilmentävä, helppolukuinen, yrityksen henkeä ilmentävä, pelkistetty ja yksinkertainen. 
Toisaalta taas pidetään negatiivisena piirteenä, että erityisesti B-to-B maailmassa toimivien 
yritysten logot ovat aina vain pelkistetympiä ja abstraktimpia. On tosiasia, että edelleen par-
haiten muistetaan ne yritykset tai tuotteet, joiden tunnuksessa esiintyy orgaaninen hahmo ku-
ten ihminen eläin tai tuttu kasvi. (Von Hertzen 2006: 107 – 110.) On selvää, että yritysmark-
kinoinnin puolella käytetään hillitympiä, logoja ja nimikkeitä. Mutta taas urheilupuolella käy-
tetään hyvinkin voimakkaita kuluttajille suositeltuja tyylejä. 
 
Tässä tulee yksi peruste, jonka takia tuotteita kannattaa jakaa entistä enemmän alabrandeihin, 
niin palvelullisesti kuin imagollisesti. Brandisuhteista on enemmän kappaleessa 4.4. ”Muoto-
jen, kuvioiden ja värien merkitys vaihtelee eri kulttuureissa. Semiotiikka on tieteenlaji, joka 
antaa tulkintoja ja taustaa muoto- ja värikielelle. Näitä visuaalisia elementtejä koskevia tulkin-
toja hyödynnetään yritys- ja tuotetunnusten suunnittelussa” (Von Hertzen 2006: 110). 
 
Suomessa eri väreihin ja muotoihin liittyy huomattavasti vähemmän tunteita ja yleisiä mieli-
kuvia kuin monessa muussa maassa, mutta esimerkiksi Suomessa suosittu sini-valkoinen vä-
riyhdistelmä on riski väri kansainvälisille markkinoille tähtäävälle yritykselle.  
 
Tärkeintä värisuunnittelussa on toimivuus ja erottuminen kilpailijoiden väreistä. Perinteikkäi-
den ja suurien urheiluseurojen väreistä on kuitenkin löydettävissä selviä merkkejä, jotka viit-
taavat, että värimaailma on syntynyt joko assosiaatioiden tai tarkan väriharkinnan perusteella. 
Esimerkiksi oranssi tarkoittaa yleisen väritietämyksen mukaan ankaruutta ja kestävyyttä, joka 
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on yhtä kuin Tappara. TamUn taas on nuori ja vasta ”kukkaansa puhkeava” joukkue. Toden-
näköisesti sattuman kautta vihreä väri kuvaa osuvasti nuoruutta ja hedelmällisyyttä. On kui-
tenkin hienoa, että TamU:lle syntyvä uusi lastenklubi noudattelee osuvasti tätä samaa värilin-
jausta. Ei ole myöskään sattumaa, että legendaaristen Manchester Unitedin ja Liverpoolin vä-
reissä toistuu punainen. Värin ”koodit” rohkeus ja palveluinto, vetävät historiansa kaupunkien 
vahvaan työläistaustaan.  
 
Edellä olevia värikoodeja selkeämpi on kuitenkin kulta (inen), joka tarkoittaa tietysti kunniaa 
ja luotettavuutta. Kultaa olisi nyt Tampere Unitedillakin mahdollisuudet korostaa entistä 
enemmän näin mestaruuksien alla, ja sitä voitaisiin liittää yritysten klubikortteihin, pienin ri-
pauksin klubitiloihin ja niin edelleen. 
 
Peruslupaus: Von Hertzenin mukaan: ”Peruslupauksen liittäminen yritystunnuksen yhteyteen 
on yksi lisäelementti, joka erottaa brandin kilpailijoista. Parhaimmillaan se on nerokas kitey-
tys koko yrityksen toiminnasta ja erityisesti sen arvoista!” (Von Hertzen 2006: 115). Peruslu-
paus ei saa kuitenkaan olla vain toivomus, vaan se on lunastettava! Peruslupaus korvaa mo-
nesti myös selitteen käytön, erityisesti silloin kun yritys toimii usealla toimialalla. TamUn pe-
ruslupaus ”Menestys on yhteistä”, on mielestäni yksi Suomen onnistuneimmista. Se todella 
”koskettaa” sekä yrityksiä, että muita kuluttajia. 
 
Tutkimukseni koskee nimeen omaan yritystuotteiden kehittämistä ja markkinointia.  Onkin 
mielenkiintoista miettiä, sopivatko eri yrityspalveluihin omat selitteet vai peruslupaukset. 
Esimerkiksi jos TamUn tarkoitus on tarjota business mielessä Pirkanmaan paras yritysklubi, 
mitä sellaista voidaan luvata, jota kilpailevat brandit eivät tarjoa?  
 
 
4.3.2 Viestinnän linjaukset 
 
”Liiketoiminnan strategisessa suunnittelussa on suureksi avuksi määrittää, mitä yritys ei tee 
sen lisäksi, että päätetään, mitä se tekee tai haluaa tulevaisuudessa tehdä. Avainkysymyksiä 
ovat, mitä brändistä sanotaan ja kuvataan ja toisaalta, mitä ei haluta siihen missään nimessä 
liitettävän. Tämän lisäksi missä medioissa ja yhteyksissä brändi esiintyy ja missä ei haluta 
näkyä?" (Von Hertzen 2006: 114). 
 
 
4.4 Brandisuhteet 
 
Suomessa ammattimaisesti toimiville urheiluseuroille on hyvin yleistä, että kaikki sen palve-
lutuotteet sijoitetaan puhtaasti yhden brandin alle. Näin ollen erillisbrandeja tai kattobrandeja 
ei synny. Toisaalta monet Suomessa toimivat seurat ovat kuitenkin niin pieniä, että toimintaa 
ei olisi edes välttämättä järkeä lähteä liiaksi pilkkomaan.  
 
Mitä suuremmaksi yritys kasvaa sitä suuremmaksi brandistrategioiden merkitys kasvaa. Olipa 
kyseessä sitten perinteisempiä B-to-B-palveluita tuottava yritys tai suomalainen kärkipään 
urheiluseura, on erilaisia brandistrategioita otettu jo käyttöön. 
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Yritys voi käyttää neljää erilaista brandistrategiaa: erillisiä brandeja, tuettuja brandeja, pääb-
randin alle sijoittuvia alabrandeja sekä yhteisbrandeja eli useille tuotteille yhteisiä kattobran-
deja. 
 
Erillisbrandien käyttö on urheiluseuroille erittäin harvinaista. Joukkueen nimi on kuitenkin 
”ykköstuote”, joka on käytännössä pakko ja viisasta liittää jollain tavalla jokaiseen yrityksen 
tarjoamaan tuotteeseen ja palveluun. Erillisbrandeja käytetään silloin kun: halutaan kertoa 
täysin uusista eduista ja palveluista, yhteisen brandin käyttö olisi negatiivista, halutaan välttää 
jakelukanavien ristiriitaisuudet ja niin edelleen.. Erillisbrandilla voi olla kuitenkin varjotukija. 
Näin ollen erillisbrandin käyttö voi tulla ajankohtaiseksi esimerkiksi, jos urheiluseura haluaa 
laajentaa toimintaansa ydintuotteen eli urheilupalvelun ulkopuolelle. 
 
Tuettujen brandien käyttö onkin sitten suhteellisen yleistä myös Suomessa kun puhutaan me-
nestyvistä ”suurseuroista”. Esimerkiksi Helsingin Jokerit käyttää yrityspalveluidensa yhtey-
dessä vahvoja tukijoita, kuten Lapin Kultaa (joka on taas Hartwallin alabrandi). Toinen vaih-
toehto on käyttää nimellistä tukijaa, joka pysyy enemmän taka-alalla, mutta näkyy brandin 
yhteydessä. 
 
Alabrandit erilaistavat pääbrandia ja lisäävät se vetovoimaa. Alabrandi-strategia voi olla paras 
ratkaisu urheiluseuroille, jotka tuottavat sekä kuluttaja- että yrityspalveluita. Alabrandit tuntu-
vat olevan tällä hetkellä muotia, sillä kuluttajat ovat yhä branditietoisempia ja haluavat täten 
myös brandeiltansa enemmän. Lähtökohtana on erilaistuminen, myös yrityksen sisällä! 
 
Liisa Heinonen kuvaa kattobrandistrategiaa eräänlaisena sateenvarjona, jonka alla on koko 
yrityksen tarjonta. Kattobrandilla tavoitellaan brandiarkkitehtuurin selkeyttä, synergiaa ja 
brandien keskinäistä tukea. Yhteisbrandi myös helpottaa uusien tuotteiden markkinoille tuloa 
ja pienentää investointitarvetta. Tutkintotyöni kannalta ei ole varmaankaan olennaista miettiä 
sen enempää brandiarkkitehtuurin selkeyttä kuin kattobrandin helpottamaa uuden tuotteen 
lanseerausta, sillä on esimerkiksi itsestään selvää, ettei yrityspalveluita tuottavan urheiluseu-
ran palveluvalikoima pääse ”vaivaavan” suureksi. (Heinonen 2007.) TamUn toimintaan liitty-
vät brandit voisi kuitenkin selkeyttämisen vuoksi esitellä omassa osiossaan Internet-sivustolla. 
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5 Tutkimus 

 
Sinä lyhyenä aikana kun olen seurannut Tampere Unitedin yrityspalveluiden toimintaa, ne 
ovat ottaneet jättimäisiä askelia kohti parempaa. Reilu vuosi takaperin uusien kehitysideoiden 
hahmottelu tuntui vielä suhteellisen helpolle, mutta kesästä 2007 kehitys on ollut niin kovaa, 
että todellisten hyvien ideoiden lanseeraaminen on vaikeaa. Parannettavaa toki TamUn yritys-
palveluista vielä löytyy, mutta ajatustasolla merkittävät kehitysideat on työstetty jo ennen tä-
män tutkielman julkaisua. Tietysti ideoita syntyy sitä mukaa kun Tampere United kasvaa koh-
ti yhtä tavoitettaan olla yhtenä suurista pohjoismaisista, ja uusista laajemmista ja hienoimmis-
ta yrityksille tarjottavista palveluista tulee myös resurssien puitteissa mahdollisia. Pohja tä-
män tutkielman tutkimus- ja kehityskohteilta putosikin jo osaltaan pois keskellä TamUn hui-
maa nousukiitoa. Resurssien kehittämisideoiden ja sitä kautta uusien palveluiden kehittämisen 
kannalta uusi tutkimus nousee ajankohtaiseksi silloin kun TamU, jos ja kun saa käyttöön uu-
den stadionin, jolloin palvelujen suunnittelu lähtee jälleen uusien resurssien puitteissa mah-
dolliseksi.  
 
Palvelujen kehittämisessä ei voida tietenkään koskaan päästä täydellisyyteen. Niinpä merkit-
tävimmät tutkimustulokseni yritysten hospitality-palveluiden kehittämisessä ovatkin lisäideoi-
ta ja kyseenalaistuksia jo olemassa oleviin palveluihin. Mielestäni paras tapa kehittää palve-
luita tästä eteenpäin olisi tehdä laaja asiakastyytyväisyyskysely, jonka tuloksien pohjalta pal-
veluita voitaisiin lähteä jälleen kehittämään eteenpäin. Kappaleessa 5.7 esittelen conjoint-
analyysin, joka on tietojeni perusteella paras tutkimustapa tutkimusongelman kannalta. Kyse-
ly keskittyy lähinnä antamaan vastauksia siitä, mikä on hinnan merkitys asiakkaille, mutta 
koska yksi palveluyrityksen keskeisimmistä kilpailukeinoista on hinta, on tutkimuksen idea 
tietysti antaa tukea myös palveluiden kehittämiselle.  
 
Lisäksi Tampere Unitedin kannattaisi lisätä yritysten ja seuran keskinäistä verkostoitumista 
myös klubin ulkopuolella, tämä ennen kaikkea myynnin ja markkinoinnin helpottamisen kan-
nalta. Suunnittelemani uuden palvelun, Partnersteamin, avulla kerätään arvokasta tietoa ja 
tehdään näin samalla asiakastyytyväisyystutkimusta.. Ideassa on siteerattu muun muassa 
Suomen menestyneimpää koripallojoukkuetta Honkaa, joka tuntuu olevan ajatusmallin yksi 
kantaisistä Suomessa. 
 
Palvelujen paketoinnin ja suunnittelun lisäksi kehitettävää voi löytyä myös tutkimukseni toi-
sesta puolesta eli niiden markkinoinnista. Kuten Tampere Unitedin myyntipäällikkö Tommi 
Rauma totesi: ”Uskon, että meillä on tulevana kautena Pirkanmaan paras yritysklubi. Haaste 
onkin siinä miten saataisiin yritykset siitä tietoiseksi?” Tutkimukseni, ja jo pelkästään edelli-
sen sitaatin perusteella voin olettaa, että merkittävimmät ideat ja kehitystarpeet löytyvät 
markkinoinnin ja brandin rakentamisen puolelta. 
 
Tutkimusosioni ei voi perustua täysin empiiriseen tutkimukseen tai muualta hyväksi havait-
tuihin malleihin. Ensinnäkin, kuten aiemmin työssäni kävi ilmi, yrityspalveluiden testaaminen 
on haastavaa. Toiseksi, olen ammentanut koko tutkielmani ajan kehitysideoita omista koke-
muksistani, asiakkailta saaduista vinkeistä sekä benchmarkkaamiltani yrityksiltä. Vaikka heil-
tä saadut ideat ovat mielestäni pääsääntöisesti hyviä, ei ole takuuta toimivatko kyseiset ajatuk-
set yhteen juuri TamU:ssa. Yrityksen palvelujen toimintahan muodostuu peruslupauksista ja 
niiden onnistuneesta yhteen nivoutumisesta. Toisaalta tarkoituksena ei olekaan lähteä suoraan 
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kopioimaan ideoita muilta, vaan pyrkiä parempiin ja monipuolisempiin ratkaisuihin. Lähtöko-
tana on erilaistaminen!  
 
Kehitysideat ovat niin koko tutkielmassa kuin tutkimusosiossa jakaantuneet laajasti. Jos esi-
merkiksi olen sijoittanut jonkun idean Partnersteam-kehitysidea osion alle, ei se tarkoita, ettei 
palvelu toimisi jonkun muun palvelukokonaisuuden alla kuten Club United-yritysklubissa. 
Yksi keskeisistä ajatuksista onkin ollut epäkohtien löytäminen ja tätä kautta erityppisten rat-
kaisuiden punnitseminen 
 
 
5.1 Palveluprosessin kehittäminen 
 
Hospitality-palvelu on asiakkaan subjektiiviseen arviointiin perustuva kokemus, jolla on tietty 
hinta ja joka syntyy prosessissa, jossa asiakas hyödyntää palveluntarjoajien palveluita osallis-
tumalla itse palvelun tuotantoprosessiin.  
 
Yrityspalvelutuote muodostuu vetovoimaisesta tuoteideasta ja sen kuvauksesta, onnistuneesta 
palveluprosessista sekä luotettavasta ja toimivasta palvelujärjestelmästä. Tuoteidean vetovoi-
maisuuden kehittämiseen ja markkinointiin olen puuttunut useampaan otteeseen. Tähän men-
nessä en ole kuitenkaan käsitellyt palveluita juurikaan prosessinäkökulmasta. (Komppula, 
Boxberg 2002: 92, 97.)  
 
TamU pelaa kaudessa noin 20 kotiottelua. Jokainen kahdestakymmenestä ottelusta sisältää 
suuren määrän totuuden hetkiä. Pelkistetty fakta on, että asiakas saa näiden totuuden hetkien 
aikana huonon, tyydyttävän, hyvän tai kiitettävän kuvan TamUn palveluista. Koska potentiaa-
lisia asiakkaita ja totuuden hetkiä on suhteellisen vähän verrattaessa esimerkiksi matkailupal-
veluita tuottavaan yritykseen, on palveluprosessiin kiinnitettävä äärimmäistä huomiota. Toki 
palveluprosessi on paljon muutakin kuin ottelutapahtuma. Tutkielman rajallisuuden vuoksi 
kiinnitän huomion VIP- ja klubitapahtuman palveluprosessiin. 
 
Hospitality-palvelu on asiakkaan subjektiiviseen arviointiin perustuva kokemus, jolla on tietty 
hinta ja joka syntyy prosessissa, jossa asiakas hyödyntää palveluntarjoajien palveluita osallis-
tumalla itse palvelun tuotantoprosessiin.  (Komppula, Boxberg 2002: 92.) 
 
Tampere Unitedin yritysklubi on suhteellisen kallis palvelutuote, ja on oletettavaa, että kaikil-
la asiakkailla on suhteellisen samat odotukset palvelutuotteen eri osista, eli moduuleista. Uu-
den klubi-tuotteen suunnittelun tai kehittämisen alussa päätetään siitä, millaisia moduuleja 
tuotteeseen kuuluu. Olennaista on, että kaikki moduulit linkittyvät toisiinsa luontevasti ja 
noudattavat samaa laatuvaatimusta. Jotta laatuvaatimus ja prosessi saataisiin aukottomaksi, 
käytetään jokaisen moduulin suunnittelemiseen blueprint- eli kulutuskaaviota, josta yksi esi-
merkkinä kuviossa 9. Jos blueprint-kaaviosta tehdään mahdollisimman tarkka, sitä voidaan 
käyttää myös palvelutapahtumassa prosessin hallinnan apuvälineenä. Huolellinen ”blueprint-
taus” on aikaa vievä prosessi, mutta sen hyödyt ovat kiistattomat. Klubi-palvelun sijaan käy-
tän esimerkissäni kuitenkin VIP-palvelun kulutuskaaviota, koska VIP-palvelu on kulutuskaa-
violtaan yksinkertaisempi ja se on helpompi hahmottaa pieneen tilaan. 
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Olennaisimmat seikat ”VIP- ja Klubi-moduulien” kannalta ovat seuraavat: 
 

- Yritysasiakkaan on helppo muodostaa itselleen kuva kokonaistuotteesta ja sen osista. 
Mitä asiakas oikeastaan näkee palvelussa?  

- Kaikissa Klubi-tuotteen ominaisuuksissa pitää ottaa huomioon palvelun alkuperäinen 
tavoite: saattaa yrityksiä yhteen ja tarjota vaivattomia elämyksiä mittapuullisesti luk-
sus-luokassa. 

- Kuhunkin vaiheeseen siirtämiseen varataan sopivasti aikaa.  
- Tilanteiden muutokset otetaan huomioon, muun muassa säänmuutokset ja kärsitty tap-

pio. Voidaanko tärkeän asiakkaan mieltä parantaa ottelu jälkeen? 
- Palvelu sisältää ainakin ne kaikki elementit, jotka asiakas tietää ostaneensa! 

 
”Palveluprosessi kuvataan kaaviolla, jossa näkyy sekä asiakkaan toiminta että kaikki palvelun 
tuottamisen asiakkaalle näkyvät ja näkymättömät vaiheet” (Komppula, Boxberg 2002: 104). 
 
Kuviossa 10 kuvataan ylimmäisenä palvelun fyysiset elementit, joita ovat yritystuotteessa 
kaikki paikkaan liittyvät tekijät sekä esimerkiksi ruokaan ja sen tarjoiluun tai aktiviteettien 
vaalimiin välineisiin liittyvät tekijät. Myös palveluhenkilöstön vaatetus tai ulkoasu yleensäkin 
ovat fyysisiä elementtejä, niitä näkyviä todisteita, joiden perusteella asiakas tekee tulkintoja 
esimerkiksi tuotteen laadusta, arvosta tai ilmapiiristä. Fyysisten elementtien alla kuvataan 
näissä tiloissa tapahtuva asiakkaan prosessi, eli toiminnot, joita asiakas tekee tässä moduulis-
sa. Asiakkaan prosessin alla oleva viiva kuvaa vuorovaikutuksen linjaa, eli tilaa, jossa tapah-
tuu asiakkaan ja palveluhenkilöstön kohtaaminen. Linjan alapuolella kuvaan ne toiminnot ja 
työtehtävät, joita palveluhenkilö suorittaa asiakkaan näkyvillä ja hänen kanssaan palvelutilan-
teessa. Seuraava taso kuvaa näkyvyyden linjaa, jonka alla kuvataan tapahtumat, jotka tapah-
tuvat tai tulevat tapahtumaan palvelutilojen taustatiloissa asiakkaan näköpiirin ulkopuolella, 
mutta joissa asiakas on kontaktissa palveluhenkilöstöön esimerkiksi puhelimitse. Seuraava 
viiva erottaa lopullisesti asiakkaan kontaktista palveluhenkilöstöön: sisäisen vuorovaikutuk-
sen linja kuvaa asiakkaille näkymättömiä tukiprosesseja, joissa palveluyrityksen henkilöstö 
valmistelee asiakkaan tukiprosesseja toinen toistaan sisäisinä asiakkaina palvellen. (Komppu-
la, Boxberg 2002: 104.) 
 
Kuviota seuraamalla voidaan asetuttua joka moduulin vaiheessa asiakkaan tilanteeseen ja 
miettiä mitä asiakas tulee tekemään tai haluaisi tehdä, ja mihin hänen huomionsa keskittyy. 
Esimerkiksi, jos resurssien puitteiden takia ruokailupöydät ovat huonot, voidaan asiakkaan 
huomiota siirtää niistä hyvään palveluun. 
 
Alla olevassa kuvio 10:ssä toiminnot ovat kuvattu suhteellisen karkealla tasolla. Ihanteellises-
sa kulutuskaaviossa kaikki asiakkaan prosessit mahtuisivat samaan kuvioon. Karkeallakin ta-
solla voidaan kuitenkin huomata ongelmia, joita voi syntyä esimerkiksi silloin kuin eri mo-
duuleita tuottavat eri yksiköt (Klubi-emännät, myyjät, Ratinan henkilökunta, palveluhenkilö-
kunta, ulkoistetut palvelut jne.). Blueprinting-kaavion teko olisi käytännöllisintä suorittaa kä-
sin tai sille suunnitellulla ohjelmalla.  
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Konkreettiset VIP:in yleisilme                 Oleskelutilat        Ottelutapahtuma                Peli alkaa 
elementit          - Paikoitus                          - Pöytien määrä         - Reitit katsomoon 
                          - Sisääntulo                  - Asiakasmäärä         - Istumapaikat 
                          - Opasteet           
 
 
 
Asiakkaan       Saapuminen                 ”Viihtyminen”        Katsomoon                         Pelin seuraami-      
Prosessi            Paikoitus                           Tarjoiltavien haku        siirtyminen                          nen 
                          Palvelun etsintä                 Oman pöydän  
                   varaaminen 
 
 
 
Näkyvä            Ohjaus                                Tilaisuuden          Ohjaaminen 
palvelu-           Tervetulleeksi                  juonto        istumapaikalle 
prosessi            toivottaminen                 Buffettarjoilu 
                  Opastaminen 
  
 
Näkyvä Ovimiehet                          VIP-isäntä        Lipuntarkastajat                  Järjestyksen- 
suorittaja                                            Tarjoilijat                           valvojat 
(vastuu-                   Ovimiehet 
henkilö) 
 
Näkymätön     Tapahtumavastaava            VIP-tilojen                         Tapahtumavastaava 
suorittaja                                            suunnittelija 
(suorittaja) 
 
Näkymätön     VIP-tilojen suun-               Ruokien tilaus,         Henkilökunnan  
palvelu-            nittelu ja ”kokoa-              laitto,  kattami-         koulutus 
prosessi          minen”                 nen 
 
 
 
Prosessin   
aikataulu 
 
 

       16.00  16.10                                  16.55        17.00

Tapahtuman 
valvominen 

 Esimies

Järjestysmiesten 
tarpeen kartoi-
tus 

 
 
Kuvio 10 Blueprint -kaavio VIP-tapahtuman kulusta 
 
 
On sääli, jos näin voidaan sanoa, että blueprinting-kaavio joudutaan sijoittamaan sivuasetuk-
silla rajattuun tutkielmaan, jolloin suurin osa kaavion hyödyistä jää sen ulkopuolelle. Heti tä-
män suppean kaavion valmistumisen jälkeen minulle heräsi kuitenkin miettimisen arvoisia 
kysymyksiä eri prosessin vaiheiden keskinäisestä yhteen toimimisesta: esimerkiksi millaisessa 
palveluprosessissa asiakas on henkilökunnan kanssa ja miten tämä vaikuttaa aikataulutukseen. 
Kokemuksesta tiedän, että yksi VIP-tilojen ongelmista on, että asiakkaat eivät ehdi välttämät-
tä palvella itseään buffetpöydän antimilla. Mitä buffet-emännät ja vastaavat palveluhenkilöt 
tekevät tämän asiakkaan prosessin aikana? Voidaanko ruuhkahuippuja lieventää tarjoilemalla 

 



      45 

alkoholijuomia pöytiin? Uskon, että täydellisen kulutuskaavion avulla TamU voisi lisätä pal-
veluidensa sujuvuutta ja helpottaa prosessin hallintaansa. 
 
Lopuksi on erittäin olennaista, että palvelukaavio testataan käytännössä. Jos kaavio tehdään 
uudelle palvelulle, voidaan se ennakkoon testata kokonaisuudessaan ennen palvelun käyt-
töönottoa. Olemassa olevaa palvelua voidaan testata ennakkotestauksen lisäksi muun muassa 
haamuasiakkaiden avulla. Haamuasiakas voi olla joko yrityksen sisä- tai ulkopuolelta. Ulko-
puolinen haamuasiakas voi arvioida palvelua puolueettomammin, kun taas yrityksen henkilö 
voi seurata tapahtumaa paremmin palveluprosessin ja sen toimivuuden kannalta.  
 
 
5.2 Hinnoittelustrategia 
 
 
5.2.1 Erilaistettu hinnoittelu 
 
Tampere Unitedin kaltainen yritys joutuu miettimään jopa useita kertoja kauden aikana hinto-
jen erilaistamista. Hyvä esimerkki oli kesä 2007, joilla TamU pelasi suuria euro-otteluita, ja 
onnistui pelillisen esityksen lisäksi myös erilaistetun hinnoittelun luomisessa. Esimerkiksi 
Bordeaux-pelissä oli idea myydä lippuja niin, että lähes kaikilla olisi mahdollisuus tulla pai-
kalle. Toisaalta pääkatsomon lippujen hinnat olivat suurissa otteluissa huomattavasti korke-
ammalla kuin normaaleissa Veikkausliigan peleissä. Tällä tavoin saavutettiin onnistuneesti 
hyvin maksukykyistenkin asiakkaiden ylimääräinen potentiaali. Ajatuksenani on tuoda tätä 
hinnoittelumallia koskemaan myös yrityspalveluita. 
 
Käsittelen seuraavassa esimerkissä yksittäisen VIP-tilaisuuden hinnoittelustrategiaa. Valitsin 
VIP-tilaisuuden siksi, että tämän kaltainen hospitality-palvelu on löydettävissä kaikilta suo-
malaisilta merkittäviltä seuroilta. Lisäksi niitä on huomattavasti helpompi vertailla kuin esi-
merkiksi verkostoitumisen tarjoavia palveluita. Ajatuksena tietysti on, että erilaistetun hin-
noittelun mallia sovellettaisiin jatkossa TamU:ssa muihinkin yrityspalveluihin. Myöhemmin 
esittelen vielä tarkemmin yhteistyöyritysten verkoston, jonka yhtenä pääideoista on kuluttaja- 
ylijäämän pienentäminen yrityksistä saatujen tietojen avulla. Onnistunut verkoston luominen 
lisää yrityksen kykyä hankkia ja soveltaa tietoja kuluttajien käyttäytymisestä. 
 
Alempana olevan kuvio 11 mukainen tuottojen maksimointi on mahdollista vain, jos Tampere 
United pystyy tunnistamaan jokaisen potentiaalisen ja nykyisen asiakkaan maksukyvyn.  
Koska tietoa on erittäin vaikeaa saada, kysyntä joudutaan segmentoimaan erilaisiin ryhmiin, 
jotka ovat maksuvalmiudeltaan ja hintaherkkyydeltään mahdollisimman homogeenisiä. Vaik-
ka on olemassa monia erityyppisiä segmentoinnin kriteereitä, RM:n näkökulmasta segmen-
toinnin ja siihen pohjautuvan hintarakenteen täytyy perustua asiakkaiden maksuvalmiuteen ja 
heidän varaus- ja ostokäyttäytymiseensä. (Albanese 2004: 53.) 
 
Kuviossa 11 käytän apuna muiden suomalaisten seurojen VIP-palveluiden hintoja. Esimerkin 
tyylisen kartoituksen lisäksi TamU voi tutkia asiakkaiden maksuvalmiutta ja käyttäytymistä 
muun muassa Partnersteam-systeemin avulla sekä suoralla kyselytutkimuksella että coinjoint- 
analyysillä. Viimeiseksi mainitun esittelen tutkielman päätteeksi kappaleessa 5.7.  
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Vertailu siitä, miten kalliita VIP- ja Klubi-tilat ovat muilla seuroilla, antaa minimipotentiaalin 
siitä, miten paljon tuotteista ollaan valmiita maksamaan, ja miten paljon TamU vastaavasti 
saattaa menettää ollessaan myymättä palveluita tähän hintaan. TamUn ja jalkapallon arvo ei 
ole niin suuri monien asiakkaiden mielestä kuin jääkiekolla. Uusia asiakkaita voidaan houku-
tella tehokkaimmin tekemällä töitä brandin eteen. Toisaalta on pakko olla olemassa asiakas-
segmenttejä, jotka osaavat arvosta TamUn jo olemassa olevia palveluita, ja ovat valmiita 
maksamaan yrityspalveluista yhtä paljon tai enemmänkin kuin jääkiekkoon liittyvistä palve-
luista.   
 
Revenue Management-perusteisen hinnoittelun tavoitteena on myös saavuttaa asiakkaat, jotka 
ovat valmiita maksamaan vähemmän. Kaikille yritysasiakkaille pitäisi pystyä luomaan omat 
tuotteensa ja/tai luoda hinnoittelurajoituksia tai sääntöjä, jotka ohjaavat yrityksiä ostamaan 
palveluita maksukyvyn ja halun mukaan.  
 
Kuvion 11 tarkoitus on auttaa hahmottamaan, miten samankaltaisesta VIP-palvelusta makse-
taan eri hintaa. Toisin sanoen: ainakin osa TamUn VIP-palvelun 70 eurolla ostanut yritys, oli-
si ollut valmis maksamaan samasta palvelusta 120 euroa. Yritys hyötyy vaihdannasta näin ol-
len 50 euroa. 
 
 

 

 Hinta 
 
 120€ 
 
 110€ 
 
   90€ 
 
   50€ 

Määrä

Kysyntäkäyrä 

1 2 3 4

 
Kuvio 11 Mahdollinen VIP-palveluista saavutettava kuluttaja ylijäämä erilaistetulla hin-

noittelulla. Huom. Segmentit 1, 2, 3 ja 4 eivät anna todellista kuvaa niiden laa-
juudesta. 

 
 
Tietenkin olettamukseni siitä, kuinka paljon kuluttajaylijäämää lopulta syntyykään jättää il-
maan paljon kysymyksiä. Kuitenkin jo esimerkiksi se, että verrataan kahden lähes samanko-
koisten kaupunkien joukkueiden yritysasiakkaiden määrää, ja ajatellaan että kaupunkien väli-
siä ostovoimaeroja ei ole, saadaan osviittaa siitä kuinka paljon potentiaalista ostovoimaa on 
olemassa.   
 
Kuviosta 12 käy ilmi millaisia summia yritykset ovat valmiita maksamaan VIP-palvelusta. 
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Olen valinnut esimerkkiin eri yrityksiltä mahdollisimman samankaltaiset VIP-tuotteet. Pää-
sääntönä se, että jos yrityksellä on useampiakin VIP-palveluita, kuviossa 12 esitetty palvelu 
sisältää yhtä paljon tai vähemmän konkreettisia elementtejä (ruoka, juoma, ohjelman kesto 
jne.) kuin Tampere Unitedin vastaava palvelu.  
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Kuvio 11 Suomalaisten seurojen yksittäisten VIP-lippujen hintoja. Hintoihin lisätään alv. 

22 % 
 
 
 5.2.2 Palvelurajoitukset, säännöt sekä segmentointi 
 
Erilaistetun hinnoittelun ei tarvitse välttämättä merkitä TamU:lle uusien tuotteiden lanseeraa-
mista vaan palvelusääntöjen luomista, jotka voivat laajentaa palvelun ostavien yritysten mää-
rää. Palvelusääntöjä on kuitenkin erittäin vaikeaa luoda tarpeeksi, jotta kuluttajaylijäämä tulisi 
mahdollisimman hyvin käytetyksi. Näin ollen, jos TamU ei halua tai voi lanseerata uutta yri-
tyspalvelua esimerkiksi fyysisten tilojen rajallisuuden takia, voi vanhoihin palveluihin lisätä 
maksullisia ominaisuuksia. 
 
Seuraavaksi esimerkkejä palvelurajoituksista ja säännöistä: 
 
Ottelukohtainen hinnoittelu. Lähes kaikki tutkimani yritykset hinnoittelevat ”paikalliskamp-
pailut” korkeampaan hintaan kuin muut ottelut. Yleensä ero on hyvin selvä, ja paikallisotte-
luiden hospitality-palvelut maksavat noin 10–20 % enemmän kuin muissa otteluissa. Tampe-
reen Ilveksen yhteyspäällikön Juha Pajuojan mukaan hinnan korotus ei vaikuta juuri negatii-
visesti yrityksen ostopäätökseen, vaan paikallisottelusta koetaan saavan ylimääräisen hinnan 
verran lisäarvoa.  
Yrityskausikortit. Muun muassa Espoon Honka hinnoittelee yrityksille ja tavallisille kuluttajil-
le kausikortit eri hintaan.  Jos normaali kausikortti on henkilökohtainen, voi yrityskausikortti 
olla yrityskohtainen. Näin voidaan esimerkiksi periä lisämaksua siitä, kun kausikortti joudu-
taan muuttamaan ottelukohtaisiksi lipuiksi. Muita perusteita erilaisille hinnoille voi olla esi-
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merkiksi, se että yrityskausikortin ostamalla liittyy samalla Partnerssiin, tai yrityskausikortilla 
näkee myös mahdolliset Suomen Cup-ottelut. 
 
 
 
Palvelun lisääminen tai vähentäminen hinnan perusteena  
 
VIP- ja Klubipalveluihin voidaan luoda lisää osittain ”näkymättömiä” tasoja, joilla voidaan 
muokata palvelun hintaa asiakkaalle sopivaksi (toki myös TamU:lle kannattavaksi).  
Uutena ideana VIPiin ehdottaisin mahdollisuutta tehdä pöytävarauksia. Tämä on sellainen 
palvelu, joka ei käytännössä nosta TamUn kustannuksia, mutta voi tuoda lisäarvoa asiakkaalle 
ja lisätä jopa halukkuutta ostopäätöksiin. Pöydänvaraus systeemiä käyttää muun muassa 
Tampereen Ilves. 
 
Asemointitavoitteiden kannalta hintaa pitäisi pystyä käyttämään asemointitavoitteiden saavut-
tamiseen. Tällöin korkea hinta viestii palvelun korkeasta laadusta. Tampere United on Klubi-
toiminnallaan siinä suhteessa oikeassa suunnassa. Mutta jotta täysin uusi asiakas kiinnostuisi, 
pitäisi hinnalla saada vielä enemmän. Segmenttejä siis kasvatetaan kasvattamalla arvoväittä-
mien merkitystä asiakkaille. 
 
Palveluihin voidaan tuoda loppujen lopuksi paljon uusia tai jo olemassa olevia ominaisuuksia, 
joihin asiakas ei ole ennen kiinnittänyt huomiota. Monet avustavat- ja oheispalvelut voivat 
olla TamU:lle ilmaisia. 
 
Laatuerot voivat olla asiakkaan näkökulmasta suuriakin, mutta ihannetilanne tietysti on, että 
erot pystytään tuottamaan mahdollisimman pienin kustannuksin. 
 
Menekin edistäminen  
 
Tampere United on käyttänyt menekin edistämistä jo huomattavasti tavoitellessaan kuluttajia 
katsomoihin. Menekin edistämistä voi kehittää myös yrityspuolella, mutta se vaatii tarkkaa 
asiakastutkimukseen perustavaa segmentointia. Otollisin aika on tietysti kauden päätteeksi 
erilaiset gaalat ja vastaavat tilaisuudet, joissa menestystä voidaan käyttää tehokkaana keinona 
houkuteltaessa yritysasiakkaita päivittämään VIP-lippunsa Club Unitediin ja niin edelleen. 
 
 
5.3 Kehitysideoita palveluiden markkinointiin 
 
Urheiluseurojen kuten muidenkin B-to-B-yritysten brandiviestinnässä keskitytään monesti 
pelkkiin rationaalisiin argumentteihin. Toisin sanoen yritykset pyrkivät kertomaan liiketoi-
minnastaan ja palveluidensa asiasisällöstä, palveluiden teknisistä ominaisuuksista ja referens-
seistä. Tämä on tarpeellista ja luo uskottavuutta, mutta kohderyhmille on yhtälailla tärkeää 
tietää niistä periaatteista, toimintatavoista ja käytännöistä, joihin liiketoiminta perustuu. Yri-
tysmarkkinoinnissa olisi löydettävä kultainen keskitie niin, että mainonta sisältää yhtälailla 
kylmää faktaa eli numeroita, mutta myös kuvaillumpaa ja vapaampaa tietoa palvelusta. 
 
Ajatukseni markkinoinnin kehittämisestä lähtee hyvin alhaalta eli jo henkilökohtaisesta 
myyntityöhön sovellettavasta teoriasta. Ajatellaan tilannetta, jossa kuluttaja on ostamassa 
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kaupasta uutta taulutelevisiota. Television ominaisuudet eivät ole hänelle ennestään tuttuja. 
Myyjä antaa asiakkaalle kyllä ystävällisesti ja hyvin tietoa, mutta ei niin, että asiakas kiinnos-
tuisi ostopäätökseen asti. Syy on seuraava: myyjä markkinoi televisiota lähes pelkästään tek-
nisillä argumenteilla: Television vasteaika on 2ms, ja se on HD-valmis ja niin edelleen. On-
nistuneesti markkinoidessaan myyjän olisi pitänyt kertoa esimerkiksi tähän tyyliin: HD-
valmis televisio mahdollistaa katseluelämykset myös tulevaisuudessa, joten se on viisas ja 
kannattava valinta. 
 
Yrityksellä joka ostaa ensimmäistä kertaa TamUn palvelua voi olla edessään hiukan saman-
lainen tilanne kuin äskeisen esimerkin kuluttajalla. Toki yrityspalvelut eivät sisällä yhtä pal-
jon teknistä informaatiota kuin televisiot, mutta palvelutuotteen ominaisuuksia on aina vaikea 
arvioida. Näin on erityisesti Club United-yritysklubin markkinoinnin kohdalla, josta asiak-
kaalle ei näy konkreettisesti ulospäin paljon enempää kuin VIP-palveluista.  
 
Olennaiseksi siis muodostuu se miten asiakkaille kerrotaan ja viestitään yritysklubista ja 
muista yritystuotteista. Kappaleessa 5.5 olen luetellut konkreettiset markkinointi-ideat koski-
en yritysklubin markkinointia.  
 
Asiasta ei ole tietääkseni virallista tutkimustietoa, mutta henkilökohtaisen kokemuksen perus-
teella voin olettaa, että yritykset ovat erittäin varovaisia urheiluseurojen tarjoamien yrityspal-
veluiden suhteen. Perinteinen suoramarkkinointi on kaikista epävakuuttavin keino jo valmiik-
si kyseenalaisesti palveluihin suhtautuviin yrityksiin. Suoramarkkinoinnin merkitys laskee 
suhteessa sitä mukaan mitä kalliimpi palvelu on. Tampereen Ilveksessä massamarkkinoinnin 
osuutta on vähennetty markkinoitaessa hospitality–palveluita, sillä suoramarkkinoinnin tavoit-
tavuuden on todettu olevan erittäin heikkoa. 
 
Palvelulupauksia annettaessa on myös pystyttävä pitämään ne. Benchmarkkauksessani kävi 
ilmi, että yritykset kyllä antavat palvelulupauksia, mutta lupauksien pitämisen eteen ei ole 
tehty tarpeeksi töitä, koska ei pystytä itsekään vastaaman miten lupaukset lunastetaan.  
 
Erityisesti Klubi-palvelun markkinoinnissa pitäisi siirtyä henkilökohtaisempaan One-to-One 
markkinointiin, jonka keinoja esittelen jonkin verran kappaleessa 5.5. Näen, että markkinoin-
nissa voitaisiin siirtyä tavallaan vielä tätäkin syvempään muotoon, eli ei vain oteta asiakasta 
henkilökohtaisesti huomioon kertomalla mitä etuja palvelu tarjoaa asiakkaalle, vaan kerrotaan 
(liike)toiminnasta näiden palveluiden takana. Asiakasta ei välttämättä vakuuta väittämät kuten 
täysin uudistunut yritysklubi, jos ei olla valmiita kertomaan taustoja tämän väittämän takaa. 
 
Markkinoinnissa on mahdollista ottaa esille kaikki ne toimenpiteet mitä Tampere United on 
palveluidensa kehittämiseen eteen tehnyt, kuinka uusi palvelu on syntynyt, kehittynyt ja miten 
se voi kehittyä edelleen jokaiselta asiakkaalta henkilökohtaisesti saatavasta palautteesta. 
Jos TamU on käyttänyt palvelun suunnittelussa blueprint-kaaviota tai jotain muuta kehitys-
toimenpidettä, voidaan sitä käyttää hyväksi markkinoinnissa.  Palvelutoiminnasta kertominen 
antaa asiakkaalle viitteittä tulevasta palvelun laadusta ja siteestä, jonka Tampere United on 
hänen kanssaan valmis muodostamaan. 
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Uskollisuuteen kannustaminen 
 
Lehtimyyjät palkitsevat uskollisuuden lähettämällä ”oheiskrääsää” ja lisälukemista aina kun 
tilausjakso on lopuillaan. Miten asiakasuskollisuudesta palkitaan yritysasiakkaita? Tiedän ko-
kemuksesta, että jopa vanhoja yritysasiakkaita on monesti vaikea saada lähtemään uudelleen 
toimintaan mukaan. Toimintaan tarvitaan jatkuvuutta. Uskollisuuteen kannustamisin yleisin 
keino on yleensä muuttuva hinnoittelu. Tämän ei tarvitse kuitenkaan tarkoittaa sitä, että Ta-
mU antaa vanhoille asiakkaille joka vuosi uuden alennuksen. Hinnoittelua voidaan kuitenkin 
hyödyntää niin, että siitä tehdään portaittaista, niin että klubijäsenyys tuntuu koskevan koko 
vuotta. ”Mestaruushumussa” asiakkaalta voidaan helpommin pyytää vähän suurempaa osaa 
vuosimaksusta, joka taas jo sisältää osan ensi kauden jäsenyydestä. Yhtä lailla markkinointi-
toimenpiteet pitäisi jakaa tasaisesti koko vuoden ajalle, ei vaan koko kaudelle. 
 
Uudet konkreettiset markkinointikeinot 
 
Kaikkien muiden joukkuepelien paitsi lähes kansallisurheiluntasolla olevan jääkiekon on 
Suomessa vaikea saada tarpeeksi näkyvyyttä. Eräs benchmarkkaamistani seuroista on ratkais-
sut tämän ongelman niin, että he kuvaavat itse joka ottelusta jonkin verran videomateriaalia, 
joka lähetetään sitten kansallisiin urheiluohjelmiin. Näin heillä on lähes aina enemmän tv-
näkyvyyttä kuin kilpailevilla seuroilla. Ehdotan Tampere Unitedille samaa systeemiä laajen-
nettuna niin, että kertynyttä videomateriaalia voitaisiin käyttää myös Internet-sivujen netti-
tv:ssä. Lisääntynyttä media-aikaa voidaan hyödyntää yritysmyynnissä. 
 
Erityisesti TamUn yritysesitteet ja painojulkaisut kehittyvät jatkuvasti. Mainontatoimenpiteis-
sä voitaisiin mielestäni siirtyä ”lähemmäksi asiakasta”. Tarkoitan sillä, että esitteet sisältäisi-
vät sopivassa suhteessa sekä faktaa että kertomusta: Lukuja toiminnasta ja sen kehityksestä. 
Miten tuloksiin on päästy?  Lisäksi mitä etuja asiakkaat saavat uudistuneista palveluista ja mi-
ten edut käytännössä näkyvät asiakkaalle.  Faktat pitää myös perustella. Jos TamU mainostaa 
olevansa Pirkanmaan paras yritysklubi, pitää kertoa miksi ja miten se on sitä. 
 
Asiakaslähtöisempään markkinointiin voidaan päästä kuvailemalla tuotetta, niin kuin sitä ku-
vataan palvelun ostavalle kuluttajalle: ”Kuvittele itsesi…”. 
 
Mainonnan uskottavuutta voidaan parantaa myös antamalla sille kasvot. Hyvä keino tähän on 
ottaa yrityksiä mukaan entistä enemmän yhteistyöhön myös markkinoinnin saralla. Internet-
sivuille voitaisiin lisätä ”tarinoita menestyksen takana” -tyylinen palsta, jossa yritykset (muu-
tama pääyhteistyökumppani) voisivat kertoa itsestään ja suhteestaan TamU:un. Myös lehti-
mainonnassa jutut TamUn ja yritysten yhteistyöstä voisivat monesti olla tehokkaampaa kuin 
perinteiset mainostekstit. Toinen vastaavanlainen keino olisi kutsua pirkanmaalainen yritys 
VIP-tilaisuuteen ja tehdä tästä juttu yhteistyömediaan.  
 
Tämän hetken Internet-sivut ovat TamUlla keskiverto Veikkausliigajoukkuetta kattavammat. 
SM-liigajoukkueiden kotisivuihin verrattuna sivut ovat kuitenkin selvästi keskiarvoa suppe-
ammat. Seuralle joka tavoittelee paikkaa merkittävänä urheiluseurana tämä ei riitä. TamU on 
kuitenkin uudistamassa totaalisesti Internet-sivunsa kevään 2008 aikana, joten realististen ke-
hitysideoiden antaminen tässä vaiheessa olisi vaikeaa. Ehdotan kuitenkin ”yhteistyökumppa-
nin silmin osiota” Internet-sivuille asiakaslähtöisempänä markkinointikeinona.  
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Kappaleessa esiteltyjen kehitysideoiden lisäksi on löydettävissä jonkin verran sellaisia vies-
tinnän keinoja joita TamU ei ole vielä hyödyntänyt markkinoinnissaan. Menestyneen kauden 
jälkeen voitaisiin hyödyntää tuloksia erilaisissa tilikausiraporteissa joita voidaan julkaista  
viestintämateriaaleissa, vuosikertomuksissa, yhteiskuntavastuu raporteissa ja Internet-sivuilla.   
 
Partnersteamin ominaisuudet markkinointikeinona esittelen kappaleessa 5.6 ja kausikortin-
hyödyntämisen markkinointikeinona kappaleessa 5.4.1. 

Henkilöstön merkitys markkinoijana 

FC Honka käyttää seuraavankaltaista Promoteam ”henkilöstöjärjestelmää” ottelutapahtumien 
yhteydessä: ”Promoteam on joukko nuoria ja nuorenmielisiä ihmisiä, jotka mahdollistavat FC 
Hongan ottelutapahtuman Tapiolan urheilupuistossa.  Jos viihdyt ihmisten kanssa, olet palve-
luhenkinen ja positiivinen persoona; niin etsimme juuri sinua. Tehtävänäsi on toimia eri pal-
velutehtävissä Hongan peleissä. “ (http://www.fchonka.fi) Hongan Promoteamiin kuuluville 
junioreille maksetaan kaudesta 250 € palkkaa. Hongan Promoteamin kaltainen järjestelmä oli-
si mielestäni myös TamU:lle hyvä keino sitouttaa TamUn työntekijöitä, samaan tyyliin kuin 
kappaleessa 5.6 esittelemäni Partnersteam sitouttaisi yritysasiakkaita. TamUn henkilöstöver-
koston ei tarvitsisi olla pelkästään junioreille (myös FC Hongalla nuorten mielisille), vaan 
kattavampi verkosto koskien kaikkia TamUn ottelutapahtumien henkilöstöä. Päätarkoituksena 
on sitouttaa henkilökuntaa ja tehdä toiminnasta edelleen laadukkaampaa.  
 
 
5.4 Lippujen ja muiden palveluiden paketointi 
 
Tässä luvussa käsittelen myös yksittäisten katsomolippujen paketointia, mikä on jäänyt tut-
kielmassani muuten huonommalle huomiolle.   
 
Ideana tässäkin luvussa on, että palveluiden kehittämisen ja lisäpalveluiden luonnilla kasvate-
taan palvelun tarjontaa ja tätä kautta lisätään asiakassegmenttejä. Palveluita ei voi eikä kanna-
ta paisuttaa loputtomiin, mutta asiakkaiden maksukykyä on varmasti hyödyntämättä vielä pal-
jon. 
 
 
5.4.1 Hyödyntämättä olevat markkinaraot ja potentiaaliset asiakkaat 
 
Kausikortin ominaisuudet: Voisiko TamUn kausikortti tuoda alennuksia ja etuja yhteistyö-
kumppaneiden liikkeisiin? Ravintola O`Connels Tampereella on tarjonnut jo pitkään alennuk-
sia juomistaan TamUn epävirallisen kannattajaryhmän Sinikaartin kortilla. Edellä olevan kal-
taiseen ajatteluun liittyy myös kaupallinen näkökulma. Jos ja kun TamU alkaa lähettää asiak-
kailleen postia (esim. kausikorttilaisille, ei Partners), voidaan posteihin liittää myös tarjouksia 
yhteistyökumppaneilta, joiden tuotteista kausikortilla saa alennuksia. Ihannetilanne tietysti 
olisi, jos yritykset olisivat valmiita maksamaan mainostaessaan TamUn tiedotuskanavalla. 
Tätä ei välttämättä tule tapahtumaan, mutta yritykset lähtevät varmasti helpommin antamaan 
etuja kausikorttiin, koska mainonnasta saatava etu voi olla myös heille todellinen. Tätä kautta 
kausikortin arvo voi nousta selvästi asiakkaiden silmissä: Kausikorttisi on nyt myös alennus-
korttisi. 
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Toinen mielenkiinto kausikortteihin liittyy niiden teknisiin ominaisuuksiin. Kuinka suuren 
kustannuksen älykortti-ominaisuudella varustettu kausikortti tekisi? Voitaisiinko kausikortista 
tehdä samantyyppinen mitä käytetään videofirmoissa? Kortilla saisi pienen alennuksen Rati-
nassa olevista kioskeista, ja ostot voisivat kerryttää samalla bonusta. Bonuksia asiakas voisi 
käyttää fanituotteisiin tai kioskituotteisiin.  
 
Benchmarkkaamani seurat tarjoavat paljon etuja kausikortin ostajille, kuten Hongan kausikor-
tilla saa paremman vaihtokurssin Forexin pisteistä. Tämän tyyliset edut voivat olla arvokkaita 
myös yrityskausikorttilaisille.  HJK taas tarjoaa Mastercardia, joka on kuvitettu yrityksen vä-
reillä ja logoilla. 
 
Laajennetut palvelut: Työni teorian lähtökohtana on ollut monta kertaa yleisesti matkailussa 
käytetty aineisto. Myös TamUn yrityspalvelut täyttävät yrityksille tarjottavien matkailupalve-
luiden kriteereitä. Voitaisiinko näitä palveluita lähteä viemään pidemmälle kohti laajempia 
matkailutyylisiä paketteja? 
 
On selvää, että mitä enemmän Tampere United pelaa otteluita ulkomaisia joukkueita vastaan, 
sitä enemmän Tampereelle saapuu jalkapalloturisteja myös ulkomailta. Turisteilta sekä ulko-
mailta saapuvilta yritysvierailta TamU saa monesti vain tulot pääsylipuista. Viime syksynä 
jalkapallojoukkue Girondis de Bordeauxin edustajia oli tutustumassa Tampereen hotelli tar-
jontaan jo hyvissä ajoin ennen ottelua. Tietojeni mukaan Bordeaux’n joukkue päätyi majoit-
tumaan hotelli Rosendahliin. TamU:lla on mahdollisuuksia hyödyntää enemmän näiden yksi-
tyis- ja yritysasiakkaiden maksukyvystä. 
 
Jotta kuluttajaylijäämästä saataisiin mahdollisimman suuri osa, pitäisi pystyä luomaan ainakin 
muutamia seuraavankaltaisia paketteja: 
 

- Ulkomaisen seuran omistajille, kutsuvieraille, hallinnolle ja varakkaille katsojille: Ho-
telliyöpyminen, VIP-tilaisuus, jossa oma pöytä (haluttaessa), tervetulotilaisuus ja par-
haat paikat katsomossa.  

 
- Katsojat: Hotelliyöpyminen, katsomoliput, kuponkeja Ratinan stadionpalveluihin (li-

monadi, olut, hod dogit ja niin edelleen) ja lentokenttäkuljetukset (niin sanottu fani-
bussi). 

 
- ”Tosifanit”: Hotelliyöpyminen, liput omaan fanikatsomoon, lentokenttäkuljetukset ja 

kuponkeja Ratinan stadionpalveluihin. 
 
Jotta edellä kuvaillut paketit saisivat hyvän vastaanoton, tarvitaan tietysti nopeaa ja henkilö-
kohtaista markkinointia suoraan vieraileville seuroille. Tärkein lisäarvo mitä palvelussa myy-
dään on vaivattomuus. Tärkeää on, että asiakkaille tarjotaan valmismatkapakettia ennen kuin 
he kerkeävät edes kartoittamaan Tampereen matkan vaihtoehtoja. 
 
Sijainnin ja aikaisemman yhteistyön perusteella on oletettavaa ja luonnollista, että Tampere 
United tekisi yhteistyötä hotelli Ilveksen kanssa.  Lisäksi ehdottaisin Tampere Unitedille tii-
viimpää yhteistyötä Tampereen kaupungin ja sen kulttuuripalveluiden kanssa niin, että TamU 
voisi liittää laajennettuihin paketteihin mahdollisia Tampereen kulttuuri- ja elämyspalveluita. 
Vastaavasti TamU voisi pyrkiä tiiviimpään yhteistyöhön Tampereen kaupungin kanssa niin, 
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että turistit pystyisivät helpommin kilpailuttamaan ottelutapahtumia muiden kulttuuritapah-
tumien kanssa miettiessään lomavaihtoehtojaan. Vielä yksi segmentti, jolle edellisen kaltaista 
laajennettua palvelua voitaisiin markkinoida, on yritysmatkailijat. 
 
 
 
 
5.4.2 Ulkoistaminen osana yhteistyötä 
 
Yritykselle tarjottavaa näkyvyyttä käytetään TamU:ssa säännöllisesti osana vaihtokauppaa. 
Fyysisten hyödykkeiden ohella näkyvyyttä voidaan vaihtaa myös osaksi palveluita. Näin osa 
yrityksille tarjottavista palveluista voidaan mahdollisesti ulkoistaa pienin kustannuksin tai jo-
pa ilmaiseksi. 
 
Tapiolan Honka on onnistuneesti ulkoistanut osan omista VIP-palveluistaan ravintola Sub-
wayn kautta. Subwayn nimi sopisi jo imagonsa ja nimensä kannalta TamUn tämänhetkisiin 
VIP-tiloihin katsomoiden alla. Tämän tyylinen ”pikaruoka”-ratkaisu voisi kuitenkin vähentää 
VIP-palvelun arvoa asiakkaiden silmissä, eikä näin ollen ole sopiva ratkaisu ainakaan sellai-
senaan TamUn uudistuneeseen VIP-tilaisuuteen, joka tarjoilee kauden 2008 alusta lähtien 
muun muassa viinejä.  
 
Toinen ja kenties paremmin toimiva vaihtoehto olisi kaupallistaa koko VIP-palvelut, mutta 
vain nimellisesti. Jos ainoastaan nimi kaupallistetaan, ei ehkä ole enää oikein puhua ulkoista-
misesta. Hyvä esimerkki siitä, miten ulkoisten yrityksen nimeä käytetään VIP-toiminnassa, on 
jääkiekkojoukkue Helsingin Jokerit. Heillä hienosti fyysisiltä ominaisuuksilla varustetut VIP-
tilat kantaa nimeä Lapin Kulta VIP.  Lapin Kulta VIPissä Lapin Kulta on sponsoroinut VIP-
tilaa, ja näin VIP-palvelun kustannuksia on saatu alas. Lisäksi vaikka kyseessä on alkoholi-
tuotteisiin yhdistettävä brandi, ei se sodi millään lailla urheilullista kuvaa vastaan. Päinvas-
toin, perinteiset alkoholituotteita valmistavat suomalaiset yritykset ovat aina olleet vahvasti 
osana urheilutoimintaa ja sen sponsorointia.  
 
Nimeä ei tarvitse liittää 100 %:sti palvelun nimeen vaan sitä voidaan käyttää eräänlaisena se-
litteenä, ja markkinoinnissa kuten yritysasiakkaille (Partners) lähetettävissä kirjeissä se voi-
daan jättää haluttaessa pois käytöstä. Suuret suomalaiset Lapin Kullan kaltaiset tuotteet ovat 
kuitenkin vahvempia brandiltaan kuin itse tuettava brandi Tampere United. Näin ollen isom-
man brandin käyttäminen osana VIPin nimeä varmasti vain vahvistaa sen asemaa yritysasiak-
kaiden silmissä. Itse asiassa suuren brandin käyttäminen osana tunnusta vähentää sitä proble-
matiikka, jonka asiakas kohtaa ennen ostopäätöstä arvioidessaan palvelun laatua. Suuren 
brandin palveluihin on helpompi luottaa, vaikka todellisuudessa brandi ei toisi kuin nimensä 
palveluun.  
 
Toisaalta VIP-palveluita tukevan brandin ei tarvitse olla olutpanimo, vaan esimerkiksi tunnet-
tu tamperelainen ravintola voisi jollain tavalla näkyä VIP-tunnuksen yhteydessä. Ongelmaksi 
tässä tapauksessa muodostuu se, että tilaisuutta tuskin saataisiin kaupallistettua niin pitkälle, 
että ravintola järjestäisi myös ruokailun tiloihin. Joka tapauksessa VIP-tilaisuuksien kaupallis-
taminen ja tähän liittyvä brandisuunnittelu ovat mielestäni sellaisia markkinarakoja, joihin 
Tampere Unitedin pitäisi keskittää enemmän huomiota.  
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5.5 Olemassa olevan palvelun kehitys: TamU yritysklubi 
 
Club Unitedin kehitysajatus lähtee pyrkimyksestä kohti yritysläheisempää palvelukokonai-
suutta. Tietysti ensimmäinen toteutumiskriteeri todelliselle yritysklubille on se, että asiakkaat 
vastaavat sitä asiakaskuntaa jolle palvelu on segmentoitu.  Yritysklubilla asiakkaiden on olta-
va pääsääntöisesti yritysasiakkaita, jota voidaan säädellä erilaisilla palvelurajoituksilla. 
Fyysiset tilat ja uudet palvelut 
 
Olen maininnut tutkielmani aikana jo muutamaan otteeseen fyysisten tilojen merkityksestä 
suhteessa palvelujen markkinointiin ja niiden kehittämiseen. Fyysisten tilojen ja palveluhenki-
lökunnan kriteereiksi riittää käytännössä teknisen tason ylittäminen. Eli palvelujen toimimi-
nen moitteettomasti (ruoka on hyvää ja istumapaikat katsomossa ovat hyvät jne.). Tämän jäl-
keiseen lisäarvoon sijoittaminen on hiukan epävarmaa kannattavuuden suhteen. Selvimmin 
fyysisiin tiloihin sijoittaminen tuottaisi hyötyä klubitoiminnassa. Palvelun ja siihen liittyvien 
fyysisten ominaisuuksien ei tarvitse olla arvokkaita, mutta niiden täytyy viestiä arvokkuudes-
ta.  
 
Lisäksi yritysklubin kuuluisi näyttää TamU:lle ja siihen kuuluville klubilaisille. Jo psykologi-
selta kantilta katsottuna on olennaista, että liittyessään klubiin yritykset haluavat kuulua yhtei-
söön. On siis selvää, että yhteisöllisyyden halutaan näkyvän. Vastaavasti VIP-puolella, ei ole 
tarkoituskaan luoda pitempikestoista yhteisvaikutelmaa vaan keskeiseksi nousee viihtyvyys ja 
palvelujen mutkattomuus. Käytännössä klubin pitää täyttää edellä mainitut: viihtyvyys, mut-
kattomuus, viitteet yhteisöllisyydestä sekä tuoda hiukan päälle klubiin liittyvää arvoa. Pieniä 
viitteittä arvonkorotuksesta voi olla vaikkapa seuraavat: pöytiin tarjoileminen, viinilistat, pöy-
tävaraukset ja niin edelleen. 
 
Yksi lisäarvo voisi olla lämmitetyt istuimet yrityksille. Lämpimien tilojen tarve ja arvo tulee 
aina ilmi syksyn ratkaisupeleissä. Muun muassa FC Hakalla on tarjota yritysjäsenilleen läm-
mitettyjä paikkoja. 
 
Markkinointi, verkostoitumismahdollisuudet ja TamU-sidonnaisuus 
 
Perinteinen suoramarkkinointi ja puhelinmyynti ovat harvoin tehokkaimpia keinoja myydä 
yrityksien kannalta vaikeasti arvioitavia palveluita. Seuraavaksi konkreettinen keino, jolla 
palvelun ostokynnystä voitaisiin pienentää: Ehdotan TamU:a järjestämään potentiaalisille asi-
akkaille esittelytilaisuuden Club Unitedin toiminnasta ennen kauden alkua. Tilaisuuteen voi-
taisiin kutsua nykyiset klubilaiset, viimekauden VIP-kausikorttilaiset sekä muita potentiaalisia 
asiakkaita. Tilaisuudessa kerrottaisiin palvelun kehityksestä, tulevan vuoden tapahtumista se-
kä otettaisiin asiakkaat entistä enemmän huomioon kyselemällä kehitysehdotuksia ja niin 
edelleen. Nykyiseltäänkin TamU luo onnistuneita suhteita seuran ja yhteistyökumppaneiden 
välille, mutta asiakkaiden merkitystä voitaisiin huomioida enemmän palveluprosessin kehi-
tyksessä: asiakkaiden osallistuminen prosessiin kasvattaa sitoutumista.  
 
Mielenkiintoista on, voitaisiinko yhteistyökumppaneiden ja itse joukkueen välejä tiivistää vie-
lä entisestään. Ehdotankin, että kummipelaaja-systeemistä tehtäisiin aikaisempaa kattavampi, 
niin että sen pääpaino jakautuisi muuallekin kuin pelkkään mainosnäkyvyyteen pelaajan pe-
liasussa. Kummipelaajien ja klubilaisten suhdetta tiivistämällä tiivistyisi samalla seuran ja yh-
teistyöyrityksen suhde. 
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Club United-asiakkuuden ostavia yrityksiä on karkeasti ottaen kahdenlaisia: Verkostoitumista 
hakeva yritys on hintatietoisempi ja odottaa itse palvelulta tiettyä arvoa. Toinen asiakasseg-
mentti taas hakee kuuluvuutta yhteisöön. Tälle yritykselle hinta ei ole välttämättä niin tärkeä 
kuin verkostoitumista hakevalla yrityksellä ja se on valmis sijoittamaan suurempia summia 
myös oheispalveluun. Sen lisäksi, että TamU keskittyy tuottamaan parasta mahdollista ydin-
palvelua eli verkostoitumista, pitää Club Unitedin pystyä tarjoamaan tarpeeksi palveluita 
myös ei ehkä niin hintatietoiselle asiakassektorille. 
 
Ensinnäkin, oheispalveluita ja siihen liittyviä tuotteita on mielestäni pystyttävä tarjoamaan 
lähes ”tappiin” saakka. Jos yritysjäsen haluaa olla klubissa vielä muitakin leveämmin hänelle 
olisi annettava siihen mahdollisuus. Palvelua voidaan laajentaa esimerkiksi seuraavasti: 
 

- Paremmilla ruoilla ja juomilla lisähintaan, niin että mukavuudenhaluinen ja varakas 
yritysjäsen voi tilata vaikkapa shampanjapullon omaan pöytäänsä. 

- Erityisotteluiden erikoispaketeilla. Euro-ottelut ovat TamU:lle tärkeitä tapahtumia 
VIP-myynnin kannalta. Euro-otteluissa sekä VIPiä että klubia ei saada pitää kuiten-
kaan anniskelulain mukaan samaan aikaan auki. Tällaisiin tilaisuuksiin voitaisiin jär-
jestää klubilaisille omat risteilyt (vastaava kuin VIP-laiva) ennen pelejä. 

 
”Totuuden hetkien korvaaminen” 
 
TamU on nuori seura ja sillä on myös nuori organisaatio. Nopea kasvaminen aiheuttaa liike-
toiminnan ja palveluiden nopeaa kehittymistä, mutta palveluita tuotettaessa syntyy väkisinkin 
virheitä. Koska Club Unitedin jäsenet ovat pääasiassa TamUn tärkeimpiä yhteistyökumppa-
neita, pitäisi epäonnistuneita palveluita pystyä korvaamaan itseohjautuvasti. Pienet teot voivat 
muuttaa palvelun kuvan totaalisesti asiakkaan silmissä. Esimerkkinä: jos klubista loppuu 
juomat, voidaanko asiakkaalle tarjota seuraavassa tapahtumassa hieman parempaa juomaa 
menetetyn totuuden hetken korvaamiseksi? 
 
Verkostoitumismahdollisuuksien lisääminen Klubiin on kenties keskeisintä mitä TamU voi 
tehdä kehittäessään yrityspalveluita. Tämä siksi, että verkostoitumisen arvo on se mitä yrityk-
set klubista etsivät sekä se millä klubia heille myydään ja markkinoidaan. Seuraavaksi olen 
luetellut ideoita, joita verkostoitumisen eteen voitaisiin tehdä. 
 
Klubimatrikkeli. Klubimatrikkelia käyttää onnistuneesti esimerkiksi Tampereen Ilves. Idea on, 
että kaikki asiakkaat kootaan samaan julkaisuun, jossa kerrotaan lyhyesti yrityksistä. Toimi-
ala, yhteystiedot, harrastukset ja mahdollinen kuva ovat ainakin olennaisia tietoja. Lisäksi 
esimerkiksi lista kummipelaajista ja yrityksistä voisi olla toimiva. 
Yritysesittelyt. Klubilaisilla on mahdollisuus varata yritysesittelypäivä Klubi-tilaisuuteen. 
 
Viestintäfoorumi. Mielestäni yksi keskeinen kehitystarve liittyy klubiasiakkaiden (myös mui-
den yritysasiakkaiden) huomioimiseen ja tätä kautta sitouttamiseen myös silloin kuin heille ei 
olla kauppaamassa palveluita. Yksi keskeinen parannus olisi luoda viestintäjärjestelmä seuran 
ja klubin välillä ja miksi ei myös klubilaisten kesken. Tämän järjestelmän merkitys, monipuo-
lisuus ja tarve määräytyisivät tietysti täysin sen mukaan millaiseksi Partnersteamin konsepti 
muotoutuisi.  
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Muutamat suomalaiset seurat, kuten Tampereen Ilves, pitävät yrityksilleen omia klubi-sivuja. 
Se, minkälainen hyötysuhde näillä sivuilla on, onkin sitten vaikeammin arvioitava kysymys. 
Toisaalta sivut antavat klubille lisäarvoa, mutta jos sivuja ei hoideta kunnolla, voi se viestittää 
koko yritysklubista huonosti hoidettua kuvaa. 
 
 
5.6 Uuden palvelun kehitys: TamU Partnersteam 
 
TamU Partnersteam olisi: 
 

- Tapa sitouttaa yrityksiä TamUn toimintaan 
- Lisäarvoa asiakkaille tuova järjestö  
- Markkinointikanava uusille ja jo olemassa oleville palveluille 
- Myyntityötä ja segmentointia helpottava työväline 
- ”Kanta-asiakkuus kerho” 

 
Esittelen seuraavissa kappaleissa ideoita ja perusteluja, miksi suunnittelemani TamU Partners-
team olisi toimiva lisä Tampere Unitedin yrityspalvelukenttään. 
 
Keskeisin ajatus Partnersteamin taustalla on urheiluseuran tarve tiivistää potentiaalisista asi-
akkaista koostuvaa asiakasrinkiä. Tällä ”tiivistymisellä” on monia positiivisia seurauksia.  
Ensinnäkin yrityksille myönnettävä Partnersteam-statussymboli nostattaa jo sinällään yritys-
ten mielenkiintoa ja sitoutumista kohti seuraa. Parnersteamilaisena yritys/asiakas tuntee hel-
pommin haukkaavansa palansa menestyksestä kuin ”vain” kuulumalla VIP-kausikorttilaisiin: 
”Menestys on yhteinen”. Partnersteamin avulla myös VIP-asiakkaat ovat TamUn asiakkaita 
koko kauden, mihin Club Unitedkin jatkossa tähtää. 
 
Toiminta-ajatuksena on, että Partnersteamiin liittyminen ei sinällään maksa yrityskumppanille 
mitään. Partnesseihin pääsemiselle on kuitenkin ehto, että yritys on sitoutunut tietyllä sum-
malla TamUn toimintaan kuluvan vuoden aikana. Tapiolan Honka, joka pyörittää osittain sa-
malla lailla toimivaa systeemiä on asettanut jäsenyysrajaksi noin 500 euroa.  Tiettyä hintara-
jaa ei mielestäni olekaan hyvä asettaa, sillä järjestelmä ei sinällään tarjoa asiakkaalle muuta 
kuin mahdollisuuksia: palvelut eivät aiheuta TamU:lle kustannuksia ennen kuin kysyntä on 
olemassa.  Sopiva järjestelmä olisi, että VIP-kausikortin ostaneet liittyisivät automaattisesti 
Partnersteamiin. Lisäksi samansuuruisia panostuksia mainosnäkyvyyden suhteen tehneet kuu-
luisivat automaattisesti/halutessaan järjestelmään. Myynnillisesti asiakkaalta tietysti kannattaa 
kertoa Partnersteamin mukanaan tuomat edut ja vasta sitten kysyä halutaanko järjestöön liit-
tyä. 
 
Suuriakin euromääräisiä panostuksia yksittäisiin VIP-tilaisuuksiin tehneiden, erityisesti Tam-
pereen ulkopuolelta tulevien yritysten suhteen pitää olla tarkkana. Niin, ettei esimerkiksi Ro-
vaniemeltä sattumoisin Tampereella vieraillut kaveriporukka automaattisesti liity Partnerssei-
hin. Toisaalta Partners-ajatusta ei pitäisi ainakaan pitkällä tähtäimellä rajata puhtaasti yrityk-
siin. Jos eurooppalaistyylinen kiinnostuksen kasvu jalkapalloa kohti jatkuu, myös ei-
yritysasiakkaat voivat pian olla yksi potentiaalinen markkinaryhmä VIP-tyylisissä palveluissa. 
Partnersteamiin ideahan ei kuitenkaan ole olla Club United tyylinen yritysfoorumi, vaan toi-
minta keskittyisi yrityksille tarjottavaan ”leisure”-puoleen.  
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Yksi peruste Partnersteamin perustamiselle on käyttäjäsegmenttien laajentaminen. Partners-
teamin avulla saadaan esille enemmän kuluttajaryhmiä, jotka ovat valmiita sijoittamaan 
erisuuruisia summia palveluihin. Partnersteamillä tavoitetaan myös paremmin yritykset, jotka 
eivät voi aikataulujen yhteensopimattomuuden takia ostaa esimerkiksi VIP-kausikortteja, 
mutta haluavat ja ovat valmiita sijoittamaan samankaltaisiin palveluihin tuntuvia summia.  
 
TamU aikoo jatkossa tarjota Club Unitediin kuuluville pelimatkoja ulkomaille (Club Unitedin 
toimintaan kuuluu muitakin viihdetapahtumia). Ulkomaanmatkan kaltaiset viihdepalvelut 
voidaan liittää myös partners-systeemiin, sillä uskon että VIP-palveluiden käyttäjissä on myös 
paljon yrityksiä jotka ovat valmiita maksamaan pelimatkasta Lontooseen. Juuri ”vippiinhän” 
tähtää palveluiden viihdepuoli! Jos kaikki lisäpalvelut on suunnattu vain Club Unitediin kuu-
luville, voi kuluttajaylijäämä kasvaa yllättävän suureksi. 
 
Partnessin lähtöideana on toimia uusien palveluiden markkinointikanavana potentiaalisim-
mille asiakkaille. 
 
Partnersteam olisi viestintäkanava joka korkealla todennäköisyydellä tavoittaisi yritykset pa-
remmin kuin Internet-sivut, joiden merkitys on lähinnä uusasiakkaiden hankinta. Se olisi suo-
ramarkkinointikanava, joka tarjoaa mahdollisuuden entistä enemmän one-to-one-
markkinointiin. Partnersteam markkinointikanavana olisi nopea tapa saavuttaa potentiaaliset 
asiakkaat lyhyessä ajassa, kuten ennen ”yllättäen” tulevia euro-pelejä.  
 
On uskottavaa, että myös myyntityö helpottuisi uuden kanavan myötä. Kokemuksesta tiedän, 
että jotkut yritykset eivät esimerkiksi tilaa kausikorttia jos heihin ei oteta TamUn suunnasta 
yhteyttä. Tamu ottaa kaudeksi 2008 käyttöön uuden Microsoft Dynamic CRM-
asiakkuuksienhallintaohjelman. Partnersteam sekä CRM-asiakkuudenhallintaohjelma tukisi-
vat toinen toisiaan myyntityön ja asiakkuuksien hallinnassa. Siinä missä CRM:mää voidaan 
hyödyntää tarkkojen asiakasrekisterien tekemisessä, Partnersteam helpottaa tietokantojen 
muodostumista sekä segmentointia. 
 
Partnersteamin tarkoitus on tuottaa asiakkaalle lisäarvoa lisäämättä kuitenkaan merkittävästi 
TamU:lle syntyviä kustannuksia.  
 
Mitä fyysisiä ominaisuuksia Partnersteamin eteen pitäisi sitten tehdä? – Käytännössä ei juuri 
mitään, sillä Partnersteamin toiminta edellyttää ainoastaan viestintäkanavan ylläpitoa, jolla 
pidetään yllä yhteisöllisyyttä ja markkinoidaan palveluita. Lisäksi tarvitaan oma osio TamUn 
Internet-sivuille, jossa kerrotaan Partnersteamista enemmän. Toimiva viestintäkeino olisi kak-
si kertaa kuussa lähetettävä Partners-kirje. Toki viestintä tapahtuisi osittain TamUn ottelu- ja 
tapahtumakalenterin ehdoilla 
 
Yrityksen näkökulmasta Partnersteam voi tarjota esimerkiksi seuraavia hyötyjä: 
 

- Kun olet liittynyt Partnersteamiin se ei aiheuta sinulle tai yrityksillesi minkäänlaisia li-
säkuluja. 

- Partnersteamilaisena saat ajankohtaista tietoa uusista palveluista ja tapahtumista. 
- Partnerssilaisena saat kaksi kertaa kuussa TamU uutiset sähköpostiisi 
- Sinulla on mahdollisuus varata palveluita erikoishinnoin (ennalta määrättyihin ottelui-

hin) 
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- VIP-palveluiden tilaus vaivattomasti 
 
Becnhmarkkauksessa olen saanut viitteitä, että yritykset kaipaavat palveluita, jotka ovat mah-
dollisimman hyvin suunniteltuja. Kun palvelu toimii mahdollisimman vaivattomasti, ei edes 
suhteellisen korkea hinta ole este palvelun ostamiselle. Kappaleessa 5.1 esittelemäni blue-
print-järjestelmän käyttäminen tulee erittäin tärkeäksi kun Partnersteam tai Club United asi-
akkaille järjestetään uusia ennen testaamattomia VIP-palveluita, joiden toimintaa ei voida en-
nalta edes testata. Olen lisännyt tutkielman liitteeksi Suomalaisen huippu-urheiluseuran esit-
teen heidän yrityspalvelusta. Se toimii mielestäni erinomaisena esimerkkinä siitä, mitä ele-
menttejä hyvä yrityspalvelu sisältää ja miten palvelu on aikataulutettu. 
 
 
5.7 Lisätutkimuksen tarve 
 
Tutkimukseni kannalta on hiukan ironista, että tutkielmani kenties keskeisin tutkimustulos on, 
että Tampere Unitedin pitäisi suorittaa harkiten suunniteltu yritystutkimus. Kehitysideoiden 
merkitystä ja suuntaa on vaikea arvioida ennen kuin tiedämme kuinka asiakas on valmis liit-
tymään palveluprosesseihin. Myös monien kehitysideoideni toteuttamisen hyödyn arvioimi-
nen on suhteellisen epävarmaa ennen kuin TamU ottaa enemmän asiakkaiden mielipiteitä 
mukaan palvelun kehitysprosessiin. Benchmarkkaukseni perusteella suuret suomalaiset seurat 
eivät ole vielä käyttäneet paljon voimavaroja tutkimusten suorittamiseen, vaikka tarve ja tut-
kimustulosten puuttuminen kyllä tiedostetaan. 
 
Tutkielmani yhden keskeisimmän aiheen, eli palveluiden paketoinnin mukaan, mielenkiinto 
keskittyy conjoint-analyysiin, eli niin sanottuun yhdistelmäanalyysiin. Conjoint-analyysia 
voidaan käyttää esimerkiksi segmenttikohtaisen maksuvalmiuden mittaamiseksi. Conjoint-
analyysi tarjoaa paremmat mahdollisuudet kappaleissa 2.4 ja 5.2 käsittelemääni erilaistetun 
hinnoittelun hallintaan. 
 
Analyysissä valitaan ensiksi ne ominaisuudet, joiden merkitystä palvelun menestykseen halu-
taan tutkia. Yhdistelmäanalyysin avulla voidaan analysoida asiakkaiden antamia hyötyarvoja 
ja preferenssejä erilaisille palveluominaisuuksille, jotka kuuluvat TamUn tarjoamiin eri palve-
luvaihtoehtoihin. Menetelmällä pystytään siis saamaan selville millainen ominaisuusyhdis-
telmä palvelulla pitäisi olla, että se olisi houkutteleva valitussa segmentissä. Conjoint-analyysi 
simuloi erilaisia mahdollisia asiakkaiden ostovalintatilanteita, joissa tutkittavat joutuvat teke-
mään valintoja eri palveluominaisuuksien välillä. Tutkimus rakennetaan sellaisella tavalla, 
että tutkittavat joutuvat arvioimaan yksittäisten palveluominaisuuksien merkitystä ja niihin 
liittyviä hyötyjä suhteessa muihin tarjolla oleviin ominaisuuksiin/palveluihin. (Albanese 
2004: 61.) 
 
Conjoint-analyysillä voidaan vastata moniin kysymyksiin, jotka liittyvät segmentointiin: 1) 
Mitkä palveluominaisuudet mahdollistavat erilaistetun hinnoittelun? 2) Kuinka tärkeitä eri 
palveluominaisuudet ovat asiakkaille? 3) Miten asiakas käyttäytyy valintatilanteissa joissa hän 
voi valita itselleen sopivan palveluvaihtoehdon yhdistelemällä vaihtoehtoja hinnan, palveluun 
liittyvien rajoitusten ja eritasoisten palvelun laatuominaisuuksien välillä? 4) Onko mahdollista 
luokitella asiakkaita sen perusteella miten he käyttäytyvät kohdassa kolme esitetyssä valintati-
lanteessa? (Albanese 2004: 62.) 
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Kyselyssä vastaaja saa esimerkiksi järjestää paremmuusjärjestykseen eri konseptit. Vastauk-
sista voidaan siten laskea muun muassa eri tuoteominaisuuksien keskimääräiset painoarvot. 
Lopuksi kaikki saadut tulokset lasketaan yhteen joko kaikkien vastaajien yhteisenä keskiarvo-
na tai minkä tahansa määriteltävissä olevan ryhmän keskiarvona. Conjoint-analyysi onkin hy-
vä tapa tutkia miten jonkun tuoteominaisuuden vaihtelu vaikuttaa koko palvelun haluttavuu-
teen 

Tällainen analyysi helpottaa TamUa hallitsemaan eri tukipalveluiden määrää palvelukokonai-
suuksissa. Jos tuotteen merkittävyys ei saavuta tutkimuksessa tiettyä painoarvoa, voidaan sen 
merkitystä palvelupaketin kannalta miettiä uudelleen. Vastaavasti voidaan saada osviittaa sii-
tä, millä lisäominaisuudella saataisiin ostamaan asiakkaat, jotka eivät ennen ole kokeneet pal-
velu tarpeelliseksi. Yksi saatavista tuloksista voi olla esimerkiksi millä palvelukokonaisuudel-
la yritysasiakas valitsee kausikortin sijasta parempikatteisen VIP-tilaisuuden. 

Edelleen on mahdollista tuottaa saatuja preferenssejä optimaalisesti vastaava tuotekonsepti, 
sekin joko yhteinen kaikille tai vain jollekin ryhmälle, tai vaikkapa vain yhdelle vastaajalle 
räätälöity tuote. Kuten kuvailemani conjoint-analyysin luonne osoittaa, se sopii erinomaisesti 
myös muidenkin TamUn yritystuotteiden kuin pelkkien hospitality-palveluiden tutkimiseen. 
TamUn tarjoamat yrityspalvelut nimenomaan muodostuvat useista erityyppisistä ominaisuuk-
sista, joita ostaessaan asiakas joutuu valintatilanteeseen. (Teollisen tuotteen…2007.) 
 
Jos vastaajien joukosta löytyy paljon henkilöitä, joita kiinnostavat klubityyppisen palvelun 
ominaisuudet, paljastaa tutkimus myös samalla potentiaalisia tärkeimpiä asiakkaita ja mahdol-
lisuuksia kuluttajaylijäämän pienentämiseen. Jo olemassa olevien palveluiden lisäksi TamU 
voi ottaa tutkimuksessa esille vielä suunnitteilla olevan palvelupaketin osia, testatakseen mi-
ten yritykset niihin reagoisivat. Jos TamU tutkii esimerkiksi VIP-palvelupaketin kehittämistä, 
on conjoint-analyysi varmasti paras tehdä kokonaan jo olemassa oleville asiakkailla. Kehityk-
sen tarpeiden merkitystä (sekä tutkimustulosten luotettavuutta) on vaikeaa arvioida jos tutki-
mukseen otetaan mukaan yritykset, joilla ei ole tarkkaa käsitystä VIP-palveluiden luonteesta. 
 
Poiketen monesta muusta tutkimusmallista conjoint-analyysi pystyy itse kyselyn ja kysymys-
ten luonteen perusteella monesti antamaan suoria vastauksia siitä mihin suuntaan palveluita 
voitaisiin lähteä kehittämään. Analyysissä hinta on yksi palveluominaisuus josta asiakas käy 
vaihtokauppaa muiden palveluominaisuuksien kanssa. Tällä tavoin on melko helppo tutkia 
hinnan suhteellista merkitystä asiakkaalle verrattuna muihin palveluomaisuuksiin, sen koko-
naisarvoa valintatilanteessa ja välillisesti myös asiakkaiden maksuvalmiutta eri palveluvaih-
toehtojen kohdalla.  
 
Vaikka tutkimus auttaa varmasti kehittämään jo olemassa olevia palveluita asiakkuuden eh-
doilla, ei sekään kerro koko totuutta. Urheiluseuroihin liitettävät hospitality-palvelut ovat 
Suomessa niin uutta, että asiakkaat eivät ole aina oikeita henkilöitä määrittämään kysyntää ja 
sen tarvetta. Tampere Unitedilla on mahdollista kehittää palveluita, joita yritys ei edes tiennyt 
tarvitsemansa ennen palvelun olemassa oloa. Tampere United loi jo viime kesänä niin sanotun 
laiva-VIPin, jota kukaan tuskiin osasi kaivata, mutta josta tuli hyvin suosittu. Luodessa uutta 
kysyntää conjoint-analyysiä onkin parasta käyttää selvitettäessä asiakkaiden maksuvalmiutta. 
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Lopuksi 
 
”Lopun aluksi” haluan ensinnäkin kiittää Tampere Unitedia mahtavasta ajanjaksosta, jonka 
aikana sain seurata aitiopaikalta TamUn kehittymistä todelliseksi ammattilaisjoukkueeksi.  
Kausi 2007 tarjosi niin minulle, TamUlle kuin koko Suomen urheilukansalle unohtumattomia 
hetkiä. Kaikista hienointa oli olla osallisena (joskin hyvin, hyvin pienenä) synnyttämässä tätä 
ennen näkemätöntä menestystä. Oikeastaan kiitokset kuuluukin osoittaa upean seuraorgani-
saation lisäksi koko tamperelaiselle jalkapalloperheelle: yhteistyökumppaneille jotka kiinnos-
tuivat kauden edessä entistä enemmän TamUn toiminnasta, katsojille, jotka tekivät otteluta-
pahtumista mahdollisia ja pelaajille, jotka venyivät äärirajoilleen tarjotakseen meille huikeita 
”trillereitä” koko kauden ajan. Menestys oli todellakin yhteistä. 
 
Suuri kiitos kuuluu myös kaikille niille seuroille, jotka jakoivat kallisarvoista tietoa ja koke-
musta tämän tutkielman onnistumiseksi. Suurimmat kiitokset kuuluvat koripallojoukkue Es-
poon Hongalle ja heidän General Managerilleen Sampsa Rekoselle. Pienemmistä markkinois-
ta huolimatta Hongassa hoidetaan asiat hienommin kuin monissa suuremmissa seuroissa. 
 
Tutkielmani toimeksianto oli mielenkiintoinen, mutta se muodostui kenties liian vaikeaksi 
pukea opinnäytetyön muotoon. Parempaan tulokseen olisin päässyt, jos olisin alusta alkaen 
lähtenyt rakentamaan työtäni määrällisen tutkimuksen kautta. Vaikeuksista huolimatta uskon 
ja toivon, että tutkielmani pystyy tarjoamaan edes yhden realistisesti otettavan kehitysidean 
TamUn toimintaan: silloin työni on onnistunut.  
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Liitteet 
 
Esimerkki hyvin organisoidun yritystapahtuman järjestämisestä 
 
 

 

                              Yritys xxx Pikkujoulu
   
                                                                                

Yritys xxx:n pikkujoulu vietetään tänä vuonna Vilnassa. 
Lähdemme matkaan 12.12. ja vietämme päivän huippukoripallon ja hauskanpidon merkeissä. 

     
    Ohjelma: 
 
    Keskiviikko 12.12. 

 
Klo 09.30–10.40 lento, Finnair               Helsinki - Vilna 
Klo 11.00- 11.20 kuljetus hotelliin 
Klo 11.30-12.00 majoittuminen              Hotelli Sarunas 
Klo 12.15  tutustuminen Marciulioniksen koripallokouluun

  Klo 13.15  joululounas Liettuan tapaan             Hotelli Sarunas 
Klo 16.15 – 17.45 vapaa ohjelma 
Klo 18.00  lähtö otteluun 
Klo 19.00  Euroliigan ottelu omasta aitiosta     Siemens Areena 
  Rytas – Armani Jeans Milano 
Klo 21.00  Illallinen vieraana Liettuan koripallon 
  legenda, NBA-tähti Sarunas Marciulionis  
Klo 23.00  Iltajuhla 
   

Torstai 13.12. 
 
 Klo 08.30-9.30 Aamiainen                Hotelli Sarunas 

Klo 10.00  kuljetus lentokentälle 
Klo 11.30–12.40 Lento, Finnair                Vilna – Helsinki 
 
 
Matkan hinta on 900€ + alv. Sitovat ilmoittautumiset maanantaihin 22.11.2007 
mennessä, osoitteeseen xxx. 
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