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Stellar City on tamperelainen klubikonsepti. Stellar City -tapahtumia on järjestetty 
vuodesta 2012 lähtien.  
 
Yleinen taloustilanne sekä alkoholiveron korottaminen ja yritysten edustuskulujen 
verovähennysoikeuden väliaikainen poistuminen ovat ajaneet hotelli- ja ravintola-alaa 
ahtaalle. Kohonneet ravintolahinnat ovat vaikuttaneet asiakkaiden rahan käyttöön – 
ihmisillä ei ole varaa juhlia samalla tavalla kuin ennen vanhaan. Tämä tuo haasteita 
varsinkin yökerhoihin keskittyvälle klubitapahtumatoiminnalle. 
 
Työn tavoitteena oli kehittää Stellar City -tapahtumista kannattavaa liiketoimintaa. 
Koska kasvun hakeminen tapahtuminen määrää lisäämällä Tampereen alueella on 
haasteellista, oli työn tarkoituksena kehittää vaihtoehtoinen liiketoimintamalli, jonka 
avulla kestävän tapahtumaliiketoiminnan tekeminen mahdollistuu Tampereella ja 
Tampereen talousalueen ulkopuolella.  
 
Konstruktiivisen tutkimusotteen avulla luotiin uusi ansaintamalli, joka vähentää 
tapahtumatuottajan riskiä huomattavasti, ja jossa tapahtumatuottajan sekä yökerhon 
tapahtumasta syntyvät kustannukset ja tuotot jaetaan uudella tapaa. Malli soveltuu 
yökerhotapahtumien tuottajille. Samalla saatiin uutta ymmärrystä brändin, 
yhteistyökumppanuuksien ja liiketoimintamallin merkityksestä menestyvien 
klubitapahtumien toteuttamiseksi.  
 
Uusia Stellar City -tapahtumia sovittaessa, uusi ansaintamalli herätti mielenkiintoa ja sai 
hyväksyntää useissa neuvottelupöydissä. Yksittäisen tapahtumatuottajan on kuitenkin 
vaikea lähteä muuttamaan alan vakiintuneita käytäntöjä. 
 

Asiasanat: liiketoimintamalli, ansaintamalli, tapahtumatuotanto, brändi, sponsorointi 



 

 

ABSTRACT 
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Master’s Degree Programme in Entrepreneurship and Business Competence 
Option of Entrepreneurship 
 
LOPE, VILLE 
Shine With Us  
Developing Stellar City Events into Profitable Business 
 
Master's thesis 103 pages, appendices 4 pages 
December 2014 

Stellar City is a club concept based in Tampere. Stellar City events have been organised 
since 2012. 
 
The current economical situation, rise in alcohol taxes and losing tax deductions on 
representation expenses have made an impact on the hotel and restaurant business. The 
rise of prices at restaurants have affected how money is used at nightclubs, as people 
cannot afford to party like they used to. This has been a challenge for club events held 
at nightclubs. 
 
The purpose of this thesis was to develop Stellar City events into profitable business. As 
growth is hard to achieve locally, the goal of the thesis was to develop an alternative 
business model, which allows sustainable business in and outside Tampere region. 
 
Using constructive research methods, a revenue model was created to reduce the event 
producer’s risk significantly and to dispense the costs of event production between the 
event promoter and the nightclub in a new way. The new model is suitable for the 
promoters of nightclub events. 
 
During the process, deeper knowledge regarding brands, sponsorships and business 
models in order to create successful club events was acquired. 
 
While negotiating for venues of upcoming Stellar City events, the new revenue model 
gained interest and approval in several negotiating situations. However, it is hard for an 
individual event producer to change the standardised ways of creating nightclub events. 
 

Key words: business model, revenue model, event production, brand, sponsorship 
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Booking Keikkamyyjä 

Bookkaus Artistin kiinnittäminen tapahtumaan 

Break even Asiakasmäärä, jossa tapahtuma kääntyy voitolliseksi 

DJ Artisti, joka esiintyy tapahtumassa yhdistelemällä eri 

äänitteitä saumattomasti toisiinsa 

Flyer Lentolehtinen, taskukokoinen tapahtumamainos 

House 80-luvun loppupuolella syntynyt musiikkityylilaji, jossa 

yhdistyvät syntetisoidut melodiat ja bassolinjat 

Management Artistin  manageritoimisto 

LJ Light Jockey, ohjaa tapahtumavalaistusta aktiivisesti 

musiikin tahtiin 

Photobooth Taustaseinällä varustettu valokuvauspiste tapahtumassa 

Tech rider Listaus artistin vaatimista tekniikkapuitteista tapahtumassa 

Trance Housesta polveutunut musiikkityylilaji, jossa on vahvoja 

tunnerikkaita melodioita 

VJ Video Jockey, miksaa videokuvaa aktiivisesti musiikin 

tahtiin 
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1 JOHDANTO 

 

 

 

Stellar City on maaliskuussa 2012 aloittanut tamperelainen klubikonsepti. Tapahtumat 

tuottavat yhteistyössä tamperelainen tapahtumatuotantoyritys Futuristica Ay 

(myöhemmin Futuristics) sekä trancemusiikin asiantuntija DJ/tuottaja Ville Lope. Tätä 

työtä aloitettaessa Stellar City -klubitapahtuma on järjestetty yhdeksän kertaa. 

Tapahtumat on järjestetty Tampereen keskustan alueella kolmessa eri yökerhossa sekä 

kerran Tullikamarin kulttuurikeskuksen Pakkahuoneella, joka on Suomen 

musiikkipiireissä keskeinen keikkapaikka (Tullikamari 20 vuotta 2008). Ensimmäinen 

tapahtuma järjestettiin maaliskuussa 2012 Fat Lady -yökerhossa. 

 

Yleinen taloustilanne sekä alkoholiveron korottaminen ja yritysten edustuskulujen 

verovähennysoikeuden väliaikainen poistuminen ovat ajaneet hotelli- ja ravintola-alaa 

ahtaalle (Ruokala.net, 2014). Kohonneet ravintolahinnat ovat vaikuttaneet asiakkaiden 

rahan käyttöön – ihmisillä ole varaa juhlia samalla tavalla kuin ennen vanhaan. 

 

Alkoholin hinnan nousu on vaikuttanut tuntuvasti myös kellonaikaan jolloin asiakkaat 

saapuvat ravintolaan. Ravintolassa vietetty aika lyhenee, jolloin ravintolassa ostettujen 

alkoholiannosten määrä kääntyy laskuun. Ihmiset eivät kuitenkaan juo sen vähempää 

kuin aiemmin. Kohonneet ravintolahinnat ovat nostaneet kotona juotujen 

alkoholijuomien määrää. 

 

Vuonna 2014 koko matkailu- ja ravintola-alan liikevaihdon arvioidaan pienenevän 220 

miljoonalla eurolla ja työllisyyden 1500 henkilöllä (Pellervon Taloustutkimus 2014). 

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n suhdannekatsauksen (2014) mukaan 

anniskeluravintoloiden alkoholin myynnin lasku jyrkkeni alkuvuonna 2014. Myynti 

laski lähes 7 prosenttia. Myös ruokamyynti on laskenut. (MaRa 2014) 

 

Ihmiset eivät ole kuitenkaan valmiita luopumaan ravintolailloista ja yöravintoloista. 

Aamulehden uutisessa (2014) valtiotieteiden maisteri Antti Maunu paljastaa 

väitöstutkimuksensa mukaan bilettämisen olevan suomalaisille nuorille aikuisille tärkeä 

sosiaalinen rituaali. Biletyksen tärkein ja ainoa syy on yhdessäolo. Biletys ja yhdessä 

juominen ovat yhteisöllisyyttä käytännössä. (Aamulehti 2014) 
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Maunun mukaan nuorten suomalaisaikuisten biletys on varsin kilttiä ja hallittua, ja se 

tapahtuu ensi sijassa tuttujen kaveriporukoiden kanssa. Mielikuvat villistä 

kännäämisestä ja seksiseuran hakemisesta osoittautuvat vääriksi. Biletykseen liittyvät 

vaarat ja riskit hyväksytään, koska sosiaalisuuden jano on niin suurta. (Aamulehti 2014) 

 

 
KUVA 1. Stellar Cityn logo 

 

Stellar City -klubikonsepti perustettiin täyttämään Tampereelle muodostunutta trance-

tapahtumatyhjiötä. Samaan aikaan Restamax Oy:n Fat Lady -yökerho etsi 

yhteistyökumppaneita, jotka pystyisivät toteuttamaan laadukasta kansainvälisen tason 

yökerho-ohjelmaa ja siten pitämään Fat Ladyn Tampereen bilettäjien 

ykkösvaihtoehtona jatkossakin. Stellar City -organisaatio oli ensimmäinen Restamax 

Oy:n ulkopuolinen tapahtumatuottaja Fat Lady -yökerhossa. 

 

Stellar City -tapahtumia on pyritty järjestämään neljästi vuodessa: kaksi tapahtumaa 

syyskaudella (syyskuu-joulukuu) ja kaksi tapahtumaa kevätkaudella (tammikuu-

toukokuu). Työtä aloittaessa edellinen tapahtuma oli helmikuussa 2014 Restamaxin 

Senssi-yökerhossa järjestetyt Stellar Cityn kaksivuotissyntymäpäiväjuhlat. 

 

Kokemuksen kautta on havaittu, että tapahtumien järjestäminen useammin kuin neljästi 

vuodessa samalla paikkakunnalla vaikuttaa negatiivisesti yksittäisen tapahtuman 

asiakasmäärään. Kasvu on kuitenkin tapahtumaorganisaation (Futuristics ja Ville Lope) 

tavoitteena; painetta tapahtuman viemiseksi muille paikkakunnille on tullut 

organisaation sisältä, mutta myös potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta. Ongelmaksi 

muodostuu se, että nykyisellä liiketoimintamallilla tapahtumatuottaja kantaa 100% 

riskin tapahtumista. 
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Tapahtuma-alalla liiketoiminta ei ole kannattavaa, mikäli asiakkaat eivät saavu 

tapahtumaan. Stellar City -organisaatio on joutunut taistelemaan entistä tiukemmin 

saadakseen asiakkaat valitsemaan juuri Stellar City -tapahtuman muiden tapahtumien 

sijasta. 

 

Tähän asti Stellar City -tapahtumat on tuotettu lippuriskillä. Taloudellinen 

menestyminen on riippunut 100%:sti paikalle saapuvasta lipun lunastaneista asiakkaista, 

sillä tapahtumasta on tullut tuotollinen vasta tietyn asiakasmäärän lunastettua lippunsa. 

Tampereella seuraajajoukon rakentaminen on onnistunut luontevasti ja markkinoinnin 

laajuus on riippunut tapahtumaorganisaation omasta viitseliäisyydestä. Mikäli 

tapahtumia toteutettaisiin tällä tavalla tapahtumia muilla paikkakunnilla, täytyy 

asiakaskunta rakentaa jälleen tyhjästä. 

 

Ravintolat ovat tottuneet ostamaan erikoisohjelmaa eri tapahtumatuottajilta. Tilanteen 

tekee haasteelliseksi se, että yksittäisen Stellar City -tapahtuman tuottaminen maksaa 

suhteessa enemmän kuin moni muu yökerhossa toteutettava klubitapahtuma. Syynä 

tähän on ulkomaalaisten artistien paisuttama artistibudjetti. 

 

Stellar City -brändin kantavat elementit itse tapahtumassa ovat monistettavissa ja 

vietävissä eri yökerhoihin ja eri paikkakunnille, mutta markkinointi nousee haasteeksi.  
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KUVA 2. Esimerkki Stellar City -tapahtumajulisteesta 

 

Stellar City on alusta saakka panostanut näyttävään ja näkyvään katumarkkinointiin. 

Tällä on korostettu kyseessä olevan merkittävä tapahtuma ulkomaisine pääesiintyjineen. 

 

 

1.1 Työn tavoite ja tarkoitus  

 

Tämän työn tavoite on kehittää Stellar City -tapahtumista kannattavaa liiketoimintaa. 

Kasvun hakeminen tapahtuminen määrää lisäämällä Tampereen alueella on 

haasteellista, sillä tapahtumaorganisaatio on havainnoinut kysynnän ja tarjonnan 

kohtaavan juuri neljässä vuotuisessa tapahtumassa. 

 

Työn tarkoituksena on kehittää vaihtoehtoinen liiketoimintamalli, jonka avulla kestävän 

klubitapahtumaliiketoiminnan tekeminen mahdollistuu Tampereella ja Tampereen 

talousalueen ulkopuolella. 
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KUVIO 1: Kehittämistehtävän lähestymismalli 

 

Työ nivoo yhteen ajatuksia kolmesta näkökulmasta brändin, yhteistyökumppanuuksien 

sekä liiketoimintamallin kautta, tapahtumatuotannon lainalaisuuksia seuraten (kuvio 1).  

 

Tapahtuman brändi vaikuttaa tapahtuman kiinnostavuuteen, niin yleisön kuin 

yhteistyökumppaneidenkin silmissä. Tapahtumaravintola ja tapahtumassa näkyvät 

potentiaaliset yhteistyökumppanit vaikuttavat asiakkaiden mielikuviin tapahtumasta ja 

päätökseen saapua tapahtumaan, eli tapahtuman lipputuloihin. Tapahtuman 

liiketaloudelliset edellytykset markkinointibudjetteineen sekä tapahtumassa esiintyvien 

artistien kiinnostavuus vaikuttaa tapahtuman brändiin, mutta mahdollisesti myös 

yhteistyökumppaneiden kiinnostukseen tehdä yhteistyötä tapahtumabrändin kanssa. 

 

Lopulta kuitenkin asiakas on keskiössä, sillä brändi, yhteistyökumppanuudet sekä 

liiketoimintamalli vaikuttavat kaikki asiakaskokemukseen (kuvio 1). 

 

 

1.2 Työn toteuttaminen  

 

Yritykset tarvitsevat jatkuvaa kehittämistyötä esimerkiksi kannattavuutensa 

parantamiseen tai kasvun aikaansaamiseen, toimintansa tehostamiseen ja prosessiensa 

kehittämiseen sekä uusille kohdemarkkinoille laajenemiseen. Kehittämistyössä uusi 
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tieto syntyy pääosin niissä ympäristöissä, joissa toiminta tapahtuu. Sovelluskohteessa 

syntyvä tieto nousee aidosta käytännön toiminnasta ja tarpeesta ratkaista ongelmia. 

(Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2009, 12, 22). 

 

Tämän työn lähestymistavaksi valittiin konstruktiivinen tutkimus. Konstruktiivinen 

tutkimus soveltuu lähestymistavaksi, kun tehtävänä on luoda konkreettinen tuotos, 

esimerkiksi tuote, järjestelmä, malli tai suunnitelma. Tuotokseksi saadaan 

merkityksellinen ja käytännössä hyödynnettävä rakenne, joka on uusi ja aiempaa 

parempi ratkaisu todelliseen ongelmaan. Uusi rakenne voi myös parantaa sitä edeltävän 

ominaisuuksia, toimintaprosessia tai tekniikkaa. (Ojasalo ym. 2009, 66) Uuden 

rakenteen luomisessa hyödynnetään olemassa olevaa teoreettista tietoa ja uutta 

empiiristä eli käytännöstä kerättävää tietoa (Ojasalo ym. 2009, 65). 

 

Konstruktiivisessa tutkimuksessa on oleellista sitoa käytännön ongelma ja sen ratkaisu 

teoreettiseen tietoon. On tärkeää, että ratkaisu osoittautuu toimivaksi, parhaimmillaan 

myös muualla kuin vain kohdeorganisaatiossa. Konstruktiivinen tutkimus on pitkälti 

suunnittelua ja käsitteellistä mallintamista sekä mallien toteutusta ja testaamista. 

(Ojasalo ym. 2009, 65) 

 

Asiantuntijatyön kehittämisessä käytetään usein yhteisöllisiä menetelmiä, kuten 

aivoriihityöskentelyä. Kehittämistyötä tehdään harvoin yksin: yleensä kehittämistyön 

tekijä toimii jollakin tavalla osana ryhmää, jolle asia kuuluu. Toimivat käytännön 

ratkaisut eivät siis synny pelkästään tiedon siirtämisen ja soveltamisen seurauksena, 

vaan uudet ratkaisut vaativat osallistujilta tiivistä yhteistyötä ja keskinäistä ymmärrystä. 

(Ojasalo ym. 2009, 40) 

 

Tämän työn ratkaisut ovat syntyneet maalis-marraskuun 2014 välisenä aikana 

verkostoja hyödyntämällä, sähköpostikyselyn, ravintola- ja ketjuanalyysin sekä 

opiskelijatyönä toteutetun bränditutkimuksen kautta.  Aivoriihityyppistä dialogia on 

hyödynnetty Stellar City -organisaation sisäisessä työskentelyssä. 

 

Verkostot 

Futuristicsin tapahtumatuottajat ja Ville Lope ovat omalla sarallaan toimineet 

tapahtumatuotannon ja elektronisen konemusiikin parissa 90-luvun loppupuolelta 

saakka. Vuosien varrella syntyneitä verkostoja on hyödynnetty laajasti tämän työn 
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aikana. Verkostoista löytyy kymmeniä tapahtumia toteuttaneita tekijöitä sekä satoja 

DJ:tä. Tämän verkoston kanssa käydyt keskustelut työn aikana ja vuosien varrella ovat 

osaltaan auttaneet jäsentämään ajatuksia laadukkaan yökerhotapahtuman tuottamisesta. 

 

Tämän työn puitteissa useaa tapahtuma-alan ammattilaista on haastateltu Facebookin 

välityksellä. Haastatellut ovat Relico Oy:n tapahtumatuotannosta vastaava 

koulutuspäällikkö Tero Nousiainen, Candyland-klubitapahtumaa tuottava Jani Kontturi 

sekä useita kansainvälisesti arvostettuja konemusiikkimassatapahtumia tuottanut Lauri 

Halonen. Haastatteluhetkellä Halonen työskenteli helsinkiläisessä 

tapahtumamarkkinointitoimisto Revoltti Oy:ssä. 

 

Yökerhotapahtumien tuottamisesta on käyty lukuisia keskusteluja ja neuvotteluja Night 

People Group Oy:n omistaman Tampereen Tivoli -yökerhon markkinointipäällikön 

kanssa sekä Restamax Oy:n yökerhotoiminnan linjajohtajan, markkinointipäällikön ja 

yksittäisten ravintoloiden ravintolapäälliköiden kanssa. 

 

Yökerhotapahtumatuotannon ulkopuolisen kuvan saamiseksi keskusteluja on käyty 

myös yökerhotapahtumista eroavien tapahtumien tuottajien kanssa. Tapahtumatuotanto 

Voltin toimitusjohtaja Niina Seppänen avasi ajatusmaailmaa liikunnallisten 

massatapahtumien taustalla. Tapahtumatuotanto Voltin tunnetuin tapahtuma on 

Likkojen Lenkki. Kansainvälistä näkemystä täydennettiin osallistumalla Amsterdam 

Dance Event -tapahtumaan lokakuussa 2014. Amsterdam Dance Event on tanssi- ja 

elektronisen musiikin tärkein ammattilaistapahtuma Euroopassa ja yksi tärkeimmistä 

koko maailmassa (Music Finland 2014). Osallistumisen syynä oli kansainvälisen 

verkoston tapaaminen, verkostoituminen sekä kansainvälisten toimijoiden 

benchmarkkaus. 

 

Dialogit 

Tämän työn ratkaisut ovat muodostuneet pitkien dialogien muovaamana. Keskusteluja 

tapahtumaorganisaation (Futuristics ja Ville Lope) sisäisesti on käyty kasvotusten, 

puhelimitse sekä sähköisesti koko opinnäytetyön ajan sekä Stellar Cityn elinkaaren 

alusta vuodesta 2012 alkaen.  

 

Keskusteluissa on käyty läpi Stellar Cityn nykytilannetta, tulevaisuuden 

mahdollisuuksia sekä tapahtuma-alan tilaa paikallisesti ja valtakunnallisesti. Samalla on 
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suunniteltu tulevia tapahtumia sekä ennakoitu alan trendejä ja hiljaisia signaaleja niin 

musiikin, yöelämän kuin politiikankin näkökulmista. Keskustelussa on peilattu omaa 

näkemystä verkostojen näkemyksiin.  

 

Toikon ja Rantasen (2009) mukaan dialoginen lähestymistapa korostaa kriittisen 

vuorovaikutuksen merkitystä. Kehittämistoiminta tähtääkin erilaisten näkökulmien 

esilletuomiseen. Ongelmat ja visio voidaan harvoin määritellä vain yhdestä 

näkökulmasta. (Toikko & Rantanen 2009, 71-72) 

 

Ravintola- ja ketjuanalyysi 

Osana kehitystehtävää toteutettiin ravintola- ja ketjuanalyysi, joka käydään tarkemmin 

läpi kappaleessa 4.2. Analyysissä listattiin potentiaalisten tapahtumakaupunkien 

potentiaaliset yökerhot omistuspohjan mukaan taulukkoon. 

 

Ravintola- ja ketjuanalyysin muodostamiseksi konsultoitiin Stereo:ID LTD Oy:n 

tuottaja Markus Syrjästä. Stereo:ID toteuttaa säännöllisiä DJ- ja ohjelmapalveluita 

yökerhoihin ja ravintoloihin valtakunnallisesti. Syrjänen omaa vahvan ja ajanmukaisen 

näkemyksen yökerhojen nykytilasta valtakunnallisella tasolla. 

 

Bränditutkimus 

Tämän työn aikana teetätettiin bränditutkimus Tampereen ammattikorkeakoulun 

Brändin hallinta -kurssin opiskelijaryhmällä. Tutkimus toteutettiin kokonaisuudessaan 

kesäkuussa 2014. 

 

Toimeksiannon (liite 1) tavoitteena oli saada kilpailija-analyysi Tampereen yöelämän 

kilpailevista toimijoista, tarjota konkreettisia tapoja aktivoida Stellar Cityn 

kohderyhmää sosiaalisessa mediassa, kehittää konkreettisia ja kustannustehokkaita 

ratkaisuja, joilla Stellar City brändin tunnettavuus Tampereen talousalueella nousee 

kohderyhmässään sekä ehdottaa potentiaalisia yhteistyökumppaneita, jotka sopivat 

Stellar Cityn brändiin. 

 

Stellar City oli brändinä sekä tapahtumana opiskelijaryhmälle uusi ja he olivat aiemmin 

tutustuneet yökerhoihin ja niissä järjestettäviin tapahtumiin ainoastaan yleisönä. 

Aineistosta päädyttiin tässä työssä käyttämään vain potentiaalisiin 
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yhteistyökumppaneihin liittyvää aineistoa, sillä se tarjosi luovia ja 

tapahtumaorganisaatiolle uusia yhteistyöehdotuksia. 

 

Sähköpostihaastattelut 

Kirjallisen teorian, ravintola- ja ketjuanalyysin, bränditutkimuksen, verkostojen 

hyödyntämisen ja dialogin lisäksi tässä työssä käytetään apuna sähköpostitse 

toteutettuja suomalaisten tapahtumatuottajien haastatteluja. Työn aikana kartoitettiin 

yhteensä 36 elektronisen tanssimusiikin tapahtumaa tuottanutta tapahtumatuottajaa, 

joista lähestyttiin kymmentä. Lähetettyihin sähköpostihaastatteluihin (Liite 2) vastasi 

kolme tapahtumatuottajaa. 

 

Haastatellut ovat seinäjokelaisen retroklubi Club Onniteekin promoottori, Rytmi-

Instituutin DJ- ja VJ-koulutuksen kehittämishankkeen projektipäällikkö sekä 

Konemusiikki ry:n puheenjohtaja Toni Kurkimäki, Future Bass ja Bass System -

tapahtumia toteuttava tamperelainen tapahtumatuottaja Mepi Puurtinen Futuristica 

Ay:stä sekä klubikiertueita, artistien keikkamyyntiä ja Solar Sound Festivalia tuottava 

Mr Live & Nordic Live Productions Oy:n Ari Myllyniemi. 

 

Kaikki haastatellut ovat toteuttaneet uransa aikana useita yökerhoissa toteutettuja DJ-

vetoisia tapahtumia. 

 

Tutkimuksellisuus 

Tutkimuksellinen kehittämistyö on ihmisten välistä vuorovaikutusta, kysymysten 

muotoilua ja tutkimista, tiedon tuottamista, uusien yhteistyösuhteiden rakentamista, 

muutoksen hakemista ja ohjaamista, liikkumista tuntemattomalla alueella, 

epävarmuuden kohtaamista sekä yllättävien haasteiden käsittelyä (Ojasalo ym. 2009, 

21). 

 

Tutkimuksellisuus ilmenee kehittämistyössä järjestelmällisyytenä, tiedon hankintana, 

analyyttisyytenä, kriittisyytenä sekä uuden tiedon luomisena ja jakamisena. 

Käytännössä erilaisia menetelmiä käyttämällä tunnistetaan, eritellään ja luodaan 

erilaisia näkökulmia, arvioidaan hankittua tietoa, omia valintoja, prosessia ja tuloksia ja 

haetaan sekä tutkittua että käytännön tietoa kehittämisen tueksi. (Ojasalo ym. 2009, 22) 
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Hiltusen (2009) mukaan tutkimuksen validiteetti on hyvä silloin, kun tutkimuksen 

kohderyhmä ja kysymykset ovat oikeat. Validiteetin arviointi kohdistaa yleensä 

huomionsa kysymykseen, kuinka hyvin tutkimusote ja siinä käytetyt menetelmät 

vastaavat sitä ilmiötä, jota halutaan tutkia. Sovellettavan tutkimusotteen tulee tehdä 

oikeutta tutkittavan ilmiön olemukselle ja kysymyksenasettelulle voidakseen olla validi. 

(Hiltunen 2009) 

 

Tässä työssä työn aihetta on tarkasteltu niin tilaajan kuin tuottajankin näkökulmasta 

hakien näkemyksiä muilta alalla toimivilta ammattilaisilta. Kaikki tämän työn tiimoilta 

haastatellut ihmiset ovat tapahtuma-alan ammattilaisia ja omaavat vahvan näkemyksen 

juuri yökerhotapahtumien tuotantoon. Näin ollen suoritetun tutkimuksen voidaan katsoa 

olevan validi. 
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2 TAPAHTUMATUOTANTO 

 

 
 

Tapahtumat ovat parhaimmillaan kuin suuria tarinoita. Hyvässä tarinassa on juoni, 

yllätyksellisyyttä, onnellinen loppu sekä osuvat näyttelijävalinnat, ja tarina vie 

mukanaan – tästä on kyse myös tapahtumassa. Juoni on se punainen lanka ja idea, jonka 

ympärille tapahtuma on rakennettu. Idean mukaan on valittu tapahtumapaikka ja 

esiintyjät. Onnistuneessa tapahtumassa on kohderyhmää ilahduttavaa yllätyksellisyyttä 

sekä yksityiskohtia. (Vallo & Häyrinen 2014, 109) 

 
Tapahtumalla tehdään muistijälki ihmisen mieleen. Kiitettävästi toteutettu tapahtuma, 

joka lisäksi ylittää läsnäolijan odotukset, muistetaan ja sitä muistellaan pitkään. 

Tällaisista asiakaskokemuksista kerrotaan herkästi sosiaalisessa mediassa. (Vallo & 

Häyrinen 2014, 229) 

 

Asiakaskokemus on niiden kohtaamisten, mielikuvien ja tunteiden summa, jonka 

asiakas yrityksen toiminnasta muodostaa. Asiakaskokemus ei ole rationaalinen päätös 

vaan kokemus, johon vaikuttavat vahvasti myös tunteet ja alitajuisesti tehdyt tulkinnat. 

Tämän vuoksi ei ole täysin mahdollista vaikuttaa siihen, millaisen asiakaskokemuksen 

asiakas muodostaa. Yritykset voivat pyrkiä vaikuttamaan siihen millaisia kokemuksia 

he pyrkivät luomaan. (Löytänä & Kortesuo 2011, 11) On kuitenkin pidettävä mielessä, 

että mikä on yhdelle itsestäänselvyys, saattaa tuottaa toiselle vahvan 
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asiakaskokemuksen. 

 
Yökerhoissa toteutettavissa klubitapahtumissa on tiettyjä vakiintuneita toimijatahoja. 

Candyland-klubitapahtumaa tuottava Jani Kontturi (2014) sekä Relico Oy:n 

tapahtumatuotannosta vastaava koulutuspäällikkö Tero Nousiainen (2014) vahvistavat 

toimijatahot oikeellisiksi. 

 
Tapahtumatuottaja / promoottori: Vastaa tapahtumabrändistä, tapahtuman artisteista, 

musiikkilinjauksesta sekä -tyylistä. Vastaa tapahtuman markkinoinnista ja siitä, että 

tavoiteltava yleisö myös saapuu paikalle. Tämä on taho, jonka tulee tietää tarkasti 

asiakaskunnan maku ja alan trendit. 

 
Yökerho / tila: Vastaa tilojen hallinnoimisesta, tarjoilun toteuttamisesta, 

baari/turvallisuus/siisteyshenkilöstöstä sekä tilan toimivuudesta. Useassa tapauksessa 

ravintotilan omaa äänentoistoa ja valaistusta voidaan hyödyntää klubitapahtuman 

teknisessä toteutuksessa. Joskus ravintolan tekniikka ei kuitenkaan ole riittävä 

klubitapahtumien vaatimalle äänenlaadulle ja -paineelle. Tällöin tapahtumatuottaja 

hankkii paikalle korvaavaa tai täydentävää tekniikkaa. 
 
Yhteistyökumppanit: Haluavat tavoittaa tapahtuman kohderyhmän markkinoinnin 

ja/tai tapahtumanäkyvyyden kautta. Näkyvyys voidaan toteuttaa esimerkiksi 

printtimarkkinoinnissa logonäkyvyydellä (passiivista) tai tapahtumassa 

tuotepromootiolla (aktiivista). 
 
Asiakkaat: Oikea tapahtuma, oikeassa paikassa ei ole vielä yhtään mitään, mikäli 

asiakaskuntaa ei tavoiteta. Asiakkaat luovat tapahtuman tunnelman. 

 
Markkinointi & brändi: Tapahtuman idean ja puitteet voi kopioida, mutta ei 

tapahtuman henkeä, joka luodaan ihmisten välille (Vallo & Häyrinen 2014, 251). 

Markkinoinnilla vaikutetaan asiakkaan mielikuviin tapahtumasta ennen tapahtumaa, 

tapahtumassa olevilla yksityiskohdilla lunastetaan asiakaan odotukset ja onnistuneella 

artistivalinnalla (ohjelmalla) viimeistellään ikimuistoisen elämyksellinen ravintolailta.  
 
Artistit: Tapahtumatuottaja vastaa siitä, että tapahtumassa esiintyvät artistit sopivat 

brändin imagoon ja ovat asiakkaita kiinnostavia, tunnettavia ja ajankohtaisia  artisteja. 
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Edellä mainittujen lisäksi klubitapahtuman perusasioihin voidaan laskea kuuluvan 

esimerkiksi tapahtuman aikataulutus, lipunmyynnin sujuvuus, tekniikan toimiminen, 

toimiva anniskelu, tapahtumatila sekä monet muut pienet käytännön asiat, kuten wc-

tilat, tupakointimahdollisuudet, eteispalvelu jne. 

 

 

2.1 Tapahtuman toimintaidea  

 

Kun mitä tahansa yleisötapahtumaa lähdetään ideoimaan ja valmistelemaan, voidaan 

soveltaa seitsemästä erillisestä asiaryhmästä koostuvaa toimintaidea-mallia (kuvio 2). 

 

 
 

Kuvio 2. Tapahtuman toimintaidea (Kauhanen, Juurakko & Kauhanen 2002, 35) - 

asettelua muutettu. 

  

Kauhasen ym. (2002, 35) mukaan yleisötapahtuman onnistumiseksi näiden elementtien 

tulee olla tasapainossa keskenään. Nämä toimintaidea-mallin elementit voidaan ilmaista 

seitsemällä kysymyksellä. 

 

2.1.1 Mitä – tapahtuman sisältö eli tuote 

 

Ensimmäiseksi on saatava vastaus siihen, minkälaisesta tapahtumasta on kyse. Tässä 

vaiheessa on syytä keskustella yksityiskohtaisemmin tuotteen sisällöstä: tämä tarkoittaa 

yksityiskohtaisempaa ideaa mahdollisista esiintyjistä, oheispalveluista jne. (Kauhanen 

ym. 2002, 36) Sisällölliset tavoitteet ovat aina merkittävässä roolissa tapahtumissa, 
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joissa esittävä taide on liikeideana. Ohjelman tasokkuus ja mielenkiintoisuus on 

monissa tapahtumissa lipunmyynnin ja taloudellisen menestyksen ehdoton edellytys. 

(Kauhanen ym. 2002, 46) 

 

Järjestävän tahon ulkoisen imagon rakentaminen tai kohentaminen ovat myös useiden 

yleisötapahtumien keskeisiä sisällöllisiä tavoitteita. Tavoitteena voi olla myös kerätä 

yhteen ihmisiä, jotka ajattelevat samantapaisesti joistain asioista. (Kauhanen ym. 2002, 

46) Kurkimäki (2014) on kokenut oman tapahtumatuotannon kautta, että taustatyön, 

artistivalintojen ja muun ohjelman toimivaksi saamisen myötä klubille kehittyy ennen 

pitkää oma identiteetti ja henki, jolloin hyvä tuote markkinoi itse itsensä. Kurkimäki 

korostaa, että työn laadun täytyy silti pysyä kovatasoisena. 

 

Stellar Citylle asetettiin tavoitemielikuva tasokkaasta, suuren mittakaavan 

konemusiikkiklubista. Tapahtumien kirkkaimpina tähtinä loistavat ulkomaiset 

konemusiikkiartistit, jotka yhdistelevät tyylikkäästi uusimpia tuulia trancen ja housen 

saralta. Näistä elementeistä syntyy ihmisiä yhdistävä, valovoimainen tapahtuma, joka 

tarjoaa kokonaisvaltaisia klubielämyksiä kaikille aisteille. 

 

2.1.2 Kenelle gmail asiakas eli kohderyhmä 

 

Tapahtuman luonteen määrittelemisen jälkeen on pohdittava potentiaalista 

asiakaskuntaa eli kenelle tapahtuma järjestetään ja keitä tilaisuuteen halutaan 

(Kauhanen ym. 2002, 36). Vallon ja Häyrisen (2014, 229) mukaan tapahtumaa ei tehdä 

itselle vaan kutsutulle kohdejoukolle, jonka on saatava kokea olevansa tervetullut ja 

haluttu tapahtumaan.  

 

Kurkimäen (2014) mukaan teeman ja musiikkilinjauksen täytyy osua maaliin 

sataprosenttisesti, jotta tapahtuma menestyisi; ellei kyseessä ole kaupungin 

ykköspaikka, joka on aina täynnä riippumatta ohjelmasta. Tähän pystyvät vain ns. 

hommassa sisällä olevat promoottorit, tai sitten sellaiset jotka ymmärtävät hommata 

tapahtumiaan edistämään sellaisia apureita, jotka tuntevat skenen ja asiakkaat. Keski-

ikäinen promoottori ei välttämättä ole sopivin tekemään tapahtumaa 18–22 -vuotiaille ja 

parikymppisen voi olla vaikeaa ymmärtää retroklubia. 
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Stellar Cityn projektiorganisaatio muodostui Ville Lopen ilmaistua Futuristicsille 

kiinnostuksensa järjestää laadukkaita trancetapahtumia Tampereella. Vuodesta 2008 asti 

toimineen Futuristicsin vahvuus oli nuorille aikuisille suunnattujen klubitapahtumien 

tuotannossa ja katumarkkinoinnissa. Lope omaa laajan kansainvälisen verkoston ja 

vahvan osaamisen trance-musiikin saralta. 

 

2.1.3 Miksi – tapahtuman tavoite 

 

Kun tapahtumaa lähdetään ideoimaan, tulee lähteä liikenteeseen siitä, miksi tapahtuma 

halutaan järjestää? Onko tarkoituksena organisaation imagon kohottaminen ja 

kiillottaminen, taloudellinen tulos tai jokin muu? (Kauhanen 2002, 36) 

 

Tampereella on järjestetty vuosien varrella hienoja tranceklubitapahtumia kuten Dive, 

Iglu, Liquid, Madwave, One. Syksyllä 2011 yksikään näistä maineikkaista klubeista ei 

enää jatkanut toimintaansa. Potentiaalinen asiakaskunta oli jo olemassa, mutta heille ei 

järjestetty soveltuvia tapahtumia. Stellar City perustettiin täyttämään muodostunutta 

trance-tapahtumatyhjiötä. Taustalla toimi myös tapahtumatuotantotiimin visio 

Tampereen nostamisesta kansainvälisen klubikansan tietoisuuteen. 

 

Lisäkasvua on lähdetty tavoittelemaan yökerhon oman asiakaskunnan lisäksi 

korkeakoulutetuista nuorista aikuisista. Markkinointia on alusta alkaen suunnattu 

tamperelaisille korkeakouluopiskelijoille. 

 

2.1.4 Milloin – ajankohta 

 

Tapahtuman ajankohdalla on erittäin suuri merkitys. Tapahtuman luonne ja 

asiakaskunta määrittelevät hyvin pitkälle tarkoituksenmukaiset ajankohdat. (Kauhanen 

ym. 2002, 37) Suomen lyhyen ja valoisan kesän vuoksi pimeisiin yökerhotiloihin 

toteutetut klubitapahtumat eivät ole kesäisin yleisön suosioissa. Kesäaikaan järjestetään 

paljon festivaaleja, jotka taistelevat myös Stellar Cityn potentiaalisen asiakaskunnan 

huomiosta. Tämän vuoksi Stellar City -tapahtumia ei toteuteta kesällä. 

 

Viikonpäivällä ja kellonajalla on suuri merkitys (Kauhanen ym. 2002, 37). Stellar City -

tapahtumat toteutetaan aina viikonloppuisin. Stellar City -tapahtumat on jouduttu 

toteuttamaan perjantaisin, sillä suomalaiset yökerhot saavuttavat hyvän 
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asiakaskuntamäärän lauantaisin ilman erikoisohjelmaa, mutta perjantaisin 

asiakasmäärän lisääminen on toivottavaa. Viikonloppujen lisäksi tapahtumia on 

mahdollista toteuttaa arkipyhiä edeltävänä arkipäivänä, kuten Helatorstaita edeltävänä 

keskiviikkoiltana. 

 

Kurkimäen (2014) mukaan hyvä tapahtuma oikeaan hintaan oikeassa paikassa, mutta 

vääränä päivänä, voi olla katastrofi. Hän käyttää esimerkkinä äitienpäivän vastaiseksi 

lauantaiksi järjestettyä tapahtumaa asiakaskunnalle, joista iso osa juhlii seuraavana 

päivänä äitienpäivää kotonaan tai oman äitinsä luona. Tällöin paikassa voi olla hiljaista. 

Jos kaupungin toisella laidalla (tai naapurissa) on tapahtumapäivänä esimerkiksi baarin 

loppuunmyynti-ilta ja juomia myydään polkuhinnoin, artistivalinnalla ei ole vaikutusta 

illan houkuttelevuuteen. 

  

Yökerhot ovat lähes poikkeuksetta avoinna klo 22.00 - 03.30. Stellar City -tapahtumat 

toteutetaan yökerhon totuttuna aukioloaikana, sillä asiakkaat ovat tottuneita perinteisiin 

aukioloaikoihin. Suomen lainsäädäntö sallii yökerhon avaamisen aiemmin, mutta 

aikaisemmin avaamisesta koituvia henkilöstökustannuksia ei välttämättä saada peitettyä 

aikaisemman avaamisen tuomilla myyntituotoilla. 

 

2.1.5 Missä - paikka 

 

Stellar City -tapahtumat ovat järjestetty tähän mennessä kahdeksan kertaa 

tamperelaisissa yökerhoissa ja kertaalleen Tampereen Tullikamarin Pakkahuoneella. 

Tapahtumapaikalla on keskeinen merkitys tapahtuman onnistumiseksi – 

tapahtumapaikan sijainti kohderyhmään nähden on merkittävä tekijä. (Kauhanen ym. 

2002, 38)  

 

Puurtinen (2014) tarkastelee tilan valintaa asiakkaiden näkökulmasta: Jotkut tilat 

sopivat tietynlaiseen musiikkiin paremmin kuin toiset ja tämäkin on mietittävä tarkkaan 

ja myös asiakkaan näkökulmaa miettien. Sopiiko suunnitellun tilan imago tapahtuman 

imagoon ja tavoitemielikuvaan, joka potentiaalisilla asiakkailla tapahtumasta on? 

Tapahtumapaikan imago saattaa lisätä kiinnostusta tai vastaavasti vähentää sitä. 

(Kauhanen ym. 2002, 38-39) 
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Tapahtuman yleisilmeen luominen rakenteilla, kalusteilla ja somistuksella on tärkeää. 

Kauhanen ym. (2002) kehottavat miettimään kyseisen sektorin palveluita ja 

hyödykkeitä, joita ehdottomasti tarvitaan. (Kauhanen ym. 2002, 80) Tapahtuman 

yleisilmeeseen voidaan vaikuttaa useilla eri somistuselementeillä, kuten erilaisilla 

esiintymislavoilla ja korokkeilla, tilavalaisulla, kylteillä, opasteilla, banderolleilla ja 

mainosteippauksilla. Tilapäisiä rakenteita suunnitellessa on kuitenkin syytä pitää 

mielessä turvallisuusnäkökohdat kuten varauloskäynnit, poistumistiet ja materiaalien 

palosuojaus. Tapahtuman valaistuksen suunnittelussa on huomioitava erikseen 

esiintyjien valaisu sekä erilaiset tila- ja tunnelmavalaisut. Jälkimmäiset ovat varsinkin 

sisätiloissa olennainen osa sisustusta. (Kauhanen ym. 2002, 80-81) 

 

Stellar Cityn tapahtumapaikoiksi on valittu tamperelaisia yökerhoja kolmesta syystä. 

 

1) Tapahtuman imagoon vaikuttavat itse tuote, paikka, esiintyjät ja muut 

yhteistyökumppanit ja niiden imago (Kauhanen ym. 2002, 40). Jotta tavoitemielikuva 

tasokkaasta, suuren mittakaavan konemusiikkiklubista toteutuisi tulee tapahtumapaikka 

olla elegantti ja asiakaskunnan suosima.  

 

2) Tapahtumatuotantokustannuksien kattamiseksi ja voiton tekemiseksi Stellar Cityn 

oman asiakaskunnan lisäksi tarvitaan yökerhon omaa vakiintunutta asiakaskuntaa 

tuomaan lipputuloja. 

 

3) Yökerhoissa toimiminen on usein kustannustehokkaampaa kuin muunneltavaan 

tilaan rakennettavan tapahtuman toteuttaminen. Toteuttamalla tapahtuman yökerhossa 

säästytään tilavuokralta ja suurilta osin henkilöstökuluilta. Usein yökerhoissa olevaa 

ääni-, valo- ja esitystekniikkaa voi hyödyntää kokonaisuudessaan tai osana 

tapahtumatuotantoa, jolloin tekniikan vuokrauskustannukset pysyvät matalina tai 

poistuvat kokonaan.  

 

Yökerhoissa on lisäksi valmiina turvatekniikka, -henkilöstö sekä tarvittavat lupa-asiat 

laadukkaan ravintolatoiminnan toteuttamiseksi. 

 

Tapahtuman toteuttaminen yökerhossa on kuitenkin haaste Stellar City -organisaatiolle, 

tapahtumapaikkaa ei voi vain valita ja vuokrata, vaan yökerhot päättävät itse 

erikoisohjelman tilaamisesta. Mahdolliset muut yökerhon tilaamat tapahtumat ovat 
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myös haaste: tapahtumapäiviä ei ole tarjolla rajattomasti ja tapahtumatuottajien 

keskeinen taistelu tapahtumapäivistä suosituimmissa yökerhoissa on jatkuvaa. 

 

2.1.6 Miten – järjestävän organisaation tapa toimia 

 

Kauhasen ym. (2002) esittelemässä tapahtumien toimintaideassa tapa toimia käsittää 

organisaation taloudelliset ja henkiset voimavarat sekä varsinaisen toimintatavan. 

Yleisötapahtumaa ideoidessa on syytä pitää mielessä tapahtumaa suunnittelevan 

organisaation henkilöstön innokkuus, halu ja osaaminen. (Kauhanen ym. 2002, 39)  

 

Uuden tapahtuman tekeminen uudella tiimillä on kaikkein vaikeinta ja riskialteinta. 

Kokeneet tapahtumanjärjestäjät ovat ensiarvoisen tärkeitä, mutta myös uutta verta 

tarvitaan perinteistenkin tapahtumien kehittämiseksi. (Kauhanen ym. 2002, 39)  

 

Kauhanen ym. (2002) kehottavat keskustelemaan käytettävässä olevasta omasta rahasta 

tai ulkopuolisesta rahoituksesta – tai niistä on oltava ainakin hyvä ideoita ja arvauksia. 

Tässä vaiheessa on syytä myös keskustella mahdollisista riskeistä ja niiden 

minimoimisesta. Kuka kattaa tappion? (Kauhanen 2002, 39) Stellar City -

organisaatiossa tapahtumien taloudellinen tuotto ja mahdollinen tappio jakautuu 

tuottajaosapuolille tasan 50/50. Tapahtumat ovat tulorahoitteisia, mutta tapahtuman 

toteuttamisesta koituvat kustannukset kuten markkinointikulut ja artistien palkkiot sekä 

matkakulut ovat etupainotteisia.  

 

2.1.7 Mielikuva – järjestävän yhteisön ja kumppaneiden imago 

 

Vallon ja Häyrisen (2014) mukaan jokaisella tapahtumalla pitää olla selkeä pääviesti ja 

mahdollisesti sitä tukevia sivuviestejä. On todennäköisempää, että osallistuja muistaa 

yhden selkeän viestin kuin useiden viestien sekamelskan. Tapahtumanjärjestäjän on 

ennen tapahtumaa mietittävä nämä viestit itselleen selviksi, jotta niiden välittämistä itse 

tapahtumassa voidaan vahvistaa eri elementeillä. (Vallo & Häyrinen 2014, 116) 
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Kuvio 3. Tapahtuman viestiin vaikuttavat tekijät (Vallo & Häyrinen 2014, 118) 

 

Tapahtuman viestiin vaikuttavat organisaation omien tavoitteiden lisäksi muun muassa 

tapahtumapaikka, teema, tarjoilu, ohjelma sekä ajankohta (kuvio 3). Vallo ja Häyrinen 

(2014) korostavat jokaisen tapahtuman olevan viesti itsessään. Teeman on kuljettava 

läpi koko tapahtuman. Sen on näyttävä koko tapahtuman ajan kutsusta aina 

jälkimarkkinointiin saakka. Teeman on puhuteltava vastaanottajaa jo kutsusta lähtien. 

(Vallo & Häyrinen 2014, 116, 199) Stellar City -tapahtumat on pyritty järjestämään 

kaupungin näyttävimmässä yökerhossa ja tapahtuman graafinen ilme ja viestintä pyritty 

pitämään samanlaisena ennakko- ja jälkimarkkinoinnissa sekä tapahtuman aikana. 

 

Perinteeksi muodostuneella tapahtumalla on oma profiilinsa ja imagonsa ja vastaavasti 

tapahtuman järjestäjillä on omalla toimialallaan ja toiminta-alueellaan aina jonkinlainen 

imago (Kauhanen ym. 2002, 40). Stellar Cityn tavoitemielikuva ei ollut samalla linjalla 

Futuristicsin imagon kanssa, joten Stellar Cityn alkutaipaleella tapahtumat järjestettiin 

yleisön tietämättä tapahtuman varsinaisia järjestäjiä. Stellar Cityn vakiinnutettua 

paikkansa tamperelaisessa yöelämässä ja Futuristicsin uudistettua tapahtumien ilmettään 

oli luontevaa tuoda Futuristicsin panos Stellar Cityssä laajemmin esiin. 

 

 

2.2 Tapahtumatuotannon haasteet 

 

Tapahtumaa tehtäessä suunnitellaan jotakin, mikä tapahtuu konkreettisesti vasta 

tulevaisuudessa. Siksi on tärkeää, että projektipäälliköllä on selkeä visio siitä, 

millaisesta tapahtumasta on kyse ja miltä kaikki valmiina näyttää. Tapahtuman järjestäjä 

on vastuussa kokonaisuuden toimimisesta. Jokainen pieninkin yksityiskohta pitää 

varmistaa. Suurpiirteisyys kostautuu ennemmin tai myöhemmin ja siksi kokeneet 

tapahtumantekijät ovatkin todellisia yksityiskohtien hallinnan mestareita. Oppinsa he 

ovat yleensä saaneet kantapään kautta. (Vallo & Häyrinen 2014, 95, 230) 
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Kuvio 4. Tapahtumaprosessin vaiheet aikajänteellä.  

 

Tapahtuma on prosessi, jossa on kolme vaihetta (kuvio 4): suunnittelu-, toteutus- ja 

jälkimarkkinointivaihe (Vallo & Häyrinen 2014,107). Klubitapahtumiin käytettävä 

suunnittelu-, järjestely- ja markkinointityö on vahvasti etupainotteista. Itse tapahtuma 

on ohi muutamassa tunnissa kun vastaavasti tapahtuman jälkihoitoon voi vierähtää taas 

viikkoja. 

 
Yökerhotapahtumia toteuttaessa koko ravintolahenkilökunta mukaan lukien 

eteispalveluhenkilöstö ja järjestyksenvalvonta on hyvä saattaa ajantasalle tapahtuman 

luonteenpiirteistä. Asiakaskunta yhdistää ravintolan oman henkilökunnan toiminnan 

osaksi tapahtumaelämystään. Tapahtumabrändin vastainen toiminta tai 

asiakaspalvelutilanteessa sanottu puolihuolimaton kommentti voi aiheuttaa haastaviakin 

tilanteita.  
 
Stellar City -tapahtumissa on pyritty pitämään paikalla olevalle 

ravintolahenkilökunnalle pieni tapahtumapalaveri illan kulusta ja aikataulusta, 

tapahtuman luonteesta ja oletetun asiakaskunnan demografiasta ennen ovien avaamista 

yleisölle. Usein kuitenkin ravintolahenkilökunnan työvuorot ovat rytmitetty alkamaan 

porrastetusti, jolloin kaikki työntekijät eivät välttämättä ole paikalla palaverissa. Tällöin 

vastuu informaation kulkemisesta siirtyy esimiehille. 

 
Ravintoloiden ketjuuntuminen on hankaloittanut valtakunnallisten 

tapahtumakiertueiden toteuttamista. Tähän asti toteutetuista Stellar City -tapahtumista 

valtaosa on toteutettu Suomen johtavan yöravintolaketjun Restamaxin ravintoloissa. 

Kyseisellä ketjulla on kuitenkin Stellar Cityn profiiliin soveltuvia ravintoloita vain 

kuudella paikkakunnalla: tästä listasta puuttuu merkittäviä talousalueita kuten Helsinki, 

Turku & Oulu.  

 

Kiertueesta puhuttaessa yhteistyökumppanit haluavat lähes poikkeuksetta suuremman 
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peiton kuin kuusi kaupunkia. Poistuttaessa ravintola-yhteistyökumppanin omista 

kaupungeista, he eivät tietenkään halua, että tapahtumia toteutetaan suurimman 

kilpailijansa tiloissa. Kaikista tavoitelluista kaupungeista ei kuitenkaan löydy Stellar 

Cityn profiiliin soveltuvaa yökerhoa, joka kuuluisi kolmannelle, puolueettomalle 

osapuolelle. Tämä tuo kiertueen toteuttamiseen mittavan haasteen. 
 
Brändi on myös se, mitä yökerhot ja potentiaaliset yhteistyökumppanit varjelevat. 

Soveltuuko sovittu ohjelma sittenkään heidän ravintolaansa sataprosenttisesti? 

Pelottaako illan musiikkilinjaus kanta-asiakkaita pois? Tuoko tapahtumaan käytetty 

aika, vaiva ja rahallinen panos tuottoa ja lisämyyntiä normaaliin yökerhoiltaan 

verrattuna? 

 
Yhteistyökumppanit haluavat mahdollisimman suuren peiton kiertueelle, jotta saavat 

mahdollisimman suuren näkyvyyden. 
 
Istuuko yhteistyökumppanin brändi yökerhoympäristöön ja tapahtuman luonteeseen? 

Onko klubin paikallisuus etu vai heikkous? Paikallisesti toimivana brändin on hankala 

saada suuria valtakunnallisia brändejä mukaan tapahtumaan, kun vastaavasti 

paikallisilla toimijoilla ei ole intoa tai mahdollisuutta laajentaa toimintaansa uusille 

paikkakunnille. 

 
Soveltuvien tapahtumapäivien saaminen ravintoloilta on muodostunut haasteeksi. 

Median maalailemasta lamasta huolimatta (tai juuri siitä johtuen) paikkakuntien 

johtavat yökerhot täyttyvät äärimmilleen lauantaisin, mutta ilman erikoisohjelmaa 

perjantait ovat pääsääntöisesti rauhallisia. Stellar Cityn on hyvin hankala saada 

tapahtumapaikkoja lauantaille, sillä suositut yökerhot täyttyvät lauantaisin ilman 

erikoisohjelmaakin. Ravintolat eivät halua luovuttaa lipputuloista syntyvää tuloa tällöin 

ulkopuolisille. 
  
Artistikulut tuovat tapahtumatuottajan näkökulmasta lisäkustanteita, sillä lauantai-

päivien puuttuessa ulkomaalainen artisti ei voi soittaa kahta keikkaa Suomessa saman 

viikonlopun aikana. Tämä pitää tapahtuman toteuttamisen kustannukset korkeina.  
 
Suuret vaihtelut ja trendit ravintola-alalla pitävät huolen siitä, että isojen 

ravintolaketjujen kanssa on vaikea sopia edes kahden tapahtuman järjestämisestä 
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puhumattakaan kahden päivämäärän sopimisesta kerralla. Tämä kumuloituu 

artistibudjettiin, sillä useamman DJ:n bookkaus kerralla voi tuoda merkittäviä 

kustannussäästöjä. 
 
Ratkaisu voi kuitenkin löytyä yhteistyöstä: ravintolaketjut hakevat ravintolakohtaisiin 

konsepteihinsa istuvia tapahtumia, joita toteuttaa. Valtakunnallisella tasolla toimivat 

yritykset ovat avoimia yhteistyölle, jolla tavoittaa aktiivisesti rahaa käyttävät nuoret 

aikuiset. 

 

Artistien merkitys tapahtuman onnistumiseen  

Klubitapahtumissa artistin merkitys illan onnistumiseen on ylikorostunut. Kauhanen 

ym. (2002) esittävät kolme tärkeää kysymystä tapahtuman artistia valittaessa: Onko 

esiintyjä tapahtuman kohderyhmän näkökulmasta mielenkiintoinen? Onko esiintyjän 

maine linjassa tapahtuman ja taustaorganisaation kanssa? Onko esiintyjän 

palkkiopyyntö oikea suhteessa vetovoimaan? (Kauhanen ym. 2002, 76)  

 
Kurkimäki (2014) korostaa pelikentän tuntemusta. Kenelle tapahtuma tehdään ja minkä 

arvoisia artistit ja dj:t ovat? Artistien vetovoimaa pitää osata arvioida – vetovoima voi 

vaihdella jopa alueittain. Pitää ottaa selvää, onko artisti yhtä kovassa kunnossa kuin 

vaikkapa vuosi, pari tai kymmenen vuotta sitten. Jos näiden asioiden eteen ei näe 

vaivaa, tapahtumalla on suurempi mahdollisuus epäonnistua. Tapahtumatuottajana 

Stellar City -organisaation on seurattava, mitä trancen maailmassa tapahtuu: mitkä 

artistit ovat nousussa, mitkä vastaavasti laskussa? Joskus artistivalinnan onnistuminen 

vaatii intuitiivisia päätöksiä. 

 
Puurtisen (2014) mukaan artistien esiintymiskorvaukset ovat nousseet muutamassa 

vuodessa räjähdysmäisesti ja artistien määrä on kasvanut. Nuoret asiakkaat tiedostavat 

mikä on suosittua ja mikä ei, jolloin järjestäjänä on mietittävä erittäin tarkasti, mikä 

artisti kannattaa tuoda Suomeen keikalle. Artistibookkauksen epäonnistuessa voi 

taloudelliset seuraukset nousta suuriksi.  

 
Kokemusten luominen edellyttää, että yritys asettaa asiakkaan toimintansa keskiöön ja 

järjestää sitten omat toimintonsa asiakkaan ympärille luomaan kokemuksia ja arvoa 

asiakkaalle. Kun yritys luo kokemuksia, se voi erilaistaa toimintansa jopa uniikille 

tasolle. Kun toiminta on uniikkia, ei hintakilpailu uhkaa: kilpailijoilla ei ole tarjota 
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mitään vastaavaa, eikä asiakas voi tehdä hintavertailua. (Löytänä & Kortesuo 2011, 19) 
 
Saarelaisen (2012) resepti pitkäjänteiseen menestykseen on: “Lupaa kiinnostavasti, 

mutta älä liikaa. Ylitä odotukset sopivasti.” (Saarelainen 2012, 50) Odotuksiin pystytään 

vaikuttamaan viestinnällä ja markkinoinnilla. Odotuksia voi nostaa myös jatkuvalla 

hyvällä toiminnalla, jonka vaikutuspiiriin kuuluu olemassa oleva asiakaskunta. 

Suositusten kautta vaikutuspiiri laajenee huomattavasti. Suositukset ovat erinomainen 

keino sekä vaikuttavuuden että kustannustehokkuuden kannalta. (Saarelainen 2012, 49) 

 
Stellar Cityn tapauksessa erottautuminen tapahtuu artistivalinnoilla. Artistivalinnan 

merkitys korostuu alakulttuuriin tuotetuissa tapahtumissa, sillä artisteilla ja musiikin 

alagenrellä on oma seuraajakuntansa. 

 

 

2.3 Tapahtumakokemus 

 

Hyvä ja tuloksekas tapahtuma syntyy, kun kaikki tapahtumatuotannon osa-alueet on 

ensin tarkkaan ajateltu läpi, suunniteltu ja sitten toteutettu tarkasti ja vilpittömän 

intohimoisesti. Tapahtuma on ainutkertainen. Onnistuessaan se synnyttää ainutkertaisia 

muistijälkiä, joita ei voi kukaan ottaa pois. (Muhonen & Heikkinen 2003, 126) 

 

Löytänän ja Kortesuon (2011) mukaan hyvä asiakaskokemus yllättää ja luo elämyksiä, 

jää mieleen sekä saa asiakkaan haluamaan lisää. Parhaimmillaan asiakaskokemus 

vahvistaa asiakkaan minuutta, identiteettiä ja omakuvaa. Mitä vahvempia tunteita, 

kohtaamisia ja mielikuvia syntyy, sitä vahvempi on asiakaskokemus. (Löytänä & 

Kortesuo 2011, 43-49) 

 

Asiakaskokemus ei ole rationaalinen päätös vaan kokemus, johon vaikuttavat vahvasti 

myös tunteet ja alitajuisesti tehdyt tulkinnat. Siksi ei ole täysin mahdollista vaikuttaa 

siihen, millaisen asiakaskokemuksen asiakas muodostaa. Yritykset voivat pyrkiä 

vaikuttamaan siihen, millaisia kokemuksia he pyrkivät luomaan. (Löytänä & Kortesuo 

2011, 11) 

 

Asiakaskokemusta peilataan aiempien kokemuksiemme sekä viestinnän luomaan 

mielikuvaan tai muutoin syntyneeseen yleiseen käsitykseen, eli odotuksiin. Asioiden 
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hoituminen sovitulla tavalla ja ajallaan riittää yleensä useimmille asiakkaista. 

Aktiivisuus, asiantuntemus ja ystävällisyys ovat jo luokiteltavissa kilpailueduksi. 

(Saarelainen 2012, 42-43) 

 

Vallo & Häyrinen (2014) mieltävät onnistuneen tapahtuman tähdeksi, joka koostuu 

kahdesta kolmiosta: operatiivisesta ja strategisesta. Kummassakin kolmiossa on kolme 

kysymystä, joihin pitää osata vastata tapahtuman suunnittelun alkuvaiheessa (kuvio 5). 

 

 
 

Kuvio 5. Strategisen kolmion kysymykset + operatiivisen kolmion kysymykset = 

onnistuneen tapahtuman malli. (Vallo & Häyrinen 2014, 103-106) 

 

Strateginen kolmio 
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Strateginen kolmio vastaa kysymyksiin miksi ja kenelle tapahtuma järjestetään sekä 

mitä, missä ja milloin järjestetään. Tapahtumaorganisaation johdolla pitää olla vastaus 

strategisen kolmion kysymyksiin. Strategisen kolmion kolme kysymystä antavat 

vastauksen tapahtuman ideasta. Ideasta voi syntyä tapahtumakonsepti, joka voi olla 

monivuotinen. (Vallo & Häyrinen 2014, 103-105) 

 

Stellar Cityn tapahtumakonsepti on toteuttaa laadukkaita nuorille aikuisille suunnattuja 

kansainvälisesti tunnettujen trance-DJ:n tähdittämiä tapahtumia paikkakunnan 

ykkösyökerhoissa. Laadukkuus näkyy myös siinä, että nk. normaali yökerhoasiakas 

tuntee olonsa kotoisaksi. 

 

Operatiivinen kolmio 

Operatiivisessa kolmiossa vastataan kysymyksiin miten tapahtuma järjestetään, 

millainen tapahtuman ohjelma tai sisältö on ja ketkä ovat vastuuhenkilöt. Operatiivinen 

kolmio on tapahtuman toteuttamista. Operatiivisen kolmion kysymykset määrittävät sen 

mikä on tapahtuman teema. (Vallo & Häyrinen 2014, 106, 108) 

 

Stellar City -tapahtumien luonteenpiirteet, eli konsepti, on määritelty ennen 

ensimmäistä tapahtumaa maaliskuussa 2012. Vallo & Häyrinen käyttävät konseptista 

nimitystä ”sisältö ja ohjelma ”. Vastuuhenkilöinä toimii Stellar Cityn organisaatio (Ville 

Lope & Futuristics). Tapahtumaprosessilla Vallo & Häyrinen (2014, 106) tarkoittavat 

sitä, miten tapahtuma saadaan järjestetyksi niin, että haluttu tavoite saavutetaan ja idea 

sekä teema näkyvät läpi tapahtuman. 

 

Onnistuneen tapahtuman malli 

Operatiivinen ja strateginen kolmio muodostavat yhdessä kaksi kolmiota, joiden täytyy 

olla keskenään tasapainossa. Jos toinen kolmio tai jokin kolmion kulma on toista 

vahvempi tapahtumasta tulee tasapainoton: jokin osa-alue toimii, mutta toinen ontuu. 

Usein läsnäolijat aistivat toimimattomuuden tapahtuman tunnelmassa tai siinä tunteessa, 

joka heille jää päällimmäiseksi tapahtuman jälkeen. Kun kaksi tapahtumakolmiota 

asetetaan päällekkäin ne muodostavat onnistuneen tapahtuman mallin (kuvio 5). (Vallo 

& Häyrinen 2014, 108) 

 

Kurkimäen (2014) mukaan arvostetun klubibrändin status perustuu niin hyviin 

asiakaskokemuksiin, että niistä kerrotaan kavereille. Tällöin asiakas haluaa tulla 
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uudestaan kaikkien kavereidensa kanssa. Tämän lisäksi täytyy aina keksiä jotain uutta, 

mutta pitää kiinni perusjutuistaan. Vakiokävijöitä ei saa tylsistyttää, muttei myöskään 

yrittää olla kaikkea kaikille. 

 

Saarelaisen mukaan asiakaslupauksen elementtien täytyy pohjautua asiakkaiden 

tarpeisiin, toiveisiin, odotuksiin ja motiiveihin. Käytännön toteutuksen pohtiminen 

toimii aina asiakaslupauksen konkretisointina: miten tämä lupaus käytännössä 

lunastetaan. Lopuksi voi miettiä kiteytystä – slogania – joka toimii yleensä ydinviestinä 

markkinoinnissa. (Saarelainen 2012, 50) 

 

Stellar Cityn asiakaslupaus on pidettävä puhtaana, sillä tavoiteltava asiakasryhmä tuntee 

musiikkinsa ja valloillaan olevat trendit musiikin sisällä. Vain ajan hermolla olemalla 

on mahdollista tarjota tällaiselle niche-asiakasryhmälle elämyksiä, jotka muistetaan ja 

joista puhutaan eteenpäin.  

 

Tapahtuman toimintaidea rinnastettuna onnistuneen tapahtuman malliin 

 

 
 

Kuvio 6. Kauhasen ym. (2002, 35) Tapahtuman toimintaidean sekä Vallo & Häyrisen 

(2014, 109) onnistuneen tapahtuman mallin yhdistyminen käytännössä. 

 

Työtä tehdessä havaittiin, että Vallon ja Häyrisen onnistuneen tapahtuman malli vastaa 

samoihin kysymyksiin kuin kappaleessa 2.1 esitellyn Kauhasen ym. seitsemän erillisen 

asiaryhmän toimintaidea-malli (kuvio 2). Kauhanen ym. (2002) vastaavat paikkaan ja 

ajankohtaan kahdella kysymyksellä, kun taasen Vallon & Häyrisen (2014) lähtökohdat 

(mitä, missä, milloin) koostavat nämä yhdeksi kokonaisuudeksi. Tästä syystä luotiin 
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kuvio 6, jossa tapahtuman toimintaidean sekä onnistuneen tapahtuman mallit 

rinnastetaan toisiinsa visuaalisesti. 

 

Koska kappaleessa 2.1. vastattiin Kauhasen ym. tapahtuman toimintaidean kysymyksiin 

Stellar Cityn kautta, voidaan todeta Stellar Cityn olevan myös Vallon ja Häyrisen 

(2014) lähtökohdista katsottuna onnistunut tapahtuma. 
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3 BRÄNDI 

 

 
 

Brändin määritelmä on muuttunut vuosien saatossa. Alunperin brändillä tarkoitettiin 

yrityksen nimeä tai laajempaa kokonaisuutta, joka sisälsi yrityksen visuaalisen 

identiteetin. Myöhemmin sanottiin, että brändi on tuotteen olemus, tarkoitus ja suunta ja 

että brändi määrittelee tuotteen identiteetin ajassa ja paikassa. (Löytänä & Kortesuo 

2011, 32)  Brändi on se lisäarvo, jonka kuluttaja on tuotteesta valmis maksamaan lisää 

tavalliseen tuotteeseen verrattuna (Laakso 2003, 22).  

 

Brändillä tarkoitetaan mitä tahansa yritystä, henkilöä, tuotetta, tuoteryhmää, projektia 

tai organisaatiota, jolla on riittävä tunnettuus halutussa kohderyhmässä. Brändi antaa 

tuotteeseen lisäarvoa ja on kuluttajalle eräänlainen turvallisuustakuu. Kuluttaja tietää 

mitä saa, koska brändiin sisältyy käsitys tuotteen laadusta. Brändi on viesti, joka 

vastaanottajan kannalta merkitsee lupausta. Brändi syntyy toistuvista brändiin liittyvistä 

kokemuksista ja niihin sisältyvistä tunne-elämyksistä. (Niemelä 2002, 64) Niemelän 

(2002, 66-67) mukaan hyvä brändi tuo heti ostajalle mieleen yhdistelmän 

ominaisuuksista, hyödyistä, arvoista, kulttuurista ja persoonallisuudesta. 

  

Brändeihin liittyy aina jotain toimintaa, mielensisäistä liikettä tai ulkoista 

käyttäytymistä. Brändeihin liittyviä elämyksiä syntyy assosiaatioiden kautta, 

esimerkiksi niiden esiintymisympäristön ja viestinnän kautta tai vain brändin edustajien 

kanssa asioitaessa. Brändin voi aistia lähes jokaisessa yrityksessä ja organisaatiossa ja 
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organisaatiokulttuurissa. Brändiin liittyy selvästi koettavia odotuksia, mutta vasta 

pettymykset osoittavat tämän toteen. (Lindroos, Nyman & Lindroos 2005, 12) 

 

Stellar Citystä on alusta alkaen lähdetty rakentamaan brändiä. Kaikki markkinointi on 

toteutettu tapahtuman nimi ja brändi edellä, kun samaan aikaan kilpailijat ovat 

pääsääntöisesti keskittyneet markkinoimaan tapahtumiaan artistikärjellä. 

Jälkimmäisessä vaihtoehdossa tapahtumatuottajaorganisaatio joutuu aloittamaan 

tapahtumamarkkinoinnin aina uudelleen nollista. Stellar Cityn keskityttyä 

markkinoimaan nimenomaan brändi edellä, fanikuntaa ja seuraajia on kertynyt koko 

klubin reilun kaksivuotisen taipaleen ajalta. 

 

 

3.1 Vahva brändi 

 

Vahvat brändit voivat luoda ystävyyden kaltaisen suhteen brändin ja kuluttajan välille. 

Ihmiset ovat lojaaleja ystävilleen ja antavat usein anteeksi näiden viat. (Gad 2002, 38) 

Vahva brändi avaa ovia ja tekee tuotteesta kiinnostavan yhteistyökumppaneille, mikä on 

tärkeää esimerkiksi verkostojen luomisen kannalta. (Lindroos ym. 2005, 30) 

 

Vahva brändi on yritykselle etu, joka antaa tilaa ja vapautta toiminnalle. Yritykselle 

tarjoutuu mahdollisuus solmia yhteistyösopimus asiakkaan kanssa ja siten lujittaa 

asiakkaan sitoutumista. Markkinoinnin ja sen välineen, brändin, perimmäinen tarkoitus 

on tehdä tuotteet asiakkaille kiinnostaviksi ja pitää huoli asiakassuhteen pysyvyydestä ja 

kehittymisestä. (Lindroos ym. 2005, 28) Muita vahvan brändin etuja yritykselle ovat 

esimerkiksi paremmat rahoitusmahdollisuudet, kiinnostavuus työnantajana ja 

haluttavuus yhteistyökumppanina (Malmelin & Hakala 2011, 27). 

 

Vahva brändi osaa ilmaista ja kertoa lupauksensa ihmisille vaikuttavalla tavalla. Sillä on 

olemuksensa mukaiset, paljon merkitystä viestivät symbolit, teemat ja tyyli. Asiakkaat 

tietävät, mitä brändiltä voi odottaa, miltä se tuntuu kokemuksina, ajatuksina ja 

aistimuksina. (Lindroos ym. 2005, 260-261) 

 

Brändin avulla voidaan muokata mielipidettä. Tunnetulla, hyvällä, avoimella ja 

positiivisella brändillä on valtava vaikutus. Tällainen yritys saa rutiininomaisesti 

palstatilaa lehdissä. Toisinaan brändin saama huomio ei ole missään suhteessa 
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tapahtuman uutisarvoon tai suoritukseen. (Gad 2002, 55) Sanonnan mukaan “tuotetta 

myydään, brändiä rakennetaan ja maine ansaitaan”. Brändi voi olla vahva vain silloin, 

kun erilaisilla viesteillä annetut lupaukset lunastetaan markkinoilla, siis asiakkaitten 

kokemuksina. Brändi ja sen arvo rakentuvat asiakkaiden mielissä. (Lindroos ym. 2005, 

99; Valanko 2009, 64) 

 

Stellar City on elektronisen tanssimusiikin kohderyhmässä valtakunnallisesti tunnettu 

brändi. Tapahtumabrändin vakiinnuttua tapahtumatuottajan on esimerkiksi mahdollista 

nostaa esiin uusia kansainvälisiä tai kansallisia artisteja. Tunnetun tapahtumabrändin 

suosituksiin luotetaan siinä missä hyvän ystävänkin. Tapahtumabrändin tuleviin 

tapahtumiin ja artistivalintoihin voi luottaa. 

 

Stellar Cityn tunnettavuutta voidaan lisätä huomattavasti paikkakuntakohtaisesti 

yöelämässä liikkuvien ihmisten sekä potentiaalisimpaan nuorten aikuisten kohderyhmän 

keskuudessa. 

 

Brändityypit 

Lindroos ym. (2005, 46-47) kertovat bränditutkija professori David Aakerin jaottelevan 

brändit kolmeen eri ryhmään (kuvio 7). 

 

Voimabrändit. Asiakkaan odotukset liikkuvat kuluttamisen monissa funktionaalisissa 

tehtävissä. Voimabrändit kertovat, mitä ne kykenevät suorittamaan asiakkaalle 

paremmin. Voimabrändit toimivat valinnan yksinkertaistajina. Ne ovat majakkoja, 

strategisia välineitä selvitä tarjonnasta. Jotkut niistä ovat onnistuneet omimaan itselleen 

keskeisen kategoriaominaisuuden. Parhaat niistä ovat lunastaneet aseman 

luottobrändinä. (Lindroos ym. 2005, 46) 

 

Identiteettibrändit. Odotukset liittyvät ihmisen sosiaalisen identiteetin ilmaisemiseen. 

Brändien arvot liittyvät sosiaalisuuteen, yhteenkuuluvuuteen ja toisaalta yksilöllisyyden 

ilmaisemiseen ja uudistumiseen. Monet globaalit megabrändit edustavat syvimmiltään 

tätä. Identiteettibrändin tehtävä on toimia välineenä oman identiteetin ilmaisemiseen. 

Siksi brändin karisma ja persoonallisuus ovat olennaisia. Brändillä pitää olla 

vetovoimaisuutta ja haluttavuutta. (Lindroos ym. 2005, 46) 
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Ikonibrändit. Kytkeytyvät oman identiteetin syvimpiin, henkisiin eli spirituaalisiin 

tasoihin. Ikonibrändillä ja sen käyttäjillä on yhteisiä arvoja, ihanteita, vakaumuksia ja 

unelmia. Ikonibrändit kuuluvat tiedon, kauneuden ja elämyksien sekä eettisten 

vakaumuksien ulottuvuuksiin. Ikonibrändin side käyttäjäänsä on poikkeuksellisen luja, 

koska se on voimakkaan emotionaalinen, ihmisen toiveisiin perustuva. (Lindroos ym. 

2005, 47) 

 
KUVIO 7. Brändiluokitukset sekä Stellar Cityn sijoittuminen nyt ja tavoitetilanne. 

 

Stellar City -tapahtumabrändi on pyritty positioimaan identiteettibrändiksi (kuvio 7). 

Yhteisöllisyys on tärkeää klubikulttuurissa ja kaikessa viestinnässä pyritään tuomaan 

esiin Stellar Cityn omaa tyyliä. Pyrkimyksenä on luoda syvä yhteys asiakaskuntaan, 

jotta brändi saa piirteitä ikonibränditasosta. Musiikilla pystytään luomaan vahvoja 

tunnesiteitä kuulijaansa. Vahvan tunnesiteen kohderyhmäänsä luoneiden artistien 

Suomeen tuominen on omiaan vahvistamaan myös Stellar Cityn brändiä. 

 

Lindroosin ym. (2005) mukaan brändit voivat solmia siteitä ihmisiin monella tasolla, 

usein kuitenkin jokin taso on hallitseva. Brändin omistajan tehtävä on määritellä paras 

mahdollinen yhteys ihmiseen: mitä kaikkea brändi voi merkitä ja mitä kaikista 

mahdollisuuksista valitaan. (2005, 47) 

 

On pidettävä mielessä, että brändi ei elä ikuisesti - viihdeteollisuudessa brändin 

oletetaan kestävän 5-10 vuotta. Gadin mukaan on löydettävä uusia ja innovatiivisia 

tapoja koskettaa ja viihdyttää yleisöä. Viihde on yksi hyvä tapa tuottaa arvoa. Asiakas 

pääsee valitsemaan palveluntarjoajansa. Palvelun tuottaja saa valita kohteleeko 

asiakkaitaan väliinpitämättömästi vai hauskalla, mielenkiintoisella ja ikimuistoisella 

tavalla. (Gad 2002, 72, 74-75) 
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3.2 Brändin rakentaminen ja kehittäminen 

 

Brändien luominen on vaikeutunut huomattavasti 2000-luvulla. Pelkällä brändillä on 

enää hyvin vaikea erottua. Monet yritykset tuottavat asiakkailleen täsmälleen 

samanlaista lisäarvoa, ja niiden brändit ovat hyvin samankaltaisia. Kuitenkin, 

kokemuksia luomalla erottautumisen mahdollisuudet ovat valtavat. (Löytänä & 

Kortesuo 2011, 32, 34) Markkinoilla menestymisessä tärkeimpiä asioita on 

nimenomaan muista erottuminen (Gad 2002, 90) . 

 

Brändin luomiseen pyritään siksi, että halutaan saada uskollinen asiakaskunta, joka 

toistuvasti ostaa tuntemaansa ja hyväksi kokemaansa merkkiä. Kestävintä ja 

vaikeimmin jäljiteltävää brändissä ovat sen arvot, kulttuuri ja persoonallisuus. (Niemelä 

2002, 66) 

 

Brändin rakentamista ei aina nähdä yrityksissä tuottavana toimintana, ja siksi brändin 

kehittäminen annetaan usein pois omista käsistä. Markkinoinnin ammattilaisten panos 

on tietenkin välttämätön. Liian usein brändin luomisen ulkoistaminen johtaa kuitenkin 

otteen herpaantumiseen: yritysjohto ei ota vastuuta eikä ole kunnolla perillä siitä, mitä 

heidän brändilleen tapahtuu. (Lindroos ym. 2005, 9) 

 

 
KUVIO 8. Brändin rakentamisen voimavektorit (Valanko 2009, 63) 
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Valangon mukaan brändin rakentamiseen liittyy neljä voimavektoria (kuvio 8). Näistä 

kaksi, tunnettavuus ja arvostus, kertovat mitä brändi on tällä hetkellä; ne voidaan mitata 

heti ja ne ilmaisevat brändin nykyistä voimaa ja markkina-asemaa. Kaksi muuta 

voimavektoria, erottuvuus ja merkitys, antavat brändille puolestaan potentiaalia ja 

kasvuvoimaa tulevaisuuteen. Jälkimmäisten rooli korostuu brändin rakentamisessa. 

(Valanko 2009, 63) 

 

Brändi rakennetaan siitä todellisesta arvosta, substanssista, johon yrityksen 

kilpailuvoima perustuu. Yrityksen, sen tuotteen ja brändin liiton pitää olla saumaton. 

Käytännössä toimiva tapa on lähteä liikkeelle kaikesta siitä, mikä yrityksessä ja 

tuotteessa on totta, aitoa ja erilaista. Yksinkertaisistakin totuuksista voidaan jalostaa 

asiakkaita kiinnostavaa omaperäisyyttä. Millä tavoin yrityksen tarjoama tuote erottuu 

kilpailijoista? Millä tavoin se on asiakkaan kannalta parempi? (Lindroos ym. 2005, 41) 

 

 
Kuva 3. Esimerkki Stellar City -tapahtumajulisteesta. 

 

Stellar Cityn tapahtumajulisteen tunnistaa jo pitkältä näkyvälle paikalle nostetun 

tapahtumalogon ansioista (kuva 3). Tampereella muut tapahtumatuottajat eivät tuo 

tapahtumiinsa saman kokoluokan artisteja, eikä muita trancetapahtumia järjestäviä 
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tahoja käytännössä ole. Nämä asiat erottavat Stellar Cityn muista tamperelaisista 

tapahtumista. 

 

Gad (2002) vertaa brändin rakentamista ystävyyteen; brändin ja uskollisen asiakkaan 

välisiin suhteisiin liittyy paljon samoja piirteitä kuin ystävien välisiin suhteisiin. Gadin 

mukaan ystävyyden voi määritellä niin, että ystävät jakavat samat arvot keskenään 

syvällisellä tasolla. (Gad 2002, 89-90) Yrityksen kulttuuri, alkuperä, ihmiset, 

osaaminen, teot, ajatukset, sekä luovat ideat luovat perustan brändille. Särmien pois 

hiominen ei ole välttämättä järkevin ratkaisu, sillä ärsyttäväkin brändikin kiinnostaa 

asiakkaita. (Lindroos ym. 2005, 100) 

 

Stellar City -tapahtumiin kerääntyy samanhenkisiä ihmisiä. Suvaitsevaisuus ja muiden 

hyväksyminen sellaisena kuin he ovat, ovat tärkeitä asioita elektronisen tanssimusiikin 

alakulttuurissa. Voidaan siis puhua eräänlaisesta ystävyydestä. 

 

Tärkeä ero menestyneiden ja menestymättömien brändien välillä on siinä, että 

menestyneet brändit osoittavat enemmän kiinnostusta asiakasta kohtaan. Kyse on 

tavallisesti pienistä ja helposti toteutettavista asioista, jotka eivät maksa paljon, mutta 

joilla on suuri merkitys asiakkaalle. (Gad 2002, 91) 

 

Malmelin & Hakala (2011) alleviivaavat: "Menestyviä brändejä ei rakenneta 

manuaaleilla. Mielikuvatalouden kilpailukentillä voittavat parhaat ideat". Suurten 

ideoiden tunnistaminen on brändin rakentamiselle olennainen taito. (Malmelin & 

Hakala 2011, 177) 

 

3.2.1 Johtavat ajatukset 

 

 
KUVIO 9. Johtavat ajatukset 
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Johtavilla ajatuksilla tarkoitetaan organisaation visiota, missiota sekä arvoja (kuvio 9). 

Brändi on yritysten toiminnan taustalla oleva visio, tulevaisuuden toimintaa ohjaava 

kompassi. Brändi integroi yrityksen osia ja on myös se tekijä, joka yhdistää yritystä 

kuluttajiin ja muihin sidosryhmiin. (Malmelin & Hakala 2011, 39) 

 

 

Visio 

Visiolla tarkoitetaan yrityksen sijoittumista tulevaisuudessa (Gad 2002, 149). Niemelän 

(2002) mukaan se, miksi haluamme tulla, on hyvin lähellä sitä, mistä haluamme meidät 

tunnettavan. Mitä useampia merkityksiä brändi sisältää, sitä syvemmästä brändistä on 

kysymys. (Niemelä 2002, 66) 

 

Hyvä visio toimii johtamisen työkaluna. Malmelinin ja Hakalan (2011) mukaan hyvä 

visio on hyvin muotoiltu, helppo ymmärtää, kunnianhimoinen, standardeja luova sekä 

tarkoitusta ja tavoitteita selventävä. Hyvä visio on myös historiaan, kulttuuriin ja 

arvoihin sopiva. (Malmelin & Hakala 2011, 60) 

 

Kun organisaation motivaattorina on intohimo ja sytyttävä visio on maailman 

muuttaminen helppoa. Innostavalla visiolla, keskustelua herättävällä viestinnällä sekä 

tulosta luovalla maineella radikaali brändi siirtyy kohti radikaaleja tekoja. Tällöin on 

myös mahdollista, että brändi ohjaa tuotekehitystä. (Malmelin & Hakala 2011, 168-

171)  

 

Stellar Cityn taustalla ja käynnistävänä voimana on toiminut alusta saakka 

tapahtumatuotantotiimin visio Tampereen nostamisesta Pohjois-Euroopan 

bilepääkaupungiksi ja täten kansainvälisen klubikansan tietoisuuteen.   

 

Gadin (2002, 149) mukaan hyvässä visiossa käy ilmi markkinoiden lisäksi se, mitä 

halutaan tarjota, kenelle ja milloin. Stellar Cityn visiota ei ole sidottu aikamääreeseen, 

jolloin tämän näkemyksen mukaan Stellar Cityn visio ei ole onnistunut. 

 

Missio 

Puhuttaessa yrityksen johtavista ajatuksista, parhaat missiot saavat lähes 

iskulausemaisia piirteitä. Todellisuuspohjaiset, persoonalliset omat asiat ovat ihmisille 
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tärkeitä ja ne ovat pohjana yhteenkuuluvuuden tunteen luomiselle. (Lindroos ym. 2005, 

100) 

 

Stellar Cityn slogan "Shine With Us" on iskulausemainen, mutta omaa myös lupauksen 

jostain loistokkaasta ja yhteisöllisestä. 

 

Gad (2002, 148) on kiteyttänyt mission yksinkertaiseen (muttei helppoon) 

kysymykseen: mitä tekisimme, jos emme tekisi tätä rahan vuoksi? Stellar City jatkaisi 

samalla musikaalisella linjalla, mutta pyrkisi tuomaan vieläkin isompia artisteja 

esiintymään vieläkin isompiin tapahtumapaikkoihin Tampereella. 

 

Arvot 

Arvot ovat liiketoimintojen ohjaavia periaatteita, ja samalla brändin ja brändiviestinnän 

perusta (Gad 2002, 81). Lindroosin ym. (2005, 99) mukaan arvot ovat bisneksen 

sydämessä. Arvot voivat olla yrityksen menestymisen perusta. 

 

Arvot saatetaan helposti sekoittaa yrityksen tyyliin. Tyyli voidaan helposti havaita heti, 

kun yrityksen kanssa ollaan tekemisissä ensimmäistä kertaa. Arvojen kokemisessa voi 

kestää kauemmin. Arvo on pitkän aikavälin ominaisuus, jonka määrittäminen voi 

edellyttää yrityksen tuntemista ja tuotteiden tai palveluiden käyttämistä. Arvot ovat 

luonteeltaan huomattavasti filosofisempia kuin tyyli. Gad (2002, 150-151) kuvailee 

arvoja elämän säännöiksi. 

 

Huomisen brändien on oltava haaste asiakkaan luovuudelle: brändien pitää viihdyttää ja 

samalla niiden on toimitettava laadukkaita ja luotettavia tuotteita sekä palveluita. (Gad 

2002, 86) 

 

Stellar Cityn arvot ovat yhteisöllisyys, laatu sekä “think forward”. Stellar Cityn sloganin 

"Shine With Us" toivotaan samalla nostavan esiin kaikki organisaation arvot. 

 

Yhteisöllisyys kumpuaa elektronisen tanssimusiikin alakulttuurissa tärkeästä 

suvaitsevaisuudesta ja täydentyy samankaltaisella musiikkimaulla. Laadulla tarkoitetaan 

korkealuokkaisia artisteja, loppuun asti ajateltua tapahtumatuotantoa ja oivaltavaa ja 

aktiivista viestintää asiakaskuntaan päin. “Think forward” kiteyttää tulevaisuuden 

ennakoinnin, alan muutokset ja tahdon tehdä asioita paremmin tapahtuma tapahtumalta. 
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3.2.2 Asiakaslupaus ja arvot 

 

Asiakaslupaus on monella tapaa sukua organisaation arvoille. Vaikka arvoja ei aina ole 

edes tehty näkyviksi ja julkisiksi, ovat ne kuitenkin olemassa vähintään hiljaisena 

tietona. Lisäksi nämä kaksi asiaa eivät voi olla ristiriidassa keskenään - 

asiakaslupauksen täytyy pohjautua arvoihin. (Saarelainen 2012, 49) Lindroosin ym. 

(2005, 216) mukaan ihmiset pitävät brändeistä, jotka auttavat heitä toimimaan arvojensa 

mukaisesti.  

 

Yritykset panostavat yhä enemmän kokemusten suunnitteluun. Asiakaskokemus on 

asiakkaan näkemys tämän ja yrityksen välisestä vuorovaikutuksesta. Osaava yritys luo 

kokemuksia, jotka auttavat asiakkaita oppimaan asioita itsestään ja heitä ympäröivästä 

maailmasta. Parhaimmillaan nämä kokemukset auttavat asiakasta määrittämään hänelle 

itselleen tärkeät asiat. (Nenonen & Storbacka 2010, 137) 

 

Saarelainen (2012) muistuttaa, että lupauksen rakentaminen ei lähde sloganista vaan 

päättyy sloganiin. Tärkeintä on miettiä, mitkä ovat ne keskeiset asiat, jotka muodostavat 

arvoa asiakkaille. Tarvittaessa asiakaslupaus täytyy muokata eri kohderyhmille 

sopivaksi. (Saarelainen 2012, 50)  

 

Jos ihminen on sitoutunut brändiin ihanteiden ja vakaumusten kautta, luottamuksen 

pettäminen on henkilökohtainen loukkaus. Vakaumuksen pettäminen seuraa 

kunnioituksen menetys ja tähän ei yhdelläkään brändillä ole varaa. (Lindroos ym. 2005, 

215-216) Brändi toteutuu asiakkaan kokemuksissa – oikeutus lunastetaan teoilla 

(Lindroos ym. 2005, 197). Stellar City -tapahtumissa esiintyneet artistit ovat kautta 

linjan olleet kovatasoisia ja noudattavat samaa musikaalista linjaa tapahtuman kanssa: 

näiltä osin unohtumattoman asiakaskokemuksen luominen voidaan katsoa 

toteutuneeksi.  

 

3.2.3 Brändikoodi 

 

Brändikoodin tarkoituksena on luoda tulevaisuuden brändi. Brändikoodi kertoo mitä 

yritys ja/tai tuote edustaa: brändikoodi kertoo tavallaan tarinan. (Gad 2002, 145) 
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Brändikoodin tarkoituksena on ankkuroida brändin tuleva sijoittuminen – se on vastaus 

kysymykseen, mitä yritys todella edustaa ja miten se toimii. Tämän selvittäminen 

edellyttää erilaisten mahdollisten skenaarioiden käsittelyä, jotta saadaan selville, 

millaisena brändi esittäytyy erilaisille yleisöille. Yleisölle suunnatun brändin on oltava 

yhtenäinen ja homogeeninen. Siksi on varmistettava että brändikoodi on määritelty 

hyvin ja täsmällisesti. (Gad 2002, 144) 

 

Brändikoodissa on koottuna samaan pakettiin johtavat ajatukset, sijoittuminen 

markkinoilla sekä liiketoiminta-ajatus (Gad 2002, 145). 

 

 
 

KUVIO 10. Brändikoodi (Gad 2002, 146) 

 

Kuvion 10 vasemman laidan muodostaa nykyinen markkinatilanne. Listattuna on tuote / 

hyöty, asemoituminen sekä tyyli. Kuvion oikeassa laidassa on listattuna “huominen” eli 

tavoitetilanne. Tähän määränpäähän johtavat missio, visio sekä arvot. (Gad 2002, 146) 

 

Kehittämällä brändikoodin yritys saa selkeän kuvan siitä, miten tulevaisuuden kuluttajat 

voivat tulkita sen brändin. Hyvin muodostettu brändikoodi soveltuu työkaluksi 

organisaation johtamisessa. Menestyksen avain on ymmärtää, kuinka brändi ja 

brändikoodi näyttäytyvät erilaisissa skenaarioissa. Yrityksen on helpompi torjua 

hyökkäyksiä, jos brändi pystyy pehmentämään hyökkäyksen vaikutuksia useampaan 

kuin yhteen ulottuvuuteen. (Gad 2002, 143-144, 152) 
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KUVIO 11. Stellar Cityn brändikoodi 

 

Stellar Cityn brändikoodin (kuvio 11) nykytilanteessa hyödyn muodostaa 

kokonaisvaltainen audiovisuaalinen elämys, jonka kokijat puhuvat kokemuksestaan 

eteenpäin pitkällä aikajänteellä. Stellar City erottuu muista tapahtumista 

tapahtumatuotannon tasollaan, sisältömarkkinoinnillaan ja kiinnostuksellaan 

asiakkaitaan kohtaan. Stellar City -tapahtumat ovat poikkeuksetta tapahtumaillan 

mielenkiintoisimmat bileet ja tapahtumassa soi laadukas klubimusiikki. 

 

Brändikoodi auttaa brändiä kiteyttämään oman identiteettinsä ja helpottaa brändiä 

viestimään yhteneväisellä tavalla asiakkailleen. 

 

 

3.3 Brändikokemus 

 

Gad ennakoi jo vuonna 2002 uudenlaista brändikulttuuria. Hänen mukaansa brändi 

liitetään tulevaisuudessa markkinoinnin lisäksi moneen muuhunkin asiaan. Brändi 

nähdään johdon työkaluna, jota käytetään markkinoinnin lisäksi sekä koko 

organisaatiossa ja organisaation ulkopuolella. (Gad 2002, 14) 

 

Brändiä ei nähdä enää pelkästään talouselämään liittyvänä käsitteenä, vaan se on myös 

filosofinen väline. Brändi ei liity pelkästään rahaan, vaan myös kulttuuriin ja 

inhimillisyyteen. Gad ennakoi liike-elämän asenteissa ja ajattelutavassa tapahtuvaa 

muutosta taloudellisten arvojen korostamisesta muiden arvojen korostamiseen. (Gad 

2002, 247) 
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Malmelin ja Hakala (2011) kutsuvat tätä uutta brändikulttuuria radikaaliksi brändiksi. 

Heidän mukaansa radikaali brändi on organisaatiota ohjaava ajattelutapa – toimintaa ja 

viestintää yhdistävä visio. Malmelinin ja Hakalan mukaan kaikkea toimintaa tulee 

tarkastella yrityksen brändin näkökulmasta. Radikaalit brändit muuttavat maailmaa 

ympärillään. (Malmelin & Hakala 2011, 18, 79) 

 

Myyntityö 

Tulevaisuuden menestyneen markkinoijan salaisuus on markkinointiviestinnän eri osa-

alueiden yhdistämisessä. Tulee olla oikeaan aikaan, oikeassa paikassa ja tehdä  

toimenpiteitä, joilla puhutellaan kohderyhmää. Se on kaikkein tehokkainta ja vie kohti 

parasta lopputulosta. (Muhonen & Heikkinen 2003, 149) 

 

Tapahtuma pitää osata markkinoida oikealle kohderyhmälle, oikealla imagolla, oikeaan 

hintaan ja oikeaan aikaan huomioiden kilpailevat seikat. Tämä tuntuu loogiselta, 

selkeältä ja helpolta, mutta käytännössä se ei ole sitä läheskään aina. Ikä, tulotaso tai 

asuinpaikan sijainti ei välttämättä kerro esimerkiksi musiikkimausta tai kiinnostuksesta 

maailmanluokan tähtiin. Kun oikea kohderyhmä on mietitty, tieto tapahtumasta pitää 

jollakin keinolla toimittaa heille ja luoda heille edellytykset hankkia tapahtuman 

pääsylippu mahdollisimman helposti. (Kauhanen ym. 2002, 113) 

 

Sosiaalinen media 

Internet ei ole enää pelkkä viestintäkanava, vaan myös liikeidean mahdollistaja. 

Internetissä luodaan uusia ilmiöitä ja liikkeitä. Internetin kautta ihmiset voivat 

verkostoitua ja heimoutua maantieteellisestä sijainnista huolimatta. Internetistä on tullut 

tehokas tapa levittää kampanjoita ja osallistuttaa ihmisiä. (Malmelin & Hakala 2011, 

92-93)  

 

Sosiaalinen media on muuttanut markkinoinnin ja journalismin pelisääntöjä ja 

toimintalogiikkaa (Malmelin & Hakala 2011, 95). Tänä päivänä on jo turvallista puhua 

sosiaalisesta mediasta yhtenä mediakanavana. Ei ole siis yllätys, että brändit siirtyvät 

sinne, missä asiakkaatkin ovat (Malmelin & Hakala 2011, 102). 

 

Sosiaalisessa mediassa käyttäjät ovat samalla sisällöntuottajia. Nenonen ja Storbacka 

muistuttavat, että yritysten on mahdotonta hallita kuluttajien välillä tapahtuvaa 

viestintää: kokemukset huonosta palvelusta tai kehnoista tuotteista leviävät 
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silmänräpäyksessä. Tällöin aitous ja erinomaisuus nousevat arvoonsa. Ainoastaan 

yritykset, joiden arvot, brändi ja käytännön toiminta on yhteensopivia, voivat pärjätä. 

(Nenonen & Storbacka 2010, 139) 

 

Sosiaalisessa mediassa pitää tuottaa sisältöä, joka kiinnostaa asiakkaita ja tuottaa heille 

lisäarvoa. Sisältö voi olla blogipostaus, keskustelunavaus tai vaikka video. 

Parhaimmillaan hyvä sisältö saa asiakkaan kokemaan oivalluksia, iloa tai oppimisen 

riemua. Löytänän & Kortesuon mukaan some-sisällön tuottamista ei pidä ajatella 

mainontana tai markkinointina. Kun tuottaa laadukasta sisältöä asiakaspalveluna, 

oivaltavina toteutuksina, vinkkeinä tai tiedotteina, se on sisältömarkkinointia, joka luo 

asiakaskokemuksia. Yksikin perinteinen mainos somessa on liikaa. (Löytänä & 

Kortesuo 2011, 149-150) 

 

Stellar Cityn tapa viestiä asiakkailleen on tuottaa sosiaalisen median kanavissa, 

Facebookiin keskittyen, asiakasryhmää kiinnostavaa sisältöä päivittäin. Stellar City -

tapahtumista on pyritty aina luomaan visuaalisesti miellyttäviä, ja esimerkiksi 

Facebookissa julkaistut kuvagalleriat ovat aktivoineet asiakaskuntaa pitkään 

tapahtumien jälkeenkin. Tästä esimerkki kuvassa 4. 

 

 
KUVA 4. Esimerkki tapahtumavalokuvien käytöstä jälkimarkkinoinnissa. 

 

Yhteisön merkitys & autenttisuus 

Tulevaisuus asettaa brändille yhä suurempia vaatimuksia. Tulevaisuuden markkinoihin 

liittyy läpinäkyvyys. Kuluttajat ovat tietoisempia ja kriittisempiä, toiminnot 

kansainvälistyvät sekä sähköinen kaupankäynti lisääntyy. Brändin, joka haluaa 
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varmistaa tulevaisuutensa on edustettava jotakin: se ei saa pyrkiä vain miellyttämään 

kaikkia. (Gad 2002, 86) 

 

Brändin on seurattava yhteisön kulttuuria ja pelisääntöjä: millaista viestintää jäsenet 

arvostavat ja mitä vierastavat (Malmelin & Hakala 2011, 22). Brändin on esiinnyttävä 

johdonmukaisesti mediasta toiseen. Viestin ääni ei saa muuttua hypättäessä 

informaatiovirrasta toiseen. Asiakkaat voivat osallistua markkinointiin jakamalla uusia 

merkityksiä yhteisönsä muiden jäsenten kanssa. Sosiaalisen median hyödyntäminen 

merkitysten jakamisessa onnistuu vain, jos brändi on aito. Asiakkaat eivät halua olla 

myötähäpeää herättävien pinnallisten viestien välikäsiä mediassa, joka koetaan usein 

henkilökohtaiseksi tilaksi. (Nenonen & Storbacka 2010, 138) 

 

Gadin (2002) mukaan autenttisuudessa kyse on siitä, että tehdään asioita niiden itsensä 

vuoksi eikä minkään muun asian vuoksi. Tämä sekoitus omistautumista, rehellisyyttä ja 

idealismia palkitaan ruhtinaallisesti, mikäli se on osa brändikoodia. (Gad 2002, 113)  

 

Hakala ja Malmelin (2011, 115) muistuttavat, ettei voimakas ja erottuva brändi miellytä 

kaikkia. Vihaa löytyy kaikkialla ja sosiaalisessa mediassa on huomattavan helppoa 

antaa nopeasti palautetta ja kasvottomasti. Brändin on kunnioitettava yhteisön 

pelisääntöjä, muuten lopputulema voi olla jotain aivan muuta kuin mitä osattiin odottaa. 

Yhteisön voima voi toimia brändin puolesta tai sitä vastaan. (Malmelin & Hakala 2011, 

122)  

 

Muhosen ja Heikkisen (2003) mukaan meidän täytyy tuntea asiakkaamme, jotta 

voimme viestiä heille oikealla tavalla. Kenelläkään ei ole niin paljoa resursseja, jotta 

voisi muuttaa ostajiensa käyttäytymistä. Kulutustottumisten manipulointi ei ole 

pysyvää. Kaikki, mikä on totta ja kestävää, syntyy ihmisessä itsessään, luonnollisesti ja 

sisältäpäin. (Muhonen & Heikkinen 2003, 24)  

 

Sekä hyvät että huonot kokemukset leviävät nopeasti ja laajalle. Ainoa mahdollisuus 

vaikuttaa asiaan on systemaattinen asiakaskokemuksen johtaminen. Näin varmistetaan 

negatiivisten poikkeustilanteiden hoitaminen siten, ettei asiakkaalle jää huonoa 

kerrottavaa vaan ainoastaan positiivisia kokemuksia jaettavaksi. (Löytänä & Kortesuo 

2011, 31-32) 
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Yritysmuotoilija Ville Tolvasen (2014) näkemyksen mukaan brändien pitää viestiä 

nykyaikana synnyttämällä asiakaspalvelusta, viestinnästä ja markkinoinnista 

integroidun viestintätavan ja äänensävyn, jota hän kutsuu brand voiceksi. Ääni näkyy ja 

kuuluu kaikessa tekemisessä: puhelimessa, verkossa, ihmisissä ja vaikuttamisessa. 

Brändi käyttäytyy kiinnostavasti, aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti. Hyvät brändit 

yllättävät ja voittavat sieluja sosiaalisessa mediassa, imuroivat perinteisen median 

huomiota käyttäytymisellään ja palvelevat kaikissa kanavissa. (Tolvanen 2014) 

 

 
KUVA 5. Stellar City -seuraajien aktivoimista Facebookissa.  

 

Kuvan 5 Facebook-esimerkissä pienellä kysymyksellä saatiin vastauksia Stellar City -

asiakaskunnan omista suosikkiartisteista. Tämän tyyppisillä kysymyksillä 

tapahtumaorganisaatio paitsi aktivoi omaa seuraajakuntaansa, voi myös varmistua siitä, 

että suunnitellut artistibookkaukset ovat linjassa asiakaskunnan kiinnostuksen 

kohteisiin. 
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Gadin (2002, 101) mukaan suhteita asiakkaisiin lujitetaan tekemällä asioita yhdessä 

asiakkaiden kanssa. Mikäli asiakasta osallistetaan, hänen vaivannäöstään ja ajan 

käytöstään pitää seurata poikkeuksellisen suuri palkinto. Lindroos ym. (2005) 

korostavat, että kokemuksen pitää olla asiakkaalle positiivinen ja kyseessä olevan 

brändin pitää olla arvostettu - ainakin asiakkaan mielestä. Vahva mielikuva, hyvä 

ennakkokäsitys eli brändi on tästäkin syystä tärkeä, sillä asiakkaan on haluttava 

vuorovaikutusta. (Lindroos ym. 2005, 201) 

 

Gadin (2002) mukaan todellisen asiakasuskollisuuden syntyminen edellyttää 

ystävyyssuhdetta. Jotta ystävyyssuhde voi syntyä, asiakasta on kohdeltavana ystävänä ja 

asiakkaan on koettava jakavansa brändin kanssa yhteisiä arvoja. Asiakkaan on 

tunnettava, että hänen ystävyyttään arvostetaan. Brändien on luotava pitkäaikaisia 

ystävyyssuhteita. (Gad 2002, 106) 

 

Solar Sound Festivalia tuottava Myllyniemi (2014) pitää yhteenkuuluvuuden tunnetta 

tärkeänä yökerhotapahtumissa. Kurkimäen (2014) mukaan yhteenkuuluvuuden tunne on 

mahdollista saavuttaa samanhenkisten ihmisten saapuessa bileisiin, jossa artisteilla ja 

tiskijukilla on ilo tehdä omaa juttuaan sitä arvostavalle yleisölle.  

 

 

3.4 Brändi ja johtaminen 

 

Brändipääoma muodostuu viestintä- ja markkinointiosaamisesta, brändien 

ymmärtämisestä, brändeihin liittyvistä oikeuksista, tietovarannoista ja 

johtamisjärjestelmistä sekä brändien ja asiakkaiden välisistä suhteista ja luottamuksesta. 

Brändipääoma perustuu brändin historiaan, mutta se on myös lupaus siitä, mitä 

liiketoiminnalle tulevaisuudessa tapahtuu. Yritysten kilpailuedun lähteet ovat yhä 

lyhytikäisempiä ja brändi on yksi niistä harvoista tekijöistä, jotka mahdollistavat 

kestävän pitkäaikaisen kehityksen. (Malmelin & Hakala 2011, 25-26, 28) 

 

Visionäärinen johtaminen edellyttää viestintäosaamista, sillä brändien johtaminen on 

kokonaisvaltaista viestinnän johtamista. Hyvällä brändillä kirkastetaan liiketoiminta-

ajatusta ja selkiytetään asemaa markkinoilla. "Brändi pukee arvot ja visiot 

yksinkertaiseen ja ymmärrettävään asuun", muotoilevat Malmelin ja Hakala. (2011, 61) 
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Brändi vaatii osaamista ja ymmärrystä toimialasta, yrityskulttuurista, asiakkaista eikä 

tulevaisuuden ennusmerkkien lukemisesta ole missään nimessä haittaa. 

 

Menestyvän brändin luomiseksi ja yrityksen uusille raiteille ohjaamiseksi on 

toteutettava omia ja brändin uudelleenohjelmointitiimin tavoitteita. Johtajalla täytyy olla 

henkilökohtainen motivaatio muutokseen: menestysbrändin luomista on haluttava. 

Gadin (2002, 158) mukaan menestyvä brändi syntyy innostuksesta, ei velvollisuudesta. 

 

Kokonaisvaltainen ja integroitu viestintäkehitys on radikaalin brändijohtamisen perusta: 

brändipääoma muodostuu viestinnän avulla rakennettuihin mielikuviin, tarinoihin ja 

elämyksiin. Brändi ei ole pelkästään markkinointipäällikön asia, vaan brändin 

johtaminen vaikuttaa koko yrityksen toimintaedellytyksiin. (Malmelin & Hakala 2011, 

37-39) 

 

Brändiajattelu on tärkeässä osassa asiakaskokemuksen johtamisessa. Yritys viestii 

brändillään lupauksensa asiakkailleen ja kohderyhmilleen. Mielikuvien luominen on 

tärkeä osa myös asiakaskokemuksen luomista. Poikkeus perinteiseen brändiajatteluun 

on se, että asiakaskokemuksen johtamisessa keskitytään myös lunastamaan brändin 

lupaukset. (Löytänä & Kortesuo 2011, 33) 

 

Löytänän ja Kortesuon mukaan brändi ei voi olla enää yrityksen toimintojen lähtökohta 

ja motivaatio, vaan lähtökohtana pitää olla asiakas. Asiakaskokemuksen johtamisessa 

lähdetään asiakkaalle tuotettavan arvon maksimoimisesta. (Löytänä & Kortesuo 2011, 

33) Vahvan brändin taustalla on toimiva asiakkuus. Siksi asiakassuhde on kaikista 

tärkein. Asiakassuhde ratkaisee, miten tunnemme asiakkaamme ja rakennamme 

vahvaksi suhteen. (Muhonen & Heikkinen 2003, 28)  

 

Tämän työn aikana Stellar Cityn tapaa viestiä asiakkailleen selvennettiin viemällä 

viestintä vain yhden ihmisen taakse: näin päästiin viestimään yhdellä samanlaisella 

äänellä johdonmukaisesti kaikissa kanavissa. Myös viestisisältöihin panostettiin: Stellar 

Cityn asiakkaat tuntevat trancemusiikin eri luonteenpiirteet, joten viestien sisältö pitää 

viestiä syvästä trancemaailman tuntemisesta.  

 

Asiakaslupaus johtamisen välineenä 
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Asiakaslupaus kuvaa arvoa ja keskeisiä toimintaperiaatteita, jotka asiakas saa 

yhteistyöstä. Asiakaslupaus voi kohdistua koko organisaatioon, organisaation osaan, 

tuotteeseen tai palveluun. Se esiintyy erittäin tärkeässä roolissa asiakkaiden odotusten 

johtamisessa. (Saarelainen 2012, 41-42) 

 

Asiakkaille suunnattua lupausta voi käyttää johtamisvälineenä arvojen tavoin. 

Toiminnan päämääränä on lupauksen lunastaminen, joten lupauksesta löytyy vastaus 

miten organisaation pitää toimia sisäisesti eri tilanteissa. Lupaukseen täytyy kiteyttää se 

arvo, jota yritys asiakkailleen tarjoaa. Joskus se on lista keskeisiä asiakkuuksiin liittyviä 

teemoja yrityksen toiminnassa. Parhaimmillaan se pystytään kiteyttämään iskulauseen 

muotoon. (Saarelainen 2012, 42) 

 

Brändi on paras työkalu kun halutaan yhdistää yrityksen sisäiset ja ulkopuoliset voimat 

ja sidosryhmät. Yrityksen johtaminen nykyään vaikuttaa mahdottomalta tehtävältä 

ristiriitaisten sisäisten ja ulkoisten intressien vuoksi. Voimakas brändi tempaa mukaansa 

yrityksessä työskentelevät ihmiset, yrityksen omistajat sekä julkisen mielipiteen. (Gad 

2002, 243) 

 

Kiteytyykö sloganiin “Shine With Us” arvo, jota Stellar City tarjoaa 

yhteistyökumppaneilleen ja yleisölle? Voiko Stellar Cityn tapahtumaorganisaatiota voi 

johtaa brändin avulla, vaikka organisaatio muodostuu eri yrityksissä toimivista 

henkilöistä? Toimivatko Stellar Cityn arvot ja visio motivaattoreina tehdä aina vaan 

paremmin menestyviä tapahtumia?  

 

Koko tapahtumaorganisaation tulee sitoutua tavoitteisiin ja toteuttaa tapahtumia 

johtavien ajatusten mukaisesti. Avoin keskustelu ja vahva luottamus koko 

organisaatioon nousevat ratkaiseviksi tekijöiksi matkalla kohti yhä suurempia ja 

menestyksekkäimpiä tapahtumia. 
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4 YHTEISTYÖKUMPPANUUS 

 

 
 

Jo varsin varhaisessa vaiheessa yleisötapahtumaa ideoitaessa ja suunniteltaessa on syytä 

myös miettiä mahdollisia yhteistyökumppaneita. Kauhanen ym. (2002) jakavat 

yhteistyökumppanit kuuteen pääryhmään (kuvio 12). 
 

 
KUVIO 12. Yhteistyökumppanuuksien pääryhmät (Kauhanen ym. 2002, 41) 

 

Alihankkijan-kohtaan Kauhanen ym. (2002, 41) laskevat mukaan esimerkiksi 

ravintolapalvelut, valon ja äänen, turvallisuuden, saniteettitilat sekä ensiavun. 

 

Valanko (2009) käyttää yhteistyökumppanuudesta sanaa sponsorointi. Sponsorointi on 

strategista ja tavoitteellista toimintaa, joka vaatii työtä ja resursseja. Se on myös 

ainutlaatuinen ja kustannustehokas keino osoittaa yrityksen arvot käytännön toiminnan 

avulla. Valangon mukaan 80-luvun puolessa välissä sponsorit valitsivat mieluummin 

omia harrastuksiaan olevia kohteita sponsoroitaviksi kuin yrityksen asiakkaita ja 

markkinoinnin kohderyhmiä kiinnostavia. Sponsorointiin rynnättiin kysymättä edes 
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peruskysymyksiä kuten “miksi, mitä, kuka, miten, milloin, missä”. (Valanko 2009, 23-

24) 

 

Sponsoroinnissa on aina kaksi osapuolta: sponsoroiva yritys (sponsori) ja sponsoroinnin 

kohde (kohde). Sponsorointisopimus on vuokra- ja kauppasopimus, jossa kohde omistaa 

oikeudet ja sponsori vuokraa oikeudet yhdistämiseen. Sponsorointi vaikuttaa 

mielikuvien eli assosiaatioiden avulla, jotka toimivat molempiin suuntiin. Suhde 

perustuu yhteistyöhön, josta molemmat hyötyvät. (Valanko 2009, 60-61) 

 

Sponsorointi sisältää suoritteen ja vastasuoritteen. Sponsorointi antaa sekä aineellista 

että aineetonta lisäarvoa molemmille. Sponsorin aineelliset suoritteet, aineettomien 

suoritteiden lisäksi, annetaan rahassa, tuotteena, materiaalina tai palveluna, ja näille 

sovitaan rahallinen arvo. Kohteen vastasuorite sisältää sekä aineellista että aineetonta 

vastinetta. (Valanko 2009, 61) 

 

Sponsorointi on yksilön, ryhmän, tilaisuuden tai muun toiminnan imagon vuokraamista 

ja hyödyntämistä määriteltyihin markkinointiviestinnän tai muihin tarkoituksiin. 

Määritelmä on muotoiltu sponsoroivan yrityksen näkökulmasta. Yleisötapahtuman 

järjestäjän on kuitenkin tarkoituksenmukaista tarkastella asiaa nimenomaan 

potentiaalisen asiakkaan näkökulmasta. (Kauhanen ym. 2002, 69) 

 

Kohteen näkökulmasta sponsorointi on osa organisaation markkinointiviestintää 

henkilökohtaisen myyntityön, mainonnan, myynnin edistämisen, suhdetoiminnan ja 

julkisuuden ohella. Pohtiessaan potentiaalisia sponsoroijia tapahtumajärjestäjän olisi 

mietittävä, minkälaiset yritykset, järjestöt tai muut organisaatiot haluavat toimia 

sponsoroijina eli kenen markkinointiviestinnän osakasi tapahtuman sponsorointi sopisi. 

(Kauhanen ym. 2002, 70) 

 

Lähes kaikkea inhimillistä toimintaa voi sponsoroida edellyttäen, että se on suunniteltu 

ja toteutettu hyvällä maulla. (Valanko 2009, 74) Nykyaikaisen laajan 

sponsorointinäkemyksen mukaan yritysten tulisi etsiä proaktiivisesti kohteita tieteistä, 

oppimisesta, koulutuksesta, ympäristöstä, viihteestä, terveydestä ja 

yhteiskunnallisuudesta urheilun ja kulttuurin ohella. (Valanko 2009, 75) 
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Stellar City -tapahtumia tuotettaessa asioidaan neljän eri yhteistyökumppanitahon 

kanssa (kuvio 13). Ensimmäinen taho on ravintolayhteistyökumppanit. Toinen taho on 

yritysyhteistyökumppanit, perinteiset sponsorointitahot, jotka haluavat tavoittaa saman 

kohderyhmän. Kolmas taho sisältää tekniikan yhteistyötoimijat. Tämä taho sisältää 

ääni-, valo- ja videotekniikan vuokraajat ja toteuttajat. Neljäs taho on artistit, heidän 

bookinginsa ja managementtinsä. Niemelän (2002) mukaan terveessä verkostossa on 

myös sisäistä kilpailua. Tarkoituksena ei ole, että alihankkijoita kilpailutetaan 

henkihieveriin. Verkoston sisäinen moraali rakentuu sille, että menestys jaetaan yhdessä 

ja samalla vastoinkäymiset jaetaan yhdessä. (Niemelä 2002, 84-85) 

 

 
KUVIO 13. Stellar Cityn yhteistyökumppanitahot. 
 

Tässä työssä käsitellään Stellar Cityn ravintola- sekä yritysyhteistyökumppanuuksia, 

sillä vuosien varrella kertyneet verkostot ovat mahdollistaneet kustannustehokkaan 

toimimisen valo-, ääni- ja videotekniikan toimittajien kanssa. Artistivalinta vaikuttaa 

Stellar Cityn brändiin, lipunhintaan ja on suuri tekijä kohderyhmän ostopäätökseen, eli 

tapahtumaan saapumiseen. Bookkaukset tehdään aina artistivetoisena, jolloin artistin 

bookingilla ole ratkaisevaa merkitystä, vaikka Stellar Cityn bookaustoiminta onkin 

keskittynyt valittuun joukkoon booking-toimistoja. 
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4.1 Sponsorointi viestintänä 

 

 
 

Sponsorointi antaa mahdollisuuden luovuuteen ja yllätyksellisyyteen: näin siitä 

muodostuu brändin rakentamisen tukipilari, jolla voidaan lisätä näkyvyyttä, erottuvuutta 

sekä luoda merkityksiä sisällön avulla. Sponsorointi tarjoaa mahdollisuuden yhdistellä 

useita kommunikaatiovälineitä luontevasti ja mahdollistaa niiden käytön 

samanaikaisesti. Sponsorin ja kohteen yhteiset arvot on viestittävissä konkreettisin 

mielikuva-adjektiivein. (Valanko 2009, 63) 

 

Epäsuoran luonteensa ansiosta sponsorointi tehoaa voimakkaammin ja syvällisemmin 

kuin mainonta sekä nostaa samalla myös yrityksen mainonnan huomioarvoa. 

Sponsoroinnilla on mahdollista luoda positiivista ilmapiiriä ja preferenssejä yleensä 

siellä, missä ihmiset (kohderyhmät) ovat tunnepohjaisesti latautuneita, kuten 

tapahtumissa. Sponsoroinnilla ihmiset tavoitetaan heidän vapaa-aikanaan, jolloin he 

ovat vastaanottavaisempia ja sitoutuneempia. Sponsoroinnin avulla on mahdollista 

tarjota yhteisiä elämyksiä ja parhaimmillaan nostattaa jopa hypeä. (Valanko 2009, 63) 

 

Yrityksen oma monimuotoinen, kustannustehokas hyödyntäminen ratkaisee 

sponsoroinnin tuloksellisuuden. Huomiota pitää kiinnittää erityisesti myynnilliseen 

hyödyntämiseen. (Valanko 2009, 95) Kuluttajien käyttäytymisen ymmärtämisen, 

markkinoiden kuuntelemisen ja viestinnän räätälöinnin merkitys kasvaa voimakkaasti. 

Mahdolliset trendit kannattaa pyrkiä havaitsemaan ja ennakoimaan mahdollisimman 
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aikaisin ennen niiden vahvistumista. Niitä pitää voimistaa ja tukea heti alussa, jotta 

sponsorointi olisi uskottavaa ja jotta se loisi pohjaa tuotteiden myynnille 

tulevaisuudessa. (Valanko 2009, 261) 

 

Kohteen menestystekijät hyvään sponsorointiyhteistyöhön voi olla esimerkiksi hyvä 

kohderyhmätuntemus, oma tutkimustieto tai kattava rekisteri. (Valanko 2009, 102-104) 

Ennakkoon ajatellut yhteistyömahdollisuudet otetaan usein hyvin vastaan sponsoreiden 

keskuudessa. 

 

Yhteistyökumppanuuksien vaikutus brändiin 

Gadin (2002) mukaan yhteistyökumppanit ovat brändin kannalta yhtä tärkeitä kuin 

toisen yrityksen ostaminen ja liittäminen omaan yritykseen. Strategiset 

yhteistyökumppanit voivat olla tärkeä työkalu brändiä rakennettaessa. 

Yhteistyökumppanit kertovat yrityksen brändistä yhtä paljon kuin yrityksen tuotteet. 

Liittoutumalla oikeanlaisen yhteistyökumppanin kanssa, brändin arvoa voi nostaa 

merkittävästi. (Gad 2002, 219) 

 

Brändikoodi helpottaa oikean yhteistyökumppanin etsimistä ja valitsemista. Tarjotusta 

yhteistyöstä voi kieltäytyä vetoamalla brändikoodiin – jos kieltäytyminen perustuu 

brändikoodiin, yrityksen arvostus saattaa jopa lisääntyä. (Gad 2002, 220) 

 

Sponsorointi osoittaa ainutlaatuisen tehokkaasti ja konkreettisesti yrityksen arvot 

käytännön toiminnan avulla (Valanko 2009, 61). Näin ollen brändi, jonka edustamat 

asiat eivät sovi yhteen tapahtumabrändin kanssa aiheuttaa ongelmia. Tämä saattaa 

aiheuttaa jopa tapahtumabrändin arvon alenemista.  

 

Valangon (2009) näkemyksen mukaan nykyään on keskityttävä tunnetuotteistukseen 

(emotional branding), tuotteiden persoonallisuuksien rakentamiseen ja 

brändikokemuksiin. Ajankohtaisilla ja relevanteilla tarinoilla, henkilökohtaisilla 

kokemuksilla ja elämyksillä, samoin merkityksillä, erottuvuudella, analyyttisellä 

luovuudella ja yllätyksellisyydellä on tässä merkittävä rooli. Nämä ovat sponsoroinnin 

vahvuuksia, joten näiden elementtien integrointi tehokkaasti yrityksen sponsorointiin 

nousee avainasemaan. (Valanko 2009, 88) 
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Tapahtumille on luonteenomaista, että voidaan käyttää voimakasta elämysmarkkinointi-

metodologiaa ja sponsoroinnin vahvuuksia. Oma tapahtuma on “meidän näköinen” ja 

tarjoaa valtavat mahdollisuudet: myös paikka, aika, kesto, sisältö, aikataulutus, ohjelmat 

ja viestit yritysten tarpeiden ja tapahtuman tavoitteiden mukaisesti rakennettu ja 

toteutettu. (Valanko 2009, 80) Stellar Cityn tavoite on ollut houkutella samoilla tai 

samankaltaisilla arvoilla toimivia yhteistyökumppaneita, jotka haluavat tavoittaa samaa 

asiakasryhmää. Valanko (2009, 83) käyttää näistä yhteisistä toimintamalleista nimitystä 

sukunäköisyys. 

 

Valanko (2009) kiteyttää: sponsorointi antaa oivan mahdollisuuden olla läsnä, osallistua 

ja tuottaa puheenaiheita. Elämme huomiotaloudessa, joten pelkkä esilläolo ei silloin 

riitä. Vaikuttamisen on oltava myös autenttista, sillä se on tärkeää, mitä ostamme ja 

keneltä ostamme. Muistettavuus merkitsee sitä, että on erotuttava ja on herätettävä 

huomiota. (Valanko 2009, 65) 

 

Tapahtumamarkkinointi 

Tapahtumamarkkinointi ja sponsorointi sekoittuvat usein termeinä. Puhdas sponsorointi 

ei ole kuitenkaan tapahtumamarkkinointia, eikä tapahtumamarkkinointi vaadi tuekseen 

sponsorointia. Silti lähes aina tapahtumamarkkinointi tukee sponsorointipäätöstä. 

(Muhonen & Heikkinen 2003, 43-44) 

 

Vallon ja Häyrisen (2014) mukaan tapahtumamarkkinointi on markkinoinnin ja 

tapahtuman yhdistämistä. Tapahtumamarkkinointi on toimintaa, joka tavoitteellisella, 

vuorovaikutteisella tavalla yhdistää organisaation ja sen kohderyhmät valitun teeman ja 

idean ympärille tapahtumaan, joka toiminnallinen kokonaisuus. Varsinaista 

tapahtumamarkkinointia on se, kun organisaatio järjestää tavoitteellisia, elämyksellisiä 

ja kohderyhmän huomioon ottavia tapahtumia. (Vallo & Häyrinen 2014, 19, 61) 

 

Itse tapahtuman voi toteuttaa monella tapaa; tapahtuma on mahdollista toteuttaa itse 

alusta loppuun tai se on mahdollista ostaa räätälöitynä ulkopuoliselta 

tapahtumatoimistolta. Tapahtuma voi olla yhtä hyvin asia- tai viihdetapahtuma tai 

jonkinlainen yhdistelmä niistä. On mahdollista myös ostaa tapahtuman eri osaset eri 

ohjelman tarjoajilta ja rakentaa niin sanottu ketjutapahtuma tai hyödyntää jo olemassa 

olevaa kattotapahtumaa, kuten esimerkiksi näyttelyä, konserttia tai urheilukilpailua. 

(Vallo & Häyrinen 2014, 61) 
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Syy tapahtumamarkkinoinnin suosion nousulle on selvä: tapahtuman voima on 

kokemuksellisuudessa ja henkilökohtaisuudessa. Muhosen ja Heikkisen (2003) mukaan 

kasvokkain kohtaaminen on tehokkaampaa kuin yksikään mainoskampanja tai 

suorapostitus, kun todella halutaan oppia tuntemaan asiakas tai päästä tekemään 

elämyksellinen muistijälki hänen aivoihinsa. Tapahtumat kuitenkaan toimivat harvoin 

yksinään täydellisesti, vaan tarvitsevat aina muita medioita tuekseen. (Muhonen & 

Heikkinen 2003, 151) 

 

Täytyy pitää mielessä, että nimenomaan yökerhoihin suuntautuvissa tapahtumissa on 

olemassa jo oma asiakaskuntansa. Stellar Cityn tapauksessa tapahtumien historian 

aikana on onnistuttu tavoittamaan asiakkaita, joista on kasvanut vakioasiakkaita. Tämä 

kohderyhmä tavoitetaan tehokkaasti sosiaalisen median ja printtimainonnan avulla. Kun 

yritys aloittaa uuden tapahtuman, on heidän luotava asiakaskunta ja mahdollinen 

tapahtumabrändi nollista.  

 

Toimivalla yhteistyökumppanuudella tapahtumatuottajan kanssa on kuitenkin 

mahdollista hyödyntää jo muodostunutta tapahtumabrändiä ja hyödyntää tästä syntyviä 

synergiaetuja. Tapahtumatuotanto voi olla loogisempaa ulkoistaa tapahtumatuottajalle 

ja vain vuokrata oikeus käyttää tapahtumabrändiä markkinoinnissaan. Vakiintuneen 

tapahtumabrändin yhdistäminen kaupalliseen tuotemerkkiin tai palveluun voi olla 

tilaajalle mainetta parantava vaihtoehto, kun vastaavasti uuden tapahtuman luominen 

puhtaalta pöydältä voi epäonnistuessaan vaikuttaa brändiin negatiivisesti. 

 

 

4.2 Ravintolayhteistyö 

 

Stellar Cityn kahden ensimmäisen toimintavuoden aikana tapahtumien järjestämisestä 

on jouduttu neuvottelemaan yksi tapahtuma kerrallaan. Uudelleen arviointi on tehty aina 

tapahtuman jälkeisessä palaverissa. Koska laajempia tapahtumayhteistyökokonaisuuksia 

ei ole pystytty neuvottelemaan, Stellar City -tapahtumien yhteistyökumppanimyynti on 

jäänyt vähäiseksi. Vastaavasti koska tapahtumat ovat olleet vain ja ainoastaan 

Tampereen alueella, valtakunnallisesti toimivien yhteistyökumppanien kanssa 

neuvottelu on ollut vähäistä. 
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Pitkäkestoisen ravintolayhteistyön puuttuessa Stellar City -tapahtumia on jouduttu 

järjestämään epäsäännöllisesti, neljän vuosittaisen tapahtuman tavoitteen toteutuminen 

on ollut kuitenkin hyvin lähellä. 

 

Jatkuvuuden puute vaikuttaa myös bookattavien artistien hintaan: mikäli samalla kertaa 

olisi mahdollista bookata useampi artisti samalta booking agentilta, artistien 

esiintymispalkkiota olisi mahdollista neuvotella matalammalle. Vastaavasti artistien 

hintapyynnön laskiessa olisi mahdollista tuoda yhä nimekkäämpiä artisteja Stellar City -

tapahtumiin – tämä vaikuttaa tapahtumabrändin arvoon ja välillisesti tuo 

mahdollisuuden tuoda yhä suurempia ja nimekkäämpiä artisteja Suomeen. Tästä syystä 

johtuen Stellar City pyrkii kohti pitkäkestoisia yhteistyökumppanuuksia potentiaalisten 

ravintolayhteistyökumppaneiden kanssa. 

 

Suomalaiset yökerhot ovat pitkälti ketjuuntuneita. Suomen kaksi suurinta 

yökerhotoimijaa ovat Restamax Oyj ja Night People Group (jatkossa NPG). Viisi 

ensimmäistä Stellar City tapahtumaa toteutettiin Restamax Oyj:n Fat Lady -yökerhossa 

Tampereella. Kaksi seuraavaa tapahtumaa toteutettiin NPG:n nyt jo suljetussa Screen -

yökerhossa Tampereella. Näiden tapahtumien jälkeen yksi tapahtuma toteutettiin 

Tampereen Tullikamarin Pakkahuoneella, joka on valtakunnallisesti arvostettu yli 1200 

asiakasta vetävä keikkapaikka (Tampereen kaupunki 2014). 

 

Helmikuussa 2014 Stellar City toteutti tapahtuman Restamaxin omistamassa 

tamperelaisessa Senssi -yökerhossa. Pian tapahtuman jälkeen Senssi lopetti toimintansa. 

  

Restamax Oyj:n listautuminen pörssiyhtiöksi marraskuussa 2013 (Kauppalehti 2014) 

on hankaloittanut yhtiön kanssa toimimista. Yhtiön vahvan kasvun tavoite avaisi ovia 

uusiin kaupunkeihin, mutta suureksi paisuneen organisaation kanssa neuvottelu on 

osoittaunut haastavaksi. 

 

NPG:n toimintaa on hankaloittanut syyskuussa 2013 alkanut yrityssaneeraus (YTJ-

tietopalvelu 2014). Yrityksen on hyvin hankala investoida yökerhoihinsa tai avata uusia 

yökerhoja. 

  

SOK-yhtymä, eli Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK) ja sen tytäryhtiöt, 

alueosuuskaupat sekä paikallisosuuskaupat omistavat muutamia yökerhoja 
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valtakunnallisella tasolla. Kaikki yökerhot ovat hotellien yhteydessä tai välittömässä 

läheisyydessä. Tapahtumaorganisaation kokemuksen mukaan yökerhotoiminta ei ole 

SOK:lle ydinliiketoimintaa, jonka vuoksi he eivät käy Restamaxin ja NPG:n kanssa 

taistelua markkinatilanteesta. 

 

Kolmen ketjun lisäksi Suomessa on useita itsenäisiä ravintolayrittäjiä, jotka saavat 

taistella näkyvyydestään suurten ketjujen varjossa. 

 

Ravintola- ja ketjuanalyysi 

Stellar City konseptin kasvattamista Tampereen ulkopuolelle lähdettiin selvittämään 

analysoimalla suomalaisten kaupunkien yökerhotilannetta yökerhojen omistajapohjan 

kautta (taulukko 1). Analyysistä jätettiin pois yökerhot, joiden konsepti ja asiakasryhmä 

eroaa liiaksi Stellar Cityn konseptista. Pois jäivät esimerkiksi iskelmätanssiravintolat 

sekä yli 22-vuotiaille tarkoitetut yökerhot. 

 

Analyysin kohdekaupungeiksi valittiin suomalaisia opiskelijakaupunkeja. Lisäksi 

ulkomaalaisista artisteista koituvien matkakulujen vuoksi analyysissa on listattu onko 

tapahtumapaikkakunnalla lentokenttää. 
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Lentokenttä Kaupunki Restamax NPG SOK Muut 

x Tampere Fat Lady 

Union 

Tivoli Ilves - 

x Helsinki - Tivoli 

Tiger 

Kaivohuone 

Apollo 

Helsinki 

Club 

Venue   

(Dusk & Dawn) 

x Turku - - Börs Monkey 

Yökerho 

Showroom 

x Jyväskylä Escape Gigglin’ Marlin - - 

x Oulu - Tivoli 

Apollo 

- - 

x Kuopio Ilona Onnela - - 

 Seinäjoki Ilona  Karma  

x Joensuu Ilona - - - 

x Lappeenranta Ilona Gigglin’ Marlin - - 

 Vaasa - - Sky Bar Fontana 

 Lahti - Tivoli 

Armas 

- - 

x Pori - Cabaret - Kino 

 

Taulukko 1. Ravintolaketju/paikkakunta-analyysi 

 

Stellar City -organisaatiolla on isoin kiinnostus toteuttaa tapahtumia Tampereella: 

tapahtumaorganisaatio on puhtaasti tamperelainen ja tuntee Tampereen yöelämän ja sen 

trendit. 

 

Helsinki on kiinnostava kaupunki sen koon vuoksi. Restamaxilla ei ole 100% omassa 

omistuksessaan olevaa yökerhoa Helsingissä. Circus on Restamaxin osaomistuksessa, 

mutta on kokoluokaltaan liian iso. Onnistuneen tapahtuman toteuttamiseksi artistin olisi 

oltava nimekkäämpi kuin aiemmissa Stellar City -tapahtumissa. Samalla tapahtuman 

taloudellinen riski kasvaa suuremmaksi kuin mitä Stellar City -organisaatio on valmis 

kantamaan. 

 

Turku täydentää kärkikolmikon. Turku on maineikas opiskelijakaupunki ja sen 

yöelämähistoriaan kuuluu tranceklubibrändejä kuten Choon ja Pinky. Turun 
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yökerhotilanne on mielenkiintoinen. Restamaxilla ja NPG:llä ei kummallakaan ole 

nuorille aikuisille suunnattuja yökerhoja. Turun ykkösyökerhon titteliä pitää hallussaan 

Sokos Hotel Hamburger Börsin yhteydessä oleva S-Ryhmän Börs Night Club. 

Klubimpaan musiikkiin tottuneet suuntaavat Monkey -yökerhoon. Uusia haastajia 

Turun yöelämässä ovat Yökerho sekä Showroom. 

 

Jyväskylässä nuorisoyökerhojen välinen kilpailu on kovaa. Restamaxin Escape sekä 

NPG:n Gigglin’ Marlin taistelevat kaupungin trendikkäimmän yökerhon tittelistä 

tasaväkisesti.  

 

Oulu on mielenkiintoinen tapahtumapaikkakunta pohjoisen Suomen suurimpana 

opiskelijakaupunkina. Oulun yöelämä on osoittautunut vilkkaaksi. Tapahtumien 

toteuttaminen Oulussa on kuitenkin haasteellista ja hintavaa etäisyyden ja 

matkakustannusten vuoksi. 

 

Harkittaessa toiminnan laajentamista myös muihin kaupunkeihin päädyttiin nopeasti 

lopputulokseen, että laajentaminen maakuntiin kärkiviisikon ulkopuolelle ei tule 

olemaan järkevää. Tapahtuman kulurakenne ulkomaalaisesta esiintyjästä johtuen tekee 

tapahtumabudjetin suhteettoman korkeaksi verrattuna nk. normaaliin 

yökerhotapahtumaan.  

 

Synergiaetujen suhteen jokaisella ketjulla on omat etunsa. Restamax tunnetaan 

laadukkaista ruokaravintoloistaan. NPG:llä on aktiivista yhteistyötä Cumulus-

hotelliketjun kanssa. SOK:lla on omassa hallinnassaan sekä ruokaravintoloita ja 

useimmat heidän yökerhoistaan ovat hotellien yhteydessä. Käytettäessä ketjujen sisäisiä 

palveluita, voidaan esimerkiksi majoitus- ja ruokailukuluja sisällyttää yökerhon omaan 

budjettiin. 

 

Yksityisillä toimijoilla saattaa olla yhteistyösopimuksia esimerkiksi hotelleihin tai 

ruokaravintoloihin. Mikäli tällaisia yhteistyösopimuksia on olemassa, ne selviävät usein 

vasta sopimusneuvottelujen edettyä pitkälle. 

 

Analyysiä tehtäessä ja neuvotellessa eri yhteistyökumppanitahojen kanssa kävi ilmi, että 

tapahtumien toteuttaminen kiertuetyyppisesti on hyvin hankalaa. Tapahtumien 

toteuttaminen vain yhden ravintolaketjun kanssa rajaa potentiaalisia 
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tapahtumakaupunkeja pois. Vastaavasti yksittäisellä ketjulla ei ole jokaisessa kaikissa 

potentiaalisissa kaupungeissa edustusta. Sen sijaan ravintolayhteistyökumppani on 

järkevämpää valita paikkakuntakohtaisesti ja keskittyä rakentamaan yhteistyötä 

kyseisen ravintolan kanssa pitkällä tähtäimellä. 

 

 

4.3 Yritysyhteistyökumppanit 

 

Sponsoroinnin vaikutukset voivat olla sekä pitkäaikaisia että lyhytaikaisia. Sponsorointi 

perustuu yrityksen strategisiin tarpeisiin ja on aina investointi. Sponsoroinnille asetetaan 

aina mitattavat tavoitteet, joiden toteutumista seurataan. Sponsoroinnilla haetaan näitä 

tavoitteiden mukaisia mitattavia lisäarvoja sekä yrityksen liiketoimintaan että kohteen 

toimintaprosessiin. (Valanko 2009, 61) 

 

Näkyvyys ja yleisömäärä ovat keskeisiä työkaluja käytäessä rahoitusneuvotteluja 

yhteistyökumppaneiden ja sponsoreiden kanssa. Neuvotteluissa auttaa aiempien 

tapahtumasta olevat statistiikat näkyvyydestä ja yleisömääristä. Lisäksi on hyvä tietää 

millaisista ihmisistä yleisö on koostunut: tämä tieto on arvokasta tapahtuman 

järjestäjälle markkinoinnin kehittämisessä ja sopivien sponsoreiden löytämisessä. 

(Kauhanen ym. 2002, 48) 

 

Sponsorointi on mahdollisuus, jota on hyödynnettävä tavoitteellisesti ja aktiivisesti, ja 

joka on integroitava muun markkinointiviestinnän olennaiseksi osaksi ja keinoksi. 

Sponsorointi antaa mahdollisuudet vaikuttaa eri kohderyhmiin mielikuvien avulla 

tehokkaasti ja ainutlaatuisesti. Se otetaan tosissaan, sen tuomat lisäarvot ymmärretään 

osittain ja sitä kytketään asiakkuuksiin ja myyntiin. Samoin tämä vertailu näyttää 

sponsoroinnin mahdollisuudet ja tehon: oikein käytettynä se on sekä yrityksen että 

kohteen markkinoinnin vahva konkreettinen ja kustannustehokas osa-alue. (Valanko 

2009, 23-24, 29-31) 

 

Sponsorointi vaatii työtä: molempien, sekä sponsorin että kohteen, yhteinen ja oma 

yhteistyökumppanuuden hyödyntäminen ratkaisee yhteistyön tuloksellisuuden. 

Sponsoroinnin tavoitteena on lisätä sponsoriyrityksen myyntiä joko lyhyellä tai pitkällä 

aikavälillä. Sama pätee kohteeseen; hyöty tulee myös toiminnan kehittymisestä. 

Yhteistyökumppanit mahdollistavat erilaisia lisäresursseja tähän. (Valanko 2009, 61) 
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Parhaimmillaan sponsorointi on “win win win” -tilanne: sponsori, kohde ja kohdeyleisö 

ovat kaikki voittavia osapuolia. Toimivalla sponsoroinnilla on mahdollista päästä 

kohdeyleisön iholle ja mieliin antamalla kaikki aistit käyttöön ja tarjoamalla elämyksiä. 

(Valanko 2009, 61) 

 

Yhteistyö sponsoreiden kanssa 

Nykyisin tapahtumanjärjestäjät hakevat sponsorin tilalle yhä useammin 

yhteistyökumppaneita tai -verkostoja, jotka ovat valmiita osallistumaan itse tapahtuman 

markkinointiin ja parhaimmassa tapauksessa osallistumaan muillakin tavoin tapahtuman 

organisointiin (Vallo & Häyrinen 2014, 80). Heille on pystyttävä perustelemaan, miksi 

he lähtisivät juuri tämän tapahtuman tukijoiksi. Kilpailu sponsoreista on kovaa, mutta 

uusille ideoille ja toimintatavoille on jatkuvasti tilaa. (Kauhanen ym. 2002, 41) 

Ideaalitilanne on, että sponsorihankkeeseen mukaan lähtevässä organisaatiossa 

ymmärretään, että kyseessä on valtava mahdollisuus, joka kannattaa hyödyntää (Vallo 

& Häyrinen 2014, 80). 

 

Kohteen edustajana strategia, luovuus ja joustavuus ratkaisevat - yritykset etsivät 

älykkäitä, erottuvia ja luovia kohteita. Tällöin kohteen identiteetti ja yhteistyötaidot 

korostuvat. Parhaimmillaan nykyaikainen sponsorointi on sponsorin ja kohteen yhteistä 

elämyksellistä sisällöntuottamista kohderyhmälle ja yhteisöille. (Valanko 2009, 49, 75) 

 

Monia suuria elektronisen tanssimusiikin massatapahtumia järjestänyt Lauri Halonen 

(2014) suosittelee mahdollisen yhteistyökumppanin lähestymistä implementoidulla 

idealla: miten sponsorin tuote olisi tapahtumassa mukana ja millainen mahdollinen 

promootio toteutetaan. Tapahtumissa näkyvyyttään toteuttavilla yrityksillä on usein 

omat promototeuttajansa olemassa, mutta promottavan tuotteen sen salliessa avaimet 

käteen -tyyppisiä toteutuksia osataan myös arvostaa. (Halonen 2014) Nämä ratkaisut 

ovat usein sponsorille se vaivattomin vaihtoehto. Sponsori katsoo asiaa kuitenkin 

kriittisin silmin; tarjottavan näkyvyysmahdollisuuden on tuotettava asiakkaalleen 

lisäarvoa. 

 

Valangon (2009) mukaan pieni uniikki idea, josta kasvaa vähitellen ainutlaatuinen ja 

tehokas projekti syntyy yleensä, kun sitä vähiten odottaa. Oma aktiivisuus ratkaisee. 

Valanko neuvoo pitämään silmät ja korvat auki - tutustumaan, tutkimaan, kyselemään, 
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kuuntelemaan, miettimään sekä analysoimaan itse kohteita ja mahdollisuuksia omasta 

näkökulmastasi. (Valanko 2009, 75) Parhaat yhteistyökumppanuudet voivat syntyä jopa 

nopeista reagoinneista nouseviin trendeihin tai hiljaisiin signaaleihin.  

 

 
KUVIO 14. Sponsorointiyhteistyön aloituksen prosessikaavio. 

  

Halosen (2014) mielestä Stellar City on se tuote, integroitu ajatus, jonka ympärille 

ajatellaan tahot, jotka ideasta voisivat hyötyä. Tässä mallissa on tärkeää saada kiinni 

oikeat tahot: henkilöt, jotka tekevät päätöksen ja ymmärtävät miten heidän tuotteensa ja 

palvelunsa istuu Stellar Cityn brändiin (kuvio 14). Valanko (2009, 75) antaa 

ohjenuoraksi: luota itseesi ja toimintaasi ja tiedä, mitä myyt. 

 

Valangon (2009) myyntiargumentit ovat pitkälti samoja, jotka ovat potentiaalisia 

yhteistyökumppaneita tapahtumassa kiinnostavia asioita. Tapahtuman koko ja laajuus, 

osallistujat ja kohderyhmän tavoitettavuus, kohteen tarjoamat mielikuvat sekä 

potentiaaliset hyödyntämismahdollisuudet ovat kaikki potentiaalisia 

yhteistyökumppaneita tapahtumassa kiinnostavia asioita. (Valanko 2009, 206-208) 

 

Sponsorointisopimus antaa yhteistyökumppanille mahdollisuuden mielikuvien eli 

assosiaatioiden rakentamiseen ja hyödyntämiseen sekä tarinoiden kertomiseen omassa 

markkinointiviestinnässään (Valanko 2009, 198). 

 

Potentiaaliset yhteistyökumppanit 

Koska Stellar City -tapahtumat järjestetään yökerhoissa ja on kohdennettu nuorille 

aikuisille, rajaa se myös potentiaalisia yhteistyökumppaneita. Eritoten vahvan 

elektronisen musiikin taustan omaavat tapahtumat, kuten Stellar City, omaavat tietyn 

underground-alakulttuurin leiman asiakkaiden keskuudessa. Underground-kulttuurissa 

vierastetaan kaupallisuutta. Tapahtumassa näkyvien yhteistyökumppaneiden pitää 

noudattaa samaa sukunäköisyyttä Stellar Cityn brändin kanssa, eikä näkyminen saa 

vaikuttaa päälle liimatulta. 
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Valangon (2009) mukaan sana “aito” sopii hyvin nykyaikaisen sponsoroinnin 

lähtökohtiin. Yhteistyön on oltava alusta alkaen molemmin puolin läpinäkyvää, 

autenttista, rehellistä, luotettavaa ja ennen kaikkea uskottavaa. Aito kunnioitus toista 

kohtaan luo hyvän perustan tälle. (Valanko 2009, 206) 

 

Yökerhoasiakkaat ovat tottuneet erilaisiin alkoholipromootioihin yökerhoissa, tästä 

syystä johtuen alkoholipromoja ei mielletä negatiivisena asiana underground-

kulttuurista kiinni pitävien keskuudessakaan. Haasteet syntyvät silloin, mikäli 

yökerhossa kaupataan tuotteita, joita ei ole totuttu näkemään yökerhoissa. Tilanne 

kääntyy eduksi niin Stellar Citylle kuin yhteistyökumppanille, mikäli on mahdollista 

jakaa tuotenäytteitä veloituksetta. Esimerkiksi makeiset tai muut pienet syötävät 

soveltuvat hyvin yökerhotapahtumiin. 

 

Puurtinen (2014) on havainnut potentiaalisen yhteistyökumppanin vakuuttamisen 

olevan haastavinta sponsorimyynnissä - miten saada yhteistyökumppani uskomaan 

organisaation asiaan. Myyntityö on lisäksi aikaa vievää toimintaa ja sen vuoksi useat 

volyymillä tapahtumia tekevät tahot ovat tietoisesti jättäneet sponsorit kokonaan pois 

liiketoiminnastaan. Halosen (2014) mukaan myyntiin pätee kysynnän ja tarjonnan laki 

ynnättynä idean ja myyjän persoonalla.  

 

Yhteistyökumppanien hankkiminen on ollut haastavaa, sillä Stellar Cityn 

tamperelaisuus on paikoittain kääntynyt jopa negatiiviseksi asiaksi. Valtakunnallista 

näkyvyyttä tavoittelevat kansainväliset tuotemerkit eivät helposti lähde tukemaan 

tapahtumia, jossa he saavat näkyvyyttä vain yhdellä paikkakunnalla. Vastaavasti 

paikallisesti toimivat yrittäjät eivät halua lähteä näkymään paikkakunnalla, jossa heillä 

ei ole toimintaa. Näin ollen yhteistyökumppanuuksista on pitänyt sopia 

tapahtumakohtaisesti. Jatkuvuutta ole päässyt syntymään myöskään senkään takia, että 

sovittuja tapahtumapäivämääriä ei ole voitu lyödä lukkoon ravintolayhteistyön ollessa 

rajoittunutta. 

 

Aiemmat yhteistyökumppanuudet 

Ennen kehitystyön aloittamista Stellar City tapahtumia oli järjestetty yhdeksän kertaa. 

Yhteistyökumppanuuksien joukosta löytyy valtakunnallinen kameroihin ja kodin 

elektroniikkaan keskittynyt verkkokauppa, maineikkaan premium-alkoholin 

taustaorganisaatio, maahantuotavia olutmerkkejä sekä useita vaatekauppoja. 
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Yhteistyökumppaneiden näkyvyyttä on toteutettu tapahtuman 

printtimarkkinointimateriaalissa sekä photoboothin valokuvausseinässä. Ensimmäisissä 

tapahtumissa kameroihin ja kodin elektroniikkaan keskittynyt verkkokauppa toteutti 

kokonaisuudessaan tapahtuman photoboothin. Kuvat julkaistiin Stellar Cityn 

verkkosivuilla sekä Stellar Cityn Facebook-sivuilla. Kuviin oli vesileimana liitetty 

Stellar Cityn ja kyseisen verkkokaupan logot. Vastaavaa kuviin lisättävää vesileimaa on 

käytetty myös muissa tapahtumissa, esimerkki tästä kuvassa 6. 

 

Stellar City tapahtumien ennakkolippumyyntiä on lippukauppojen lisäksi toteutettu 

valittujen vaatekauppayhteistyökumppaneiden kautta. Ennakkolippuostoksen vieminen 

vaatekauppaan tuo kyseisen liikkeen tutuksi lipun ostajille, tapahtumasta kiinnostuneille 

ja generoi lisämyyntiä vaatekaupalle. 

 

 
KUVA 6. Esimerkki yhteistyökumppanin näkyvyydestä Stellar City -tapahtuman 

photobooth-kuvissa. 

 

Bränditutkimus-yhteistyökumppanuudet 

Tampereen ammattikorkeakoulun brändinhallintakurssin kesäkuussa 2014 Stellar 

Citylle toteuttaman toimeksiannon (liite 1) yhtenä osa-alueena oli kartoittaa 

yhteistyökumppaneita, jotka tavoittavat ja/tai haluavat tavoittaa saman kohderyhmän ja 

omaavat saman maailmankatsomuksen kuin Stellar City. Toimeksiannossa painotettiin, 

että yhteistyöbrändien on sovelluttava valtakunnallisesti kaupungin parhaimpiin 
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yökerhoihin. Lisäksi painopiste oli annettujen ehdotusten luovuudessa ja 

yllätyksellisyydessä.  

 

Tuotetussa raportissa on hyvä listaus potentiaalisia yhteistyökumppaneita, vaikkakin 

alkuun listatut potentiaaliset yhteistyökumppanit eivät tarjonneet yllätyksellisyyttä – 

valtaosa ehdotetuista yrityksistä olivat aiemmin harkittuja toimijoita. Opiskelijaryhmä 

oli jakanut ehdotuksensa seitsemään kategoriaan: vaateliikkeet, parturi-kampaamot, 

fitness/kuntoilu/tanssi, juomat, verkkolehdet/lehdet, kosmetiikka, hiukset, korut ja muut. 

 

Monien ehdotettujen palveluntarjoajien, kuten vaateliikkeiden, parturikampaamojen ja 

erilaisten kuntoiluun liittyvien palveluiden kanssa muodostuu ongelma, sillä kaikilla 

ehdotetuilla liikkeellä ei ole edustusta kaikissa potentiaalisissa tapahtumakaupungeissa. 

Tämä hankaloittaa yhteistyökumppaneiden houkuttelua mukaan valtakunnalliseen 

näkyvyyteen. Juomien kanssa ongelmaksi muodostuu se, että ravintoloilla on olemassa 

olevat panimosopimukset. Ravintolassa, jossa myydään Hartwallin tuotteita ei voi 

promota Sinebrychoffin Battery-energiajuomaa. 

 

Kosmetiikka-osiossa opiskelijaryhmä oli havainnoinut Sunsilk-hiustenhoitotuotteilla 

olevan “Sunsilk Shine Bright” -kilpailun. Jo kilpailun nimi yhdistyy Stellar Cityn 

“Shine With Us” -sloganiin. Ehdotuksien listalla oli myös bloggaajien kautta 

masinoitava “kuvaa illan bilekampaus ja voita Sunsilk -tuotteita”. Vastaava ehdotus tuli 

bilemeikkauksen yhdistämisestä kilpailuun. Tällaisella tunnettuun tuotemerkkiin 

sidotulla näkyvyydellä on mahdollista saavuttaa uutta potentiaalista asiakaskuntaa 

Stellar Citylle uusissa kanavissa ja lisätä Stellar Cityn näkyvyyttä.  

 

Konkreettisinta antia raportissa oli ehdotettu naistenlehtiyhteistyö, jossa stylisti 

toteuttaisi muodonmuutokseen bileisiin lähtijälle naistenlehden, vaateliikkeen ja Stellar 

Cityn kanssa yhteistyössä. Tämän tyyppisellä nelikantaisella yhteistyöllä on mahdollista 

saavuttaa win-win-win -tilanne. Naistenlehti saa lehteensä sisältöä, vaateliike 

näkyvyyttä tuotteilleen, stylisti tunnettavuutta työlleen ja henkilöbrändilleen sekä Stellar 

City näkyvyyttä. 

 

Yllätyksellisin ehdotus oli ehdottomasti pesulayhteistyö: ehdotuksessa bilevaatteiden 

pesuun viemisestä saa mainoksen tulevista Stellar City -bileistä. Harmillisesti ehdotus ei 

ollut kovin aktivoiva kummallekaan sponsorointiosapuolelle. Toinen mainio ehdotus oli 
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kalusteyhteistyökumppani, jota voi hyödyntää mikäli käytettävä tapahtumatila ei 

olekaan yökerho. Tällöin tapahtumaillan kalusteet: sohvat, tuolit, pöydät voisivat olla 

esimerkiksi Ikean tai Maskun valikoimista. Yökerho-olosuhteissa vastaavan yhteistyön 

hyödyntäminen on hyvin hankalaa. 

 

Opiskelijoiden tekemä ajatustyö auttoi jäsentämään omia ajatuksiaan potentiaalisista 

yhteistyökumppaneista. Opiskelijat pystyivät katsomaan asiaa eri perspektiivistä, joka 

tuotti poikkeuksellisia, yllätyksellisiä ja luovia ehdotuksia. Konkretia jäi kuitenkin 

puuttumaan: valtaosissa ehdotuksista oli vain listattuna potentiaalisen yrityksen tai 

tuntomerkin nimi, mutta miten yhteistyö toimisi tai millainen olisi esitettävä 

yhteistyöehdotus yhteistyökumppanille jäi puuttumaan. 

 

Opiskelijatyö auttoi kuitenkin viemään ajattelua pois tutuista ja turvallisista 

vaihtoehdoista. Potentiaalisten yhteistyökumppaneiden etsiminen ja uusien toimialojen 

löytäminen saattaa hyvinkin olla helpompaa tästä eteenpäin.  
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5 LIIKETOIMINTAMALLI 

 

 
 

Liiketoimintamalli on termi, jota varsin yleisesti ja sujuvasti käytetään liiketoiminnassa. 

Liiketoimintamalli tarkoittaa yhdelle ansaintalogiikkaa, toiselle organisaatiorakennetta, 

kolmannelle tuote- ja palvelukokonaisuutta ja joillekin asiakaslupausta. Kaikki ovat 

osittain oikeassa. (Saarelainen 2012, 19) Saarelaisen (2012, 19) mukaan haasteena on 

se, ettei aina voi olla täysin varma puhutaanko samasta asiasta. 

  

Liiketoimintamallit ovat suunniteltu tuottamaan arvoa asiakkaalle tai loppukäyttäjälle. 

Kaplan (2012, 19) kiteyttää liiketoimintamallin määritelmän yhteen kysymykseen: mikä 

on ongelma, jonka asiakas haluaa yrityksesi, tuotteesi tai palvelusi poistavan?  

 

Nenosen ja Storbackan (2010) mukaan liiketoimintamalli vastaa yksinkertaisiin 

kysymyksiin, kuten kuka on asiakkaamme, mitä asiakas arvostaa, mikä on 

arvolupauksemme ja mikä on ansaintalogiikkamme? Kaikessa yksinkertaisuudessaan 

liiketoimintamalli on tiivistelmä siitä, miten yritys käytännössä lunastaa 

arvolupauksensa ja palvelee asiakkaitaan kannattavasti. (Nenonen & Storbacka 2010, 

100) 

 

Mikään liiketoimintamalli ei ole itsessään toista parempi. Erilaiset liiketoimintamallit 

voivat johtaa yhtä hyvään tulokseen, mikäli liiketoimintamalli sopii yritykselle ja sen 

asiakkaalle. Niinpä liiketoimintamallien tehokkuus ei selity yhdellä elementillä vaan 
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mallin sisäisellä yhteensopivuudella sekä sen sopivuudella yrityksen asiakkaiden, 

alihankkijoiden ja muihin yhteistyökumppaneiden toimintamalleihin. (Nenonen & 

Storbacka 2010, 102) 

 

Liiketoimintamallin merkitys yritykselle 

Liiketoimintamallilla rakennetaan silta strategian ja operatiivisen toiminnan välille. 

Siinä määritellään liiketoiminnan keskeiset elementit, ja varmistetaan niiden välinen 

harmonia. Liiketoimintamalli vastaa kysymyksiin kuten voiko asiakaslupauksen 

toteuttaa näillä resursseilla? Soveltuvatko valitut jakelu- ja palvelumallit valituille 

asiakasryhmille? Mikä on ansaintamalli ja tuottaako se riittävästi? Säilyykö 

kustannusrakenne järkevänä suhteessa liiketoiminnan volyymiin? (Kaplan 2012, 32) 

 

Kustannusrakenne, infrastruktuurivaatimukset ja rahoitusmallit näyttelevät tärkeää 

roolia kaikissa liiketoimintamalleissa. Ne edustavat arkkitehtuuria, jotka toimivat 

rahallisena moottorina arvon luomisen suhteen. Ne näyttelevät ratkaisevaa roolia 

päätöksenteossa ja ovat usein esteinä uusien liiketoimintamallien luomisessa. (Kaplan 

2012, 32) 

 

Liiketoiminta säilyy terveellä pohjalla silloin, kun se suunnitellaan asiakkaita varten. 

Kuitenkin maailmaan mahtuu yrityksiä, joissa uskotaan huipputeknologiaan, 

epärealistisiin unelmiin tai uskotaan talouden yllättävään positiiviseen käänteeseen. 

(Saarelainen 2012, 22) Vain asiakkaiden tarpeiden, toiveiden ja odotusten palveleminen 

luo kestävän perustan liiketoiminnalle. Asiakkaat haluavat ratkaista tarpeitaan ja 

ongelmiaan mahdollisimman vähällä vaivalla. (Saarelainen 2012, 23, 81) 

 

Kasvun hakeminen 

Tänä päivänä nykyisiltä markkinoilta voi olla vaikea löytää kasvua, mutta samaan 

aikaan uusille markkinoille siirtyminen tuntuu vaikealta ja riskialttiilta (Nenonen & 

Storbacka 2010, 10). 

 

Nenosen ja Storbackan (2010) mukaan kasvu lähtee siitä, että määrittelee markkinan eri 

tavalla kuin kilpailijat ja panostaa kasvaviin markkinoihin. Markkinat eivät ole ennalta 

määritettyjä, vaan voivat muotoutua yritykselle toimivaksi hyvin toteutuneen strategian 

kautta. Yrityksellä on oltava visio siitä, millä markkinoilla halutaan toimia ja miten 

markkina tulee toimimaan lähivuosina. (Nenonen & Storbacka 2010, 10, 12) 



72 

 

 

Kasvuongelmien perussyy löytyy usein yritysten tavasta nähdä strategia: niissä 

keskitytään liikaa kilpailuun. Oman vahvan näkemyksensä sijaan yritykset näkevät 

markkinat valmiiksi määriteltyinä ja pyrkivät löytämään kilpailuedun erottautumalla 

kilpailijoista joko hintajohtajuudella, tuotejohtajuudella tai vahvoilla asiakkuuksilla. 

(Nenonen & Storbacka 2010, 14) 

 

 

5.1 Liiketoimintamallin muutos 

 

Nenosen & Storbackan (2010) mukaan yritykset muotoilevat markkinoita muuttamalla 

omia liiketoimintamallejaan. Muutokset liiketoimintamalleissa näkyvät muutoksina 

toimijan tavoissa luoda arvoa. Lopulta nämä yksittäiset kehitysaskeleet tavoissa luoda 

arvoa leviävät myös markkinakäytäntöihin, joiden mukaan koko markkinaverkoston 

toiminta määrittyy. Muutos yhden toimijan liiketoimintamallissa voikin aiheuttaa 

ketjureaktion markkinoiden muissa toimijoissa. (Nenonen & Storbacka 2010, 40, 41) 

 

Nenosen ja Storbackan (2010) mukaan vastaus liiketoimintamallin muutokseen löytyy 

arvolupauksista; kaikki toimivat liiketoimintamallit on suunniteltu arvolupauksen 

ympärille. Asiakkaita ei pitäisi nähdä yrityksen tuotantoprosessien jatkeena, vaan 

yritykset pitäisi nähdä asiakkaan arvontuotannon mahdollistajana. (Nenonen & 

Storbacka 2010, 102, 124)  

 

Intohimo toimia organisaation, yhteisön tai liikkeen kanssa on kirjoitettu sisään ihmisen 

genetiikkaan. Kaplanin (2012) mukaan organisaation muokkaamisessa pitäisikin 

keskittyä geneettiseen uudelleenohjelmointiin prosessien uudelleenohjelmoimisen 

sijaan. Mikäli haluat uudistaa liiketoimintamallisi, tee yrityksesi perimästä läpinäkyvä ja 

anna se saavutettavaksi kenelle tahansa, jolla on samanlainen perimä. (Kaplan 2012, 51-

52) 

 

Liiketoimintamallia muutettaessa, Kaplan (2012) suosittelee aloittamaan yrityksen 

oman “perimän” selvittämisestä. Yrityksen sisäisten toimintamallien ymmärtäminen on 

ratkaisevassa osassa organisaation sisäisten ja ulkoisten tahojen ymmärtämisessä. 

Tällöin on helpompi ymmärtää miksi työntekijät, asiakkaat ja yhteistyökumppanit 

haluavat (tai vastaavasti eivät halua) toimia yrityksen kanssa. (Kaplan 2012, 51) 



73 

 

 

Uuden liiketoimintamallin luomisessa on paljon samaa kuin uuden tarinan 

kirjoittamisessa: jollain tasolla kaikki tarinat ovat variaatioita vanhoista tarinoista, 

uudelleen kirjoitettuja maailmanlaajuisesti tunnettuja teemoja (Magretta 2002). 

Kaplanin (2012, 78) mukaan tarinankerronta on tärkeä elementti minkä tahansa 

menestyksekkään liiketoimintamallin luomisessa. 

 

Uuden liiketoimintamallin “juoni” saattaa olla uuden tuotteen tai palvelun suunnittelu 

uuden tarpeen ratkaisemiseksi tai se saattaa liittyä prosessi-innovaatioon: parempaan 

tapaan myydä tai toimittaa jo olemassa olevat tuote tai palvelu. Menestyksekäs 

liiketoimintamalli esittää paremman vaihtoehdon olemassa oleville vaihtoehdoille. Se 

saattaa tarjota enemmän arvoa rajatulle asiakasryhmälle. Vastaavasti se saattaa korvata 

vanhan tavan tehdä asioita ja muodostua uuden ajan standardimalliksi. (Magretta 2002) 

 

Magrettan (2002) mukaan toimimattomat liiketoimintamallit johtuvat siitä, että ne 

epäonnistuvat joko tarinankerronnassa (tarinassa ei ole järkeä) tai luvut eivät täsmää 

(tuotolla ei kateta menoja). 

 

 

5.2 Tapahtuman ansaintamalli 
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Liiketoimintamalli vaikuttaa myös siihen, mitkä talouden elementit ovat olennaisia. 

Yllättävätkin asiat voivat vaikuttaa taloudelliseen menestykseen. Kannattavuuden 

avaintekijät voivat löytyä ostamisesta, tuotannosta tai myynnistä. Tärkeintä on 

ymmärtää ne mekanismit, mistä taloudellinen tulos syntyy. Kustannuksia syntyy myös 

odottamattomista paikoista. (Saarelainen 2012, 82) 

 

Saarelaisen (2012, 80) mukaan ansaintamalli ja liiketoimintamalli sekoittuvat useissa 

yhteyksissä termeinä keskenään. Useimmat luulevat, että liiketoimintamallilla 

tarkoitetaan pelkästään sitä, miten organisaatio tuottaa rahaa. Liiketoimintamallissa 

otetaan huomioon miten yritys luo ja tuottaa arvoa asiakkailleen. Kuitenkin, kestävä 

ansaintamalli on tärkeässä roolissa missä tahansa liiketoimintamallissa. 

Liiketoimintamallissa muotoillaan kuka maksaa ja paljonko arvoa tuotetaan. Siinä 

määritellään ansaintalogiikka liiketoiminnan kustanteista verrattuna tuottoon kuin myös 

pääomavaatimukset liiketoiminnan ylläpitämiseksi ja kasvun edistämiseksi. (Kaplan 

2012, 29) 

 

Ansaintamalli kuvaa periaatteet, joilla yritys hinnoittelee ja veloittaa tuotteensa ja 

palvelunsa. Vaihtoehtoisia ansaintamalleja ovat esimerkiksi tuotteiden myynnistä 

saatava kertakorvaus, tuotteiden ja palveluiden käyttöön liittyvät käyttömaksut, 

käyttöoikeuksien luovutukseen liittyvät lisenssimaksut, palvelusopimuksiin sidotut 

palvelumaksut, resurssien käyttöön liittyvät maksut, kiinteän hinnan veloitukset, 

maksuposteihin perustuva veloitus projektimuotoisessa toiminnassa sekä 

asiakashyötyyn perustuvat veloitukset. (Saarelainen 2012, 80-81) 

 

Ensimmäinen askel ansaintamallin kuvaamiseksi on yrityksen tulonlähteiden 

määrittäminen. “Kuka maksaa” on suora, mutta ei aina helppo kysymys. Aina 

maksajana toimiva taho ei kuitenkaan ole se, joka nauttii lopputuotteena olevasta 

arvosta. Ei ole tavatonta, että lopullinen asiakas, taho jolle arvoa tuotetaan, ei olekaan 

se, joka lopulta on vastuussa tuotteen/palvelun maksamisesta. Jokainen 

liiketoimintamalli määrittää kuka maksaa laskun ja kuinka arvoa tuotetaan. On myös 

tärkeää tunnistaa muut loppukäyttäjälle arvoa tuottavat tekijät ja tahot, jotka vaikuttavat 

lopulliseen ostopäätökseen. (Kaplan 2012, 29-30) 

 

Merkittävä tekijä ansaintamallissa on määrittää maksajan lisäksi se, mistä asiakas 

maksaa: määräytyykö tulovirta tuotteen tai palvelun myymisestä tai kenties molempien 
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yhdistelmästä? Hinnoittelu näyttelee suurta roolia liiketoimintamallin arvontuottamisen 

suhteen. Hinnoittelu on huonosti ymmärretty ja hyödynnetty osuus nykyaikaisessa 

markkinointimixissä. Hintakilpailuun mukaan lähteminen on usein ensimmäinen 

hälytysmerkki - viittaus erilaistumattomaan tuotteeseen tai palveluun. (Kaplan 2012, 30) 

 

Ansaintamallin avulla voi rakentaa sidoksia asiakkuuden lujittamiseksi. Laajentuminen 

tuotteista palveluihin ja ratkaisuihin mahdollistaa ansaintamallin uudistamisen lisäksi 

myös jatkuvan yhteydenpidon asiakkaaseen: se mahdollistaa asiakkaan jatkuvan 

havainnoinnin ja lisämyyntimahdollisuuksien hyödyntämisen. Tästä tuleva rahallinen 

hyöty voi olla jopa edellisistä palveluista tulevaa tulovirtaa merkittävämpi. (Saarelainen 

2012, 81) 

 

Kiristynyt markkinatilanne on Kurkimäen (2014) mielestä aiheuttanut tilanteen, jossa 

yökerhoilla on vähemmän rahaa käytettävänä. Samaan aikaan kuitenkin ohjelman on 

oltava yhä kiinnostavampaa ja markkinointi paremmin kohdennettua tapahtuman 

onnistumisen varmistamiseksi. 

 

Ansaintamallista voi parhaimmillaan tulla liiketoiminnan menestystekijä. Usein on 

kuitenkin helpointa lähteä liikkeelle alalle vakiintuneista muodoista. Monelle 

asiakkaalle on haasteellista aloittaa yhteistyötoiminta uuden tuotteiden tai palveluiden 

toimittajan kanssa, jos uuteen kumppaniin liittyy liikaa uusia elementtejä. (Saarelainen 

2012, 81) 

 

Tapahtuma-alan toimijoiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella käytetyimmät 

klubitapahtumien toimintamallit ovat tapahtumatuottajan riski, tapahtuman tilaajan 

riski, 50/50-malli eli jaettu riski, kolmannen osapuolen riski ja juomatakuu 

 

Tapahtumatuottajan riski 

Tapahtumantuottaja toteuttaa tapahtuman, maksaa kaikki tapahtuman 

tuottamisesta koituvat kulut (artistit, tapahtumahenkilöstö, lisätekniikka, 

markkinointi) ja pitää lipputulot 100% itsellään.  

 

Mikäli tapahtumatuottaja saa yhteistyökumppaneita mukaan, jäävät nämä 

myyntituotot tapahtumatuottajalle. Mikäli kyseinen yhteistyökumppani toteuttaa 
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promootion, tuote ja henkilöstökulut näistä lankeavat yhteistyökumppanin 

maksettavaksi. 

 

Ravintolan osuus on myyntituotot baarista. Jossain tapauksessa 

tapahtumantuottaja maksaa pienen kertakorvauksen tilan käytöstä. Ravintola 

huolehtii, että tapahtumassa on riittävästi henkilökuntaa huolehtimassa 

asiakkaiden viihtyvyydestä. 

 

Nousiaisen (2014) mukaan tapahtumatuottajan riski on yleisin klubitapahtumien 

toteutusmalli. Hänen arvionsa mukaan noin 80% klubitapahtumista toteutetaan 

tällä nk. lippuriskimallilla. 

 

Tapahtuman tilaajan riski 

Tapahtumantuottaja toteuttaa tapahtuman kokonaisuutena. Kaikki tapahtuman 

tuottamisesta koituvat kulut (artistit, tapahtumahenkilöstö, lisätekniikka, 

markkinointi) laskutetaan tapahtuman tilaajalta joko könttänä tai tilattujen 

komponenttien kustannusten laskutus ohjataan tilaajan maksettavaksi.  

 

Mikäli tapahtumatuottaja saa yhteistyökumppaneita mukaan, ohjautuvat nämä 

myyntituotot tapahtumatuottajalle tai tilaajalle sopimuksen mukaan. 

 

Ravintolan tuotto koostuu myydyistä tapahtumalipuista sekä myyntituotoista 

baarista. Ravintola huolehtii, että tapahtumassa on riittävästi henkilökuntaa 

huolehtimassa asiakkaiden viihtyvyydestä. 

 

Tapahtumatuottajan vastuulle jää usein tapahtuman tuottamisen lisäksi 

tapahtuman markkinointi. Tässä mallissa tilaajat ovat usein kokeneet juuri 

markkinoinnin haasteelliseksi. Ravintolat kokevat tapahtumatuottajan panokseen 

olevan vaatimattomampi kuin tapahtumatuottajan riskillä toteuttavat tapahtumat. 

 

Joissain tapauksissa tapahtumatuottaja on onnistunut neuvottelemaan 

könttäsumman päälle myytyjen lippujen määrään pohjautuvan komission. 

 

50/50-malli eli jaettu riski  
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Tämä malli toteutuu usein vasta pitkän yhteistyön jälkeen. Luottamus sekä 

yhteinen näkemys asioista on ratkaisevassa asemassa. 

 

Tapahtumantuottaja toteuttaa tapahtuman kokonaisuutena yhteistyössä tilaajan 

kanssa. Kaikki tapahtuman tuottamisesta koituvat kulut (artistit, 

tapahtumahenkilöstö, lisätekniikka, markkinointi) jaetaan osapuolten kesken 

tasan. Tasaus voidaan tehdä tapahtumantuottajan laskutuksena joko ennen 

tapahtumaa tai sen jälkeen. Vastaavasti voidaan myös sopia kuluerien jakamisesta 

yhtä suuriin osiin. Tällöin esimerkiksi tilaaja voi maksaa artisteista koituvat kulut 

kun tapahtumatuottajan maksettavaksi jää lisätekniikka, henkilöstö ja 

markkinointi. 

 

Mikäli tapahtumatuottaja tai tilaaja saa yhteistyökumppaneita mukaan, tuotto 

jaetaan tasan osapuolten kesken tai sopimuksen mukaan. 

 

Ravintolan tuotto koostuu myydyistä tapahtumalipuista, mahdollisista 

yhteistyökumppanituloista sekä myyntituotoista baarista. Ravintola huolehtii, että 

tapahtumassa on riittävästi henkilökuntaa huolehtimassa asiakkaiden 

viihtyvyydestä. Tapahtumatuottajan tuotto koostuu myydyistä tapahtumalipuista 

sekä mahdollisista yhteistyökumppanituloista. 

 

Tässä mallissa tapahtumatuottajat kokevat tapahtuman usein tuottavan suhteessa 

liian vähän tehtyyn työpanokseen verrattuna. Tapahtumatuottajan riski, mutta 

myös tuottomahdollisuus on puolitettu tilaajan kanssa. 

 

Kolmannen osapuolen riski 

Tässä vaihtoehdossa tapahtumantuottaja myy ohjelman kolmannelle osapuolelle, 

esimerkiksi pääyhteistyökumppanille. Tapahtuman tuottamisesta koituvat kulut 

kohdistetaan pääyhteistyökumppanille kokonaisuudessaan. Tämä vaihtoehto 

toteutuu klubitapahtumissa harvoin, sillä se täyttää jo tapahtumamarkkinoinnin 

tunnusmerkit. 

 

Juomatakuu 

Tässä mallissa tapahtumatuottaja lupautuu maksamaan ravintolalle 

juomamyynnistä jääneen alijäämän, mikäli tapahtumaillan myynti ei täytä sovittua 
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rajaa. Tässä vaihtoehdossa tapahtumatuottaja kuitenkin useimmiten toteuttaa 

tapahtuman lippuriskillä. Kontturin (2014) mukaan pahimmassa tapauksessa 

tapahtumatuottaja ottaa riskin sekä lipputuloista että juomatakuun täyttymisestä. 
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Kustannusrakenne 

Kuviossa 15 luokitellaan Stellar City -tapahtuman tuotantokustannusten eri osiot. 

 

 
 

KUVIO 15. Stellar City -tapahtuman tuotantokustannukset 

 

Kuviossa 15 on lueteltu kaikki kuluerät, jota Stellar City -tapahtuman tuottamisesta 

muodostuu. Koska Stellar City -tapahtumat ovat toteutettu tapahtumatuottajan riskillä 

ovat myös kaikki tapahtuman tuottamisesta tulevat kustannukset tulleet 

tapahtumatuottajien maksettavaksi.  
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Artistikulut   Tekniikkakulut 
Esiintymispalkkiot 2300  Tech Rider 100 
Matkat 100  Lisä-ääni ja -valo 0 
Booking Fee 300    
Lennot 300      
Yhteensä 3000  Yhteensä 100 
     
Ravintolakohtaiset kulut  Tapahtumadesign 
Videoscreenit 0  Painotuotteet 350 
Video Jockey 100  Facebook 150 
Light Jockey 100  Some 0 
Hotellit 250  Photobooth 300 
Ruokailut 100  Valokuvaus 150 
Hospitality 100  Video 200 
Yhteensä 650  Yhteensä 1150 
 

Taulukko 2. Esimerkki Stellar City -tapahtuman tuotantokustannuksista. 

 

Suurin yksittäinen kuluerä on artistien esiintymispalkkiot ja siihen liittyvät matkakulut 

lentoineen sekä artistien bookkaamisesta muodostuva booking fee (taulukko 2). 

Ravintolatilasta riippuen määritellään tarve lisä-äänentoiston tai -valaistuksen 

käyttämiseen. Tilasta riippuu myös, onko tapahtuman aikana mahdollista ja tarpeellista 

käyttää videoscreenejä ja video jockeytä. Stellar City -tapahtumissa on panostettu 

näyttävään audiovisuaaliseen kokonaisuuteen, jolloin livenä miksattu videotaide on 

nostanut tapahtuman arvoa entisestään. 

 

Photoboothin toteutukseen lasketaan valokuvausseinän graafinen suunnittelu, 

suurkuvatulosteiden tilaaminen sekä valokuvauksen suorittavan valokuvaajan palkkio. 

Valokuvauksella tarkoitetaan tapahtumavalokuvaajasta koituvia kustannuksia. Video-

luokkaan on listattu tapahtuman videokuvaajan palkkio. Pääsääntöisesti 

tapahtumavideokuvaaja hoitaa itse myös tapahtuman jälkimarkkinointivideon editoinnin 

ja toimittamisen tapahtumaorganisaatiolle. 

 

Markkinointikokonaisuus täydentyy painotuotteilla (julisteet ja flyerit) sekä 

sosiaalisesta mediasta, lähinnä Facebookista, syntyvillä kuluilla. Muihin sosiaalisen 

median kanavissa näkymiseen ei ole määritetty budjettia; sisällön tuottamiseen kuluu 

kuitenkin merkittävästi aikaa.  

 



81 

 

Uuden ansaintamallin suunnittelu ja luominen 

Olemassa olevat liiketoimintamallit ja rakenteet ovat muodostuneet pitkän ajan kuluessa 

- nykyistä liiketoimintamalleja vastaan sotiminen ei tule onnistumaan, sillä monet 

ihmiset ovat panostaneet niihin. Mikä tahansa, joka uhkaa nykytilannetta on liian 

pelottavaa edes ajatella. Nopeat muutokset harvoin toimivat - useimmille organisaatiolle 

muutos on liiankin haastavaa ja pitää löytää muita toimintatapoja. Muutostyö voidaan 

aloittaa esimerkiksi tekemällä rinnakkaisia kokeiluja vanhan toimintamallin rinnalla. 

(Kaplan 2012, 119) 

 

Nykyiseen toimintaan juurtuneiden liiketoimintamallien romuttamisen sijaan Kaplan 

(2012) suosittelee rinnakkaisen testiympäristön luomista uusien liiketoimintamallien 

testaamista varten. Rinnakkaisella mallilla voidaan testata uusia tapoja luoda ja tuottaa 

arvoa asiakkaille niin, ettei nykyisellä liiketoimintamallilla toimiminen keskeydy testin 

ajaksi. Tällöin on vapaus ja mahdollisuus testata erilaisia sääntöjä ja ansaintamalleja. 

(Kaplan 2012, 119-120) 

 

Liiketoimintamallin innovoinnissa ei ole kyse seuraavan ison idean keksimisestä, 

ennemminkin kyse on olemassa olevien ideoiden ja osien yhdistämisestä uudella, jopa 

yllättävällä tavalla: ideana saada mahdollisimman paljon rakennuspalikoita käyttöönsä. 

Uuden liiketoimintamallin innovointi toimii samalla tavalla. (Kaplan 2012, 121) 

 

Liiketoimintamallin suunnittelussa on kyse siitä, miten yhdistelet erilaisia uusia tapoja 

tuottaa arvoa asiakkaalle. Mitä enemmän rakennuspalikoita (eli ideoita) on 

käytettävissä, sitä parempi. (Kaplan 2012, 121) Uusien liiketoimintamallien 

innovoinnissa ei ole kyse uusien ominaisuuksien keksimisestä, vaan vapaudesta 

yhdistellä olemassa olevia ominaisuuksia ja toimintatapoja organisaation ulkopuolelta 

luodakseen uusia tapoja tuottaa ja toimittaa arvoa. (Kaplan 2012, 134) 

 

Stellar-malli 

Stellar Cityn liiketoimintaedellytysten parantamiseksi tämän työn aikana kehitettiin 

vaihtoehtoinen malli, jossa tapahtumatuottajan sekä yökerhon tapahtumasta syntyvät 

kustannukset ja tuotot jaetaan uudella tapaa. 
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KUVIO 16. Stellar Cityn uusi ansaintamalli, Stellar-malli 

 

Uudessa Stellar-mallissa (kuvio 16) tapahtuman tuottamisesta koituvat kulut on jaettu 

kolmeen kokonaisuuteen: paketti, ravintola sekä tuottajan kulut. 

 

Paketti-kokonaisuus on kustannuseristä suurin, mutta samalla myös se, johon vaikuttaa 

ravintolan kiinnostus tapahtumassa esiintyviä artisteja kohtaan. Mikäli ravintola haluaa 

nimekkäämpää, ja sitä kautta hintavampaa DJ:tä esiintymään ravintolassaan 

järjestettävässä tapahtumassa, se vaikuttaa pakettikustannuksen kokonaissummaan. 

Stellar-mallissa paketti-kokonaisuus tulee ravintolan maksettavaksi. 
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Paketoinnin syy on se, että usein ravintolat haluavat vaikuttaa tapahtumalipun hintaan. 

Kun artistista koituvat kustannukset tulevat lyhentämättöminä ravintolan maksettavaksi, 

on tapahtumatuottajan helppo perustella, miten pääsylipun hinta määräytyy. 

 

Mikäli ravintolan oma tekniikka äänentoiston, valaistuksen ja soittotekniikan puolesta ei 

vastaa tapahtumatuotannon vaatimuksia, on tapahtumatuottajan helppo hankkia 

vaatimukset täyttävää ääni- ja valotekniikkaa. Tech Rider -kohdassa täytetään artistien 

vaatimukset tekniikasta. Nämä vaatimukset liittyvät pääsääntöisesti DJ-laitteistoon sekä 

äänen monitorointiin DJ:n soittopisteessä. 

 

Ravintola-kokonaisuudessa on kulueriä, joihin ravintolan oma varustelutaso sekä 

verkottuminen vaikuttaa. Kaikissa ravintoloissa ei ole olemassa videokuvalle 

tarkoitettuja screenejä tai näyttöjä, joihinkin ravintoloihin niitä ei voi edes toteuttaa. 

Näin olleen videotekniikasta ja video jockeystä syntyvät kustannukset jäävät pois 

kokonaisuudesta. Vastaavasti light jockeyna saattaa toimia ravintolan oma DJ tai 

teknikko, jolloin ulkopuolista työvoimaa ei tarvitse palkata.  

 

Joissain tapauksissa käytetty yökerho sijaitsee hotellirakennuksessa, tai järjestävä 

ravintola on läheisessä yhteistyössä jonkin hotellin kanssa. Tällöin on loogista, että 

artistien majoituksesta koituvat kulut kuuluvat ravintolalle. Samalla logiikalla joidenkin 

yökerhojen yhteydessä saattaa olla ruokaravintola, jossa artistien ruokailut voidaan 

hoitaa. Hospitalityllä tarkoitetaan artistien takahuoneessa/taukotilassa olevaa tarjoilua, 

jolla varmistetaan artistien viihtyvyys tapahtuman aikana. 

 

Tuottajan kuluihin kuuluu kaikki tapahtuman markkinoinnista ja visuaalisesta 

ilmeestä koituvat kulut. Tässä osiossa on laskettu mukaan tapahtuman graafinen ilme, 

tapahtuman painotuotteiden sekä digitaalisten mainosten graafinen suunnittelu sekä 

toteutus ja painokustannukset. Markkinointia täydennetään Facebook-markkinoinnilla 

sekä aktiivisella sosiaalisen median näkyvyydellä. Stellar Cityn valitsemat kanavat ovat 

nuorison suosimat sosiaalisen median palvelut YouTube, Twitter sekä Instagram. 

 

Taulukon 2 esimerkkiä hyödyntäen taulukossa 3 on laskettu tapahtuman toteuttaminen 

lippuriskillä ja Stellar-mallilla. 
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Lippuriski   Stellar-malli  
     
Tuottajan kulut   Ravintolan kulut  
Artistikulut 3000  Artistikulut 3000 
Tekniikkakulut 100  Tekniikkakulut 100 
Ravintolakohtaiset kulut 650  Ravintolakohtaiset kulut 650 
Tapahtumadesign 1150  Tuotantokustannukset 3750 
Yhteensä 4900    
   Ravintolan tulot  
Lipun verollinen hinta 18  Lipputulot per asiakas 12,36 
Lipputulot per asiakas 16,36  Break even (asiakasta) 303,31 
Break even (asiakasta) 299    
   Tuottajan kulut  
   Tapahtumadesign 1150 
     
   Tuottajan tulot  
   Lipputulot per asiakas 4 
   Break even (asiakasta) 288 
 

Taulukko 3. Ravintolan ja tapahtumatuottajien kulu- & tulolaskelmaesimerkki lipun 

hinnan ollessa 18€. 

 

Uudessa Stellar-mallissa (kuvio 16) ravintolan maksettavaksi tulee valtaosa tapahtuman 

tuotantokuluista, kuten artisti-, tekniikka ja ravintolakohtaiset kulut. Ainoastaan 

tapahtumadesignista koituvat kulut jäävät kokonaisuudessaan tapahtumatuottajan 

maksettavaksi. Pääsylipputulot jäävät tässä mallissa ravintolalle, mutta 

tapahtumatuottaja veloittaa pienen kiinteän kustannuksen jokaisesta myydystä lipusta. 

Tällä kiinteällä kustannuksella tapahtumatuottaja kattaa tapahtumadesignin 

(markkinoinnin) kustannukset. Tällä tavalla ravintola voi olla varma siitä, että 

tapahtumatuottajan intressissä on mainostaa ja markkinoida tapahtumaa aktiivisesti. 

 

Stellar-malli mahdollistaa, että kate on haluttaessa mahdollista liittää paketin 

hinnoitteluun. Tapahtuman ollessa yleisömenestys, tapahtumatuottaja saa lisätuloa 

tekemästään työstä. 

 

Stellar-mallin synty 

Stellar-malli syntyi havaittua epäkohta ravintoloiden vaatimuksissa: tapahtumatuottajan 

olisi pitänyt tuoda jatkuvasti nimekkäämpiä artisteja esiintymään, mutta samaan aikaan 

lippujen hinnat olisi pidettävänä alhaisina. Taulukon 4 esimerkki osoittaa lipunhinnan 
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laskemisen tuovan riskin ravintolalle, mutta tapahtumatuottajan riski tapahtumasta 

pysyy vastaavana kuin lipunhinnan ollessa 18€. 

 

Lippuriski   Stellar-malli  
     
Tuottajan kulut   Ravintolan kulut  
Artistikulut 3000  Artistikulut 3000 
Tekniikkakulut 100  Tekniikkakulut 100 
Ravintolakohtaiset kulut 650  Ravintolakohtaiset kulut 650 
Tapahtumadesign 1150  Tuotantokustannukset 3750 
Yhteensä 4900    
   Ravintolan tulot  
Lipun verollinen hinta 12  Lipputulot per asiakas 6,91 
Lipputulot per asiakas 10,91  Break even (asiakasta) 543 
Break even (asiakasta) 449    
   Tuottajan kulut  
   Tapahtumadesign 1150 
     
   Tuottajan tulot  
   Lipputulot per asiakas 4 
   Break even (asiakasta) 288 
 

Taulukko 4. Esimerkkilaskelma ravintolan vaatiessa lipun hinnaksi 12€. 

 

Uusi Stellar-malli vähentää tapahtumatuottajan riskiä huomattavasti. Ravintolat ovat 

useassa tapauksessa yrittäneet polkea tapahtumapääsylipun hintaa alas, vaikka 

tapahtumatuottaja toteuttaa tapahtumaa 100%:lla lippuriskillä. Kun yökerho osallistuu 

tapahtuman pääesiintyjän bookkauskustannuksiin, on heidän helpompi hahmottaa, miksi 

tapahtumaa ei voi toteuttaa samalla hinnalla kuin ilman erikoisohjelmaa olevana 

viikonloppuiltana – tuotantokustannukset ovat yksiselitteisesti vain niin paljon 

korkeammat. 

 

Stellar-malli ei kuitenkaan lisää ravintolan riskiä, sillä ravintola saa katettua tapahtuman 

tilaamisesta ja tuottamisesta koituvat kustannukset lipputuloilla. 

 

Stellar-malli on otettu vastaan yökerhojen puolelta positiivisesti. Malli on nostettu esiin 

kahden eri yökerhon kanssa neuvotellessa. Molemmilta osapuolilta on tullut vihreää 

valoa uudelle mallille, mutta neuvottelut ovat kariutuneet soveltuvien tapahtumapäivien 

puuttumiseen tai päällekkäisiin ohjelmatarjouksiin.  

 

Oikean ravintolayhteistyökumppanin löydyttyä, Stellar-malli mahdollistaa entistä 

suurempien ja tunnetumpien artistien tuomisen Suomeen esiintymään. Artistin 
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bookkaamisesta muodostuva taloudellinen riski suhteellisesti pienempi Suomen 

suurkaupunkien johtaville ravintoloille, kuin mitä se on tapahtumatuottajalla, sillä 

ravintolat tekevät tuottoa juomamyynnistä. Tapahtumatuottajien tulovirta koostuu lähes 

poikkeuksetta ainoastaan tapahtumalippujen myynnistä sekä potentiaalisista 

sponsorituloista. 

 

Stellar-mallin haasteet 

Stellar-malli on haastava selittää ravintola-alan toimijoille, jotka parhaimmillaan 

vastaanottavat lukuisia yhteistyöehdotuksia kuukausittain. Jotta kehitetyllä uudella 

mallilla voitaisiin toimia, pitää tapahtumatuottajan saavuttaa ravintolan varaukseton 

luottamus. Tällainen toimintamalli on poikkeuksellinen, joten tapahtumatuottajan on 

hyvä varautua toteuttamaan tapahtuma jollain vakiintuneella mallilla. 

 

Suurin haaste tämän mallin käytössä on luottamus. Niemelän (2002) mukaan 

luottamuksen rakentamisessa avaimena on avoimuuden vähittäinen lisääntyminen. 

Läpinäkyvyys koskee kaikkea toimintaa, mutta erityisesti etujen ja rasitusten 

jakaantumista. (Niemelä 2002, 85)  

 

Stellar-mallissa on haastavaa löytää oikea tapahtumatuottajan korvaussumma. 

Ravintolan on mahdollista syyttää tapahtumatuottajaa vilpilliseksi mikäli 

tapahtumatuottajan korvaus per myyty lippu on suhteettoman suuri verrattuna ravintolan 

tuloon per myyty lippu. Tapahtumatuottajan korvaussummaa laskettaessa on hyvä pitää 

kohtuus mielessä.  

 

Tämän työn esimerkeissä ei ole huomioitu sponsoroinnin tuomia mahdollisia lisätuloja. 

Mikäli tapahtumatuottaja saa houkuteltua mukaan sponsoreja on break eveniä 

mahdollista painaa entistä matalammalle: parhaassa tapauksessa tapahtuma on 

voitollinen ennen yhtään myytyä lippua.  

 

Hyvin menestyvät tapahtumaillat ovat omiaan pitämään yökerhon nuorison ja nuorten 

aikuisten puheenaiheena ja varmistamaan heidän paluunsa yökerhoon kerta toisensa 

jälkeen. Yöelämässä trendit muuttuvat tänä päivänä nopeammin kuin koskaan aiemmin. 

Pitämällä ohjelman ajantasaisena ja nopeasti reagoivana on yökerhon helppo 

jatkossakin varmistaa paikkansa kyseisen kaupungin yöelämän ytimessä. 
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5.3 Hinnoittelu osana asiakaskokemusta 

 

 
 

Yleensä suurin osa yleisötapahtuminen tuloista tulee osallistumismaksuista tai 

pääsylipuista. Kauhasen (2002) mukaan hinnan asettaminen on yksi keskeisimmistä 

tekijöistä tapahtumia tehdessä, markkinoinnin ja ennakkomyynnin ohella. Kuitenkin 

vaikeimmin arvioitava asia on lähes aina osanottajien määrä. Jos tapahtuma on 

järjestetty aikaisemmin, todennäköinen yleisömäärä on määriteltävissä helpommin, 

vaikkakaan ei tarkasti. (Kauhanen ym. 2002, 59) Yleisömäärään vaikuttavat monet 

asiat, joista vain osaan järjestäjä pystyy itse vaikuttamaan.  

 

Monesti kuulee sanottavan, ettei monimutkaista tapahtumaa pysty etukäteen 

budjetoimaan. Paitsi että kaikki tapahtumat on mahdollista budjetoida hyvinkin 

tarkkaan, kaikki tapahtumat täytyy budjetoida etukäteen. Budjetissa pysyminen ei saa 

koskaan olla toive vaan aina itsestään selvyys. Kaikilla täytyy olla selvä käsitys 

markkinointi-investoinnin suuruudesta. (Muhonen & Heikkinen 2003, 120) 

 

Yleisötapahtumassa pitää olla yleisöä ja etenkin maksullisella yleisötapahtumalla tulee 

olla näkyvyyttä. Yleisömäärä- ja näkyvyystavoitteiden asettamisessa tulee kuitenkin 

olla realistinen. Yleisömäärän realistinen arviointi on vaikeaa, mutta se on etenkin 

budjetoinnin kannalta yksi keskeisistä kysymyksistä. Tilaisuuden yleisömäärälle 
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realistisesti asetetut tavoitteet muodostuvat aina sen mukaan mitä tehdään, kenelle ja 

missä. (Kauhanen ym. 2002, 46-47)   

 

Ylihinnoiteltu tapahtuma voi karsia asiakkaita. Niin kutsutut superfanit tulevat 

katsomaan suosikkiartistiaan vaikka naapurimaasta, maksoi mitä maksoi (Kurkimäki 

2014). Kurkimäen (2014) arvion mukaan tällaisia tyyppejä koko asiakaskunnasta on 

yleensä vain noin yksi prosentti.  

 

Kurkimäen (2014) mukaan tapahtuman ansaintalogiikka on riippuvainen myös 

tapahtumapaikan koosta: suuri ilta yökerhossa, joka ei vedä 500 henkeä enempää 

kääntyy nopeasti tappiolliseksi. Ajankohta, tila, sijainti – kaikki ovat erittäin tärkeitä. 

Saarelaisen (2012, 83) mukaan talouden suunnittelussa parhaita ohjenuoria ovat 

inhorealismi ja armoton rehellisyys. 

  

Kurkimäki (2014) korostaa, että lipun hintarakenne on pystyttävä perustelemaan 

tarvittaessa ja asiakkaalle on jäätävä tunne, että saa rahoilleen vastinetta. Asiakkaille on 

kyettävä todistamaan ennen ostopäätöstä, että tuotteesi on rahan arvoinen. Maine ja 

markkinointi tulee jälleen peliin. 

 

 Paikka Lippu Ennakko Vierailevat DJ:t 
16.03.12 Fat Lady, Tampere 15 10 Marcus Schössow, TJH87 
11.05.12 Fat Lady, Tampere 12 10 Super8 & Tab, Airwave 
28.09.12 Fat Lady, Tampere 18 14 Orjan Nilsen, Kris O'Neil 
09.11.12 Fat Lady, Tampere 17 14 John "00" Fleming, Orion 
15.03.13 Fat Lady, Tampere 13 10 Lange, Miika Kuisma 
08.06.13 Screen, Tampere 14 12 Jordan Suckley, Concha 
16.08.13 Screen, Tampere 14 12 Daniel Kandi, Turismo 
07.09.13 Pakkahuone, Tampere 17 14 Alex Morph, Michael Cassette 
28.02.14 Senssi, Tampere 15 10 RAM, Kiholm 
24.10.14 Dusk & Dawn, Helsinki 15 15 Omnia, Kajis 
29.11.14 Dusk & Dawn, Helsinki 15 15 Tenishia, Paul Thomas 

 

TAULUKKO 5. Stellar City -tapahtumien päivämäärät, tapahtumapaikat, lipunhinnat 

ovelta ja ennakkoon sekä vierailleet DJ:t. 

 

Taulukossa 5 on listattu Stellar City -tapahtumien päivämäärät, tapahtumapaikat, 

lipunhinnat ovelta ja ennakkoon sekä vierailleet DJ:t. Stellar City -tapahtumien 

ennakkoloppujen hinnat ovat vaihdelleet 10-15 euron välissä, kun ovelta myytynä 

lippujen hinnat ovat vaihdelleet 12 eurosta 18 euroon. 
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Tapahtumapaikkojen ja lippujen hinnan vaihtelusta sekä vaihtuvista DJ:stä johtuen 

tapahtumia on haastava vertailla keskenään. 28.9.2012 Fat Ladyssa pidetyssä 

tapahtumassa oli korkein lipunhinta ovelta myytynä, mutta tapahtuma oli yleisömäärällä 

mitattuna onnistunein. 

 

Toteutettujen tapahtumien kautta on havaittu, että kiinnostavalla tähtiartistilla ja hyvän 

hypen vauhdittamana asiakkaat saapuvat tapahtumaan huolimatta siitä, onko 

tapahtumalipunhinta 12 euroa vai 18 euroa. Alhainen lipun hinta kielii siitä, että 

ohjelmaan ei ole panostettu, kun vastaavasti korkea lipunhinta luo mielikuvan 

laadukkaasta ohjelmasta. Tämä on asia, jota edes johtavassa asemassa olevat yökerhot 

eivät tunnu ymmärtävän. 

 

On kuitenkin pidettävä mielessä, että pelkkä korkea lipun hinta ei vielä tee illasta 

onnistunutta, vaan normaalia korkeampi lipun hinta pitää perustella – joko laadukkaalla 

ohjelmalla tai sisäänpääsyyn yhdistetyillä lisäpalveluilla. 

 

Erottautuminen ja hintakilpailu 

Palveluiden tuottaminen on kohdannut samanlaisen ilmiön kuin hyödykkeet aikanaan: 

erottuminen palvelulla on vaikeaa ja hinnan merkitys erottavana tekijänä korostuu 

(Löytänä & Kortesuo 2011, 17). Palvelualalla, joissa tuotteet ja palvelut ovat hyvin 

samanlaisia, asiakassuuntautuneisuus on tyypillinen valinta (Saarelainen 2012, 43). 

 

Löytänän & Kortesuon (2011, 19) mukaan kokemusten luominen eroaa palveluiden 

tuottamisesta usealla tavalla. Suurin ero on se, että kokemus syntyy aina asiakkaan 

tulkintana. Palveluissa asiakas on yleensä passiivinen vastaanottaja ja hyödyntäjä. Kun 

yritys palveluiden tuottamisen sijaan luo kokemuksia, se saa uusia mahdollisuuksia 

kasvattaa asiakkailleen luomaansa arvoa. Näin yritys syventää asiakassuhteitaan ja tekee 

niistä arvokkaampia - sekä itselleen että asiakkailleen. 

 

Hinnoittelu on keskeinen osa kokemusten luomista. Tuotteiden ja palveluiden hintaa on 

suuressa osaa tapauksista mahdotonta rationaalisesti määrittää, joten hinta perustuu aina 

mielikuviin. Edelleen dominoiva ajattelumalli on, että kallis hinta korreloi hyvään 

laatuun ja halpa hinta huonoon laatuun. (Löytänä & Kortesuo 2011, 84) 
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Ostamalla pääsylipun Stellar City -tapahtumaan asiakas voi olla varma, että saa 

unohtumattoman yökerhoelämyksen sekä pääsee nauttimaan trancemaailman eturivin 

artisteista. Stellar City -tapahtuman lipun hinta määräytyy pitkälti bookatun artistin 

hintalapun mukaan. Muut tapahtuman tuottamisesta koituvat kulut (Stellar-mallin 

tapahtumadesign) ovat pitkälti vakiintuneet, jolloin ainoaa liikehdintää tapahtuman 

tuotantobudjettiin tekee artistien esiintymispalkkiot. Stellar City -organisaatio on 

päätynyt asettamaan tapahtuman lipun hinnan niin, että break even saavutetaan noin 300 

asiakkaan saavuttua tapahtumaan.  

 

Tapahtuman aikana on huomattavasti helpompi luoda elämyksiä, sillä musiikin, 

äänenpaineen, valojen sekä ympäröivien ihmisten kautta elämykset ovat vahvempia 

kuin esimerkiksi kotisohvalta käsin. Nämä kokonaisvaltaiset elämykset ovat tärkeitä 

Stellar Citylle, sillä niiden avulla luodaan kestävä muistijälki ja varmistetaan, että 

asiakaskunta puhuu positiivisesta klubikokemuksestaan eteenpäin ystävilleen. 

 

Hinnoittelumalleja on lukuisia. Löytänä & Kortesuo (2011) suosittelevat kokemusten 

luomisen kannalta pitäytymään mahdollisimman selkeässä hinnoittelumallissa. 

Asiakkaalle kannattaa kertoa suoraan ja läpinäkyvästi mitä myytävä tuote tai palvelu 

maksaa. Mitä selvemmin hinnan ohella pystytään osoittamaan arvo, jonka tuote tai 

palvelu asiakkaalle tuottaa, sitä helpompi asiakkaan on tehdä ostopäätös. (Löytänä & 

Kortesuo 2011, 84) 

 

Stellar City -tapahtumien kanssa on koettu loogiseksi, että ennakkolipun ostaneet 

palkitaan ovelta ostettua lippua edullisemmalla hinnalla. Ennakkolippumyynti 

mahdollistaa yhteistyökumppanien aktivoinnin ja samalla myös laskee tapahtuman 

tuottamisesta koituvia riskejä tuomalla lipputuloja jo ennen ovien avaamista 

tapahtumailtana. 
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6 POHDINTA 

 

 

Tämän työn tekeminen aloitettiin helmikuun 2014 lopussa järjestetyn yhdeksännen 

Stellar City -tapahtuman jälkeen. Tämä tapahtuma järjestettiin Restamaxin Senssi-

yökerhossa ja tieto kyseisen yökerhon sulkeutumisesta oli saavuttanut 

tapahtumaorganisaation vain muutamaa viikkoa aiemmin. Tämä oli jo toinen yökerho, 

joka Stellar City -tapahtuman järjestämisen jälkeen. Stellar Cityn täytyi etsiä jälleen 

uusi ravintola yhteistyökumppaniksi. 

 

Restamax avasi uuden K-18 ravintolan Unionin maaliskuussa 2014. Unionin 

musiikkilinjaus oli selkeästi urbaanimpi kuin Stellar Cityn musiikkilinjaus, joten Stellar 

City ei soveltunut tapahtuman Unioniin. Neuvotteluista huolimatta myöskään Fat Lady -

yökerhoon palaamisesta ei päästy yksimielisyyteen. Tampereella olevat 

yökerhovaihtoehdot alkoivat olemaan vähissä. 

 

Sekä Restamaxin, että NPG:n yökerhot olivat tulleet tapahtumatuottajille tutuksi. 

Maaliskuussa 2014 aloitettiin neuvottelut uudelleen NPG:n kanssa Stellar City -

tapahtumien siirtämiseksi Tivoli-yökerhoon. Kuitenkin kesken neuvottelujen kävi ilmi, 

että NPG on ajautunut yrityssaneeraukseen. Kävi ilmi, että Tivoli sulkee ovensa 

toistaiseksi ja suunnitteilla oli remontti sekä mahdollinen kasvojen kohotus koko 

ravintolakompleksille. Siirtyminen NPG:n ainoaan ravintolaan Tampereella alkoi 

vaikuttamaan entistä epätodennäköisemmältä. 

 

Stellar Cityn tapahtumanjärjestäjät alkoivat keväällä 2014 kartoittamaan vaihtoehtoja 

tapahtumien tekemisestä muissa kaupungeissa. Tapahtumaorganisaatio tiedosti, että 

tapahtuma on pakko järjestää myös Tampereella, jotta Stellar Cityn tamperelainen 

imago säilyisi, ja jotta tamperelainen klubikansa saisi kaipaamaansa laadukasta 

yökerho-ohjelmaa. 

 

Keväällä 2014 sekä turkulainen että jyväskyläläinen yöravintola esittivät 

kiinnostuksensa Stellar City -tapahtuman tilaamisesta ravintolaansa. Kuitenkaan 

yhteisymmärrykseen esimerkiksi tapahtuman lipun hinnasta ei päästy. Tällöin käytössä 

ei ollut vielä selkeää vaihtoehtoa lippuriskin (tapahtumatuottajan riski) lisäksi. 
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Valoa tunnelin päässä kuitenkin näkyi, kun helsinkiläinen yökerho Venue oli 

sulkemassa oviaan ja tilalle aukeavan yökerhon uudesta taustaorganisaatiosta oltiin 

yhteydessä. Ravintolan nimi oli muuttumassa ja ohjelma tulisi olemaan pitkälti eri 

itsenäisten tapahtumatuottajien tekemää. Uuden yökerhon omistajien kanssa päästiin 

yhteisymmärrykseen elokuussa 2014 ja tapahtumien tuotanto jatkui syyskuussa 2014 

ovensa avanneessa helsinkiläisessä Dusk & Dawn -yökerhossa. Tapahtumien 

ansaintamalliksi sovittiin vakiintunut lippuriski-malli, sillä ravintolan taustaorganisaatio 

ei halunnut asettaa yökerhossa ohjelmia toteuttavia tapahtumatuottajia eriarvoiseen 

asemaan. Stellar-mallia ei siis päästy testaamaan syksyn tapahtumissa. 

 

Edellisestä tapahtumasta oli vierähtänyt jo lähes kahdeksan kuukautta, joten tapahtuman 

lineupiin päätettiin panostaa. Lokakuussa 2014 pidettyyn Stellar City -tapahtumaan 

kiinnitettiin pääesiintyjäksi ukrainalainen Omnia, joka piti bookkaushetkellä DJ Magin 

sijaa 48. Hyvällä listasijoituksella tunnetun DJ Magin arvostetulla ja kiistellyllä listalla 

sijoittuneen artistin ennakoitiin tuovan paikalle trancen ystävien lisäksi ihmisiä, joita 

kansainvälisesti arvostettu listasijoitus kiinnostaa. 

  

Tapahtuma ei kuitenkaan onnistunut taloudellisesti vaan jäi reilusti tappiolliseksi. Syitä 

epäonnistumiseen voi hakea ja tuskin yksittäistä syytä tulee koskaan löytymään. 

Osatekijöinä voi olla Helsinkiin siirtyminen ja paikallisen fanikunnan riittämättömyys; 

nuori DJ, joka esiintyi ensimmäistä kertaa Suomessa; kenties perjantaiselle 

tapahtumapäivälle osuneen alkavan talvikauden kylmin ja tuulisin päivä söi 

potentiaalisia kävijöitä? Ehkä syy oli uuden yökerhon imagossa, maineessa tai sen 

puuttumisessa?  

 

Marraskuun viimeiselle lauantaipäivälle järjestettiin vielä yksi sovittu Stellar City -

tapahtuma, jonka pääesiintyjäksi kiinnitettiin maltalainen DJ-duo Tenishia. Myös he 

ovat menestyneet DJ Magin listoilla. Neljäntenä peräkkäisenä vuonna listalla oleva duo 

listautui vuonna 2014 sijalle 73. 

 

Heikosti mennyt lokakuinen tapahtuma sai aikaan reaktion tapahtumaorganisaation 

sisällä. Taloudellinen menetys ei ollut suuri, mutta suurehko yhdellä tapahtumalla 

tehtäväksi. Seuraava tapahtuma vastaavan kokoisella ja vastaavan maineen omaavalla 

artistilla oli tulossa kuuden viikon kuluttua ja korjausliikkeitä oli tehtävä.  
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Lokakuisen tapahtuman epäonnistumisesta johtuen ja eräänlaisena paniikkiratkaisuna 

edellisen tapahtuman vaisuun menestykseen Stellar City -organisaatio päätti kohdentaa 

markkinointia pelkästään Facebookiin ja tapahtumajulisteiden levittämisestä päätettiin 

luopua. Marraskuun tapahtumaan saapui suunnilleen yhtä paljon asiakkaita kuin 

lokakuiseen iltaan. 

 

Yksi asioista, johon ei osattu varautua oli markkinoinnin ja viestinnän kohdentaminen 

helsinkiläiselle kohderyhmälle. Stellar Cityn omassa tapahtumaorganisaatiossa on 

valmiina kontaktit julisteiden laajaan ja kustannustehokkaaseen levittämiseen 

Tampereen talousalueella, mutta Helsingistä tällainen uupuu. Ehkä Helsinkiin palkattu 

katumarkkinointitiimi ei levittänyt tapahtumajulisteita tarpeeksi laajalle alueelle, tai 

ehkä pääkaupunkiseudun bilettäjiä ei tavoiteta julisteilla. 

 

Verkkomarkkinoinnissa tapahtumapaikkakunnan muutos toi haasteen, sillä valtaosa 

Stellar Cityn Facebookiin kertyneestä fanikunnasta asuu Tampereen talousalueella, 

jolloin sisältö on kohdentunut väärälle talousalueelle. Loppuvuodesta 2014 muutokset 

Facebookin algoritmeihin ovat vaikeuttaneet potentiaalisen asiakaskunnan tavoittamista 

edes omalla toiminta-alueellaan, puhumattakaan tapauksista, joissa toiminta-aluetta 

halutaan laajentaa. 

 

Markkinoinnin haastavuuden lisäksi 1,5 viikkoa ennen viimeistä tapahtumailtaa 

tapahtumaorganisaatio sai kuulla, että kyseinen yökerhotila tulee sulkemaan ovensa 

viimeisen kerran itsenäisyyspäivänä 6.12.2014, vain viikko jälkimmäisen Stellar City -

tapahtuman jälkeen. Jälleen yksi yökerho sulki ovensa Stellar Cityn edestä. 

 

Tapahtumaorganisaation välit alkoivat tulehtumaan, eikä jatkaminen tuntunut enää 

luonnolliselta, loogiselta tai hyvältä vaihtoehdolta. Marraskuun tapahtuman päätettiin 

olevan viimeinen Stellar City -tapahtuma toistaiseksi. 

 

Tämän työn tavoite oli kehittää Stellar City -tapahtumista kannattavaa liiketoimintaa; 

tähän tavoitteeseen ei kuitenkaan päästy. 

 

Kasvun hakeminen Tampereella ei käytännössä ole mahdollista, sillä tapahtumalle 

soveltuvia tapahtumapaikkoja ei ole käytettävissä. Samaan aikaan potentiaalinen 
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asiakasjoukko käy pienemmäksi, sillä ihmiset käyttävät rahojaan bilettämiseen yhä 

harvemmin ja valitsevat kuukausittaiset menonsa hyvin tarkkaan. Yleisen 

taloustilanteen epävarmuudesta johtuen tapahtumaorganisaation kaipaamaa jatkuvuutta 

yökerhopuolelta ei yksinkertaisesti ole saatavilla. 

 

Kahden Helsingissä toteutetun tapahtuman jälkeen tapahtumaorganisaatio havaitsi, että 

kaikkia tapahtumia ei välttämättä ole mahdollista viedä uudelle paikkakunnille olettaen, 

että asiakaskunta pysyy samankaltaisena, samanhenkisenä ja yhtä runsaslukuisena.  

 

Yksittäistä tapahtumaa on hankala saada tuottamaan rahaa ja tapahtumien määrää 

lisäämällä emme voi luottaa tuloksen kasvavan. Ainoa varmuudella lisääntyvä tekijä on 

stressin määrä. 

 

Työn tarkoituksena ollut vaihtoehtoisen liiketoimintamallin kehittäminen kuitenkin 

onnistui. Tapahtumamallia ei onnistuttu testaamaan tapahtumaa toteuttamalla, mutta 

useiden yökerhojen ja alan toimijoiden keskuudessa, niin ravintolaohjelmien tilaaja- 

kuin toimittajapuoleltakin, malli sai innostuneen ja kiinnostuneen vastaanoton.  

 

Uusien toimintamallien kanssa täytyy muistaa, että vakiintuneet mallit pysyvät tiukassa 

ja uudet vieraat tekijät sekä toimintatavat vierastuttavat kokenuttakin tekijää. Sen vuoksi 

uudet toimintamallit on hyvä pitää mukana neuvotteluissa, mutta tarvittaessa vaihtaa 

kohti hyväksi havaittua tuttua ja turvallista mallia. Tapahtumatuottajan riski tulee 

näkemykseni mukaan jatkossakin olemaan käytetyin toimintamalli yökerhotapahtumien 

toteuttamiseen. 

 

Tämä aiheuttaa jatkossakin paineita tapahtumatuottajille. Tapahtuma-alalla tulevat 

jatkamaan ne toimijat, jotka sietävät riskejä ja pystyvät toteuttamaan useita tapahtumia 

tappiolla odottaessa suurempaa kertaonnistumista. 

  

Nenosen ja Storbackan (2010, 41) mukaan muutos yhden toimijan liiketoimintamallissa 

voi aiheuttaa ketjureaktion markkinoiden muissa toimijoissa. Vaikka Stellar City -

organisaatio ei onnistunut luomaan tapahtumistaan kannattavaa liiketoimintaa, se ei 

tarkoita, että tehty työ olisi ollut turhaa. Stellar-mallilla muutkin tapahtumatuottajat 

pystyvät toteuttamaan tapahtumia pienemmällä tuottajan riskillä ja 
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ravintolayhteistyökumppaneiden on helpompi käsittää, miksi pääsylippu on asetettu 

juuri kyseiseen euromäärään. 

 

Toiveena on, että joku tapahtumatuottaja ottaisi Stellar-mallin testikäyttöön ja todistaisi 

sen käytännössäkin toimivaksi malliksi. Kenties Stellar-mallista tulee jatkossa 

yökerhotapahtumien vakiintunut toimintamalli? Ehkä Stellar-malli toimii kasvualustana 

kohti uutta ja toimivampaa yhteistyötä ravintoloiden ja tapahtumatuottajien välille.  

 

Tapahtumaliiketoiminnan haasteellisuus 

Saarelaisen (2012, 23) mukaan liiketoiminnan rakentaminen vastaamaan asiakkaiden 

tarpeita ja toiveita luo kestävän perustan liiketoiminnalle. Klubitapahtumien toteuttajille 

tämä tarkoittaa vahvan tapahtumabrändin rakentamista ja asiakkaiden odotusten 

lunastamista tapahtuma toisensa jälkeen. 

 

Täytyy pitää mielessä, että tapahtumaliiketoiminta on ennen kaikkea liiketoimintaa. 

Saarelaisen (2012, 22) sanoin: ”liiketoiminta säilyy terveellä pohjalla silloin, kun se 

suunnitellaan asiakkaita varten”. Yllättävään yleisen taloustilanteen paranemiseen 

toivonsa laittavat toimijat sekä epärealististen unelmien pohjalta liiketoimintaansa 

rakentavat tahot eivät tule menestymään. Liiketoiminnassa raadollinen rehellisyys on 

järkevää. Numerot puhuvat toista kieltä kuin sydän ja mieli. 

  

Oikean ravintolayhteistyökumppanin löytäminen Stellar Cityn tavassa tehdä tapahtumia 

on ensisijaisen tärkeää. Toteutettavien tapahtumien tulee näyttää siltä, että ne todella 

istuvat kyseiseen ravintolatilaan. Ravintolatilalla sekä ravintolahenkilökunnalla on suuri 

vaikutus asiakaskokemukseen. 

 

Rahan ollessa yksi tärkeimmistä tapahtumatuotannon onnistumisen mittareista, 

tapahtumien tuottamiseen kuuluvien tunteiden syrjään työntäminen helpottuu. Mikäli 

tapahtumaorganisaatio olisi yhden tapahtumatuottajan kokoinen, saattaisi päätös 

toiminnan lopettamisesta olla haastavaa, sillä tapahtumatuotantoon sijoitettuja 

resursseja on helppo glorifioida. Vanhan sanonnan mukaan aika kultaa muistot. 

 

Hakalan ja Malmelinin (2011) esittämä radikaali brändi on muokannut 

tapahtumaorganisaation ajattelua markkinoinnista ja viestinnästä. Asiakaskokemus on 

asiakkaan kokemuksien summa, joka peilaantuu asiakkaan henkilökohtaisista 
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oletuksista ja odotuksista. Työn aikana havaittiin miten jatkuvalla, laadukkaalla ja 

tarkoituksen mukaisella viestinnällä on mahdollista vaikuttaa asiakkaiden 

brändimielikuviin. 

 

Stellar City -tapahtumien markkinointimateriaaleissa on pyritty noudattamaan samaa 

visuaalista ilmettä kautta linjan ja viestinnässä pitämään samaa johdonmukaista ääntä ja 

logiikka sisällössä.  

 

Mikäli Stellar City -organisaatio palaa tuottamaan tapahtumia jatkossa, tulee viestintä ja 

markkinointi jatkossakin olla tiukasti brändikoodin mukaista. Tapahtuman viestiä on 

jatkettava itse tapahtumassa niin pitkälle kuin mahdollista. Yksityiskohtiin on 

panostettava, sillä niillä luodaan osaltaan mielikuvaa laadukkaasta tapahtumasta ja 

huolehditaan asiakkaan unohtumattomasta asiakaskokemuksesta. 

 

Jos tämän työn tekeminen aloitettaisiin nyt uudelleen ja palattaisiin ajassa kevääseen 

2014, olisi ollut loogisempaa laittaa tapahtuma tauolle tai lopettaa sen tekeminen 

kokonaan jo helmikuussa 2014 pidettyihin Stellar Cityn kaksivuotisjuhliin. Jo tuolloin 

taloudellinen ja poliittinen tilanne osoitti heikkenemisen merkkejä. Hiljaisista 

signaaleista oli ennakoitavissa, että murros Tampereen yöelämässä oli jo alkanut. 

 

Vanha konemusiikkitapahtumatuottajien keskuudessa kiertävä sanonta kuuluu, että 

bileiden tekeminen on kallis harrastus. Tämä työ on osoittanut sen toteen. 
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LIITTEET 

Liite 1. Bränditoimeksianto 

Stellar City on yksi Suomen tunnetuimmista tapahtumabrändeistä elektronisen 
tanssimusiikin saralla. Tamperelaisen yleisön lisäksi tapahtumissamme on 
käynyt tanssikansaa akselilta Helsinki, Hämeenlinna, Seinäjoki, Jyväskylä, Pori.  
 
Kohderyhmäämme ovat 20-35 -vuotiaat (tulevat) korkeakoulutetut nuoret 
aikuiset. 
 
Stellar City launchattiin alkuvuodesta 2012 "hiljaisesti", ennen printti- ja 
tapahtumamainonnan aloittamista markkinoinnissa hyödynnettiin seuraavaa 
videota: http://vimeo.com/34713481 
 
Tapahtumissa näyttää, kuulostaa ja tuntuu tältä:  
https://www.youtube.com/watch?v=IDHdSSAK_PQ 
 
Tähän mennessä olemme järjestäneet yhdeksän Stellar City -klubitapahtumaa 
Tampereella. 
 
Menneet tapahtumat, sekä ennakkomarkkinoinnissa käytettyä tarinankerrontaa 
https://www.facebook.com/stellarcity/events 
 
 
Stellar Cityn slogan "Shine With Us" tuo esiin myös arvojamme: 
- Yhteisöllisyys 
- Laatu 
- Think Forward 
 
Organisaatiomme ja "heimomme" ajatusmaailmassa ja arvoissa peilautuu 
konemusiikkipiireissä tunnettu PLUR-idealogia: 
http://en.wikipedia.org/wiki/PLUR 
 
 
Saavutamme omassa alakulttuurissamme "heimomme" hyvin, mutta 
tarvitsemme apua saadaksemme Tampereen yöelämän kerman sekä 
konemusiikkibileissä käymättömän kansanosan tapahtumiimme. 
 
Tavoitteenamme on järjestää tulevan kauden (9/2014-05/2015) välisenä aikana 
neljä (4) unohtumatonta klubielämystä Tampereen parhaissa yökerhoissa. 
Samalla valmistelemme brändiä vietäväksi muihin (yliopisto-)kaupunkeihin 
syksystä 2015 alkaen. 
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Tehtävänänne on:  
 
1) Tehdä kilpailija-analyysi Tampereen yöelämässä toimivista iltaohjelmista. 
 
2) Kehittää konkreettisia ja kustannustehokkaita ratkaisuja, jolla Stellar City 
brändin tunnettavuus Tampereen talousalueella nousee kohderyhmässämme 
sekä "heimomme" ulkopuolella. 
 
3) Tarjota uusia, luovia, konkreettisia tapoja aktivoida kohderyhmäämme 
sosiaalisessa mediassa. Kts. jo käytettyjä markkinointikampanjoitamme 
Facebookin feedistä. 
 
4) Haemme yhteistyökumppaneita, jotka tavoittavat ja/tai haluavat tavoittaa 
saman kohderyhmän ja omaavat saman maailmankatsomuksen kuin me. 
Yhteistyöbrändien on sovelluttava kaupungin parhaimpiin yökerhoihin.  
 
Esittäkää potentiaalisia yhteistyökumppaneita sekä erilaisia luovia sekä 
yllätyksellisiä tapoja miten Stellar City voi edesauttaa 
yhteistyökumppanibrändin näkymistä tapahtumassamme ja vastaavasti, miten 
yhteistyökumppani voi edesauttaa Stellar Cityn näkyvyyttä ja tunnettuuden 
edistämistä. 
 
Huom. 
Haasteenamme on yhdistää alakulttuurin ethos sekä "pintaliitokulttuuri" 
toimivaksi kokonaisuudeksi. Kaikki toimemme markkinoinnissa, viestinnässä 
sekä yhteistyökumppaneiden kanssa toiminnassa heijastelee PLUR:ia. 
 
 
Arviointikriteerit: 
- Toimeksiannon tehtäviin vastattu toimeksiannon mukaisesti. 
- Alakulttuurin ominaispiirteet otettu huomioon 
- Annetut vastaukset ovat tarkkoja, konkreettisia sekä luovia.  
- Vastausten yllätyksellisyys. 
 

 



102 

 

Liite 2. Sähköpostihaastattelun kysymykset 

ALUSTUS 

1) Kuka olet, mitä tapahtumia tuotat / olet tuottanut ja mitä yristystä edustat (jos 

taustaorganisaatio on olemassa). 

2) Alkoholipolitiikan sekä nykyisen taloustilanteen vaikutus yökerhotoimintaan ja 

tapahtumatuotantoon. 

 

TAPAHTUMATUOTANTO 

3) Tapahtuman teema & musiikkilinjaus, kuinka merkittävä bileiden onnistumiseksi? 

4) Artistivalintojen merkitys tapahtuman onnistumiseen liiketaloudellisesti ja hengen 

luomiseksi 

5) Toteutusajankohta / -tilan merkitys 

6) Mielikuvat: Mihin arvokkaan/arvostetun tapahtumabrändin status perustuu? 

7) Yksityiskohta bileistä mikä on jäänyt mieleesi erityisen luovana ja/tai 

yllätyksellisenä? 

 

BRÄNDI 

8) Miten olet edesauttanut tapahtumabrändisi erottumista tapahtumamassasta? 

9) Yhteenkuuluvaisuuden tunne bileissä. 

 

YHTEISTYÖKUMPPANUUS 

10) Millalinen on ollut onnistunein yhteistyökumppanin esillenostaminen mitä olet 

toteuttanut?  

11) Jonkun muun tapahtuman / tapahtumatuottajan toteuttama yhteistyökumppanuuden 

esille tuominen bileissä, joka on jäänyt mieleen erityisen luovana ja/tai yllätyksellisenä. 

12) Ravintolatilan asiakaskunnan ja tapahtuman oman kävijäkunnan kohtaamisen 

haasteellisuus. 

13) Yhteistyökumppanimyynti: mikä on haastavinta? 

 

LIIKETOIMINTAMALLI 

14) Onko kasvu ollut tavoitteenasi? Millä keinoin olet pyrkinyt kasvattamaan 

tapahtumaa? 
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ASIAKASKOKEMUS 

15) Hinnoittelun merkitys bileiden onnistumiseen - asiakkaan näkökulmasta. 

16) Illan rakenne. Oletko pyrkinyt ohjelmoimaan illan rakenteen DJ-soittoaikataulun tai 

muuta ohjelmaa rytmittämällä? Miten olet onnistunut?  


