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Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Liikuntakeskus Zenana, joka on naisille suunnattu 
kuntosali Lahden keskustassa.  

Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä uusi liiketoimintasuunnitelma Liikuntakeskus Zenanalle. 
Liiketoimintasuunnitelmassa käytäisiin läpi miten yhdistää kampaamo-yritys ja kuntosali-
yritys yhdeksi toimivaksi liikeideaksi. Eli tavoitteena on luoda uudenlainen liikeideakonsepti 
hyvinvointialalle ja löytää kannattavat osatekijät liiketoimintaan. Tarkoituksena on myös 
löytää keinot, miten ja mistä hankkia uusia asiakkaita ja miten myydä uusi liikeidea nykyisille 
kuntosalin asiakkaille. 

Opinnäytetyössä tehtiin teemahaastattelututkimus Zenanan asiakkaille. Teemahaastatteluun 
osallistui kymmenen Liikuntakeskus Zenanan asiakasta. Teemahaastattelussa kyseltiin asiak-
kaiden mielipiteitä uudesta uudistuksesta ja yleisesti kampaamoalasta. Haastattelun tuloksis-
ta selvisi, että moni asiakas kannatti uutta liikeideaa. 

Liikuntakeskus Zenanalla olisi kaksi eri vaihtoehtoa lähteä rakentamaan uutta konseptia. Joko 
ostamalla valmis parturikampaamo itse, tai perustaa itse oma kampaamo. Molemmissa vaih-
toehdoissa on hyvät ja huonot puolensa. 
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The thesis is commissioned by Sport Center Zenana. Zenana is a gym for women in the center 
of Lahti.  

The aim of the thesis was to make a new business plan for Sport Center Zenana. The business 
plan would go through, how to combine a hairdressing company and gym company into one 
working business idea. The goal is to create a new business concept for the welfare sector 
and to find profitable components for the business. And also aims to find ways to get new 
customers and how to sell new business idea to existing gym customers.  

This thesis was made thematic interview with Zenana customers. Ten customers from the 
Zenana Sport Center participated in the thematic interview. In the thematic interview, cus-
tomers were asked about the new reform and the hairdressing industry in general. The results 
of the interview revealed that many customers supported a new business idea. 

The Sport Center Zenana would have two different options to start building a new concept. 
Either buying ready hairdresser company or setting up your own hairdresser company. Both 
options have good and bad points.  

 

 

Keywords: Company, business plan, SWOT-analysis, customer acquisition 



 

 

Sisällys 

1 Johdanto ................................................................................................... 6 

1.1 Aiheen kuvaus, tavoite ja tarkoitus ......................................................... 6 

1.2 Tutkimusmenetelmä ja tutkimusperinne ................................................... 6 

1.3 Liiketoimintasuunnitelman rakenne ......................................................... 7 

2 Liiketoimintasuunnitelma ............................................................................... 7 

2.1 Liiketoimintasuunnitelman tausta ........................................................... 7 

2.2 Liikeidea ja liiketoimintastrategia ........................................................... 8 

2.3 Yrityksen kestävä tulevaisuus ................................................................. 8 

2.4 Riskit .............................................................................................. 8 

2.5 Asiakashankinta ............................................................................... 10 

2.6 Kilpailija-analyysi ............................................................................. 11 

2.7 SWOT-analyysi ................................................................................. 13 

3 Case- yritys Liikuntakeskus Zenana ................................................................. 15 

3.1 Tuotteet/ Palvelut ............................................................................ 15 

3.2 Hinnoittelu ..................................................................................... 16 

3.3 Asiakassegmentointi .......................................................................... 17 

3.4 Tavarantoimittajat ........................................................................... 17 

3.5 Uusi liiketoimintasuunnitelma konsepti ................................................... 17 

4 Teemahaastattelu ...................................................................................... 18 

4.1 Tutkimusmenetelmä .......................................................................... 18 

4.2 Tutkimustuloksia .............................................................................. 18 

5 Tulokset .................................................................................................. 19 

5.1 Palvelun hinnasto ............................................................................. 19 

5.2 Markkinoinnin kilpailukeinot ................................................................ 21 

5.3 Markkinointiviestintä ......................................................................... 21 

5.4 Markkinointi nykyisille Liikuntakeskus Zenanan asiakkaille ........................... 22 

5.5 Markkinointi uusille asiakkaille, Facebook ............................................... 22 

5.6 Markkinointi uusille asiakkaille, Instagram ............................................... 23 

5.7 Yhteenveto ..................................................................................... 23 

Lähteet ........................................................................................................ 25 

Kuviot .......................................................................................................... 27 

Taulukko ....................................................................................................... 27 

Liitteet ......................................................................................................... 28 

       



 

1 Johdanto 

Opinnäytetyö tehdään Liikuntakeskus Zenanalle, joka on tämän työn toimeksiantaja. Liikun-

takeskus Zenana on kuntosali, joka sijaitsee Lahden keskustassa hyvien liikenneyhteyksien 

päässä. Zenana on perustettu vuonna 2003 ja se on suunnattu pelkästään naisille. Liikunta-

keskus Zenana tarjoaa monipuolisen kuntosalin lisäksi myös muita liikuntapalveluita naisille; 

muun muassa ryhmäliikuntaa, kuten pilatesta, tanssia ja kehonhuoltoa. 

Liikuntakeskus Zenana toimii perheyrityksenä ja työskentelen siellä myös itse Personal Traine-

rinä. Personal Trainer tekee valmennustyötä yhdessä asiakkaiden kanssa ja auttaa asiakasta 

hänen tavoitteidensa kanssa. Idea opinnäytetyön aiheeseen lähti isältäni, kun aloimme yhdes-

sä pohtimaan, miten yrityksen palvelua voisi kehittää ja viedä eteenpäin. Päädyimme rajaa-

maan opinnäytetyön aiheen liiketoimintasuunnitelmaan, joka tulee sisältämään, miten kam-

paamo-yrityksen ja kuntosalin pystyisi yhdistämään yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi. Liike-

toimintasuunnitelmassa käytetään apuna riski- ja SWOT-analyysiä. 

Liiketoimintasuunnitelman keskeisempiä käsitteitä oli liikeidea, tuotteet ja palvelut, asia-

kashankinta, kilpailijat ja markkinointi. Käsitteet tulevat esille liiketoimintasuunnitelmassa 

eniten ja niiden ympärille hankitaan tietoa ja teorioita liikeidean kehittämiseen.  

1.1 Aiheen kuvaus, tavoite ja tarkoitus 

Opinnäytetyön aiheena ja tavoitteena oli luoda liiketoimintasuunnitelma uudella konseptilla 

Liikuntakeskus Zenanalle. Liiketoimintasuunnitelmassa käytäisiin läpi miten yhdistää kam-

paamo-yritys ja kuntosali-yritys yhdeksi toimivaksi liikeideaksi. Eli tavoitteena on luoda uu-

denlainen liikeideakonsepti hyvinvointialalle ja löytää kannattavat osatekijät liiketoimintaan. 

Tarkoituksena on myös löytää keinot miten ja mistä hankkia uusia asiakkaita ja miten myydä 

uusi liikeidea nykyisille kuntosalin asiakkaille.   

Liiketoimintasuunnitelma keskittyi laajalti uusien potentiaalisten asiakkaiden kartoittamiseen 

ja markkinointistrategioihin. Työssä myös tutkittiin kampaamo- sekä kuntosalialaa yleisesti, 

koska se tulisi olemaan vahvasti suurin osa uutta konseptia.  

1.2 Tutkimusmenetelmä ja tutkimusperinne 

Opinnäytetyön tutkimuksen tekemisessä käytettiin menetelmänä teemahaastattelua. Teema-

haastattelu pohjautuu lomakehaastattelun ja avoimen haastattelun väliin, jossa vastauksia ei 

ole sidottu vastausvaihtoehtoihin. Teemahaastattelu on saanut nimensä siitä, että haastattelu 

noudattaa tiettyjä samoja teemoja kaikille haastateltaville. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 47–48.)  

Haastattelussa teemoina oli Liikuntakeskus Zenana, uudistuva konsepti ja kampaamopalvelut. 

Liikuntakeskus Zenanan asiakkaita haastateltaisiin teemahaastatteluun, sillä haastatteluista 

saataisiin kuvaa millä mielellä asiakkaat olisivat tulevasta uudesta uudistuksesta ja mitä kehi-
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tysideoita heillä olisi. Lopuksi tutkimustuloksien perusteella haastatellaan yrityksen omista-

jaa, jotta saadaan hänen mielipiteitään haastattelun tuloksista ja ajatuksia siitä, mitä uusi 

liikeidea hänessä herättää.  

Kaikille haastateltaville on samat kysymykset puolistrukturoidussa teemahaastattelussa, joita 

esitetään siinä järjestyksessä kuin luotettavimmalta tuntuu haastattelun aikana (Hirsjärvi & 

Hurme 2000, 47, 104). Haastattelussa käytettiin muun muassa kysymyksinä: Mitä mieltä olisit 

jos Liikuntakeskus Zenanaan yhdistettäisiin kampaamopalveluita, olisiko kampaamon sijainnil-

la merkitystä ja olisiko sillä merkitystä, onko kampaamo ostettu vai perustettu itse. Kysymyk-

siä esitettiin siinä järjestyksessä kuin luontevammilta tuntui.  

1.3 Liiketoimintasuunnitelman rakenne 

Liiketoimintasuunnitelma lähtee liikkeelle yrityksen kuvauksesta ja esittelystä. Yrityskuvauk-

sessa käydään läpi yrityksen historiaa sekä tuotteita ja palveluita, mitä Liikuntakeskus Zenana 

tarjoaa. Teoriaosuudessa käydään läpi liiketoimintasuunnitelman teoriaa, sekä teoriaa asia-

kashankinnoista ja yrityksen menetelmistä. Tutkimusta tullaan käymään läpi perusteellisesti 

ja siitä saatuja johtopäätöksiä analysoidaan monenlaisten työkalujen läpi. Lopuksi käydään 

läpi, miten uusi palvelu tuotteistettaisiin asiakkaille ja miten sitä lähdettäisiin markkinoimaan 

ja myymään.  

 

2 Liiketoimintasuunnitelma 

2.1 Liiketoimintasuunnitelman tausta 

Liiketoimintasuunnitelmaa tarvitaan yrityksen kokonaisuuden hallitsemiseen. Yrityksellä on 

silloin lähtökohdat menestymiseen. Päätöksiä tehdessä peilataan liiketoimintasuunnitelmaan 

ja tarkistetaan miten on sovittu erilaiset näkemykset aikaisemmin suunnitelmassa. (Pitkämäki 

2000, 10.) 

Yrityksen käsikirjana toimii liiketoimintasuunnitelma. Liiketoimintasuunnitelma elää yrittäjän 

mukana kokoajan ja siihen tehdään muutoksia tarpeen mukaan. Liiketoimintasuunnitelmassa 

kuvataan yrityksen toimintatavat, tavoitteet ja tulevaisuuden näkymät. Suunnitelman avulla 

nähdään myös yrityksen resurssit ja seurataan kannattavuutta, sekä nähdään tarkasti rahoi-

tuslaskelmat, joilla haetaan rahoitusta. Riskitekijät, kilpailijat ja markkinat otetaan myös 

tarkasti liiketoimintasuunnitelmassa esille. (OnnistuYrittäjänä.) Eli suunnitelmassa käydään 

läpi kaikki ne toimet, jotta yritys menestyisi mahdollisimman hyvin ja saavuttaisi unelmansa 

ja tätä kutsutaan visioksi yritystoiminnassa (Hesso 2013, 10-11). 
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Olemassa olevalle yritykselle liiketoimintasuunnitelma toimii myös hyvin, kun yritys aikoo 

laajentaa ja kasvattaa toimintaansa. Silloin suunnitelmassa selviää, että mihin seikkoihin yri-

tys perustaa näkemyksensä laajenevasta yritystoiminnasta. (Hesso 2013, 10.) 

2.2 Liikeidea ja liiketoimintastrategia  

Liikeidean määrittäminen ja kuvaaminen esiintyy liiketoimintasuunnitelmassa. Liikeidea vas-

taa seuraavin kysymyksiin: mitä tuotteita/ palveluita myydään, miten saadaan tuotteet ja 

palvelut asiakkaan tietoon ja kenelle se on suunnattu. (Hesso 2013, 24-25.) Hiltunen ym. 

(2007, 27) mukaan hyvästä ideasta ja yrittäjän osaamisesta rakentuu liikeidea, joka on joten-

kin erilainen kuin muiden toteuttamat ideat. Hyvä liikeidea voi erottua poikkeavalla asiakas-

segmentillä, tuote- tai palveluidean omaperäisyydellä tai erilaisella toteuttamistavalla. Lii-

kuntakeskus Zenanan liikeideana on tarjota naisille kuntosalipalveluita sekä ryhmäliikuntatun-

teja ja tarjota hyvää palvelua asiakkailleen.  

Strategia on yrityksen toiminnan suuntaaja. Strategiaan kuuluu osat, joilla yritys aikoo menes-

tyä markkinoilla. Strategiassa kuvataan keinot miten yritys aikoo erottua kilpailijoistaan, toi-

mii kannattavasti ja miten se aikoo vedota asiakkaisiin. Perustamisvaiheessa suunnitellaan jo 

liiketoimintastrategia ja se kuvataan liiketoimintasuunnitelmassa. Liiketoimintastrategiaa 

tullaan arvioimaan ja kehittämään liiketoiminnan aikana. (Viitala & Jylhä 2013, 60.) Strategi-

alla tähdätään siihen, että saavutetaan pitkän ajan tavoite eli visio (Hiltunen 2007, 36). 

2.3 Yrityksen kestävä tulevaisuus 

Yrityksen täytyy kehittyä jatkuvasti, jotta se voi menestyä ja kasvaa. Muuttuvilla markkinoilla 

yritys säilyttää asemansa innovatiivisuudella, uusilla toimintatavoilla ja osaamista lisäämällä. 

Yrityksen vastuullisessa johtamisessa otetaan huomioon tulevaisuuden uhat sekä mahdollisuu-

det. Kehityskeskusteluista, vihjaavista signaaleista ja kehityssuunnista kootaan yhteen ja laa-

ditaan niiden perusteella tulevaisuusskenaarioita. (Viitala & Jylhä 2013, 326-327.) 

Pitkän ajan menestystä yrityksessä edistää yrityksen kasvu ja kehittyminen. Menestyksessä 

ratkaisee yrittäjän päätös, joko pitää yritys kannattavana ja vakiintuneena tai kasvattaa yri-

tystä isommaksi. Myynnin kasvattaminen ja uudet markkinat tuovat lisää tuloja, jolloin pysty-

tään panostamaan yrityksen kehitystoimintaan. Olemassa olevien asiakkaiden ja markkinoiden 

kautta tapahtuu yleensä yrityksen kasvaminen. Tällöin tarjotaan olemassa oleville asiakkaille 

nykyisiä tai täysin uusia tuotteita/ palveluita. Kilpailuedulla yritys erottuu kilpailijoista, jol-

loin yritys tuottaa arvoa asiakkailleen ja tekee sen paremmin kuin kilpailijat markkinoilla. 

(Viitala & Jylhä 2013, 328-335.) 

2.4 Riskit 

Riskien tunnistaminen, analysoiminen, ja riskeihin varautuminen on tärkeää kun haluaa tar-

kastella omaa liiketoimintasuunnitelmaa (Hesso 2013, 168). Johtamistyöhön kuuluu riskienhal-
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linta. Yrityksen jatkuvuutta ja kannattavuutta sekä hyvinvointia yrityksessä ja henkilöstön 

turvallisuutta varmistetaan riskienhallinnalla. Riskien tunnistaminen ja niihin varautuminen on 

riskienhallintaa, johon osallistuu toimivassa yrityksessä kaikki työntekijät. Tärkeintä riskien 

hallinnassa on turvata asiakkaalle saamansa palvelun jatkuvuus. Riskien tunnistaminen, analy-

soiminen ja riskienhallintakeinojen määrittely koostavat kolme pääaluetta riskienhallinnassa. 

(Viitala & Jylhä 2013, 340-341.) 

Riskit voidaan jakaa seuraaviin luokkiin yritystoiminnassa: liikeriskeihin ja vahinkoriskeihin. 

Liikeriskit liittyvät yritystoimintaan markkinoilla, joita ovat esimerkiksi asiakkaiden maksuvai-

keudet, tavarantoimittajien toimitusvaikeudet, kilpailijoiden toimet ja taloudelliset ympäris-

tön tapahtumat. Kattavalla liiketoimintasuunnitelmalla minimoidaan liikeriskejä. Yrityksen 

toiminnan osa-alueisiin liittyvät vahinkoriskit. Niitä ovat muun muassa: omaisuusvahingot, 

rikokset, vahingonkorvausvaatimukset ja henkilöriskit. Hyvin laaditussa liiketoimintasuunni-

telmassa on otettu huomioon riskien vaikutukset ja todennäköisyydet. (Hesso 2013, 168-169.) 

 

Uuden liikeidean kehittämisessä on aina omat riskinsä. Riskit ja niiden ennaltaehkäisy onkin 

mietitty hyvin tarkkaan, välttääksemme riskien toteutumisen. Liikeidealla voi olla sekä sisäi-

siä että ulkoisia riskejä, joita olen kuvannut taulukossa 1 ja selittänyt tarkemmin alla olevissa 

kappaleissa. 

Sisäisinä riskeinä toimii muun muassa rahoitus. Tämä tarkoittaa sitä, ettei esimerkiksi budjet-

tiarvio vastaa todellisuutta, tai että suunnitteluvaiheessa tuleekin yllättäviä kuluja.  Rahoi-

tusriskit pyritään ennaltaehkäisemään sillä, että budjetissa olisi venymisvaraa tarvittaessa. 

Rahoitukseen liittyen riskinä on myös heikko myynnin tulos, eli liikeidea ei tavoita tarvittavaa 

määrää asiakaskuntaa, eikä täten tuota tarpeeksi myyntiä. Myös markkinoinnin epäonnistumi-

nen toimii merkittävänä sisäisenä riskinä. Selkeä markkinointisuunnitelma takaa onnistumi-

sen. Sosiaalisessa mediassa uusi liikeidea parturikampaamo saa parhaiten näkyvyyttä. Pro-

mootiota kannattaa myös tehdä muun muassa flayereiden avulla. Markkinointisuunnitelma voi 

epäonnistua esimerkiksi, jos promootiomme ei tavoittaisi kohderyhmän henkilöitä, tai jos 

sosiaalisen median kanavat eivät päivittyisi tarpeeksi. Jotta pystyisimme ennaltaehkäisemään 

näitä riskejä, meidän kannattaisi miettiä tarkkaan hyvät promootiopaikat, sekä kohdistaa 

mainonta (sosiaalisten medioiden päivittämisen) yhdelle tietylle kohderyhmälle. 

Ulkoisia riskejä on huomattavasti haastavampi ennaltaehkäistä, koska suurin osa ulkoisista 

riskeistä on riippumattomia. Haastavin ulkoinen riski on tarvittavan kiinnostuksen puute. Tätä 

riskiä ennaltaehkäistään muun muassa tekemällä teemahaastattelu nykyisille Liikuntakeskus 

Zenanan asiakkaille, joissa selvitämme kohderyhmämme kiinnostusta kampaamopalveluihin.  
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Riskit Riskien syyt Riskien toden-

näköisyys 

Riskin seu-

rausten va-

kavuus 

Vaaditut toi-

menpiteet 

Rahoitus Budjetin vajeellisuus 

tai yllättävät kustan-

nukset 

2 4 Mahdollisimman 

monen näkö-

kulman katso-

minen 

Markkinoinnin 

epäonnistuminen 

Vääränlaiset markki-

nointistrategiat, liian 

vähäinen markkinointi 

3 4 Monia eri stra-

tegioita käyt-

töön 

Kiinnostuksen 

puute 

Asiakaskunnassa ei 

herätä kiinnostusta 

1 3 Asiakaskunnan 

kiinnostuksen 

kohteiden sel-

vittäminen 

Kilpailijan ilmes-

tyminen markki-

noille 

 4 4 Markkinoiden 

tarkka seuran-

ta,  

   

Taulukko 1: Riskianalyysi 

Riskien todennäköisyyttä ja seurausta on mitattu asteikolla 1-5, jossa 1 on epätodennäköisin/ 

ei vakavia seurauksia, ja 5 todennäköisin/ vakavimmat seuraukset.  

 

2.5 Asiakashankinta 

Yritys tarvitsee asiakkaitaan pysyäkseen pystyssä. Asiakashankinnalla on tässä asiassa erittäin 

iso rooli. Asiakashankinnassa tulee ottaa huomioon useita eri osa-alueita markkinoinnista kil-

pailijoihin. Jotta nykyisiä asiakkaita saisi pidettyä kiinnostuneina yrityksestä, pitää heille 
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tarjota palveluita/ tuotteita, jotka tuovat lisäarvoa heille. Uusien asiakkaiden hankinnassa 

pitää kiinnittää erityistä huomiota markkinoinnin laatuun ja myymiseen asiakaspalvelussa. 

Mäntyneva (2001, 7.) mukaan yrityksen keskeinen resurssi on asiakkaat. Yrityksen tietämystä 

ja ymmärrystä luodaan asiakkuuden hankinnalla. Asiakashankinnassa on tärkeintä vastata 

asiakkaiden olemassa oleviin/ tuleviin tarpeisiin, silloin päästään parempaan asiakaskannatta-

vuuteen. 

Asiakkaiden ostotarpeita ja ostoskäyttäytymistä pyritään tunnistamaan markkinoinnissa yhä 

enemmän.  Tuntuma asiakkaisiin ja asiakkaiden parempi segmentoiminen tuo yritykselle etua, 

koska silloin yritys pystyy parhaiten ennustamaan ostokäyttäytymistä. Yrityksen pitäisi osata 

kohdentaa markkinointinsa niin, että se tavoittaisi halutut asiakasryhmät. (Mäntyneva 2001, 

12-15.) 

Nykyisten asiakkaiden säilyttäminen on yhtä tärkeää kuin uusien asiakkaiden hankkiminen. 

Uusien asiakkaiden hankkiminen on yleensä kalliimpaa kuin nykyisten asiakkaiden säilyttämi-

nen. Uusien asiakkaiden hankkimisessa kannattaa käyttää useita eri kanavia joista muodostuu 

viestintäsekoitus. Tappiolliseen toimintaan yrityksessä johtaa, jos uusi asiakas hankitaan eri-

laisilla alennuksilla. Tällöin myyntihinta laskee alle yrityksen omakustannushinnan, joka joh-

taa tappiolliseen toimintaan. (Mäntyneva 2001, 20.) 

Asiakkaiden hankkiminen näkyy suoraan yrityksen tuloksessa. Systemaattinen jatkuva uusien 

asiakkaiden hankkiminen takaa nousevan liikevaihdon. Uusasiakashankinnassa on oltava tietty 

kohderyhmä kenelle yritys aikoo myydä. Kasvava yritys pystyy laajentamaan kohderyhmäänsä 

entisen lisäksi. Nykyisiä asiakkaita analysoimalla pystyy muodostamaan yrityksen kohderyh-

män ja täten kohdistaa paremmin yrityksen myynnin. Uusien asiakkaiden hankinnassa yrityk-

sellä on etua, jos sillä on todistettavissa oleva hyöty tai etu, esimerkiksi taloudellinen voi olla 

hyöty. (Actional 2001-2018.) Liikuntakeskus Zenanan uudistuksessa asiakkaille hyötyä olisivat 

halvemmat yhteishinnat kuntosalin ja kampaamon palveluissa.  

Nykyisiltä asiakkailta voidaan saada uusia asiakkaita puskaradion avulla. Vanhat asiakkaat 

suosittelevat helposti yritystä eteenpäin tutuilleen, kollegoilleen ja ystävilleen, jos he ovat 

tyytyväisiä palveluun/ tuotteeseen. (Rummukainen 2009, 88.) Tämän vuoksi kannattaa erityi-

sesti panostaa nykyisiin asiakassuhteisiin. 

2.6 Kilpailija-analyysi 

Kilpailija-analyysissä arvioidaan yrityksen kaikki mahdolliset kilpailijat. Kilpailija-analyysissä 

otetaan huomioon kilpailijoiden markkina-asema, heidän tuotteidensa edut ja haitat, kilpaili-

joiden tunnettavuus sekä todennäköiset suuntautumisvaihtoehdot. Markkinoilla täytyy ottaa 

myös huomioon uudet ja poistuvat kilpailijat sekä mahdolliset uudet tuotteet markkinoilla. 

(Vahvaselkä 2004, 117.) 
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Kilpailu kuntosalialalla on todella kovaa. Kilpailijoita on paljon Lahdessa ja keskustan alueelta 

löytyy jo kuusi kuntosalia Liikuntakeskus Zenanan lisäksi (Fressi, Ladyline, Fitness24seven, 

Lahden Kuntohoito, Fysakos ja Vahva Energia). Suurin kilpailija näistä on Ladyline, joka tarjo-

aa palveluita samalle kohderyhmälle kuin liikuntakeskus Zenana eli vain naisille kuntosalipal-

veluita. Ladylinen ja Zenanan huomattavin ero löytyy hintatasossa. Ladylinellä kuukauden 

jäsenyys maksaa 59 eurosta 79 euroon, kun taas Zenanassa kuukausimaksu on vuosiasiakkaille 

41-46 euroa. Ladylinellä kuukausimaksut maksetaan suoraan e-laskuina, kun taas Zenanassa 

on mahdollisuus maksaa maksut kassaan tai pankkiin asiakkaan haluamalla tavalla. Ladylinen 

asiakaskunta on selkeästi keski-ikäiset naiset eli yli 30-vuotiaat naiset. Heillä on esimerkiksi 

panostettu äiti ja lapsi -liikuntatunteihin, kun taas Zenanassa panostetaan nuoriin, eli alle 20 

vuotiaisiin ja vanhuksiin eli yli 50 vuotiaisiin. 

Fitness24seven on toinen Zenanan kilpailija, jolla kilpailuetua syntyy hinnalla. Heillä kuukau-

den jäsenyys maksaa 19,90 euroa, mikä meinaa, että se on yli puolet halvempi mitä Zenanas-

sa. Fitness24seven saleilla taas saa puolestaan kuntoilla miehet sekä naiset, mutta naisille on 

erikseen oma pienempi salipuoli, joka tuo kilpailuetua heille. Halvan hinnan takia Fit-

ness24sevenin kuntosaleilla ruuhka-aikoina (klo 16-19) on todella paljon ihmisiä kuntoilemas-

sa, mikä ei välttämättä sovi jokaiselle persoonalle.  Liikuntakeskus Zenanassa pystyy tree-

naamaan rauhaisemmassa ja miellyttävämmässä tilassa, ja myös ruuhka-aikana Zenanan ti-

loissa on mukava ja hyvä ilmapiiri harjoitella ja liikkua. Fitness24sevenin laitteisto on moni-

puolisempi mitä Zenanassa. Liikuntakeskus Zenana vaatisi remontit, jotta sinne saisi ostettua 

uusia, hienoja, tilaa vieviä laitteita.  

Fitness24seven ja Ladyline ovat molemmat ketjuja joiden pisteitä on ympäri Suomea, joten 

ne eivät ole täysin verrattavissa Liikuntakeskus Zenanaan. Liikuntakeskus Zenana ei ole ketju, 

vaikka Hollolassa sijaitsee samalla nimellä toimiva piste. Molemmilla toimipisteillä on eri 

omistajat, eivätkä asiakkaat pysty käymään molemmissa kuntokeskuksissa samalla jäsenyydel-

lä.  

Vahva Energia -kuntosali Lahdessa ei ole ketju, joten se on vertailukelpoinen Liikuntakeskus 

Zenanaan ja näin ollen se on yksi Zenanan kilpailijoista. Salien kohderyhmät eroavat kummin-

kin kunnolla. Vahva Energia on panostanut toiminnallisen puolen harjoitteluun ja heidän koh-

deryhmä on enemmän kilpaurheilijat ja heillä saa treenata miehet sekä naiset. Heillä hinnas-

to on samaa luokkaa kuin Zenanassa eli kuukausimaksu on 44-49 euroa. Sosiaalisen median 

mittarilla Vahva Energia –kuntosali on tunnetumpi kuin Zenana, mutta Liikuntakeskus Zenana 

on tunnetumpi enemmän naisten keskuudessa.  

Yksikään kuntosali ei ole lähtenyt Suomessa yhdistämään kuntosaliin kampaamopalveluita, 

joten se olisi oiva markkinarako. Toiset kampaamot ovat myös kilpailijoita ja Lahden keskus-

tan alueelta löytyy noin 20 eri kampaamoa (muun muassa Salon Mazic, Studio Savon Eko, 
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Naps, Hius-shop), joten kampaamoala on vielä suositumpaa kuin kuntosaliala. Kampaamo-

alaan ryhtyessä liikkeen sijainnilla on iso merkitys niin kuin myös kampaamohenkilökunnalla.  

2.7 SWOT-analyysi 

SWOT-analyysissä täytyy ottaa huomioon yrityksen muut lähtökohta-analyysit eli muun muassa 

kilpailija- ja yritysanalyysi. Lähtökohta-analyysien perusteella tehdään yhteenveto SWOT-

taulukko. SWOT-analyysissä eritellään yrityksen nykytilanteen vahvuudet ja heikkoudet, sekä 

tulevaisuuden tarjoamat uhkat ja mahdollisuudet. Sen perusteella voidaan kehitellä kehittä-

mispäätöksiä. Kilpailuetua vahvuuksien täytyisi tukea ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi on 

heikkouksia korjattava. Uhkiin tulee varautua ja mahdollisuuksia kannattaa hyödyntää resurs-

sien mukaisesti. (Vahvaselkä 2004, 118-119.) 

Kuviossa yksi (Kuvio 1) on esitelty Liikuntakeskus Zenanan SWOT-analyysi. Siitä selviää, että 

yrityksellä on enemmän vahvuuksia kuin heikkouksia, mutta uhkia on taas yhtä paljon kuin 

mahdollisuuksiakin tulevaisuudessa. Kuntosalin selkein vahvuus on, että se on suunnattu vain 

naisille ja laitteisto on suunniteltu naisia varten. Lahden keskusta sijaintina on iso vahvuus ja 

samalla myös heikkous, parkkipaikkojen suhteen ja sen, että kuntosali sijaitsee kauppakes-

kuksen sisällä. Mahdollisuudet laajentumiselle, uusien asiakkaiden saamiselle ja kuntosalin 

tunnettavuuden lisäämiselle on valtava, jos kuntosaliin yhdistää kampaamopalveluita. Uusien 

asiakkaiden saaminen nähdään myös uhkana, koska asiakkaista on kova kilpailu ja hinnalla 

kilpaillaan markkinoilla. 
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Vahvuudet: 

 Kuntosali vain naisille 

 Laadukkaat ryhmäliikuntatunnit 

 Naisille suunnatut kuntosalilaitteet 

 Ilmastointi (hyvä ilma treenata) 

 Tilaa treenata (harvoin ruuhkaa) 

 Hyvä sijainti 

 Siistit tilat 

 S% bonus 

 

Heikkoudet: 

 Minimaalinen kuntosalilaitteisto 

 Ei ole vapaapainoaluetta 

 Ei ole ilmaisia parkkipaikkoja 

 Ei ole virtuaali ryhmäliikuntatunteja 

 Kuntosalin sijainti kauppakeskuksen 

sisällä piilossa 

 

Mahdollisuudet: 

 Laajentumiselle mahdollisuudet 

 Uusi trendi kampaamo ja kuntosali-

kortti samassa 

 Uusia asiakkaita 

 Liikuntakeskus Zenanan näkyvyyden 

parantaminen 

 Mainonnan lisääminen 

                     Uhat: 

 Asiakkaiden hankkiminen 

 Asiakkaista kova kilpailu 

 Hintakilpailu 

 Kampaamon sijainti 

 Uusien kuntosalien ja kampaamojen 

tulo markkinoille 

 

Kuvio 1: Liikuntakeskus Zenanan SWOT-analyysi 

SWOT 
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3 Case- yritys Liikuntakeskus Zenana 

Kohdeyritys Liikuntakeskus Zenana on kuntosali Lahden ydinkeskustassa. Liikuntakeskus Zena-

na on vuonna 2003 perustettu yritys, joka on osakeyhtiö. Yrityksen liikevaihto on noin 11 000- 

20 000 euroa kuukaudessa. Yrityksellä on töissä noin kymmenen henkilöä. Ryhmäliikuntatunti-

en vetäjät ovat kevytyrittäjiä, joten he eivät ole Zenanan palkkalistoilla, mutta tekevät töitä 

Zenanalle yksittäisinä yrittäjinä. Kevytyrittäjyys on yksi yrittäjyysmuoto, jossa yrittäjä toimii 

laskutuspalvelun kautta. Laskutuspalvelu hoitaa tällöin yrittäjän puolesta kirjanpidon, lasku-

tuksen ja veroilmoitukset joten yrittäjä pystyy keskittymään varsinaiseen työn tekoon kunnol-

la. (Bisnes 2018.) Toimipisteitä on vain yksi, vaikka Hollolassa toimii myös Liikuntakeskus Ze-

nana kuntosali, mutta siellä on eri omistaja ja yritykset eivät muuten ole samaa konseptia 

keskenään. 

Aiemmat omistajat Mia Paalanen ja Mari Sarikka myivät vuoden 2017 lopuilla yrityksen Satu 

Männylle Q-Finlandin omistukseen. Omistajan vaihdoksessa liikeidea pysyi samana eli kuntosa-

li ja ryhmäliikuntapalveluita tarjottiin vain naisille. Kuntosali on ollut aina lahtelainen yritys, 

joka on erityisesti tunnettu pätevistä ohjaajista ja laadukkaista ryhmäliikuntatunneista. Kun-

tosalin sijainti aivan ydinkeskustassa, joka tuo yritykselle lisäarvoa helpottaen asiakkaiden 

tulemista kuntosalille. 

3.1 Tuotteet/ Palvelut 

Liikuntakeskus Zenanan tuotteisiin kuuluvat erilaiset liikuntapalvelut. Asiakas voi ostaa ha-

luamansa salikortin, joko kuntosalille, ryhmäliikuntaan tai molempiin. Ryhmäliikuntatunneissa 

on laaja kirjo; kehon ja mielen tunteja ovat: venyttely, kehonhuolto, jooga ja pilates. Rytmi-

sempiä tunteja ovat zumba, lavis, step, spinning tai aerobic. Toiminnallisia tunteja ovat kah-

vakuula, core ja cross treenitunnit, joten niin kuin todettu, ryhmäliikunnan kirjo on valtava 

(Zenana 2018).  

Eri yritysten on myös mahdollista järjestää Zenanassa esimerkiksi TYKY- päiviä eli työhyvin-

vointi päiviä työntekijöilleen. Yritykset pystyvät myös tutustumaan kertaluontoisesti uuteen 

liikuntalajiin tutussa ryhmässä, lajeina muun muassa kehonhuolto, jooga, pilates, crosstreeni, 

kahvakuula ja zumba. Tai yrityksille pystytään järjestämään säännölliset viikkotunnit joko 

Zenanan tiloissa tai yrityksen omissa tiloissa. Samalla pystytään antamaan ohjeistuksia tauko-

jumppiin tai pystytään tekemään erilaisia kuntotestauksia tai tavoitteiden mukaan räätälöity-

jä kursseja vaikka painonpudotukseen tai niska-selkä oireiden ennaltaehkäisyyn. Tällöin yri-

tykset saavat ylimääräisenä myös kaikki kuntosalikortit alennettuun hintaan.  

Liikuntakeskus Zenanassa on myös mahdollista ostaa Personal Training ja Health Coach -

palveluita. Personal Training ja Health Coach -palvelut ovat todella kattavia keskittyen asiak-

kaan hyvinvointiin ja asiakkaan tavoitteisiin. Tällöin asiakkaalle pystytään luomaan henkilö-

kohtainen liikuntasuunnitelma ja mahdollinen ruokaohjelma sekä pystytään tarkemmin keskit-
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tymään asiakkaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja seuraamaan asiakkaan kehitystä. Jos 

asiakas haluaa, niin hänelle on myös mahdollista tehdä kehonkoostumusmittaus. Tällöin asi-

akkaalle selviää hänen BMI, rasvaprosentti, lihasmassa, sisäelinrasva, luustolihasprosentti sekä 

lepoaineenvaihdunta. 

Liikuntakeskus Zenana tarjoaa myös hierontapalveluita. Hierontapalveluihin kuuluu klassista 

hierontaa, urheiluhierontaa, mobilisoiva hierontaa, pää- ja kasvojen hierontaa, puremali-

hashierontaa, lymfa hierontaa, laihdutushieronta ja raskausajan hierontaa, sekä lihastasapai-

nokartoitusta, liikeratojen tutkimista, teippausta, sekä passiivista venyttämistä. Hierontojen 

hinnasto vaihtelee 40 eurosta 80 euroon riippuen siitä kuinka pitkän hieronnan asiakas valit-

see (45-90 minuuttia).  

3.2 Hinnoittelu 

Jokaisen asiakkaan tulee ostaa Zenanaan liityttyään avainkortti, jolla pääsee ovista kulke-

maan sisään. Avainkortille ladataan asiakkaan haluama salikortti ja hinnat vaihtelevat 40 eu-

rosta yli 200 euroon riippuen millaiseen korttiin asiakas päätyy. Halvimmat salikortit ovat 

kanta-asiakaskortteja, jotka maksavat 41-46 euroa kuukaudessa. Opiskelijoille ja työttömille 

tarjotaan halvempaa maksuvaihtoehtoa (41 euroa kuukaudessa). Suosituimpia kuntosali- ja 

ryhmäliikuntakortteja ovat 10 ja 20 kerran kuntosali- ja ryhmäliikuntakortit. 10 kerran kortit 

ovat voimassa puolivuotta kerrallaan ja maksavat 82 euroa ja 20 kerran kortit ovat voimassa 

vuoden ja ovat 149 euroa Zenanan asiakkaille. Uusilla asiakkailla on mahdollisuus tulla kerran 

ilmaiseksi tutustumaan kuntosalille asiakaspalvelun ollessa auki. Jos asiakas ei halua ostaa 

kuntosalikorttia Zenanaan niin voi hän käydä myös kertamaksuilla kuntosalilla tai ryhmälii-

kunnoissa. Kertamaksu kuntosalille on 10 euroa ja ryhmäliikuntaan 12 euroa. 

Liikuntakeskus Zenanassa on käytössä Enkoran kassajärjestelmä, jolloin asiakas pystyy mak-

samaan paikanpäällä salikorttinsa. Vuosiasiakkaalla on mahdollisuus maksaa myös pankkiin 

joka kuukausi kuukausimaksu. Suurella osalla kilpailijoilla on käytössään järjestelmä, jossa 

asiakkaalla on vain pelkästään e-laskutus mahdollisuus eli hänen täytyy maksaa joka kuukau-

den kuntosalijäsenyys pankkiin. Liikuntakeskus Zenanan asiakaskunnan takia on otettu huomi-

oon iäkkäämmät henkilöt joiden on helpompi maksaa suoraan paikanpäällä kassaan salikort-

tinsa. Asiakkaat voivat maksaa useamman kuukauden kuntosalijäsenyyttään kerrallaan kas-

saan tai ostaa useamman kuntosalikortin kerrallaan esimerkiksi 10 kerran ryhmäliikunta kortin 

ja kuukauden kuntosalikortin.  

Asiakas pystyy maksamaan käteisellä, pankki- tai luottokorteilla. Smartumin kulttuuri ja lii-

kuntasetelit sekä Smartum saldokortti ja mobiili ovat myös yleisiä maksutapoja. Virike-setelit, 

e-passi, tyky-seteli tai tyky-online, eazybrek ja edenred käyvät myös maksutapoina. (Zenana 

2018.) 
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3.3 Asiakassegmentointi 

Asiakassegmentointi on olennainen osa markkinoinnissa. Segmentointi tarkoittaa asiakaskun-

nan jakamista kohderyhmiin, jolloin pystytään kohdentamaan markkinointia. (Fulmore 2014.) 

Liikuntakeskus Zenanan asiakaskuntaan kuuluu pelkästään naisia. Asiakassegmentit voidaan 

jakaa Zenanassa kolmeen osaan: nuoret, aikuiset ( 40-50-vuotiaat) ja eläkeläiset. 

16-20-vuotiaat ovat Liikuntakeskus Zenanassa yksi kohderyhmä. Liikuntakeskus Zenanassa on 

yli 16-vuotiaiden mahdollisuus ostaa salikortti, kun taas monilla kilpailijoilla ikäraja on 18-

vuotta. Aikuiset noin 40-50-vuotiaat on Zenanassa ryhmäliikuntojen suurin kävijäryhmä. Ja 

lopuksi jää suurin kohderyhmä, joka on eläkeläiset. Heitä käy Zenanassa eniten kuntosalilla ja 

heille suunnatuilla ryhmäliikuntatunneilla. 

3.4 Tavarantoimittajat 

Liikuntakeskus Zenana tekee yhteistyötä Fysioline Oy valmistajien kanssa, jotka huoltavat 

Zenanan kuntosalilaitteita. Tästä hyötyvät eniten asiakkaat, joille varmistetaan turvalliset ja 

huolletut laitteet. Liikuntakeskus Zenanan tärkeimpiä tavarantoimittajia on Jaccara Oy, Fy-

sioline Oy, Lindström ja Olvi. Jaccara Oy toimittaa kaikki hierontaan liittyvät tuotteet Zena-

naan, Fysioline puolestaan toimittaa uusia laitteita Zenanaan, jos uusia laitteita päätetään 

tilata. Nyt esimerkiksi on tilattu uusi aerobinen laite, porraskone Fysiolineltä. Lindströmiltä 

Zenana saa uudet kangaskäsipyyhkeet hygieniatiloihin, ja he toimittavat kerran kahdessa vii-

kossa uudet pyyhkeet automaattisesti ja vievät likaantuneet mennessään. Liikuntakeskus Ze-

nana myy asiakkailleen myös virvoitusjuomia ja vesipulloja. Olvi toimittaa Zenanalle kaikki 

virvoitusjuomat. 

3.5 Uusi liiketoimintasuunnitelma konsepti 

Uusi liiketoimintasuunnitelma tuo vanhaan liiketoimintasuunnitelmaan lisää tietoa ja teoriaa. 

Liiketoimintasuunnitelman tutkimusosio tuo esille asiakkaiden näkemyksiä ja toivomuksia 

uudesta liikeideasta. Uudessa konseptissa esitellään mistä ja miten uusia asiakkaita hanki-

taan, sekä miten heille markkinoidaan. Hinta/ kustannus arviot tulevasta uudistuksesta ote-

taan huomioon kampaamon osalta. 
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4 Teemahaastattelu 

4.1 Tutkimusmenetelmä 

Liikuntakeskus Zenanan asiakkaille suunniteltiin kysymysrunko (liite 1) haastattelua varten. 

Kysymykset olivat ytimekkäitä ja vähäisiä. Haastattelussa pyrittiin saamaan tietoa käyttävät-

kö Zenanan asiakkaat kampaamopalveluita entuudestaan ja olisivatko he kiinnostuneita, jos 

Zenanaan yhdistettäisiin kampaamo.  Haastattelut tehtiin viikolla 4.  

Teemahaastattelu toteutettiin Liikuntakeskus Zenanassa liikuntakeskuksen asiakkaille ja haas-

tattelut suoritettiin yksilöhaastatteluna. Kaikkien haastateltavien kanssa aloitettiin samoilla 

kysymyksillä ja edettiin sitä mukaan kysymyksissä miten keskustelu lähti sujumaan. Haastat-

telutilanteet olivat rentoja ja rauhallisia. Pääsin toteuttamaan haastattelut rauhallisessa ti-

lassa siten, että kukaan muu ei ollut kuuntelemassa eikä häiritsemässä haastattelutilannetta.  

Haastatteluun osallistui kymmenen Liikuntakeskus Zenanan asiakasta. Ikähaarukka oli 16-

vuotiaasta eläkeläisiin. Suurin osa vastanneista oli yli 50-vuotiaita. Haastattelut kestivät muu-

tamasta minuutista varttiin ja etenivät sitä mukaan mikä oli loogisinta. Haastattelu käsitteli 

kysymyksiä kampaamopalveluista.  

4.2 Tutkimustuloksia 

Yli puolet vastanneista oli sitä mieltä, että kampaamopalvelut liikuntakeskus Zenanaan olisi 

hyvä ja kannattava juttu. Lähes kaikki vastanneista käyttivät joitakin kampaamopalveluita 

kerran puolessa vuodessa. Ja ”Miksipä ei” oli yleinen vastaus kysymykseen: Mitä mieltä olisit, 

jos Zenanaan yhdistettäisiin kampaamopalveluita? Asiakkaat eivät nähneet esteitä, että miksi 

kampaamo ei voisi toimia. Moni otti esille myös Zenanassa olevan hierontapalvelun, että sekin 

on menestynyt ja kampaamopalvelut toisivat lisää kokonaisvaltaista hyvinvointia Zenanaan. 

Erikoistarjouksista oltiin myös kiinnostuneita ja tuli ehdotuksia erilaisista sarjakorteista kam-

paamoon. Esimerkkinä oli kymmenenkerran hiustenleikkuu kortti kampaamoon tai kymme-

nenkerran yhteiskortti sekä kampaamoon että kuntosalille. Asiakkaat rohkaisivat yrittämään 

uudistusta.  

Harva vastanneista (kaksi/kymmenestä) oli jo vakituinen kampaamo missä he kävivät, joten 

he sanoivat suoraan, että heitä ei saisi mitenkään houkuteltua vaihtamaan kampaajaa. Ja 

myös yksi vastanneista oli sitä mieltä, että häntä ei kiinnostaisi ollenkaan yhteiset erikoistar-

joukset liittyen kuntosaliin ja kampaamoon. Joten kampaamopalvelut jakoivat mielipiteitä. 

Kampaamon sijainnilla ei ollut suurta merkitystä. Haastateltavat kumminkin toivoivat, että 

kampaamo sijaitsisi Lahden keskustassa helppojen kulkuyhteyksien päässä. Aluksi haastatelta-

vat luulivat, että Liikuntakeskus Zenanan tilaan olisi tullut kampaamo. Todellisuudessa Liikun-

takeskus Zenanan tiloihin ei edes mahtuisi kampaamoa. 
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Kampaamopalveluiden liittäminen Zenanaan oli haastateltavien mielestä hyvä juttu, mutta 

selkeästi kaikista nykyisistä Liikuntakeskus Zenanan asiakkaista ei saisi uuden kampaamon 

asiakkaita, koska kampaamolla ja kampaajalla oli heille merkitystä. Joten täytyy tarkkaan 

harkita minkä kampaamon Liikuntakeskus Zenana ostaisi tai perustaisiko Zenana kokonaan 

uuden oman toimipisteen. 

 

5 Tulokset 
 

Teemahaastattelun tuloksien perusteella Liikuntakeskus Zenanan kannattaisi ottaa riski ja 

perustaa parturikampaamo sekä miehille että naisille. Liikuntakeskus Zenanalla olisi kaksi eri 

vaihtoehtoa lähteä liikkeelle. Ensimmäinen vaihtoehto olisi että, Liikuntakeskus Zenanan täy-

tyisi ostaa myynnissä oleva parturikampaamo tai perustaa parturikampaamo itse. Kampaamon 

tulisi sijaita lähellä kuntosalia, mutta ehdoton sijainti kannattaa olla Lahden keskustassa. 

Ostettava, valmis parturikampaamo maksaisi noin 30 000- 100 000 euroa riippuen kampaamon 

valmiista asiakaskunnasta, sijainnista ja kampaamon suosiosta. Plussaa olisi, jos kampaamolla 

olisi jo vakio asiakaskunta olemassa ja kampaamon liikevaihto olisi nollan positiivisella puolel-

la. 

Toinen vaihtoehto olisi, että parturikampaamo perustettaisiin itse. Tällöin Zenanan pitäisi 

hankkia liiketila, vuokravakuudet, henkilökunta töihin sinne ja tarvittavat kalusteet sekä ta-

varat. Budjettia tähän tarvitsisi noin 40 000 euroa. Kampaamon perustaminen nollasta tulisi 

halvemmaksi, mutta miinuksena siinä on, että valmista asiakaskuntaa ei ole ja kampaamon 

liikevaihto lähtisi nollasta.  

5.1 Palvelun hinnasto 

Yrityksen pitää miettiä miten lähteä hinnoittelemaan uusi tuote/ palvelu. Tuotteesta saatava 

hinta on ainoa, joka tuo kassaan tuloja. Hinnalla on kaksi eri puolta; taloudellinen ja psykolo-

ginen. Taloudellisessa puolessa hinta otetaan huomioon yrityksen kannattavuuden ja taloudel-

lisen toimeentulon kannalta eli yrityksen saamaa tuloa tuotteesta. Psykologisessa puolessa 

taas otetaan huomioon mitkä tekijät vaikuttavat asiakkaan ostopäätökseen ja tätä käytetään 

yleensä palvelualoilla, koska hinta on yleensä ainoa konkreettinen asia. Alempi hinta voi mer-

kitä asiakkaille huonommasta laadusta ja kalliimpi hinta taas voi johtaa yrityksen ulos mark-

kinoilta. Hintaa suositellaan tarkistamaan aika ajoin. (Pesonen & ym. 2002, 35-36.) 

Hinnoittelussa käytetään kolmea eri hinnoittelumenetelmää: kustannus-, kilpailu- ja kysyntä-

perusteista hinnoittelua. Kustannusperusteista hinnoittelua käytetään enimmäkseen palveluis-

sa. Hinta pohjautuu tavoiteltuun katteeseen. Hinta määrittyy palvelun keston mukaan sekä 

aineellisista osatekijöistä. Kilpailuperusteisessa hinnoittelussa verrataan kilpailijoiden hintoja 



 20 
 

 

ja määritellään sen perusteella hinta. Kysyntäperusteista hinnoittelua käytetään eniten silloin 

kuin palvelu on aineeton. Tällöin otetaan huomioon asiakkaat ja heidän valmiutensa kuinka 

paljon he ovat valmiita maksamaan ja hinta muodostetaan sen mukaisesti. (Pesonen & ym. 

2002, 35-36.) 

Liikuntakeskus Zenanan hinta-laatu-suhde on hyvä ja Zenana ei pyri kilpailemaan alhaisilla 

hinnoilla toisia kuntosaleja vastaan. Kun taas kampaamo pelattaisiin hinnalla täyteen asiak-

kaita ja se perustettaisiin sekä miehille että naisille. Tällöin asiakaskunta on laajempi. Liikun-

takeskus Zenanan ja kampaamon välille rakennettaisiin yhteinen korttisysteemi, jolloin olisi 

helpompi markkinoida yhteistä korttia sekä kuntosalille että kampaamoon ja rakentaa paket-

tihintoja asiakkaille. Tämä loisi yhteenkuuluvuutta Zenanaan ja toisi parturikampaamoon 

enemmän Liikuntakeskus Zenanan brändiä.  

Hinnasto rakennettaisiin erikseen miehille ja naisille. Miehille olisi vain pelkästään parturiin 

mahdollisuus ostaa kortti, koska Liikuntakeskus Zenana on vain naisille. Kymmenen kerran 

hiustenleikkuu kortti-idean voisi ottaa käyttöön eli kassalla maksaisi heti kokonaissumman 200 

euroa kassaan ja saisi käydä kymmenen kertaa hiustenleikkuussa. Tällöin yksi hiustenleikkuu 

kerta maksaisi 20 euroa, joka on keskivertoa halvempi hinta. Parturikampaamo voisi ottaa 

myös käyttöön jäsenyyden, jolloin maksaisi tietyn summan joka kuukausi ja saisi käydä niin 

paljon kuin haluaa hiustenleikkuussa. Jäsenyys kuukaudessa maksaisi 50 euroa miehille.  

Teemahaastattelun perusteella Zenanan asiakkaat olivat kiinnostuneita yhteisistä erikoistar-

jouksista liittyen kampaamoon sekä kuntosalille. Kampaamon ja Liikuntakeskus Zenanan asi-

akkaat voisivat ostaa vuoden yhteisen jäsenyyden, jota maksettaisiin joka kuukausi kuukausi-

hinnalla. Vuoden jäsenyys naisille maksaisi kuussa 99 euroa ja se sisältäisi rajattoman pääsyn 

kuntosalille sekä ryhmäliikuntoihin ja kerran joka kuukausi hiusten värjäyksen ja leikkauksen.  

Kampaamo tarjoaisi myös normaalihintaisia palveluita naisille, jotka eivät ole Zenanan asiak-

kaita ja eivät halua liittyä kuntosalin asiakkaiksi syystä tai toisesta. Hiustenleikkauksien ja 

värjäyksien hinnat riippuisivat hiusten pituudesta eli mitä lyhyemmät hiukset sitä halvempi 

hinta. Hinnastosta esimerkkiä: 

 

 Lyhyet hiukset Keskipitkät  Pitkät Erikoispitkät 

Hiustenleikkuu 29,90e 29,90e 39,90e 39,90e 

Värjäyspaketti 89,90e 99,90e 119,90e 129,90e 

Taulukko 2: Kampaamon esimerkkihinnasto 
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5.2 Markkinoinnin kilpailukeinot 

Markkinoinnilla tarkoitetaan kaikkia niitä tilanteita joissa asiakas on yhteydessä yritykseen. 

Aikoja sitten markkinointina on ajateltu tapahtumaa, jossa tuotteet ja palvelu myydään. Ny-

kyään markkinointi on sitä, että pyritään saamaan kohderyhmä ostamaan palveluita juuri 

omalta yritykseltä. Markkinointi on kokonaisvaltaista ja asiakaslähtöistä ja se on yrityksen 

tapa toimia. Yrityksellä täytyy olla tuotteita tai palveluita, joita asiakas tarvitsee ja kokee 

hyötyvänsä niistä, muuten markkinointi ei onnistu ja jos asiakas kokee tuotteen tai palvelun 

tarpeettomaksi. Tavoitteita markkinoinnissa on yrityksen sekä tuotteiden tai palvelun teke-

minen tunnetuksi, liiketoiminnan lisääminen sekä kanta-asiakassuhteiden ylläpitäminen ja 

luominen. (Pesonen & ym. 2000, 29-30.) 

Suunnitelmallinen markkinointi on tehokasta. Markkinoinnin perusvaiheita ovat: perustietojen 

hankkiminen, tavoitteiden asettaminen, toimenpidevaihtoehtojen kehittäminen ja parhaan 

vaihtoehdon valinta, toimintaohjeiden laatiminen, toteutus ja seuranta. Pitkäjänteisyyttä 

tarvitaan markkinoinnissa saadakseen asiakkaille luotua positiivisia mielikuvia ja saamaan 

asiakas yrityksen jäseneksi. (Pesonen & ym. 2000, 30-31.) 

5.3 Markkinointiviestintä 

Yrityksen tuotteet kerrotaan markkinointiviestinnän avulla potentiaalisille asiakkaille (Peso-

nen & ym. 2000, 47). Markkinoinnin kilpailukeinot voidaan jakaa neljään osa-alueeseen: hin-

ta, tuote, saatavuus ja markkinointiviestintä. Nämä tukevat toisiaan ja muodostavat kokonai-

suuden. (Pesonen & ym. 2002, 28.) Viestintää tuotteesta/ palvelusta kohdeyleisölle viestii 

markkinointiviestintä. Markkinointiviestinnällä on erikseen keinoja joita ovat: mainonta, hen-

kilökohtainen myyntityö, menekinedistäminen ja suhde- ja tiedotustoiminta. (Pesonen & ym. 

2002, 41.) Käsittelen ne seuraavaksi lyhyesti. 

Mainonnalla pyritään saavuttamaan usea joukko ihmisiä. Maksetulla mainonnalla tuodaan esil-

le yrityksen tuotteita/ palveluita ihmisten tietoisuuteen. Tuotteista ja palveluista pyritään 

saamaan tunnetuiksi ja pyritään kertomaan palvelun ominaisuuksia. Mainonnalla houkutellaan 

ihmiset ostamaan kyseisen tuotteen/ palvelun ja tuotteistetaan palvelut. Markkinointi hoide-

taan yleensä joukkotiedotusvälineissä. (Pesonen & ym. 2002, 42.) 

Menekinedistämisellä pyritään lisäämään myyntiä. Tällöin markkinoidaan palveluita. Markki-

nointi voidaan kohdistaa suoraan kuluttajille tai markkinoida markkinointikanavien kautta. 

Tärkein tehtävä menekinedistämisessä on palveluiden kysynnän vaihteluiden tasaaminen. 

Hiljaisina aikoina menekinedistämistä käytetään enemmän kuin kiireellisinä aikoina. Hyvä 

esimerkki menekinedistämisestä on ilmaisnäytteiden jakaminen. Sillä pyritään hankkimaan 

lisää asiakkaita. Kanta-asiakkuusohjelmat edistävät menekkiä, sillä uudet asiakkaat maksavat 

yritykselle enemmän kuin vanhat asiakkaat. (Pesonen & ym. 2002, 42.) 
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Suhde- ja tiedostustoiminnalla pyritään lisäämään yrityksen tunnettavuutta. Toiminnalla pyri-

tään myös vaikuttamaan sidosryhmien käsityksiin ja mielipiteisiin kyseessä olevasta yritykses-

tä. (Pesonen & ym. 2002, 43.) 

Markkinoinnin suunnittelussa ja kohderyhmien määrittelemisessä täytyy ottaa huomioon seg-

mentoiminen. Samanlaisista asiakkaista koostuvat ryhmät ovat segmenttejä, joita yritys voi 

ryhmitellä. Eri segmenteille markkinoidaan erilaisilla markkinointikeinoilla, koska asiakkailla 

on erilaiset tottumukset, odotukset ja tarpeet. (Lahtinen & Isoviita 2001, 94.)  

5.4 Markkinointi nykyisille Liikuntakeskus Zenanan asiakkaille 

Facebook tavoittaa kohderyhmistä (nuoret, aikuiset eli 40-50 vuotiaat ja eläkeläiset) parhai-

ten nuorten vanhemmat (40-50 vuotiaat), minkä takia mainosten kohdistaminen on myös tär-

keää suunnata heille, eikä rajata kohderyhmäksi pelkästään nuoria alle 20 vuotiaita. Monien 

nuorten vanhemmat osallistuvat lastensa harrastusten rahoittamiseen. Markkinointi on tällä 

hetkellä suunnattu 16-70-vuotiaille Lahtelaisille naisille. Facebook- markkinointiin käytetään 

tällä hetkellä 500 euroa kuussa ja sillä tavoitetaan noin 20 000 henkilöä kuukaudessa.  

Nykyisille Zenanan asiakkaille on erittäin tärkeää myydä ja markkinoida uutta liikeideaa. Hei-

dät täytyy houkutella hinnalla ostamaan vuoden kuukausi jäsenyys 99 eurolla Zenanaan ja 

kampaamoon. Jäsenyys on todella halpa, sillä jos asiakkaalla on pitkät hiukset niin värjäys ja 

leikkaus saattaa maksaa yli 150 euroa kampaamoissa ja nyt asiakas saisi 99 eurolla kampaa-

mokerran kerran kuukaudessa ja lisäksi rajattoman pääsyn kuntosalille ja ryhmäliikuntoihin. 

Näin ollen hinnalla myydään ja houkutellaan asiakkaat. Nykyisille asiakkaille mainostettaisiin 

Liikuntakeskus Zenanan Facebook ja Instagram tileillä. Mainoksia laitettaisiin myös ilmoitus-

taululle herättämään kiinnostusta asiakkaissa. Menekinedistämistä pyritään jakamalla flyerei-

tä kuntosalilla, joissa olisi puoleen hintaan hiustenleikkuu tarjous naisille.  

Zenanan asiakkaille kannattaisi järjestää erilaisia asiakasiltoja, missä kerrottaisiin esimerkiksi 

uudesta liikeideasta, hinnastosta, esiteltäisiin uuden parturikampaamon henkilökuntaa ja 

tuotteita, myöhemmin voisi esitellä myös ylimääräistä mitä kampaamosta voisi saada, muun 

muassa kampauksia. Liikuntakeskus Zenanan asiakkaille pitäisi luoda tuntuma, että he saavat 

lisäarvoa uudesta palvelusta. 

5.5 Markkinointi uusille asiakkaille, Facebook 

Facebook ja Instagram mainosten kohdistaminen ja hinnoittelu kulkevat käsi kädessä. Molem-

pien kanavien mainostaminen toteutetaan Facebookin markkinointityökaluilla, joten näiden 

yhdistäminen on todella helppoa. Facebook ja Instagram mainosten hinta vaihtelee, koska 

Facebook ei myy klikkejä tai näyttöjä kiinteillä hinnoilla. Mainoksen hinta on sitä korkeampi 

mitä enemmän valitsemaasi kohderyhmään on kohdistettu mainoksia. Klikkaushinnat vaihtele-

vat 0,10-1,50 euron välillä. (Sales Communications.) 
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Parturikampaamon markkinointi laajennettaisiin myös lahtelaisiin miehiin ja kohderyhmänä 

toimisi 16-60- vuotiaat lahtelaiset. Budjetti Facebook markkinointiin olisi 500 euroa kuukau-

dessa. Jos klikkaushinta olisi 0,50 euroa, niin silloin 500 eurolla saisimme 1000 ”klikkausta” ja 

tavoittaisimme 20 000 ihmistä. 

Maksetut päivitykset Facebookkiin käsittelisivät uutta jäsenyyttä liittyen kampaamoon ja kun-

tosaliin. Erillisiä muutaman viikon avajaistarjouksia kannattaisi mainostaa esimerkiksi, että 

kolmekymmentä ensimmäistä asiakasta saavat hiustenleikkuun puoleen hintaan. Mainokset 

kannattaisivat olla kuvina joissa aiheina olisi Zenana brändinä ja uusi kampaamo. Myös miehil-

le suunnattuja pelkkiä parturiaiheisia mainoksia kannattaisi myös hyödyntää.  

5.6 Markkinointi uusille asiakkaille, Instagram 

Instagramilla tavoittaa nykyään paremmin nuoret, kuin Facebookilla, joten on tärkeää käyttää 

myös tätä sosiaalisen median kanavaa markkinoinnissa. Instagram markkinointi tuotetaan 

Facebookin markkinointityökaluilla, ja se on erittäin helppoa kohdentaa halutulle ryhmälle. 

Kohdennusta voi tehdä esimerkiksi iän, maantieteellisen sijainnin ja kiinnostuksen kohteiden 

mukaan. Instagram mainonta on myös suhteellisen halpaa, (hinnoittelu toimii samalla lailla 

kuin Facebookissa) ja Instagram alustana on erittäin suosittu halutun kohderyhmän eli nuorten 

keskuudessa. Tavoitteesta riippuen voi valita haluatko maksaa mainoksen näyttökertojen pe-

rusteella vai konversion (linkin klikkaus, sovelluksen lataaminen tai videon katsominen 10 

sekuntiin asti) perusteella. 

Instagram markkinoinnissa keskitytään enemmän nuoriin ja kohderyhmäksi kannattaa laittaa 

16-30 vuotiaat. Budjetti markkinoinnille on sama kuin Facebookkiin eli 500 euroa kuussa. 

Markkinointisisältö voisi olla esimerkiksi lyhyitä esittelyvideoita uudesta yhteisjäsenyydestä ja 

uudesta kampaamosta. Liikuntakeskus Zenanan sivuille voisi lisätä laadukkaita kuvia uudistu-

neesta konseptista ja kampaamosta ja markkinoida näitä kuvia. 

5.7 Yhteenveto 

Parturikampaamon yhdistäminen kuntosaliin tuo Zenanalle yhtä paljon mahdollisuuksia kuin 

uhkiakin. Mahdollisuuksina nähdään liiketoiminnan onnistuminen ja yrityksen kasvattaminen. 

Uudet asiakkaat tuovat yritystä enemmän ihmisten tietoon ja Zenanan brändiä saataisiin kas-

vatettua entistä enemmän. Isoimpina uhkina nähdään asiakkaiden hankkiminen ja hinnalla 

kilpailu. Asiakkaista on kova kilpailu joten hinnalla kilpaillaan markkinoilla. Zenanan asiak-

kailta saatu positiivinen vastaus uudesta konseptista tuo varmuutta liikeidean onnistumiselle 

ja kannattavuudelle. Liikuntakeskus Zenanan asiakkaita olisi voinut haastatella enemmän sekä 

olisi ollut järkevää myös haastatella ulkopuolisia ihmisiä. Suurempi otos eli tutkittava ryhmä 

olisi tuonut enemmän luotettavuutta tutkimustuloksiin. Mielestäni ikähaarukka nuoresta 16-

vuotiaasta eläkeläiseen toi tarpeeksi hyvän luotettavuuden tutkimukseen sekä perusteelliset 

haastattelut Zenanan asiakkaiden kanssa. 
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Omistajan kommentit uudesta liikeideasta ja tutkimustuloksista: ”Olin yllättynyt että niin 

moni ajatteli positiivisesti uudesta yhdistelmästä. Asiakaskunta meillä on suurimmaksi osaksi 

iäkästä ja voisi ajatella, että heillä on jo omat tavat käydä kampaajalla. Tulokset kannustavat 

perustamaan parturikampaamon, mistä olen yllättynyt.” (Satu Mänty 2019.) 
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Liite 1: Ensimmäinen liite 

 

Teemahaastattelun runko: 

Mitä mieltä olisit jos Liikuntakeskus Zenanaan yhdistettäisiin kampaamo palveluita? 

Käytätkö itse kampaamopalveluita? 

Tulisiko sinun käytettyä niitä? 

Olisiko kampaamon sijainnilla merkitystä tai itse kampaamolla? 

Olisitko kiinnostunut/ mitä mieltä erikoistarjouksista liittyen uuteen konseptiin 

(Olisiko sinulla ideoita miten haluaisit, että palvelua lähdettäisiin toteuttamaan?) 

 

 

 

 


