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1 Johdanto 

 

Opinnäytetyö tehtiin määrällisenä eli kvantitatiivisena kyselytutkimuksena. 

Kyselylomakkeet jaettiin kahdella eri tavalla, Webropol-ohjelman avulla sähköpostitse 

sekä paperiversiona Club Pulsen ja Seurahovi Nightin lipunmyynnin yhteydessä. 

Sähköpostin avulla yritin tavoittaa mahdollisimman paljon Porvoon HAAGA-HELIAn 

opiskelijoita, paperiversion avulla myös ulkopuolisia ihmisiä. Tiedon hankinnan jälkeen 

tulokset on analysoitu Webropol-ohjelmalla, jonka avulla analysointi on helpompaa. 

 

Teoriaosassa käsitellään markkinointitutkimusta käsitteenä, eri kilpailukeinoja, 

asiakaspalvelua ja – tyytyväisyyttä sekä niiden laatua. Empiirisessä osassa 

kyselylomakkeilla saadut tulokset analysoidaan, ja esitetään niistä saatuja johtopäätöksiä 

ja pohditaan kehittämisehdotuksia tulevaisuutta ajatellen. 

 

1.1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimusongelma 

 

Opinnäytetyö on toimeksianto Porvoon Panimo Oy:ltä, joka omistaa Porvoon 

yökerhoista Club Pulsen sekä Seurahovi Nightin. Tavoitteena on selvittää 

porvoolaisten yökerhojen Club Pulsen ja Seurahovi Nightin asiakkaiden tyytyväisyyttä 

yökerhon mainontaan, markkinointiin sekä palveluihin. Kyselyyn on otettu mykaan 

myös Amarillo/Bepop -vaihtoehto, joka on myös yökerho Porvoossa vaikka se ei 

kuulu Porvoon Panimolle. 
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Tutkimuksen pääongelmana ovat minkälaisena asiakkaat kokevat Seurahovi Nightin ja 

Club Pulsen yökerhot heidän asioidessaan niissä? 

 

- Millainen tunnettavuus yökerhoilla on porvoolaisten ja 

ulkopaikkakuntalaisten keskuudessa? 

- Millaista asiakaspalvelua niistä saa? 

- Kuinka tyytyväisiä asiakkaita ovat yökerhojen mainontaan ja 

markkinointiin? 

- Tämä tutkimus on ensimmäinen laatuaan, joten tuloksia ei pysty 

vertailemaan vanhoihin tutkimuksiin. Koska vanhempia 

tutkimuksia ei ole, on kaikki uusi tieto asiakkaiden mielipiteistä 

tärkeitä Porvoon Panimolle, jotta he voisivat tulevaisuudessa 

kehittää sekä Club Pulsen että Seurahovi Nightin toimintoja. 

 

Nykynuoret ovat niin vaativia, että kun jossain yökerhossa tehdään muutoksia, niin 

kaikki haluavat mennä sinne ja unohtaa kaiken muun. Tämän vuoksi yökerhojen pitää 

olla hyvin ajan tasalla asioista, jotka voisivat tuoda lisää asiakkaita juuri heidän 

paikkaansa. Yksi tavoitteista on saada yökerhoille selkeä kuva siitä, miksi asiakkaat 

tulevat tai eivät tule kyseessä oleviin yökerhoihin ja mitä he haluavat yökerhoilta, että 

niissä käydään jatkossakin. Vastaavasti niiltä jotka eivät käy, on erittäin tärkeää saada 

tietoa, että mitä yökerhoissa sitten tulisi parantaa, jotta hekin eksyisivät niihin.  
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2 Markkinointitutkimus asiakastyytyväisyyden pohjana 

 

Markkinointitutkimuksella tutkitaan, käsitellään ja analysoidaan erilaisten 

markkinointitapojen toimivuutta, kuten esimerkiksi mainonnan, hinnoittelun, 

jakeluteiden yrityskuvan ja brändin. Eli sillä kerätään tietoa kyseisistä asioista, joita 

voidaan sen jälkeen käyttää eri päätöksentekotilanteissa ja tätä kautta minimoida riskejä 

markkinoinnissa. (Oulaisten ammattiopisto) 

 

Mielestäni tuotteiden ja palveluiden myyvien on hyvin tärkeää tietää missä mennään 

milloinkin ja heidän onkin välttämätöntä saada tietoa ja mielipiteitä suoraan kuluttajilta. 

Tässä voisikin todeta, että johtuen kuluttajien asenteista ja arvomaailmoista, ja etenkin 

niiden muutoksista, voi tietty yökerho olla yhtenä päivänä ”in” ja toisena päivänä 

”out”. Tällä tavoin on ongelmien ratkaiseminen elintärkeää yrityksien toiminnalle.  

 

Tutkimusongelman rajaus on tärkeää, sillä tutkimuksessa pitää tutkia ennalta määrättyä 

ongelmaa ja se selkeyttää myös paljon tutkimusta. Tutkimuksen tehokuutta ja/tai 

toimivuutta mitataan yleensä sillä, miten kerätty tieto vastaa tutkittavissa olevaa 

ongelmaa. Rajauksen jälkeen tehdään tutkimussuunnitelma ja päätetään, että 

minkälaisella tutkimusmenetelmällä ongelma voidaan ratkaista. Tutkimusmenetelmiä 

on olemassa erilaisia. (Mäntyneva, Heinonen & Wrange 2008, 13–14.) 

 

Jotta tutkimuksesta saataisiin mahdollisimman uskottava ja luotettava on otoksen, eli 

esimerkiksi kyselylomakkeeseen tai haastatteluun vastaavien ihmisten määrä, oltava 

tarpeeksi suuri ja otannan, eli ihmisjoukon kenelle kysely tai haastattelu esitetään, 

toteutuskeino selkeä ja vastauksiakin täytyy saada mahdollisimman paljon. Tällä tavoin 

saadaan esille tuloksien aitous. (Kookas) 
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Tutkimuksen toteuttajaa helpottaa paljon, jos toimeksiantajalla on jo valmiiksi selkeä 

näkemys tutkimuksen tavoitteista ja ongelmana olevista asioista. Näin ollen koko 

tutkimusprosessista tulee huomattavasti helpompaa, kuten ongelman rajauksesta ja 

tuloksien analysoinnista. Toimeksiantajalla olisi tärkeää myös olla etukäteen tieto siitä 

miten tutkimuksesta saatuja tuloksia hyödynnetään yrityksessä tai organisaatiossa. 

(Mäntyneva, Heinonen & Wrange 2008, 14.) 

 

Kun markkinointitutkimus tehdään ulkopuolisena toimeksiantona yrityksen ja 

tutkimuksen tekijän välillä tehdään yleensä kirjallinen sopimus. Sopimuksesta pitää 

käydä tarkasti ilmi kaikki ne kysymykset, joihin toimeksiantaja haluaa vastauksia. 

(Mäntyneva, Heinonen & Wrange 2008, 21.) 

 

Tutkimusprosessin aikana tulee huomioida tutkimusta tekevän henkilön moraalinen 

vastuu sen tekemisessä. Tällä tarkoitetaan sitä, että tutkimus suoritetaan rehellisin 

keinoin eikä se aiheuta tutkimukseen osallistuville ulkopuolisille vastaajille haittaa tai 

häiriötä. Myös kenenkään tutkimuksessa tietoja luovuttaneen henkilön henkilöllisyyttä 

ei saa paljastaa ilman tämän suostumusta. Heille on aina kerrottava, että minkälaiseen 

tutkimukseen henkilö on osallistumassa ja mihin sillä pyritään. (Mäntyneva, Heinonen 

& Wrange 2008, 23–24.) 

 

2.1 Tutkimuksen teon vaatimukset 

 

Markkinointitutkimuksen onnistumiseen vaaditaan tietynlaisia perusedellytyksiä. Niitä 

ovat validiteetti, reliabiliteetti, objektiivisuus-, taloudellisuus-, nopeus- ja 

oleellisuusvaatimukset. (Oulaisten ammattiopisto) 

 

Validiteetilla tarkoitetaan sitä, että tekstin sisältö ja tutkimukselle annettu otsikko 

vastaavat toisiaan. Eli, että tutkimus ei lähde harhailemaan omille teilleen, vaan tutkii 

oleellisia asioita. Ja validilla tarkoitetaan, että jos sama tutkimus tehtäisiin uudelleen, 

niin se olisi mahdollista aikaisemman tutkimuksen perusteella. (Oulaisten 

ammattiopisto) 
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Reliabiliteetilla haetaan tutkimukselle luotettavuutta eli että tulokset eivät ole sattumaa 

vaan oikeita. Luotettavuuden säilyttämiseksi on tärkeää käyttää luotettavia lähteitä ja 

itse on tarkasteltava tuloksia objektiivisesta eli puolueettomasta näkökulmasta, ja 

näyttää tutkimuksessa sen hyviä että huonoja puolia. (Oulaisten ammattiopisto) 

 

Nopeudella tarkoitetaan taka-rajaa jolloin tulosten pitää viimeistään olla käytettävissä ja 

tutkimuksen oleellisuus on, että hankitaan vain sellaista tietoa mitä oikeasti tarvitaan. 

(Oulaisten ammattiopisto) 

 

2.2 Prosessit ja menetelmät 

 

Markkinointitutkimusprosessi käyttää yleisesti ottaen samanlaista kaavaa, jossa ensiksi 

määritellään tutkimusongelma, toisena laaditaan suunnitelma tutkimuksesta, tämän 

jälkeen alkaa aineiston kerääminen käyttäen hyödyksi kirjallisuutta, internetiä, 

kyselylomaketta tai haastatteluita. Viimeisimpänä raportoidaan saadut tulokset ja ne 

esitellään tutkimuksen toimeksiantajalle. (Joensuu) 

 

Yleensä yhdellä markkinointitutkimuksella ratkaistaan ainoastaan yksi ongelma, kun 

ongelma on määritelty, ensiksi tutkitaan ja analysoidaan aikaisempia tutkimustuloksia, 

jos niitä on saatavilla. Tämän jälkeen tehdään päätös siitä, että tarvitaanko 

kenttätutkimusta vai ei. Tutkimussuunnitelmassa asetetaan työn tavoite, ja määritellään 

budjetti, jos on tarvis sekä aikataulu tutkimukselle. 

 

Kun markkinointitutkimusta tehdään, on myös valittava sopiva keino hankkia tietoa 

omasta aiheesta. Tiedon hankita ja analysointi voidaan suorittaa niin sanotulla 

kirjoituspöytämenetelmällä, jossa käytetään jo valmista materiaalia, tai sitten voidaan 

käyttää kenttätutkimusta, tämä taas tarkoittaa kokonaisuudessaan uuden tiedon 

hankkimista. 
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Kenttätutkimus siis perustuu täysin uuden tiedon keräämiseen, kenttätutkimukset 

voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään: kysely- ja haastattelututkimuksiin, 

havainnointitutkimuksiin ja kokeellisiin tutkimuksiin (Oulaisten ammattiopisto). 

Kysely- ja haastattelututkimukset toteutetaan yleensä jo etukäteen tehdyillä 

kyselylomakkeilla. Lomakkeista saatu tieto tulee olla mahdollista analysoida monin eri 

menetelmin. Havainnointitutkimuksella voidaan selvittää jonkin ilmiön 

mahdollisimman pitkällä aikavälillä tapahtuvaa kehittymistä, kuten esimerkiksi 

myymälässä jonkin tietyn tavaran kaupaksi meneminen. Kokeellisessa tutkimuksessa 

pyritään saamaan selville, onko tuotteella mahdollisuutta menestyä jollain tietyllä 

markkina-alueella, tällä tavoin minimoidaan riskitekijät ja saadaan mahdollisuus 

parantaa tuotetta. (Holopainen & Pulkkinen 2002, 28–35) 

 

Tässä opinnäytetyössä käytetään kenttätutkimusta, koska aiheesta ei ole ennen tehty 

minkäänlaista tutkimusta. Tutkimuksessa höydynnettiin kyselylomaketta, joka 

suoritettiin yökerhojen Club Pulse ja Seurahovi Night aukioloaikoina. Kyselylomakkeet 

olivat sisäänpääsylippujen myyntipisteissä. Itse en ollut paikalla jakamassa lomakkeita, 

joten vastaajat ovat puolueettomasti täyttäneet vastauksensa lomakkeisiin. 
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3 Markkinoinnin kilpailukeinot 

 

Nykyään markkinointia kutsutaan toiminnaksi, jolla pyritään varmistamaan asiakkaiden 

tyytyväisyys. Tästä johtuen asiakas ohjaa enemmän yrityksen toimintaa kuin toisinpäin.  

 

Markkinointimix eli kilpailukeinojen yhdistelmä tarkoittaa kokonaisuutta, jolla yritys 

tukee omaa liikeideaansa parhaalla mahdollisella tavalla niin, että heidän tavoitteensa 

täyttyvät ja oma asiakaskunta löytyy. (Lahtinen & Isoviita 2001, 11.) 

 

Ulkoinen markkinointi, sisäinen markkinointi ja vuorovaikutusmarkkinointi ovat 

markkinoinnin kolme perus toimintamuotoa (Kuva 1). 

 

 

Kuvio 1. Markkinoinnin kilpailukeinomalli (Lahtinen & Isoviita 2001, 12) 

 

Yritys 

 

Henkilöstö 

 

Asiakkaat 

Sisäinen 

markkinointi 

Ulkoinen 

markkinointi 

Vuorovaikutus-

markkinointi 
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Ulkoisessa markkinoinnissa kohderyhmänä ovat asiakkaat ja muut ulkopuoliset tahot, 

näin ollen siitä käytetäänkin nimitystä massamarkkinointi. 

 

Tällä markkinointi tavalla on tarkoituksena saada ihmiset kiinnostumaan yrityksestä, 

sekä heidän palveluista ja tuotteista. Eli voidaan myös todeta, että tavoitteena on 

ostojen aikaansaaminen ja yrityksen tuotteiden ja/tai palveluiden tunnetuuden 

parantaminen. 4P-malli on tunnetuin ja käytetyin ulkoisen markkinoinnin malleista. 

Mallissa käytetään seuraavia kilpailukeinoja: tuote (product), hinta (price), saatavuus 

(place) ja viestintä (promotion). (Lahtinen & Isoviita 2001, 11; Opetushallitus) 

 

Myyntihetkellä tapahtuvaa vuorovaikutusta asiakkaan kanssa, jolla pyritään saamaan 

heidät vakuuttuneiksi yrityksestä ja sen tuotteista kutsutaan 

vuorovaikutusmarkkinoinniksi (Savon ammatti- ja aikuisopisto). Tästä johtuen 

myyntitaito ja asiakaspalvelu ovat nykyään yhä suuremmassa roolissa kilpailukeinoja 

ajatellen, koska huono asiakaspalvelu antaa yleensä asiakkaalle huonon kuvan koko 

yrityksestä ja voi näin ollen karistaa potentiaalisia asiakkaita. 

 

Sisäisellä markkinoinnilla tarkoitetaan yrityksen sisällä tapahtuvaa henkilökunnan 

motivointia erilaisin keinoin, kuten esimerkiksi palkkausjärjestelmän, koulutuksen tai 

vaikkapa toimivan sisäisen tiedotuksen avulla. Sisäisessä markkinoinnissa 

epäonnistunut yritys ei myöskään suurella todennäköisyydellä onnistu ulkoisessakaan 

markkinoinnissa. (Savon ammatti- ja aikuisopisto). 

 

3.1 Tuote 

 

Markkinoinnin lähtökohtana ovat yleisesti ottaen kaikki tuotepäätöksiin perustuvat 

päätökset ja näin voidaankin todeta, että tuote on markkinointimixin tärkein 

kilpailukeino. Tuote sanalla markkinointi mielessä ei tarkoiteta ainoastaan jotain tiettyä 

yhtä tuotetta, vaan hyödykettä jota markkinoidaan (Lahtinen & Isoviita 2001, 104).  
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Kun asiakas ostaa tuotteen, hän yleensä ostaa hyötyjä ja samalla jotain mielihyvää 

tuottavaa, ja näitä asioita yrityksen markkinoinnilla pyritään tuomaan esille. Eli 

puhummekin todella laajasta käsitteestä kuin mitä yleensä ymmärrämme (Bergström & 

Leppänen 2007, 165).  

 

Esimerkiksi yökerho ei ole tuotteen pelkästään tanssipaikka, vaan samaan pakettiin 

kuuluu erilaisia hyötyjä ja mielihyvää tuottavia asioita, kuten esimerkiksi musiikki, 

juomat ja esiintyjät. Tällä tavoin asiakkaalle annetaan mielikuva siitä, miksi hänen tulisi 

käyttää juuri tätä tuotetta. 

 

Tuote, on kaikkea sitä mitä voidaan markkinoida. Fyysiset tuotteet eli aineelliset 

hyödykkeet, palvelutuotteet eli aineettomat hyödykkeet, ihmiset, erilaiset organisaatiot, 

paikkakunnat ja ideat kuuluvat markkinoitaviin tuotteisiin. (Lahtinen & Isoviita 2001, 

104.)  

 

Markkinoinnin näkökulmasta katsottuna ja käsitteenä tuote on monikerroksinen. 

Kerroksia ovat ydintuote, mielikuvatuote ja avustavat osat eli liitännäispalvelut. Näiden 

kerroksien avulla yritykset voivatkin erilaistaa heidän tuotteitaan, eli puhutaan 

tuotedifferoinnista. Yrityksien välisissä kilpailutilanteissa tuotteen tavoitteena onkin 

erottua muista juuri mielikuvien ja avustavien osien avulla. (Bergström & Leppänen 

2007, 172–173.)  

 

Tuotemerkillä eli brändillä annetaan asiakkaille mielikuvia yrityksien tuotteista. Brändin 

merkitys korostuu silloin, kun markkinoilla on saatavilla paljon samankaltaisia tuotteita. 

Yrityksen tulee rakentaa tuotteilleen oma brändimielikuva, markkinoinnin, mainonnan 

ja tuotekehityksen avulla. Brändin tutkiminen tietyn aikajakson välein on tärkeää 

yritykselle, koska tällä tavoin sen on helpompi parantaa tuotteitaan sekä mainontaa ja 

markkinointia. (Taloustutkimus) 
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Kuten aiemmin totesin, niin menestyvän yökerhon on tuotteellaan erotuttava muista 

samankaltaisista yökerhoista. Ydintuotteeksi määrittäisin juomat ja tanssimisen, koska 

ne ovat jotain konkreettista mistä asiakkaat maksavat. Pääsylipun maksaminen antaa 

asiakkaille mahdollisuuden tanssimiseen ja juomia ostetaan erikseen. Mielikuvatuotteita 

sitten olisivat esimerkiksi esiintyjät, sisustus sekä yökerhon maine. Liitännäispalveluihin 

lukeutuvat kaikki ne asiat jolla pyritään antamaan tuotteelle lisäarvoa, esimerkiksi 

Seurahovilla käytössään oleva limousine-palvelu on oiva esimerkki tästä. 

 

3.2 Hinnoittelu 

 

Hinta on vastike, jonka yritys tuotteesta saa asiakkaalta ja asiakkaan näkökulmasta 

katsottuna se on näkyvin kilpailukeino. Hinnoittelulla yritys pyrkii saamaan 

mahdollisimman paljon rahaa kassaansa, joka takaa kaupallisen menestymisen. 

Markkinointimixissä hinta on ainoa asia jolla saadaan tuottoja, muut kilpailukeinot tuo 

vain kustannuksia. Hinnoittelussa hinta-laatu suhde tulee olla kunnossa, koska tällä 

vaikutetaan suuresti asiakkaan ostopäätökseen. Hinnoittelulla vaikutetaan pitkälti 

siihen, että minkälaisen kuvan yritys haluaa antaa asiakkailleen ja tällä myös annetaan 

näyttöjä yrityksen toimintatavoista markkinoilla. Se vaikuttaa suoraan muun muassa 

yrityksen imagoon, myyntimääriin sekä kannattavuuteen. (Lahtinen & Isoviita 2001, 

137.) 

 

Kun tuotteita hinnoitellaan, on muistettava tavoitteiden ja kustannusten ohella 

ulkopuoliset tekijät, jotka vaikuttava siihen. Markkinat muodostavat lähtökohdan 

hinnoittelulle. Yrityksen on otettava huomioon kilpailu markkinoilla sekä kysynnän ja 

tarjonnan suhde. Jos tarjontaa on enemmän kysyntää, on yrityksen otettava se 

huomioon hinnoittelupäätöksiä tehtäessä, sillä tällaisessa tilanteessa asiakkaat menevät 

sinne missä hintataso on alhaisin, jos taas kysyntää enemmän kuin tarjontaa voi yritys 

pitää korkeampaa hintatasoa. Yrityksen on tunnettava samoilla markkinoilla toimivat 

kilpailijat sekä heidän tuotteensa ja hinnoittelu. (Yrityssuomi) 
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Hinnoittelu pohjautuu yrityksen omiin tavoitteisiin. Näin luodaan yritykselle imago, 

jota näytetään asiakkaille ja jonka perusteella he ostavat yrityksen tuotteita. Tavoitteet 

asettavat myös käytettävän hinnoittelupolitiikan, joita ovat kermankuorintahinnoittelu 

eli kallis alkuhinnoittelu, vakiohinnoittelu eli keskihintainen ja penetraatiohinnoittelu eli 

alhainen hinnoittelu. (Yrityssuomi) 

 

Yritys voi halutessaan yrittää erilaistaa tuotteitaan muista kilpailijoista ja heidän 

tuotteistaan ja saada tällä tavoin hinnoittelunsa vapaammaksi. Tärkein asia 

hinnoittelussa on kustannukset, koska tuskin kukaan haluaa myydä tappiota tekeviä 

tuotteita. Yrityksen on pystyttävä määrittämään kaikki tuotteeseen kohdistuvat 

kustannukset, sillä muuten on mahdollista, että yritys myy tuotteitaan alle omien 

kustannuksien. Katteella määritetään se, minkä verran yritys haluaa rahaa jäävän 

kassaan tuotteen myynnin jälkeen. (Bergström & Leppänen, 2007 213–217.) 

 

Kaikki yökerhot tarjoavat suunnilleen samanlaisia palveluita ja tuotteita keskenään, 

joten asiakkaiden on tällaisessa tilanteessa helppo vertailla hintoja yökerhojen välillä. 

Paras tilanne yökerhon kannalta on, että löytää sellainen hinnoittelupolitiikka, joka on 

tarpeeksi korkea hyvien tuottojen sekä oman imagon kannalta, mutta kuitenkin 

alhainen jolla saadaan asiakkaat tyytyväiseksi siitä, että he ovat saaneet tarpeeksi 

rahoillensa vastinetta yökerhossa. Ainoa syy, miksi yökerho voi pitää erittäin korkeita 

hintoja on se, että yökerholla on korkea imagotaso ja vahva markkina-asema ja silti 

asiakkaat käyttävät heidän palveluitaan jatkuvasti. 

 

3.3 Saatavuus 

 

Saatavuus tarkoittaa, että asiakas pystyy vaivattomasti pääsemään käsiksi yrityksen 

tuotteisiin (joensuu4). Ennen saatavuudesta käytettiin nimitystä jakelu, mutta siitä on 

luovuttu, etenkin palvelujen markkinoinnissa. Kolme näkökulmaa, jotka liittyvät 

saatavuuteen ovat markkinointikanava, fyysinen jakelu sekä sisäinen ja ulkoinen 

saatavuus. (Bergström & Leppänen 2007, 234–235) 
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Markkinointikanava on eri yritysten tai organisaatioiden joukko, jonka avulla tuote tai 

palvelu saadaan markkinoille. Vaikka markkinointikanavasta vieläkin käytetään osaltaan 

nimeä jakelutie, se ei silti välttämättä tarkoita fyysisesti tuotteen siirtelyä, vaan 

tietokanavaa jonka avulla asiakkaalle tarjotaan tietoa tuotteesta. (Bergström & 

Leppänen 2007, 234–235)  

 

Fyysisellä jakelulla tarkoitetaan teollisuusyritysten saatavuuspäätöksiä eli logistiikkaa, ja 

se jaetaan kahteen pääryhmään. Ryhmiä ovat jakelukanavapäätökset ja 

logistiikkapäätökset. Logistiikan tärkeimpiin tehtäviin kuuluvat tuotteiden kuljetus, 

varastointi ja tilaaminen. (Joensuu) 

 

Ulkoinen ja sisäinen saatavuus nousee esille palveluyrityksissä. Ulkoinen saatavuus 

tarkoittaa käytännössä sitä, että kuinka helposti yritys on asiakkaan saavutettavissa eli 

tähän liittyvät muun muassa sijainti, julkisivut, aukioloajat ja opasteet. 

 

Sisäinen saatavuus on sitä, että asiakkaan on helppoa asioida yrityksen toimipaikassa, 

tähän vaikuttavat asiat esimerkiksi sisustus, henkilökunnan saavutettavuus, muut 

asiakkaat sekä tuotteiden monipuolisuus että esillepano (Joensuu). Kaikki saatavuuteen 

liittyvät päätökset on tehtävä asiakaslähtöisesti. 

 

Yökerhon toimintaan siis liittyy suuresti ulkoinen ja sisäinen saatavuus, ei niinkään 

fyysinen jakelu. Ulkoisella saatavuudella on iso merkitys asiakkaan näkökulmasta 

ajatellen, esimerkiksi sijainti Porvoossa on elintärkeää. Jos yökerho sijaitsee vähänkin 

kaupungin sydämen ulkopuolella, sinne ei ole kukaan halukas menemään. Ja jos on 

paljon muilta paikkakunnilta tai ulkomaalaisia asiakkaita on julkisivun ja opasteiden 

oltava kunnossa, etenkin julkisivut antavat heti asiakkaalle jonkinlaisen kuvan imagosta, 

jota yritys haluaa tuoda esille. 

 

Aukioloajatkin ovat osana markkinointia, sillä yökerhon tulisi olla auki silloin, kun 

asiakkaat haluavat käyttää yrityksen palveluita ja tuotteita, mutta tietenkin lainsäädäntö 

rajoittaa aukioloaikoja. 
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Sisäisellä saatavuudella on tarkoituksena saada asiakas viihtymään yökerhossa. 

Sisämiljöö on siisti, kaikki tuotteet ovat asiakkaan löydettävissä helposti ja vaivattomasti 

sekä tärkein asia asiakkaan näkökulmasta on muut asiakkaat. Tämä tarkoittaa sitä, että 

saatavuus on huonoa, jos asiakas joutuu odottamaan palvelua. Yritys voi parantaa 

tilannetta esimerkiksi lisäämällä henkilökuntaa tai siirtoja työpisteistä toisiin. 

 

3.4 Markkinointiviestintä 

 

Markkinointiviestintä on oiva kilpailukeino siinä missä muutkin markkinointiin liittyvät 

asiat. Tällä osa-alueella yritys antaa itsestään kuva eri medioiden kautta, näin yritys 

selvittää asiakkailleen minkälaisia tuotteita ja palveluita se tuottaa, mistä niitä voi 

hankkia ja mitä niiden hankkiminen tai käyttäminen kustantaa. (Kuluttajavirasto) 

 

Markkinointiviestinnän muita tehtäviä ovat muun muassa asiakkaiden ostohalujen 

lisääminen sekä kilpailijoista erottautuminen, kaikki mitä ihmiset näkevät tai kuulevat 

yrityksestä eri medioissa on onnistunutta viestintää. Markkinointiviestinnän eri muotoja 

ovat mainonta ja henkilökohtainen myyntityö, sekä myynninedistäminen että 

suhdetoiminta. (Bergström & Leppänen 2007, 273–274) 

 

Viestinnän avulla siis pyritään saamaan kohderyhmän asiakkaat toimimaan yrityksen 

haluamalla tavalla. Tarkoituksena on saada viestit perille selkeästi ja yksinkertaisesti, 

jolloin asiakkaat reagoivat niihin. Hyviä viestintäväyliä ovat esimerkiksi lehtimainonta, 

tv-mainonta, radiomainonta sekä nykyaikana varsinkin internet-mainonta.  

Viestinnän tulisi olla jatkuvaa ja sen suunnitteluun kannattaisi käyttää aikaa, jotta 

saadaan sen tuomat edut esille. Mikäli yrityksellä ei ole minkäänlaista viestintää kertoo 

sekin jo jotain asiakkaalle. Aina kannattaisi käyttää mahdollisimman monia 

viestintäväyliä, sillä näin yritys saa suuremman yleisön mainonnalleen. Jos yrityksellä on 

selkeät kohderyhmät on heidän muistettava viestittää selkein viestein. 
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Club Pulse ja Seurahovi Night käyttävät pääsääntöisinä medioina internetiä sekä 

lehtimainontaa. Molemmilla yökerhoilla on omat internet-sivut, joista asiakkaat voivat 

löytää helposti tietoa tuotteista ja palveluista. Lehdissä, kuten Uusimaassa, Vartissa ja 

Borgåbladetissa mainontaa tapahtuu muutaman kerran viikossa. Liittymällä kanta-

asiakkaaksi voi asiakas saada tietoja sähköpostiinsa tai suoraan kännykkäänsä. (Ranta, 

T, 2012. Seurahovi Night. Club Pulse) 

 

Nykyään Club Pulse ja Seurahovi Night on myös hyvin esillä uusissa sosiaalisen median 

palveluissa, Facebookissa ja Twitterissä. Internet-mainonta on se johon yrityksen 

kannattaisikin juuri panostaa, koska nuoriso niin sanotusti asuu internetissä tällä 

hetkellä. Näiden palveluiden kautta asiakkaita voidaan tavoittaa tuhansia hetkessä, joten 

viestien tulisikin olla yksinkertaisia ja helposti ymmärrettävissä olevia. (Ranta, T, 2012. 

Seurahovi Night. Club Pulse) 
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4 Asiakastyytyväisyys 

 

Asiakastyytyväisyyden sanoiksi pukeminen ei aina välttämättä ole niin yksiselitteistä. 

Yleensä asiakkailla on odotuksia joko yrityksen tuotteen tai palvelun suhteen, ennen 

edes kun hän on niitä käyttänyt. Käytön jälkeen asiakkaat saavat siitä kokemuksia, ja 

silloin kun kokemukset vastaavat odotuksia, ovat asiakkaat tyytyväisiä. Kun edellä 

mainitut asiat eivät vastaa toisiaan, asiakas on tyytymätön. Eli yksinkertaisesti sanottuna 

asiakastyytyväisyyttä mitataan odotusten ja kokemusten välisellä suhteella. (Mäntyneva, 

2003, 125.) 

 

Asiakkaan tyytyväisyyteen voi vaikuttaa moni eri asia samaan aikaan. Kuten tuotteen ja 

palvelun ominaisuudet, jossa esimerkiksi hinta, laatu ja palveluystävällisyys vaikuttavat 

suoraan asiakkaan saamiin kokemuksiin. Tyytyväisyyteen voi vaikuttaa erilaiset tunne-

puolella tapahtuvat muutokset johtuen vaikka hetkellisestä mielen- tai elämäntilasta. Jos 

asiakkaat ovat jo valmiiksi hyvällä tuulella, on heidän tyytyväisyytensä tuotetta tai 

palvelua kohtaan todennäköisempää kuin tyytymättömyytensä. Oikeudenmukaisuus on 

yksi asiakkaan mielestä tärkeimpiä syitä heidän tyytyväisyyteensä, sillä kaikki asiakkaat 

vertailevat heitä itseään aina muihin asiakkaisiin, etenkin palveluja tuottavassa 

yrityksessä. Jos asiakas kokee esimerkiksi, että häntä on kohdeltu huonommin kuin 

muita asiakkaita on hän silloin tyytymätön. Ja vaikkakin kaikilla asiakkailla on omat 

odotukset ja tuntemukset, silti muiden ihmisten vaikutus on suuri. Perheen jäsenet, 

työkaverit sekä muut kuluttajat vaikuttavat aina asiakkaan omiin mielipiteisiin ja 

mielikuviin, joiden perusteella hän tekee päätöksensä (Zeithaml & Bitner 2003, 85–86.) 

 

Kun asiakkaat ovat tyytyväisiä, ja he ovat valmiita käyttämään ja maksamaan yrityksen 

tuotteista tai palveluista. Ilman tyytyväisiä asiakkaita yritys ei toimi, sillä laadun arvioivat 

asiakkaat eivät ketkään muut. Voidaan todettakin, että yrityksen perustana toimivat 

tyytyväiset asiakkaat. (Lecklin 2006, 105.) 
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Laadunkehittämisen painopiste on ehdottomasti asiakastyytyväisyydessä. Yrityksen 

laadunkehitystä varten asiakkaiden tyytyväisyys tulee selvittää monipuolisesti. Asiakkaan 

arvot sekä näkökulmat ovat avain asemassa tyytyväisyyttä mitattaessa, niitä voidaan 

tutkia muun muassa asiakaspalautteilla ja kyselyillä. Tyytyväisyyttä mittaavat 

menetelmät jaetaan kvantitatiivisiin ja kvalitatiivisiin ryhmiin. Kyselylomakkeessa itse 

käytän tässä opinnäytetyössä kvantitatiivista menetelmää. (Lecklin 2006, 105–107.) 

 

Kun asiakastyytyväisyyttä mitataan, monesti tuijotetaan pelkästään tyytyväisten 

vastauksia, vaikka myös tyytymättömien asiakkaiden vastaukset tulisi niin ikään ottaa 

huomioon. Tyytymättömien asiakkaiden syyt tulisi ottaa tarkkailun alle, jotta sitä kautta 

voidaan suorittaa korjaavia toimenpiteitä. (Lecklin 2006, 113.) 
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5 Palvelun laatu 

 

Kaikki palvelun laatuun liittyvät kysymykset eivät ole mitenkään yksiselitteisiä, mutta se 

kuitenkin voidaan todeta, että laatu on yksi tärkeimmistä asiakastyytyväisyyteen 

vaikuttava tekijä. Palvelun laadussa on kyse prosesseista, joihin asiakas osallistuu. 

Asiakas on tyytyväinen, kun laatu kohtaa hänen omat tarpeensa, vaatimuksensa ja 

odotuksensa. Yrityksen sisäiset laadun mittaukset eivät aina takaa parasta mahdollista 

palvelun laatua, vaan sen tekevät asiakkaat. (Lecklin 2006, 18–19.) 

 

Yrityksen tulee kehittää toiminta asiakkaidensa tarpeita tyydyttäväksi prosessien avulla. 

Niin sanottua ylilaatua tulee välttää, sillä asiakkaat eivät halua maksaa sellaisesta, vaan 

kilpailuedun saa kokonaisvaltaisella laadunhallinnalla. (Lecklin 2006, 18–19.) 

 

5.1 Laadun eri elementit 

 

Palvelun laatu voidaan jakaa kolmeen eri elementtiin asiakkaan näkökulmasta 

katsottuna, ne ovat teknisen tuloksen laatu eli kuinka asiakas kokee palvelun ennen 

ostotoimia, ja vuorovaikutuslaatu eli miten hyvin asiakas on vuorovaikutuksessa 

palvelun tarjoajan kanssa, sekä fyysisen toimintaympäristön laatu eli vastaako yrityksen 

toimintaympäristö asiakkaan vaatimuksia. (Zeithaml & Bitner, 2003, 92.) 

 

Palvelun laadulla on myös eri ulottuvuuksia, joita asiakkaat eivät suoranaisesti tiedosta, 

mutta arvostelevat niitä monien eri osatekijöiden kautta. Parasuraman, Zeithaml ja 

Berry (Zeithaml & Bitner 2003, 93) jakavat palvelun laadun viiteen eri ulottuvuuteen; 

 Uskottavuus, yritys osaa tarjota luvattuja palveluita luotettavasti ja tarkasti 

 Reagoivuus, yrityksen työntekijöiden halukkuus auttaa ja tarjota ripeää palvelua 

 Itsevarmuus, yrityksen työntekijöiden tietotaito ja huomaavaisuus sekä heidän 

taito herättää uskoa ja luottamusta 

 Empatia, yritys pitää asiakkaistaan huolta ja huomioi asiakkaat yksilöinä 



 

 

 

18 

 Toimintaympäristö, toimitilojen, tarvikkeiden, henkilökunnan ja materiaalien 

ulkoasu 

Näitä eri ulottuvuuksia asiakkaat pyörittelevät mielessään, kun he mittaavat 

tyytyväisyyttään palvelun laatua kohtaan. Monet muutkin tutkijat ovat jakaneet laadun 

viiteen eri ulottuvuuteen, ja kaikilla ne ovat melko samankaltaisia ja samanmielisiä. 
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6 Tutkimuksen toteutus 

 

Tutkimusaineistona tässä opinnäytetyössä käytetään asiakastyytyväisyyskyselyä. Kysely 

suoritettiin määrällisenä eli kvantitatiivisena tutkimuksena, ja se kerättiin niin sanotulla 

survey-tutkimuksella. Tällä keräys tavalla pyritään keräämään tietoa mahdollisimman 

laajalta kohderyhmältä. 

 

Perusjoukkona toimiva otos määritellään sen mukaan miten laajaa tutkimusta ollaan 

tekemässä. Tietoja, esimerkiksi ihmisten asenteista, mielipiteistä ja käsityksistä 

hankitaan sen jälkeen kyselyllä, haastatteluilla tai molemmilla. (Mäntyneva, Heinonen & 

Wrange 2008, 31–33.) 

 

Tämä tutkimus tehtiin pääosin HAAGA-HELIAn Porvoon yksikön opiskelijoille, 

vaikka osa kyselystä tehtiin myös paperisena sisäänpääsyn yhteydessä suunnattuna 

kaikille yökerhojen asiakkaille 

 

Lomakkeen kysymykset olivat selkeitä ja helppoja ymmärtää. Lomake koostui 

kolmestatoista kysymyksestä ja yhdessätoista kysymyksessä oli valmiit vastaukset ja 

vastaajat vastasivat ”rasti ruutuun”-menetelmällä ja kaksi kysymystä oli avoimia 

kysymyksiä. Laadin kyselylomakkeen kysymykset yhdessä Porvoon Panimo Oy:n 

markkinointivastaavan kanssa, jonka jälkeen kasasin lomakkeen itse viimeiseen 

muotoonsa. Tarkoituksena oli kartoittaa ihmisten tarpeita sekä tyytyväisyyttä 

yökerhoista Club Pulse ja Seurahovi Night. 

 

Jaoin kyselyn sähköpostin välityksellä Porvoon Campuksen HAAGA-HELIAn 

liiketalouden suomen-, ruotsin-, ja englanninkielisille opiskelijoille. Kysely tehtiin 

suomeksi (Liite 1), ruotsiksi ja englanniksi (Liite 2). Yhtään vastausta ruotsinkieliseltä 

liiketalouden linjalta en saanut, joten päätin jättää ruotsinkielisen kyselyn laittamatta 

liitteeksi tähän työhön. 
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Tutkimusaineisto kerättiin vuoden 2012 maalis-huhtikuussa. Perusjoukkona toimii 

kaikki 96 vastaajaa. Vastaajista 83 opiskelee liiketaloutta suomeksi ja 13 englanniksi, 

nämä kaikki vastaukset sain Webropol-ohjelman kautta.  
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7 Tutkimuksen tulokset ja analysointi 

 

Tässä luvussa käydään läpi maalis-huhtikuussa 2012 tehdyn asiakastyytyväisyyskyselystä 

saadut tulokset ja niiden analyysit. 

 

Suomenkielisiä vastaajia oli kaiken kaikkiaan 83. Heistä 48 (58%) oli naisia ja 35 (42%) 

miehiä. Tästä voi päätellä, että joko naiset käyvät ahkrammin yökerhoissa kuin miehet 

tai sitten naispuoliset opiskelijat vastaavat ahkerammin kyselyihin. 

 

Vaihto-oppilaista 13 vastasi kyselyyn, heistä 8 oli naisia ja 5 miehiä. 
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Vastaajaista 95 %:a oli alle 30-vuotiaita ja vain 5 % yli 30-vuotiaita. Reilusti yli puolet 

vastanneista sijoittuivat kahteen ikäryhmään, 20-21-vuotiaat (39 %) sekä 22-24-vuotiaat 

(29 %). Vanhimmat vastaajat löytyivät ikäryhmästä 41-50-vuotiaat (4 %). (Kuvio 1) 

 

 

Kuvio 1. Suomenkielisten vastaajien ikäjakauma 

 

Ikäjakauma vaihto-oppilaiden kesken oli samanlainen kuin suomenkielisten oppilaiden. 

Eniten oli 22-24 vuotiaita (6 kpl) ja toiseksi eniten 20-21 vuotiaita (5 kpl). 18-19 

vuotiaita ja 31-35 vuotiaita kumpaakin oli 1 kappale. (Kuvio 2) 

 

 

Kuvio 2. Englanninkielisten vastaajien ikäjakauma 
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Asuinpaikkakunnaksi kolmeneljäsosaa vastasi Porvoo (75 %) ja toiseksi eniten 

vastauksia sai muu, mikä?-kohta 14 %:lla. Muita paikkakuntia olivat Espoo, Kerava, 

Lahti, Hamina, Lappeenranta ja Kotka. Muut kyselyssä mainitut paikkakunnat saivat 

kukin alle 5 % vastauksia. (Kuvio 3) 

 

 

Kuvio 3. Suomenkielisten vastaajien asuinpaikkakunta 

 

Asuinpaikkakunnaksi eniten vastauksia vaihto-oppilaiden keskuudessa sai Porvoo (10 

kpl), Helsinki sai 2 vastausta ja muu, mikä? sai yhden vastauksen. Muu paikkakunta oli 

Vantaa. (Kuvio 4) 

 

 

Kuvio 4. Englanninkieleisten vastaajien asuinpaikkakunta 
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Kuviosta 4 voi nähdä sen, että yli puolet (58 %) vastaajista käyttää yökerhojen 

palveluita 1-2 kertaa kuukaudessa, ja 31 % puolestaan 3-5 kertaa kuukaudessa. Sen 

minkä tästä voi myös nähdä, että vastaus En koskaan ei saanut yhtään vastausta, mikä 

on tietenkin yökerhojen kannalta hyvä asia. (Kuvio 5) 

 

 

Kuvio 5. Suomenkielisten käynnit kuukauden aikana 

 

Selkeä enemmistö vaihto-oppilaista käy yökerhoissa 1-2 kertaa kuukauden aikana. 

Vaihtoehdot Ei koskaan, 3-5 kertaa ja yli 9 kertaa saivat muutamia vastauksia. (Kuvio 

6) 

 

 

Kuvio 6. Times of using nightclubs in a month 
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Kaikista vastaajista suurin osa (41 %) käyttää noin 20-40 euroa rahaa yökerhossa yhden 

illan aikana, 17 % käyttää 11-20 euroa ja 19% käyttää 41-60 euroa. 4 % vastaajista 

vastasi käyttävänsä yli 100 euroa yökerhossa, tätä itse hieman ihmettelen. (Kuvio 7) 

 

 

Kuvio 7. Suomenkielisten rahan käyttö illan aikana 

 

Rahan käytön kanssa vaihto-oppilaat ovat selkeästi suomalaisia varovaisempia. 11-20 

euroa käyttäviä oli 5 kappaletta ja 21-40 euroa käyttäviä 4 kappaletta. 2 vastaajaa käyttää 

0-10 euroa ja 2 vastaajaa käyttää yli 60 euroa. (Kuvio 8) 

 

 

Kuvio 8. Using of money at the nightclub 
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Yli puolet (53 %) vastanneista menee yökerhoihin kavereiden takia ja 31 %:a 

vastaavasti menee yökerhoihin pitämään hauskaa. Muutkin vaihtoehdot olivat saaneet 

joitain vastauksia, esimerkiksi Muuta, mitä?-kohta oli saanut kaksi vastausta, joissa 

vastaajat menevät niihin komeiden miesten takia. (Kuvio 9) 

 

 

Kuvio 9. Yökerhoon tulemisen syy 

 

Vaihto-oppilaidenkin mielestä kaverit ovat suurin syy yökerhoon menemiselle. 

Kuviosta 11 ja 12 voi hyvin päätellä, että ihmiset menevät yökerhoihin kavereidensa 

takia. Sen jälkeen tulee vasta musiikki ja hauskanpito. (Kuvio 10) 

 

 

Kuvio 10. Reason of using nightclubs 
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64 vastaajaa 82:sta eli lähes 80 %:a vastasi, että Facebook on se paikka, josta tietoa saa 

parhaiten. 11 vastausta (13 %) sai kaverit. Paikallislehti, Internetsivut ja Muu, mikä?-

kohta saivat vähän vastauksia. Muu, mikä?-kohdassa mainittiin Porvoon Campuksella 

oleva Hepo-ryhmä. (Kuvio 11) 

 

 

Kuvio 11. Mistä saa parhaiten tietoa tapahtumista ja tarjouksista 

 

Vaihto-oppilaat ovat myös sitä mieltä. että saavat parhaiten tiedon Facebookista. 7 

vastasi Facebook ja 5 vastasi, että kavereilta. Nykypäivänä yleisesti Internet on se 

paikka mistä nuoret saavat tietonsa, ei enää niinkään paikallislehdet tai radio. (Kuvio 

12) 

 

 

Kuvio 12. Where can get the best information about events and offers 
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Kuviossa 15 oli tarkoituksena, että kunkin yökerhon kohdalle vastaaja valitsee asteikolla 

1 (paras)-3(heikoin) oman mielipiteensä asiakaspalvelusta. Asiakaspalveluun kuului 

ovimiehet, narikat, baarimikot ja muut työntekijät. (Kuvio 13) 

 

Amarillon asiakaspalvelu oli vastaajien mielestä hyvää keskitasoa, sillä ok-vastauksia oli 

eniten eli 40 kappaletta. Paras-vastauksia oli 29 kappaletta ja heikoin-vastauksia vähiten 

eli 12 kappaletta. Seurahovi Nightistä saa vastaajien mielestä parasta asiakaspalvelua, 

sillä 35 oli valinnut paras-vaihtoehdon. Ok-vastauksia puolestaa oli 33 kappaletta ja 

heikoin vastauksia 14 kappaletta. Sen sijaan vastaajat olivat melkoisen samaa mieltä, 

että Club Pulsesta saa ylivoimaisesti huonointa asiakaspalvelua, koska heikoin-

vastauksia kertyi 44 kappaletta ja paras-vastauksia vain 10 kappaletta. Keskiverto eli ok-

vastauksia oli 27 kappaletta. (Kuvio 13) 

 

 

Kuvio 13. Parasta asiakaspalvelua 
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Myös vaihto-oppilaiden keskuudessa tulokset olivat ihan samankaltaisia kuin 

suomalaisten opiskelijoiden kuviossa 15. Amarillosta saa keskitason asiakaspalvelua, 7 

kappaletta ok-vastauksia, 4 kappaletta paras-vastauksia ja 2 kappaletta heikoin-

vastauksia. Seurahovi Nightin asiakaspalvelu on ollut heidänkin mieleen, 9 paras-

vastausta, 3 ok-vastausta ja vain 1 heikoin-vastaus. Club Pulsen asiakaspalveusta ollaan 

kanssa yhtä mieltä, se on heikointa 10:llä heikoin-vastauksella ja 3:lla ok-vastauksella. 

Kukaan ei pitänyt Club Pulsen asiakaspalvelua parhaana. (Kuvio 14) 

 

 

Kuvio 14. The best customer service 
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Tässä kysymyksessä tuli kunkin vastaajan laittaa yksi rasti jokaisen yökerhon kohdalle. 

Näin ollen vastaukset olivat hyvin tasaisia, mutta enemmistö eli 59 vastaajaa oli 

valinnut Club Pulsen nuorekkaaksi paikaksi. Seurahovi Night oli monen mielestä 

trendikkäin, houkuttelevin ja hyvälaatuisin. Amarillon selkeys oli monen mieleen, sillä 

se keräsi 30 vastausta. (Kuvio 15) 

 

 

Kuvio 15. Mikä kuvaa parhaiten yökerhoa 

 

Vaihto-opiskelijoiden keskuudessa Club Pulsen nuorekkuus ja Amarillon 

hyvälaatuisuus saivat molemmat 8 vastausta. Muuten vastaukset jakaantuivat tasaisesti, 

Seurahovi Night on kuitenkin jokaisessa kategoriassa muutamalla vastauksella esillä. 

(Kuvio 16) 

 

 

Kuvio 16. Which of the following describes the nightclub 
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Suosikkijuomia kysyttäessä vastaajien ylivoimainen ykkös-suosikki on drinkki tai shotti, 

joka sai 34 vastausta. Toseksi eniten vastauksia sai siideri, 18 kappaletta. Olut (14 kpl) ja 

lonkero (9 kpl) olivat sen jälkeen tulevat ykkös-suosikit. Toinen suosikkijuoma-

vastauksia eniten sai myös drinkki tai shotti-vaihtoehto, 26 kappaletta. Sen jälkeen 

vastaajat olivat lonkeron kannalla (22 kpl) sekä siiderin (15 kpl). Viinikin sai 9 

kappaletta toinen suosikki-vastauksia. (Kuvio 17) 

 

 

Kuvio 17. Kaksi suosikkijuomaa 

 

Tässäkin vastaajat ovat sitä mieltä, että drinkki tai shotti on ykkös-suosikki, muutkin 

juomat saaneet toki vastauksia ykkös-suosikiksi. Toinen suosikki selkeästi on siideri. 

(Kuvio 18) 

 

 

Kuvio 18. Two favorite drinks 
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Yli neljä viidesosaa (83 %) vastaajista ei ole käyttänyt limousinepalvelua ollenkaan, eli 

ainoastaan pieni joukko on käyttänyt palvelua hyväkseen. Kuvioista 23 ja 24 näkee 

miksi vastaajat ovat tai eivät ole käyttäneet kyseistä palvelua. (Kuvio 19) 

 

 

Kuvio 19. Limousine-palvelu 

 

Kuvion 22 vastaus on selkeä, 100 % vaihto-oppilaista ei ole käyttänyt koskaan 

limousinepalvelua. (Kuvio 20) 

 

 

Kuvio 20. Limousine service 
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Kun kysytään miksi on käyttänyt niin, 7 ihmistä sanoi, että on saanut ilmaisen 

limousinekuljetuksen yökerhoon, 4 henkilöä oli voittanut kuljetuksen kilpaliusta ja 3:n 

kaveri oli tilannut kyseisen kuljetuksen. (Kuvio 21) 

 

 

Kuvio 21. On käyttänyt limousinepalvelua 

 

Kysyttäessä miksi ei ole käyttänyt 21 vastaajaa 69:tä ei ole nähnyt tarvetta käyttää 

limousinepalvelua päästäkseen yökerhoon ja 14 vastaajaa ei ollut koskaan kuullutkaan 

kyseisestä palvelusta. Muita vastauksia oli, että ei kiinnosta käyttää palvelua ja että 

palvelu on liian kallis. (Kuvio 22) 

 

 

Kuvio 22. Ei ole käyttänyt limousine palvelua 
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Kukaan vaihto-oppilaista ei ollut käyttänyt palvelua. Kuviossa 25 jokainen syy on 

saanut 3 vastausta. (Kuvio 23) 

 

 

Kuvio 23. Aren’t used limousine service 

 

Kuviosta 26 näkee selkeästi, että yli kaksi kolmasosaa (67 %) käy tällä hetkellä mieluiten 

Seurahovi Nightissa, Amarilloa/Bepopia käyttää mielellään 29 %:a vastanneista ja Club 

Pulsea käyttää vain muutama. (Kuvio 24) 

 

 

Kuvio 24. Mieluisin paikka käydä tällä hetkellä 
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Vaihto-opiskelijoiden keskuudessa Club Pulsea ja Seurahovi Nightia käyttää molempia 

46 % vastanneista ja Amarilloa vain yksi vastaaja. (Kuvio 25) 

 

 

Kuvio 25. Nightclub you prefer at the moment 

 

Kyselyn viimeinen kysymys koski kehittämisehdotuksia sekä Seurahovi Nightille että 

Club Pulselle. Melkein kaikissa ehdotuksissa esiintyivät samat asiat, joten selkeytin ne 

Kuvioon 28. Seurahovi Nightille ehdotettiin enemmän live-esiintyjiä, parempaa 

musiikkia, parempaa asiakaspalvelua, etenkin juomatilauksien yhteydessä, lauantaisin 

ikärajaa voisi laskea nykyisestä k-22 k-20:een, tarjouksia enemmän, sisäänpääsymaksu 

halvemmaksi, lisää istumapaikkoja. Kaikki nämä ehdotukset ovat mielestäni hyviä ja 

allekirjoitan ne myös itse. (Kuvio 26) 

 

Club Pulselle toivottu esiintyjiä enemmän, parempaa musiikkia, ikärajaa ylöspäin, että 

myös vanhemmat ihmiset voisivat käydä siellä. Lisäksi enemmän tarjouksia, valot 

himmeämmäksi sekä ovimiehet koettiin huonoiksi ja väkivaltaisiksi. Etenkin näistä 

ehdoituksista pistää silmään, että moni oli valittanut Club Pulsen käyttämistä 

ovimiehistä. Itse en ole kokenut, joten on vaikea sanoa, mikä heistä tekee huonoja. 

(Kuvio 26) 
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Kuvio 26. Kehittämisehdotuksia 

 

Molempiin yökerhoihin haluttiin enemmän esiintyjiä sekä musiikki sai osaltaan myös 

valituksia. Enemmän tarjouksia, varsinkin opiskelijoille ehdotettiin ja huono 

asiakaspalvelu sai kritiikkiä osakseen. (Kuvio 27) 

 

 

Kuvio 27. Suggestions 
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8 Johtopäätökset 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kahden porvoolaisen Porvoon Panimo 

Oy:n omistaman yökerhon Club Pulsen ja Seurahovi Nightin asiakastyytyväisyyttä sekä 

asiakkaiden tarpeita yökerhoissa. Tarkoituksena on antaa yritykselle kuva siitä, mitä 

mieltä asiakkaat ovat yökerhojen tämän hetkisestä tilasta. Tutkimuksen avulla pyrittiin 

saamaan asiakkaiden mielipiteitä esiin mahdollisimman monipuolisesti hyvin erilaisin 

kysymyksin.  

 

Kaiken kirjallisuuden mukaan, joita tutkimuksessa käytettiin, asiakkaan tyytyväisyys 

voidaan määritellä hyvin lyhyesti: miten asiakkaan odottama ja kokema laatu pystyvät 

vastaamaan toisiaan. Odotettu laatu sisältää kaiken sen jonka asiakas näkee ja kuulee 

ulospäin yrityksestä kuten yrityksen imago, markkinointiviestintä, muiden asiakkaiden 

mielipiteet sekä asiakkaan omat tarpeet. Tällä tavoin asiakas muodostaa oman 

näkemyksensä siitä, mitä odottaa. Kokemansa jälkeen asiakas muodostaa uuden 

mielipiteen siitä, kuinka yrityksen toiminta vastasi hänen odotuksiaan. 

 

Koska asiakkaat toimivat palvelun laadun sekä tyytyväisyyden mittareina (Lecklin, 

2006) etenkin yökerhotoiminnassa, on asiakkaiden huomiointi erityisen tärkeää. 

Yökerhossa hyvän tai huonon ensivaikutelman antavat jo ovimiehet, ja jo tämänkin 

pienen asiakaspalvelun perusteella asiakkaat voivat jättää tulematta, jos he esimerkiksi 

ovat hyvin epäkohteliaita. Kyseiseen asiaan Club Pulsen asiakkaat olivat varsin 

tyytymättömiä, eli ovimiehet ovat koettu epäkohteliaina ja liian aggressiivisina. 

Muutenkin Club Pulsen asiakaspalvelu sai osakseen paljon kritiikkiä. 

 

Seurahovi Nightin asiakaspalveluun asiakkaat olivat varsin tyytyväisiä, muutamia 

kritiikin kohteita oli, kuten asiakaspalvelun hitaus baaritiskillä. Tätä asiaa voi parantaa 

kahdella eri tavalla, joko siirtämällä baarimikkoja työpisteistä toisiin tai lisäämällä 

työvoimaa. Tietekin on mahdollista, että työpisteet ovat jo niin täynnä, joten työvoiman 

lisääminen tässä tapauksessa olisi mahdotonta. 
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Tutkimukseen vastanneet vaativat etenkin Seurahovi Nightiin paljon enemmän 

esiintyjiä, tämä olisikin mahdollista aiankin puitteiden puolesta, ja tällä tavoin myös 

palvelun laatua saisi nostettua lähemmäksi asiakkiden toivomaa tasoa. Tanssimusiikki 

sai kritikkiä molemmissa paikoissa, mutta Club Pulsen DJ:n tulisi kuunnella 

asiakkaitaan enemmän, mitä soitetaan ja kuinka kovalla musiikki on. 

 

Vastaajat antoivat palautetta Seurahovi Nightin liian kalliista sisäänpääsymaksusta, 

johon ei edes liity narikkamaksua. Mielestäni tämä vaatisi erityistä tarkistusta, sillä 

normaalina perjantai- ja lauantai-iltana maksu on kohtuuttoman kallis, etenkin 

opiskelijoille. Tietenkin, jos kyseessä on esiintyjä/tapahtuma tai juhlapäivä, voi maksu 

olla hieman kalliimpi. Muuten yökerhojen hintoihin ei otettu kantaa, vaikka, 

opiskelijoille toivottiin enemmän tarjouksia. 

 

Asiakkaat ehdottivat myös, että yökerhojen ikärajoja tulisi muuttaa, Seurahovi Nightin 

lauantaisin K-20 ja Club Pulsen aina välillä korkeampi ikäraja kuin K-18. Mutta itse 

koen sen hyväksi, että Seurahovi Night on lauantaisin K-22, näin hieman 

vanhemmillakin asiakkailla on mahdollisuus nauttia yökerhon palveluista. Club Pulsen 

K-18 on hyvä pitää, sillä muuten 18-vuotiailla ei olisi muuta paikkaa minne he 

menisivät, vastaajienkin mielestä se on nuorekkain paikka. 

 

Muita ehdotuksia oli, että Seurahovi Nightiin pitäisi saada enemmän istumapaikkoja 

sekä toivottiin Club Pulsen sisätilojen valojen hienoista himmentämistä. 

 

Limousinepalvelusta jäi sellainen maku, että se ei ole hirveän kannattava eikä 

käytännöllinen. Kaikki ketkä palvelua olivat käyttäneet kertoivat voittaneensa kyydin 

kilpailusta tai se oli muuten vaan ilmainen. Todennäköisesti vain harvat ovat maksaneet 

kalliin maksun palvelusta, jonka käytännöllisyys on suuri kysymysmerkki. Ne ketkä 

eivät olleet käyttäneet palvelua totesivat sen olevan liian kallis tai eivät koskaan olleet 

kuulleet siitä, tai heitä ei kiinnosta eikä heillä ole tarvetta käyttää palvelua.  
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Suurin osa vastaajista on sitä mieltä, että markkinointiviestintä kannattaa nykypäivänä 

suorittaa Facebookissa. Koska siellä ovat kaikki nuoret, sinne on helppoa ja ilmaista 

julkaista erilaiset promootiot, niin alkaa ”vanhan kansan” radiot ja sanomalehdet olla 

turhia mainostamisen kannalta. Facebookin kautta pystyy saamaan myös jo hieman 

käsitystä siihen, kuinka paljon ihmisiä on saapumassa tiettynäkin iltana yökerhoon. Se 

auttaa myös työntekijöitä, jotta he pystyvät valmistautumaan iltaan vähän paremmin. 

 

Vastaajista noin 70 % käyttää tällä hetkellä mieluiten Seurahovi Nightin palveluja 

hyväkseen, joten tyytyväisimpien asiakkaiden määrä yökerhoissa käyvien ihmesten 

keskuudessa oli siellä suurin. Vastaajat olivat sieltä mieltä, että se on Porvoon 

yökerhoista trendikkäin, houkuttelevin ja hyvälaatuisin. Mutta parannettavaa löytyy 

muuttuvassa maailmassa koko ajan, etenkin yökerhojen toiminnassa on tärkeä ottaa 

selvää myös siitä, miten muiden yrityksien yökerhot paratavat toimintojansa.  

 

8.1 Opinnäytetyön teko omasta näkökulmasta 

 

Tässä osiossa käyn lävitse omaa oppimistani sekä koko opinnäytetyöprosessia. 

Asiakastyytyväisyys on melko laaja käsite kun sitä ajattelee pelkästään tutkimuksen 

kannalta. Ilman selviä viitekehyksiä tutkimus voi karata sellaisille alueille jotka ovat niin 

sanotusti turhia asioita juuri kyseessä olevassa tutkimuksessa.  

 

Aiheen saannin jälkeen lähdin rakentamaan opinnäytetyötäni, oli selvää että työhön 

tulee liittyä jonkinlainen kysely. Kysely-lomakkeen kasaaminen olikin työn haastavin 

osio. Sain yökerhojen markkinointivastaavalta ainoastaan tähdelliset asiat joita tulee 

kysyä lomakkeessa, eli toisin sanoen sain kysely-lomakkeelle rungon. Kysymykset laadin 

itse jonka jälkeen kävimme ne läpi opinnäytetyön ohjaajien kanssa. Tämän jälkeen tein 

samaisen kysely-lomakkeen Webropol-ohjelmalla. Tarkoituksena oli tehdä kysymyksistä 

selkeitä ja yksinkertaisia jolloin myös vastauksien analysointi helpottuisi, mukana oli 

ainoastaan yksi avoin kysymys. Kuitenkin kyselyn kääntäminen englanniksi toivat omat 

pienet haasteensa. Mielestäni onnistuin saamaan kasaan melko hyvän kysely-

lomakkeen. 
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Vastauksien analysointi osoittautui helpommaksi mitä olin etukäteen ajatellut. 

Webropol-ohjelman avulla analysointi oli varsin mutkatonta. Vastauksia joita sain 

sähköpostilla lähetettyyn kyselyyn pystyi analysoimaan ja muuntamaan ne kuvio-

muotoon ohjelman avulla todella yksinkertaisesti, tästä olin hyvin yllättynyt sekä 

helpottunut. 

 

Teoria-osuuden kirjoittaminen sujui omasta mielestäni varsin mukavasti. Pääpointtina 

tutkimuksessa oli asiakastyytyväisyys, niin tietoa löytyi paljon eri kirjallisuuksista ja 

Internetistä. Mutta toki haasteena oli löytää juuri omaan tutkimukseen sopivat aiheet, 

koska asiakastyytyväisyys on melkoisen laaja käsite.  

 

Opin työn aikana muutamia asioita joita nyt tekisin erilailla. Asiakastyytyväisyys-

tutkimuksen alussa on tärkeää saada selvyys mikä tai mitkä ovat tutkimuksen 

pääongelmat, ne olivat oman prosessin alussa hieman hakusessa. Omalla kohdalla 

huomasin myös että kannattaa ensiksi saada teoriaosuus valmiiksi ennen kuin siirtyy 

analysoimaan saatuja vastauksia, se helpottaa paljon työn etenemistä.  

 

Webropol-ohjelman oppiminen oli varmasti tärkein asia työn kannalta, vähäisellä 

opettelulla se tuo oivan avun opinnäytetyölle. Vihdoin ja viimein opin kuinka 

lähdeviittaukset merkataan oikeaoppisesti tekstiin. Sekä sen että ne kannattaa heti laittaa 

ylös kun on lukenut viittauksen jostain, muuten niitä on vaikea enää jälki-käteen löytää 

kirjoista tai Internetistä. Tätä lähdeviittaus-asiaa opeteltiin kuitenkin noin kolme vuotta 

koulussa. 

 

8.2 Tulosten hyödynnettävyys 

 

Mielestäni toimeksiantaja pystyy hyödyntämään saatuja vastauksia erinomaisesti omissa 

yökerhoissa, etenkin Seurahovi Nightin parannusehdotukset ovat varmasti 

toimeksiantajan mieleen. Luulenkin, että joitakin parannusehdotuksissa mainittuja 

asioita tullaan näkemään jo tämän kesän aikana kyseessä olevassa yökerhossa. 
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Muutenkin mielestäni tätä tutkimusta voi hyödyntää kun seuraavan kerran Porvoon 

Panimo haluaa tehdä samanlaisen tutkumuksen. 
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Liitteet 

Liite 1. Asiakstyytyväisyyskysely suomeksi 

 

 

 

Arvoisa vastaaja 

Porvoon panimo Oy on kiinnostunut saamaan tietoa asiakkailtaan, jonka avulla se voisi 

kehittää porvoolaisten yökerhojen Club Pulsen ja Seurahovin Nightin toimintaa. 

Kyselyn toimeksiantajana toimii Porvoon panimo Oy. Käytännön toteutuksesta vastaa 

Porvoon HAAGA-HELIAssa opinnäytetyötä valmisteleva liiketalouden opiskelija 

.Toivomme, että voitte antaa hetken aikaanne ja vastata huolellisesti kysymyksiin. 

Rastita vain YKSI kohta, ellei muuta mainita. 

 

1. Sukupuoli ☐Mies ☐Nainen 

2. Ikä  ☐18-19 ☐20-21 ☐22-24 ☐25-30 ☐31-35 

☐36-40 ☐41-50 ☐51-60 ☐yli 61 

3. Asuinpaikkakunta ☐Porvoo ☐Askola ☐Sipoo ☐Loviisa 

  ☐Helsinki ☐Muu,mikä?____________________________ 

4. Kuinka monta kertaa käyt Porvoon yökerhoissa (Club Pulse, Seurahovi Night, 

Amarillo/Bepop) kuukauden aikana? 

☐En koskaan ☐1-2/kk ☐3-5/kk ☐6-8/kk

 ☐yli 9/kk 

5. Kuinka paljon rahaa käytät keskimäärin yökerhossa illan aikana? 

☐0-10€ ☐11-20€ ☐21-40€ ☐41-60€ ☐61-80€ 

☐80-100€ ☐yli 100€ 

6. Mikä saa sinut tulemaan Porvoon yökerhoihin? 

☐Kaverit ☐Musiikki ☐Imago/Maine☐Ilmapiiri 

☐Hauskanpito ☐Esiintyjät/Tapahtumat 

☐Muuta, mitä?______________________________ 
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7. Mitä kautta saat parhaiten tietoa yökerhojen (Club Pulse, Seurahovi Night) 

tapahtumista ja tarjouksista? 

☐Paikallislehti (Uusimaa, Vartti, Borgåbladet) ☐Radio

 ☐Kaverit ☐Facebook ☐Mobiiliviestit  ☐Internetsivut

 ☐Sähköpostikirjeet ☐Muu, mikä?_______________ 

 

8. Mistä saat mielestäsi parasta asiakaspalvelua(sis. ovimiehet, narikat, baarimikot, 

muut työntekijät)? (Vastaa asteikolla 1-3, jossa 1=paras, 3=heikoin) 

☐Club Pulse ☐Seurahovi Night

 ☐Amarillo/Bepop 

 

9. Mikä seuraavista kuvaa parhaiten yökerhoa (Laita yksi rasti kunkin yökerhon 

kohdalle): 

 
Edulline

n 
Selkeä 

Trendikä

s 

Nuoreka

s 

Houkuttelev

a 

Hyvälaatuine

n 

Club 

Pulse 

      

Seuraho

vi 

Night 

      

Amarillo

/ 

Bepop 

      

 

10. Mitkä ovat kaksi suosikkijuomaasi yökerhoissa? (Vastaa kahteen kohtaan, 

1=suosituin, 2=toiseksi suosituin) 
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☐Alkoholiton ☐Olut ☐Siideri

 ☐Lonkero ☐Shotti/Drinkki ☐Viini

 ☐Kuohuviini ☐Muu, mikä?________________ 

 

 

 

11. Oletko käyttänyt Club Pulsen ja Seurahovi Nightin käytössä olevaa 

limousinepalvelua? 

☐Kyllä ☐En 

 

 

Jos olet, niin miksi? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________ 

Jos et, niin miksi? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________ 

 

12. Missä Porvoon yökerhossa käyt mieluiten tällä hetkellä? 

☐Club Pulse  ☐Seurahovi Night

 ☐Amarillo/Bepop 

13. Kehittämisehdotuksia Club Pulselle ja/tai Seurahoville (Esim. musiikki, esiintyjät, 

sisustus): 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Kiitos vastauksestanne 
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Liite 2. Asiakastyytyväisyyskysely englanniksi 

 

 

 

Dear Respondent 

The owners of Porvoo Panimo Oy are interested in obtaining more information on 

their customers, enabling them to further develop the activities at nightclubs Club 

Pulse and Seurahovi Night in Porvoo. The survey was commissioned by Porvoo Pani-

mo. The practical implementation of the survey is conducted by a business manage-

ment student completing his Bachelor's thesis at Haaga-HELIA Porvoo. We hope that 

you will give a moment of your time and answer the questions carefully. 

 

1. Sex  ☐Male ☐Female 

2. Age  ☐18-19 ☐20-21 ☐22-24 ☐25-30 ☐31-35 

☐36-40 ☐41-50 ☐51-60 ☐over 61 

3. Place of residence ☐Porvoo ☐Askola ☐Sipoo ☐Loviisa 

  ☐Helsinki ☐Other place, which?__________________ 

4. The number of times you use Porvoo nightclubs (Club Pulse, Seurahovi Night, 

Amarillo/Bepop) a month? 

☐Never ☐1-2/month ☐3-5/month

 ☐6-8/month☐over 9/month 

5. How much money do you spend during a night out at the nightclub, on average? 

☐0-10€ ☐11-20€ ☐21-40€ ☐41-60€ ☐61-80€ 

☐80-100€ ☐over 100€ 

6. What makes you come to Porvoo nightclubs? 

☐Friends’ ☐Music ☐Image/reputation

 ☐Atmosphere ☐Fun ☐Performers/Events 

☐Other thing, what?____________________________ 
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7. Where do you get the best information on nightclub (Club Pulse, Seurahovi Night) 

events and offers? 

☐Local newspaper (Uusimaa, Vartti, Borgåbladet)☐Radio

 ☐Friends’☐Facebook ☐Mobile messages   

☐Internet-pages ☐E-mail letters 

☐Other, which?_____________________________ 

 

 

8. Where do you think you can get the best customer service (including doorman, 

cloakroom, bartenders, other employees)? (Answer to a scale of 1-3, where 1=best, 

3=worst) 

☐Club Pulse  ☐Seurahovi NIght

 ☐Amarillo/Bepop 

9. Which of the following words best describes the nightclub (Place one cross on each 

nightclub): 

 Cheap 
Clear-

looking 
Trendy Youthful Attractive Quality 

Club 

Pulse 

      

Seuraho

vi 

Night 

      

Amarillo

/ 

Bepop 

      

 

10. What are the two favorite drinks of yours at the nightclub? (Answer to two points, 

1=Favorite and 2=Second favorite) 
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☐Nonalcoholic☐Beer ☐Cider ☐Long drink

 ☐Shot/cocktail ☐Wine ☐Sparkling wine

 ☐Other, what?_______________ 

 

11. Have you used the limousine service of Club Pulse and Seurahovi Night? (Then an-

swer to a question 12 or 13)? 

☐Yes ☐No 

If yes, why? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________ 

If not, why? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________ 

 

12. Which Porvoo nightclub do you prefer at the moment? 

☐Club Pulse  ☐Seurahovi Night

 ☐Amarillo/Bepop 

13. Suggestions to improve the nightclubs Club Pulse and/or Seurahovi Night (E.g. 

music, performers, decoration): 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Thank you for your time 

 


