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1 JOHDANTO 

 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia vuosittaista Design Week Kuopio-tapahtumaa 

tuottavan yhdistyksen, yhteistyökumppaneiden sekä mahdollisten kävijöiden välistä 

vuoropuhelua. Vuorovaikutteisuuden ja palvelun tämän hetkisen tilan tutkimisella ta-

voitellaan helpotusta nuoren yhdistyksen kasvutahtoisen tapahtuman strategiseen 

työskentelyyn. 

 

Muotoilukentän haasteita Itä-Suomessa ovat vähäinen verkostoituminen ja kentän 

pirstaleisuus. Luovaa työtä ja osaamista ei hyödynnetä riittävästi liiketoiminnan, yh-

dyskuntasuunnittelun ja julkisten palveluiden kehittämisessä sekä aineettoman arvon 

kasvattamisessa. Itä-Suomen Muoto ry on perustettu 2015 syksyllä vastaamaan näi-

hin haasteisiin ja ongelmakohtiin. Lyhyessä ajassa yhdistys on luonut jo kolme mer-

kittävää hanketta ja suurin niistä on Design Week Kuopio-tapahtuma. 

 

Yhdistyksen strategian laatimisessa on kyse unelmista ja kaikki kaipaavat unelmia. 

Ne innostavat ja saavat toimimaan, niin elämässä kuin yhdistystoiminnassa. Yhdis-

tyksen yhteinen unelma kertoo, mitä toiminnalla halutaan tavoitella. Strategiassa taas 

piirretään karttaa nykyhetkestä kohti tulevaisuutta. (Heikkala, Krook, Pekkarinen, 

Förbom 2014, 47) 

 

Tapahtuman strateginen suunnittelu on jäänyt hankkeiden rakennusten ja pienten 

resurssien myötä vähäiselle huomiolle. Yhdistys luo vuosittaisen toimintasuunnitel-

man vuosikokouksessa mutta merkittävät toimenpiteet strategisen työskentelyn 

eteen kuten tapahtumalle suunnatut omat suunnitelmat puuttuvat. Tällä kehittämis-

tehtävällä pyritään luomaan dialogin tutkimisen myötä pohjaa tapahtuman strategisel-

le suunnittelulle ja löytämään mahdollisuuksia vuoropuhelulle. 

 

Kehittämistyötä tarvitaan rakennettaessa viikon mittaista muotoilutapahtumaa van-

kaksi osaksi pohjoissavolaista muotoilu- ja kaupunkikulttuuria. Opinnäytetyön tavoit-

teena on laatia kehittämisehdotuksia Design Week Kuopion strategiatyöskentelyn 

tueksi ja dialogin parantamiseksi. 
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Toivon opinnäytetyöstäni olevan hyötyä muotoilijoille, tapahtumatuottajille, yhdistyk-

sille ja muotoilusta kiinnostuneille urbaaneille kaupunkikulttuurin kuluttajille. Ja niin 

ikään kulttuurialan toimijoille, jotka ovat kiinnostuneita palvelumuotoilun hyödyntämi-

sestä ja dialogin kasvattamisesta oman tapahtumansa parissa. 

 

Opinnäytetyö on toteutettu tapaustutkimuksena, jossa tutkimukset ovat tehty haastat-

teluiden ja kävijäkyselyn menetelmin. Opinnäytetyö alkaa teoriaosuudella, luvut 2-5. 

Luvussa 2 esittelen Design Week Kuopio-tapahtuman ja sen taustalla toimivaa yhdis-

tystä. Luku 3 keskittyy avaamaan palvelumuotoilun, dialogin ja tapahtumatuotannon 

käsitteitä. Luvussa 4 esitän tutkimuskysymykset ja luvussa 5 tutkimukseen käytettä-

vät menetelmät. Luvussa 6 avaan tutkimustuloksia ja esitän kehittämisehdotuksia. 

Päätän opinnäytetyön pohdintaan luvussa 7. 

 

 

2 DESIGN WEEK KUOPIO 

 

 

Design Week Kuopio on muotoilun ja muotoilukulttuurin savolainen kiihdyttämö. Oh-

jelma on monialainen; mukana sisältöjä liittyen teolliseen muotoiluun, muotiin, arkki-

tehtuuriin, teknologiaan, graafiseen suunnitteluun, palvelumuotoiluun sekä aineetto-

maan arvonluontiin. Tapahtuma tuo yhteen luovan osaamisen ja tietotaidon ammatti-

laisia sekä tekee alueen korkeatasoista muotoiluosaamista näkyväksi.  

 

Design Week Kuopio on joukko erilaisia muotoilutapahtumia ympäri Kuopion kau-

punkia. Itä-suomalainen muotoilun viikko tarjoaa ohjelmaa useassa eri kategoriassa: 

seminaareja, näyttelyitä, työpajoja ja mahdollisuuksia ostoksille. Tapahtuma toteute-

taan yhteistyössä useiden toimijoiden kanssa, jotka tarjoavat itse tuottamiaan teeman 

mukaisia sisältöjä tapahtumakokonaisuuteen. Tapahtuma on tarkoitettu sekä yleisöl-

le, muotoilun ammattilaisille, yrityksille ja yhteisöille.  

 

Design Week Kuopio-tapahtuman tavoitteena on muotoilun ja luovan osaamisen 

hyödyntäminen liiketoiminnan ja aineettoman arvon kasvattamisessa. Muotoilutapah-

tuma tahtoo raivata tietä muotoilulle, edistää muotoilun näkyvyyttä alueellisesti, luoda 

ja uudistaa muotoilukulttuuria, rakentaa siltoja eri toimijoiden välille, kannus-taa yh-
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teistyöhön ja yhteiskehittelyyn ja edistää näkyvää muotoilua arkipäivässä. (Itä-

Suomen Muoto ry, 2016.) 

 

Design Week Kuopio perii toimijoilta vuosittaisen osallistumismaksun. Osallistumis-

maksulla toimijaa saa kattavat edut yhteismarkkinoinnista. Tapahtuman osallistu-

mismaksu suoritetaan organisaation koon mukaan. (Itä-Suomen Muoto ry, 2016.) 

 

  

KUVA 1: Design Week Kuopio logo 

 

Design Week Kuopio järjestettiin ensimmäistä kertaa 18.–24.4.2016. Savolaisen 

muotoilun viikko tarjosi sisältöä kaikille muotoilusta kiinnostuneille. Mukana oli näytte-

lyitä, seminaareja, workshop-pajoja sekä kaupungin kehittämistä muotoilun keinoin. 

Designviikolla saattoi tavata muotoilijan työssään, kehittää omaa liikeideaa tai tehdä 

ostoksia. Tapahtumakokonaisuus sisälsi yli 60 erilaista ohjelmaa.  

 

Vuoden 2016 tapahtumakokonaisuutta koordinoitiin Itä-Suomen Muoto ry:n hallituk-

sen toimesta. Työryhmä teki vapaaehtoistyötä tapahtuman toteuttamiseksi arviolta 

noin 550 tuntia. Kokonaisuudessaan tapahtuman aikaansaamiseksi tehtiin työtä yh-

teensä noin 1000 tuntia, mikä ei sisällä ostopalveluina teetettyjä töitä. (Itä-Suomen 

Muoto ry, 2016.) 
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Vuoden 2016 tapahtumasta järjestettiin tuotantotiimin toimesta palautekysely, jonka 

tavoitteena oli kerätä tietoa ja mielipiteitä tulevien tapahtumien kehittämistä varten. 

Palautelomakkeen linkki lähettiin kaikille ohjelmia designviikolle järjestäneelle tahoille 

ja heidän yhteishenkilöilleen, joita pyydettiin välittämään kyselyn linkki eteen-päin 

mahdollisimman monelle henkilöille vastattavaksi. Vastausten mukaan Design Week 

Kuopion keskeinen tavoite, muotoilun näkyvyyden lisääminen ja sen profiilin kehittä-

minen, nousi tärkeimmäksi syyksi osallistua omalla ohjelmalla designviikon kokonai-

suuteen. Muita syitä osallistumiseen olivat kuluttaja-asiakkaiden tavoittaminen ja 

myynnin lisääminen sekä inspiroituminen omassa työssään, yhteishengen luominen 

alan toimijoiden kesken ja alan kehittäminen. (Itä-Suomen Muoto ry, 2016.) Tuotanto-

tiimin tavoitteena on järjestää vastaavanlainen kysely kevään 2017 tapahtuman jäl-

keen. 

 

Opinnäytetyön tutkimusvaiheessa toinen Design Week Kuopio ei ole vielä tapahtu-

nut, siksi puhutaan tulevasta tapahtumasta. Huhtikuussa 24.4-30.4. 2017 järjestettä-

vä toinen Design Week Kuopion teema on muotoilun monet kasvot, rohkeus - inno-

vatiivisuus - Design+. Design Week Kuopio nostaa esiin muotoilun kasvoja ja esitte-

lee muotoilun tuottamaa lisäarvoa. Tapahtuma tarjoaa monialaisen ohjelmasisällön 

muotoilun eri olomuodoissa. Ohjelmassa on yli 20 erilaista hienoa ohjelmaa: semi-

naareja, näyttelyitä, yritysvierailuja sekä työpajoja. (Itä-Suomen Muoto ry, 2016.) 

 

Yhteistyökumppaneina kevään 2017- tapahtumassa ovat Kuopion kaupunki, Keski-

näinen eläkevakuutusyhtiö Elo, Savonia-AMK Muotoilu, Kuopion Muotoiluakatemia / 

Rouvasväenyhdistys ry, Kuopion Designmarket ja Osakeyhtiö Saurum. (Itä-Suomen 

Muoto ry, 2017.) Erotuksena tapahtuman toimijoihin, yhteistyökumppanimaksulla saa 

yhteismarkkinointietujen lisäksi käyttöoikeuden DWK partnertunnukseen sekä oman 

tunnuksen DWK verkkosivuille, päämarkkinointiin ja päätapahtumiin. 

 

Sidosryhminä 2017 tapahtumassa ovat Piirre Collective, Restel Hotellit, Savon Yrittä-

jät ry, Taiteen edistämiskeskus, Itä-Suomen aluetoimipiste, Pohjois-Savon ELY, Teol-

lisuustaiteen Liitto Ornamo, Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys ry, Sa-

SAFA Savon arkkitehdit, Lastu, Luovien alojen keskus Pro Mylly, DeSavo ry, Osuus-

kunta Konsti, Ars Libera ry, ANTI – Contemporary Art Festival, Urbaani ry, Valmed ry, 

VB-valokuvakeskus & VB ry, Kuopion Yliopisto, Humak ja Ingmannin käsi- ja taidete-
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ollisuusoppilaitos. (Itä-Suomen Muoto ry, 2017.) Sidosryhmillä tarkoitetaan tässä De-

sign Week Kuopion ulkoisia alueella toimivia yhdistyksiä ja yrityksiä, keiden kanssa 

tapahtuma voi olla vuorovaikutuksessa tai on jo vuorovaikutuksessa. 

 

Vuoden 2017 Design Week Kuopion tapahtuman koordinoinnista vastaavat viime 

vuotiseen tapaan Itä-Suomen Muoto ry:n hallitus. Hallitus kokosi hallituksen ja jäse-

nistön joukosta tuotantotiimin, jossa tehtävät jaettiin osaamisen ja kiinnostuksen mu-

kaan. Kaiken kaikkiaan tiimissä työskentelee 10 henkilöä. Tuotantotiimiä johtaa Lau-

ra Pakarinen. Tapahtuman tuotanto on alkanut elokuussa 2016 ja päättyy touko-

kuussa 2017, kestäen kymmenen kuukautta. 

 

 

 

KUVA 2: Tuotanto-aikataulu 
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2.1 Itä-Suomen Muoto ry 

 
Tapahtuman taustalla toimii Itä-Suomen Muoto ry, joka on perustettu 20.10.2015 

Kuopiossa. Yhdistyksen tarkoituksena on muotoilualan toimeentulo- ja työskentely-

edellytysten kehittäminen sekä yleisen muotoilukäsityksen uudistaminen Itä-Suomen 

alueella. Yhdistys tukee ja edistää kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista 

muotoilun eri aloilla. Toiminta on voittoa tavoittelematonta muotoilun laaja-alaista 

edistämistä, josta hyötyvät kaikki muotoilukentän toimijat.  

 

Pohjois-Savosta on aiemmin puuttunut muotoilualan organisaatio, joka olisi toiminut 

alueen yleisen muotoilukäsityksen uudistajana, ammatillisena edunvalvojana sekä 

alan toimeentulon ja työskentelyedellytysten edistäjänä. Yhdistyksen toiminnan koh-

deryhmänä ovat muotoilun ammattilaiset ja asiantuntijat, taidekäsityöläiset, yritysten 

ja organisaatioiden edustajat, julkisen sektorin edustajat ja muotoilun opiskelijat (Itä-

Suomen Muoto ry 2016). 

 

Jäseniä on yhdistyksessä tällä hetkellä 30 ja puheenjohtajana toimii Laura Pakarinen 

(Muotoilija TaM). Yhdistyksen kärkihankkeena on Design Week Kuopio ja uusimpina 

hankkeina ovat Savo Desing District- verkkoportaalin luominen ja Samu-DESIGN-

POPUP tuotemerkin ja konseptin kehittäminen. Savo Design District on verkkopor-

taali yhdistyksen jäsenten tarjoamien palveluiden esilletuomiseksi ja saavutettavuu-

den parantamiseksi sekä uusien työtilaisuuksien mahdollistamiseksi. SamuDesign-

myyntikonseptin tarkoituksena on paikallisten muotoilualan ammattilaisten tuotteiden 

ja palveluiden saatavuuden sekä myynnin edistäminen popup-kauppana ja paikalli-

sesta muotoilusta kertovana tunnuksena. 

 

 

2.2 Nykytila 

 

Itä-Suomen Muoto ry:n vuodelle 2017 luodun toimintasuunnitelman mukaan Design 

Week Kuopion visio on luoda tapahtumasta muotoilun ja muotoilukulttuurin kiihdyt-

tämö. Paremmin ja kauniimmin - muotoilulla luodaan inhimillisempi maailma. Tapah-

tuma törmäyttää alueen yrityksiä, yhteisöjä ja muotoilijoita/muotoilupalveluita luoden 
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vuoropuhelua, yhteistyötä, parempaa kasvua, hyvinvointia sekä palveluita. Tavoit-

teena on kasvava talousalueen elinvoimaisuus, tuottavuus ja innovatiivisuus. 

 

Kehittämistehtävän aikana Itä-Suomen Muoto ry:n hallitukselle ja jäsenistölle tuote-

tun SWOT-analyysin tuloksista saadaan selville Design Week Kuopio-tapahtuman 

nykytila. SWOT-analyysin avulla tarkkaillaan yhdistyksen sisäisiä vahvuuksia ja heik-

kouksia, sekä yhdistykseen ulkopuolelta kohdistuvia uhkia ja mahdollisuuksia. 

SWOT-analyysin avulla yhdistys voi keskittyä kehittämään omia heikkouksiaan ja 

ylläpitämään vahvuuksiaan, ja uhkien ja mahdollisuuksien kartoittaminen auttaa yh-

distystä kiinnittämään huomiota toimintaympäristöönsä. Ulkopuolinen vaikutin voisi 

olla esimerkiksi julkisen rahoitusrakenteen muutos. Yhdistys voi keskittyä torjumaan 

ulkoisia uhkia, tai hyödyntämään ympärillä olevia mahdollisuuksia. (Harju 2005, 31-

32.) 

 

SWOT-analyysin tulokset ovat esitelty seuraavalla sivulla olevassa kuvassa (3). De-

sign Week Kuopion sisäisiä vahvuuksia ovat mm. yhteishenki, osaaminen, monialai-

suus ja rohkeus. Arvostetaan omaa osaamista ja koetaan että pienillä resursseilla on 

saatu jo paljon aikaan. Yhtenä vahvuutena on kirjattu tavoitteellisuus mikä on hieman 

ristiriidassa sisäisten heikkouksien suhteen, sillä selkeää strategista suunnittelua ei 

ole aiemmin tehty tapahtumalle. 

 

Design Week Kuopion sisäisiä heikkouksia ovat mm. pienet resurssit ja jaksamisen, 

puuttuva strategiasuunnitelma ja oma toimitila. Heikkouksina pidetään myös puutteel-

lisia johtamistaitoja, motivaatiota ja tekijöiden huonoa sitouttamista. Koetaan myös, 

että tuotanto ja sen sisältämä tieto on riippuvainen vain muutamasta henkilöstä.  

 

Design Week Kuopion ulkoisia mahdollisuuksia ovat kasvun ja laajentumisen mah-

dollisuudet, mielikuva tapahtuman kehittämisestä ympärivuotiseksi ja kasvusta kan-

salliseksi toimijaksi ja designilla koetaan olevan kosketuspintaa jokaisella elämänalu-

eella. Mahdollisuutena pidetään myös hyvinvoinnin ja työllistymisen kasvua sekä 

muotoilun ymmärtämisen kasvua tapahtuman avulla.  

 

Ulkoisina uhkina pidetään Kuopion kaupungin sitoutumattomuutta muotoiluun ja ih-

misten ymmärtämättömyyttä muotoilua ja muotoiluajattelua kohtaan. Myös talousti-
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lanne ja rahoituksen puuttuminen koetaan selkeänä uhkana. Ulkoisena uhkana pide-

tään myös arvostuksen puutetta tapahtumaa kohtaan ja on koettu, ettei tapahtuma 

ole saanut ansaitsemaansa medianäkyvyyttä tai tukea elinkeinoelämältä.  

 

SWOT-analyysi antaa rehellistä informaatiota tapahtuman ja sen taustalla toimivan 

yhdistyksen tämän hetkisestä tilasta. Selkeästi koetaan, ettei sanomaa olla saatu 

vielä perille sekä medialle, että yleisesti ottaen yleisölle/elinkeinoelämälle. On otetta-

va myös huomioon, että kyseessä on vasta toista kertaa keväällä 2017 järjestettävä 

tapahtuma ja tapahtuman vakiinnuttaminen osaksi kaupunki-ja tapahtumakultuuria 

ottaa oman aikansa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVA 3: SWOT-analyysin tulokset 

 

Yhdistyksen hallituksessa jaetaan useita eri tehtäviä, koskien myös Design Week 

Kuopion tuotantotiimiä. Tehtävissä toimii 2 puheenjohtajaa, hankevastaavia, rahas-

DESIGN WEEK 
KUOPIO 
ulkoiset seikat 

DESIGN WEEK 
KUOPIO 
sisäiset seikat 

 
 
- yhteishenki  
- tavoite / tavoitteellisuus 
 - osaaminen  
- arvopohja 
- monialaisuus  
- ihmiset / tekijät / ammattilaisuus  
- tilaus - ajan henki lisää kiinnos-
tusta muotoilua kohtaan 
- pienillä resursseilla iso vaikutta-
vuus 
- rohkeus, tekemisen meininki 

-  rajalliset resurssit (jaksami-
nen) 
- puutteelliset johtamistaidot  
- DWK:n prosessit vielä jäsen-
tymättömiä  
 (visio, missio, strategia)  
- toimitilan, ”päämajan” puute  
- DWK vs. yhdistyksen toimin-
nan suhde  
- tekijöiden sitouttaminen 
- motivaatio 
- tuotannon riippuvaisuus ja tieto 
kiinni vain muutamassa henki-
lössä 

 
- ihmiset eivät edelleen ymmär-
rä muotoilua ja muotoiluajatte-
lua  
- rahoitus / talous   
- uudistuminen  
- muotoilijat eivät saa sano-
maansa läpi 
- arvostukset puute 
- elinkeinoelämää ei saa mu-
kaan 
-- huono medianäkyvyys  
- Kuopio ei ole aidosti muotoilu-
kaupunki 

 
- design koskettaa joka elämän-
aluetta  
- uudistuminen  
- laajentuminen: verkostot, yh-
teistyö…  
- muotoilun ymmärryksen syven-
täminen yleisössä 
- hyvinvoinnin lisääminen 
- kysynnän kasvu 
- työllistäminen 
- kehittyminen kansallisesti 
vaikuttavaksi ympärivuotiseksi 
toimijaksi 
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tonhoitaja, asiasihteeri, pöytäkirjasihteeri, viestintävastaavia, graafikko, web- vastaa-

via, some-vastaavia, jäsenrekisterihoitaja ja ulkoistettu kirjanpitäjä. Näiden lisäksi 

hankekohtaisesti jaetaan tehtäviä tiimien sisällä.  

 

Tehtäviä on useita ja tämä osaltaan hankaloittaa sekä sisäistä että ulkoista viestin-

tää. Tehtäviä on jaettu runsaasti siksi, ettei työnmäärä keskittyisi muutaman henkilön 

suoritettavaksi mutta analyysin perusteella, olennainen tieto on vain muutaman hen-

kilön hallussa. Pienten ja rajallisten resurssien lisäksi, viestinnän monimutkaisuus 

vaikeuttavat tekijöiden sitouttamista ja usein aikataulut eivät pidä ja sovittuja töitä ei 

tehdä. Työnmäärä tuntuu suurelta nykyisillä resursseilla mutta silti hankkeita luodaan 

koko ajan lisää. 

 

 
3 TAPAHTUMAN PALVELUMUOTOILU 

 

 

Palvelujen kehittämisen lähtökohtana on strategia: näkemys siitä, miten osaaminen 

ja resurssit saadaan parhaiten kytkettyä toimialan mahdollisuuksiin niin, että saavute-

taan kasvua ja kannattavuutta. Strategisia valintoja tehtäessä tulisi hankkia tietoa 

ainakin asiakkaiden tarpeista, toimialan olosuhteista ja trendeistä sekä kilpailijoista. 

Palvelujen suunnittelu ja kehittäminen ovat lisäksi sidoksissa organisaation osaami-

seen ja resursseihin. (Jaakkola, Orava, Varjonen 2009, 3) 

 

Palvelujen kehittäminen voi tähdätä eritasoisiin uudistuksiin. Kohteena voi olla mm. 

- Nykyisen palvelun tyylin tai ilmeen muutos 

- Nykyisen palvelun parannus 

- Nykyisen palvelutarjonnan laajennus yrityksen nykyisille kohdemarkki-

noille 

- Uudenlainen palvelu olemassa olevaan tarpeeseen 

- Täysin uusi ratkaisu uuteen tarpeeseen. (Jaakkola ym. 2009, 3) 

 

Selkeä ymmärrys siitä mitä kaikkea tapahtumalla voidaan tarjota ja saavuttaa, mitä 

yhteistyökumppanit ja kävijät tapahtumalta odottavat ja kuinka tämä toteutetaan or-

ganisaatiossa, ovat onnistumisen avaimia. Tapahtumalla on oltava selkeä toiminta-
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suunnitelma ja strategia monelle vuodelle, jonka avulla asetettuja tavoitteita pysty-

tään tavoittelemaan. Palvelumuotoilun ja dialogin avulla tässä kehittämistyössä luo-

daan pohjaa tulevaisuudelle. 

 

Yhdistyksen strategia on monta asiaa yhtä aikaa: se on kiteytymä yhdistyksen toimin-

taa ohjaavasta visiosta sekä toiminnan voimavaroista ja tavoitteista – siitä, mitä toi-

minnalla on määrä saavuttaa ja millä keinoin. Strategiassa hahmotellaan suunnitel-

ma, joka sisältää tavoitteita. Nämä kuvastavat valintoja sen suhteen, mihin yhdistys 

toiminnassaan keskittyy ja miten se käyttää resurssejaan tavoitteiden toteuttamiseksi 

pitkällä aikavälillä. (Heikkala ym. 2014, 10) 

 

Harjun (2005, 33-35.) mukaan missiosta ilmenee toiminnalle oikeutuksen antava tah-

totila. Missiota kutsutaan usein toiminta-ajatukseksi ja se antaa perus-tarkoituksen 

kaikelle organisaation toiminnalle. Missiota ei tule määritellä arvailun pohjalta. Mieli-

kuvat, tunteet ja toiveet ovat tärkeä lisä mission määrittämisprosessia mutta niiden ei 

tule johtaa sitä. Perustaksi tarvitaan tietoa menneisyydestä, nykyhetkestä ja etenkin 

tulevaisuudesta. Missio vastaa kysymykseen miksi olemme olemassa. 

 

Lindoorsin ja Lohiveden (2010, 24.) määrittelyn mukaan visio on oman organisaation 

julkisesti täsmennetty näkemys siitä, millaiseksi se haluaa tulla ja tähän organisaati-

on tulee itse vahvasti vaikuttaa. Visio asetetaan tietyksi jaksoksi ja tuon jakson pää-

tyttyä sen saavuttamista tulee voida arvioida. Kovin usein visiot ovat kuitenkin sisäl-

löltään latteita. Tehokkaan vision tarkoitus on synnyttää innostava näkemys organi-

saation tai sen osan tulevaisuudesta ja sen on yleensä syytä olla erilainen kuin nyky-

tila. 

 

Hyvä visio on yhdistävä tekijä koko organisaatiolle, haasteellinen tavoite, jonka eteen 

yhteisesti ponnistellaan. Ympäripyöreät visiot eivät innosta parempiin suorituksiin 

eivät sitouta tekijöitä. (Lindroos, Lohivesi 2010, 24.) 

 

Missio määrittää olemassaolon tarkoituksen ja visio tulevaisuuden näyn. Strategia 

tarkoittaa niitä keinoja, joilla missiosta nouseva visio saadaan toteutumaan. Kun stra-

tegia on laadittu, se ei määritä päämäärää vaan valitsee keinot päämäärään pääse-

miseksi. (Harju 2005, 47.) 
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Sisällöllisesti strategia ja sitä ympäröivä strategiaprosessi koostuvat siis joukosta 

pohdintoja, johtopäätöksiä, valintoja ja toimenpiteitä, joiden avulla organisaatio pyrkii 

saavuttamaan visiossa täsmennetyt tavoitteet. Strategisena haasteena voi olla yrittää 

muuntaa yhteiskunnassa esiintyviä erilaisia tarpeita mahdollisuuksiksi. (Lindroos, 

Lohivesi 2010, 25-26) 

 

 

3.1 Palvelumuotoilu 

 

Tuulaniemen (2011, 25-27.) määrittelemänä palvelumuotoilu on konkreettista toimin-

taa, joka yhdistää sekä käyttäjien tarpeet ja odotukset, että palveluntuottajan liiketoi-

minnalliset tavoitteet toimiviksi palveluiksi. Toiminnalle on ominaista kokonaisvaltai-

nen lähestyminen kehitettävään palveluun. 

 

Miettisen (2011, 27.) mukaan muotoiluajattelu (design thinking) on tärkeä ajattelutapa 

palvelumuotoilijalle. Muotoiluajattelijoilla on kyky tuntea empatiaa muita kohtaan, 

huomata asiat, joita muut eivät huomaa ja hyödyntää tämä innovaation lähteenä. 

Muotoiluajattelijat luovat uudenlaisia ratkaisuja, jotka dramaattisesti parantavat jo 

olemassa olevia. Heillä on optimistinen halu tarttua haasteisiin, kyseenalaistaa ja tut-

kia rajoituksia.  

 

Palvelumuotoilun avulla asiakkaalle luodaan tämän tarpeiden ja toiveiden mukainen 

palvelukokemus. Asiakkaan lisäksi palvelun suunnittelussa huomioidaan myös palve-

lun tuottajan näkökulmat. Tavoitteena on palvelukokonaisuus, joka on asiakkaan nä-

kökulmasta tehokas ja tunnistettava. (Miettinen 2011, 31.) 

 

Palvelumuotoilu auttaa myös havaitsemaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja 

luomaan palveluita, jotka ovat strategisesti järkeviä ja jotka luovat lisäarvoa asiak-

kaalle. Palvelumuotoilu on prosessi, joka auttaa havaitsemaan missä, milloin ja kuin-

ka organisaatio voi tehdä palvelunsa arvokkaammaksi asiakkaillensa ja itselleen. 

(Tuulaniemi 2011. 96.) 
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Palvelumuotoilua kuvataan usein kokonaisvaltaisena, ihmiskeskeisenä ja iteratiivise-

na tarkastelutapana, joka ottaa huomioon strategiset näkökulmat, järjestelmät ja pro-

sessit ja jopa yksityiskohtaiset asiakaskokemukseen liittyvät suunnittelupäätökset. 

Muotoilua on ehdotettu eräänä keinona vaikuttaa monimutkaisiin järjestelmiin ja kult-

tuurisiin ympäristöihin kuten organisaatioihin. Muotoilua voidaan soveltaa muutokse-

na apua, sillä se voi auttaa ihmisiä näkemään tutut asiat epätavallisesta näkökulmas-

ta ja voi täten auttaa näkemään nykyisen järjestelmän puutteet ja edut. (Jyrämä, Mat-

telmäki 2015, 56.) 

 

         

KUVA 4: Muotoiluajattelun prosessi (Tableaufit 2016). 
 
 
Empaattisen tarkastelutavan soveltaminen ja perinteisen muotoilun työtavat kuten 

kokeilevat, visuaaliset ja osallistavat menetelmät, voivat tarjota vaihtoehtoisen lähes-

tymistavan yhteistyön organisoimiseen ja edistämiseen eri sidosryhmien välillä ja 

tuoda esille innokkaamman ja tehokkaamman verkostoitumismallin. (Jyrämä, Mat-

telmäki 2015, 56.) 

 

Palvelumuotoilun prosessi ja työkalut painottavat vahvoja sosiaalisia taitoja, empati-

aa käyttäjiä kohtaan, luovuutta ja visuaalista ajattelua. Palvelumuotoilu-projektissa 

muotoilijalla on keskeinen rooli koordinaattorina kaikkien sidosryhmien välillä (Mietti-

nen 2011, 32) 
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Miettinen (2011, 33) esittelee palvelumuotoilun prosessin neljä vaihetta seuraavan 

laisesti: 

 

1) Palveluratkaisujen tutkiminen- vaiheessa tunnistetaan palvelujärjestel-

mään vaikuttajia tekijöitä, käyttäjien tarpeet ja kokemukset 

2) Uusien ratkaisujen luominen- vaiheessa tuotetaan ideoita ja tehdään yh-

teissuunnittelua käyttäjien kanssa parhaan mahdollisen palveluratkaisun 

tuottamiseksi 

3) Arviointi- vaiheessa käytetään palvelusta tehtyjä koemalleja ja arvioidaan 

niitä käyttäen hyväksi olemassa olevaa strategiaa, palveluvalikoimaa se-

kä toteutetaan asiakastutkimus, jossa haetaan tietoa mahdollisen palve-

lun käyttämisestä 

4) Toteutus- vaiheessa testattu palvelu viedään käytäntöön. Tässä vaadi-

taan organisaation prosessien tuntemusta, koulutusta ja mahdollisia eri-

laisia IT-malleja 

 

 

3.2 Dialogi 

 

Dialogin ja palvelumuotoilun keinoin saadaan rakennettua silta eri tahojen välille. Dia-

logista hyötyy niin tapahtumatuottaja, tapahtumassa kävijä kuin yhteistyökumppani. 

Avoimella keskustelulla pyritään löytämään keinoja, jotka palvelevat kaikkia osapuo-

lia siten että toiminta (palvelu) kehittyy entistä paremmaksi.  

 

Dialogin käsitettä laajassa mielessä voidaan tarkoittaa yleensä ihmisten välistä sosi-

aalista kommunikaatiota, jolle on luonteenomaista sosiaalisuus, vastavuoroisuus, 

intentionaalisuus ja sosiokulttuurisesti välittyneet symboliset merkitykset. (Mönkkö-

nen 2002, 12). 

 

Yhteisöjen kehittämisessä keskeistä on henkilöiden kommunikaatiotaidot ja se, miten 

ihmiset sitoutuvat yhteistoimintaan. Yhteisöllisen dialogiin liitetään myös verkostotyön 

ja moniammatillisen työn näkökulmat. Yhteisöllinen dialogi voi olla ideologinen lähtö-

kohta erilaisten yhteisöjen toiminnassa. (Mönkkönen 2002, 45.) 
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Keskustelujen avulla ihmiset eivät vain kuvaile, raportoi tai suunnittele asioita, ilmiöitä 

ja suhteita sellaisina kuin ne ovat, vaan he samalla tekevät niistä kuvaustensa mu-

kaisia. Keskustelut, suhteiden kuvaukset ja sanoitukset ovat siten aktiivista inhimillis-

tä toimintaa, joiden mukaan kaikki tapahtuminen saa merkityksensä. (Syvänen, Kas-

vio, Loppel, Lundell, Tappura, Tikkamäki 2012, 22.) 

 

Kehittyminen, muuttuminen ja yhdessä oppiminen edellyttävät avointa ja dialogiin 

perustuvaa keskustelukulttuuria, organisaation perustehtävien tunnistamista ja jaka-

mista, oppimistavoitteiden tiedostamista sekä vallitsevien toiminta- ja ajattelutapojen 

kriittistä uudelleenarviointia. Dialogin tavoitteina ovat aito vuorovaikutus, kaikkien yh-

teisön jäsenten aktiivinen osallistuminen, osallistujien ja perusteltujen näkemysten 

tasaveroisuus sekä käytännön toimenpiteisiin ja sitoumuksiin eteneminen. (Syvänen 

ym. 2012, 25-26.) 

 

Käyttäjien ja toimijoiden osallistuminen kehittämistoimintaan pyritään usein rakenta-

maan dialogin pohjalle. Dialogi rohkaisee osallistujia avaamaan ja laajentamaan ti-

lannetta tavanomaiseen kapenevaan keskusteluun verrattuna. William Isaacsin mu-

kaan dialogin synnyttäminen etenee epävakaasta tilasta kohti kyselevää luovuuden 

tilaa (Ojasalo, Moilanen, Ritalahti 2015, 92.) 

 

Dialoginen lähestymistapa ja vuorovaikutus ovat rinnakkaisia. Rinnakkaisessa dialo-

gissa luotetaan siihen, että vuorovaikutus tuottaa sellaisen ratkaisun, jonka kaikki 

osapuolet hyväksyvät. Parhaimmillaan siitä saattaa muodostua myös aikaisemmista 

näkökulmista poikkeava uusi ratkaisu. (Ojasalo ym. 2015, 93.) 

 

Organisaation kyky toimia ja menestyä pohjautuu enimmäkseen ihmisten kykyyn 

työskennellä yhdessä. Ihmiset muodostavat organisaatioita ja ihmiset organisaatioi-

den sisällä luovat tavoitteet ja strategiat ja voivat myös muuttaa niitä. Organisaation 

useat prosessit tarvitsevat menetelmiä ja tilaisuuksia, jotka tarjoavat avoimen alustan 

ihmisten kohtaamiselle, keskustelulle ja kaikkien sidosryhmien osallistumiselle. Eräs 

vuorovaikutuksen esteistä on, että perinteiset toimintatavat harvoin tarjoavat tällaisia 

mahdollisuuksia. Nämä kohtaamiset ja ihmisten vuorovaikutus tukevat empatian ko-

kemista toisiaan kohtaan. (Jyrämä, Mattelmäki 2015, 56.) 
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Vuorovaikutusprosessi voidaan nähdä asiakkaiden ja muiden toimijoiden vuorovaiku-

tusten ja kanssakäyntien sarjaa, joita kutsutaan kohtaamisprosesseiksi. Nämä erilai-

set ja useat kosketuskohdat luovat arvokentän. Arvon yhteisluontiin vaikuttavia koh-

taamisia on kolme eri tyyppiä, viestintäkohtaamiset, käyttökohtaamiset ja palvelukoh-

taamiset, joissa asiakas osallistuu jokaisella palvelun tai tuotetoimituksen tasolla. (Jy-

rämä, Mattelmäki 2015, 56.) 

 

 

3.3 Tapahtuma 

 

Tapahtumia voidaan luokitella esimerkiksi tapahtuman sisällön ja toteuttamistavan 

mukaan. Luokiteltaessa sisällön mukaan, tapahtumat jaetaan joko asia-tapahtumiin, 

viihdetapahtumiin tai niiden yhdistelmään. Tapahtumat voidaan luokitella toteuttamis-

tapojen perusteella neljään ryhmään; itse rakennetut tapahtumat, ostetut tapahtumat, 

ketjutetut tapahtumat ja kattotapahtumat. Ennen kuin tapahtumanjärjestäjä pystyy 

aloittamaan tapahtuman suunnittelua, tulee hänen tietää, minkälaisesta tapahtumas-

ta on kyse. (Vallo, Häyrinen 2016, 75-77.) 

 

           

KUVA 5: Onnistuneen tapahtuman malli (Vallo, Häyrynen 2016, 128). 
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Tapahtuman onnistuminen ei ole yksinomaan yksittäisen tapahtuman kävijä-

määrästä kiinni. Tapahtuman tulee tarjota jatkuvasti onnistuneita elämyksiä ja koke-

muksia, jotta asiakas palaa takaisin kerta toisensa jälkeen. Myös yhteistyökumppanin 

toiveiden ja vaatimusten on toteuduttava, joka varmistaa vahvan ja kestävän kump-

panuuden jatkumisen tulevina vuosina. Näiden saavuttamiseksi tarvitaan tuottavaa 

vuoropuhelua, jotta tapahtuman kasvu ja kehitystyössä onnistuminen ovat mahdolli-

sia. Tapahtumatuottajan on myös kerrottava yhteistyökumppaneille tapahtuman ta-

voite, kohderyhmä ja se millaista mukanaoloa toivotaan ja tulee tietää myös organi-

saation sisällä. 

 

Oman organisaation suunnittelema ja itse rakentama tapahtuma edellyttää sitoutu-

mista ja valtaisaa työpanosta, kun kaikki tekeminen, etsiminen ja varmistaminen ovat 

organisaation omalla vastuulla. Usein tapahtuman järjestäjät etsitään oman organi-

saation sisältä kustannussyistä. Etuina oman tapahtuman tuotannossa ovat päätän-

tävalta tapahtuman luonteesta ja säästö erillisissä suunnittelukustannuksissa. Haas-

teina ovat erityisesti suuri työnmäärä, ajan-käyttö ja vastuu. Haasteena voi olla myös 

pätevän toteuttajan löytyminen omasta organisaatiosta. (Vallo,Häyrynen 2016, 78.) 

 

Organisaatio, joka järjestää tapahtuman on siitä myös vastuussa ja onnistuakseen 

tapahtuma tarvitsee osaavaa johtamista. Tapahtumaprojektissa johdetaan ihmisiä ja 

asioita. Hyvää tapahtumasuunnittelua on yhdessä pohtia yhteistyö-kumppanin kans-

sa, mitä lisäarvoa kumppanit voisivat tuottaa tapahtumaan. Parhaimmillaan yhteis-

työkumppanit voisivat lähteä omilla ständeillään mukaan tapahtumaan teemaan tai 

osallistua jonkin esityksen tai tarinan tuottamiseen. (Vallo, Häyrinen 2016, 265.) 

 

Asiakkaan ja tuottajan yhteistoimintaa voidaan pitää keskeisenä edellytyksenä syväl-

lisen asiakaspalvelulähtöisen toiminnan muodostumiselle. Näin pitkälle edetessä 

asiakassuhde muuttuu kumppanuudeksi; on luotu yhteistyömalli siitä, miten toimia 

yhteisen edun aikaansaamiseksi. (Lindroos, Lohivesi 2010, 119.) 

 

Tapahtumien tehtävä on paljon moninaisempi kuin pelkästään rakentaa paikkakun-

nan julkisuuskuvaa. Kulttuuritapahtumat ovat osa alueellisen ja paikallisen kulttuuri- 

ja vapaa-aikapalvelujen tarjontaa ja samalla merkittävä mahdollisuus kulttuurimatkai-

lun kehittämisessä ja matkailijoille tarjottavien oheispalvelujen tuotteistamisessa. Tä-
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tä kautta ne luovat myös tulovirtoja alueen muille toimijoille, kuten kaupalle, liikenteel-

le ja majoitustoiminnalle. (Iso-aho, Kinnunen 2012, 11.) 

 

Tapahtumat tekevät asioita, joita muut eivät tee ja tekevät niitä tavoilla, jotka saavat 

aikaan toisenlaisia vaikutuksia kuin mitkään muut toiminnot. Tapahtumat, festivaalit 

ja vuodenaikajuhlat ovat olleet osa ihmisyhteisöjen elämää niin kauan, kuin historias-

sa ylipäänsä pystytään inhimillistä käyttäytymistä tutkimaan. Niiden merkitys ei tunnu 

modernissa tai jälkimodernissa maailmassakaan lainkaan vähentyneen. Päinvastoin, 

sosiaalisten medioiden mahdollistamat uudenlaiset yhteydenpitokeinot ja yhteisöjen 

muodostumistavat ovat vain luoneet uudenlaisia tapahtumatyyppejä. (Iso-aho, Kin-

nunen 2012, 11.) 

 

Tapahtumia tehdään kaikkialla jatkuvasti ja kohderyhmän voivat muodostaa suuri 

yleisö, rajattu kutsuvierasjoukko tai avoin kutsuvierasjoukko. Ennen tapahtuman jär-

jestämistä kohderyhmän tulee olla selkeä. Kohteena voi olla organisaation nykyiset ja 

potentiaaliset asiakkaat, henkilöstö, omistajat, yhteistyökumppanit, sidosryhmät ja 

lehdistön edustaja. Kohderyhmä tulee myös tuntea riittävän hyvin, jotta osataan teh-

dä oikeankokoinen-ja näköinen tapahtuma. Erityisen tärkeää on muistaa, ettei tapah-

tumaa olla järjestämässä itselle vaan erikseen määritellylle ryhmälle. (Vallo, Häyrinen 

2016, 145-148.) 

 

 

4 TUTKIMUSKYSYMYKSET 

 

 

Dialogin muodostuksella voidaan saada selville useita onnistumisiin ja epäkohtiin 

vaikuttavia tekijöitä, jotka tunnistamalla voidaan tapahtumaa jalostaa entistä palvele-

vammaksi ja paremmaksi. 

 

Opinnäytetyössä kysytään, millaista Design Week Kuopion dialogi on ja kuinka sitä 

voi kehittää? Kuinka dialogi voi auttaa strategiatyöskentelyssä? Tutkimuksella hae-

taan myös selkeyttä uuden tapahtuman onnistumisiin ja ongelmakohtiin sekä asiak-

kaan että yhteistyökumppanin näkökantaa hyödyntäen. 
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Tutkimukset suoritetaan ennen toista kertaa järjestettävää Design Week Kuopio- ta-

pahtumaa. Ennen tapahtumaa suoritettavilla kyselyillä ja haastatteluilla saadaan tie-

toa eri tahojen odotuksista ja toiveista tapahtumaan liittyen. Tämä mahdollistaa jatko-

tutkimukset ja toimenpiteet, jotka voidaan suorittaa kevään 2017 tapahtuman jälkeen 

ja ennen vuoden 2018 kolmatta tapahtumaa. 

 

 

5 KEHITTÄMISTYÖN MENETELMÄT 

 

 

Opinnäytetyö on luonteeltaan tapaustutkimus, jossa pyritään avaamaan Design 

Week Kuopion tämän hetkistä vuorovaikutusta tapahtuman tuottajan, mahdollisten 

kävijöiden (designista kiinnostuneiden henkilöiden) ja yhteistyö-kumppaneiden kes-

ken. Opinnäytetyössä tutkitaan näiden kolmen tahon odotuksia, toiveita ja mahdolli-

suuksia koskien Design Week Kuopio- tapahtumaa. Vuoropuhelun avulla pyritään 

luomaan kehittämisehdotuksia kasvavaan uuteen tapahtumaan ja helpottamaan stra-

tegiatyöskentelyä. 

 

Kehittämistyössä tapaustutkimus soveltuu lähestymistavaksi, kun halutaan ymmärtää 

syvällisesti jonkin organisaation tilannetta ja tehtävänä on ratkaista siellä ilmennyt 

ongelma tai tuottaa tutkimuksen keinoin kehittämisehdotuksia. Puhtaassa tapaustut-

kimuksessa ei käytännössä viedä muutosta eteenpäin tai varsinaisesti kehitetä mi-

tään konkreettista vaan sen avulla luodaan kehittämisideoita tai ratkaisuehdotuksia 

havaittuun ongelmaan. (Ojasalo ym. 2015, 37.) 

 

Tapaustutkimuksen kohde eli tapaus voi olla yritys tai sen osa, tuote, palvelu, toimin-

ta tai prosessi. Tapaustutkimus tuottaa tietoa nykyajassa tapahtuvasta ilmiöstä sen 

todellisessa tilanteessa ja toimintaympäristössä. (Ojasalo ym. 2015, 52.) 

 

Tapaustutkimuksen tyypillisin piirre on, että monenlaisia menetelmiä käyttämällä 

saadaan syvällinen, monipuolinen ja kokonaisvaltainen kuva tutkittavasta tapaukses-

ta. Tapaustutkimusta on mahdollista tehdä määrällisin tai laadullisin menetelmin tai 

niitä yhdistelemällä. Tapaustutkimukseen soveltuvat menetelmät ovat mm. erilaiset 
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haastattelut, aivoriihityöskentely, benchmarking, ennakoinnin menetelmät sekä siinä 

on myös mahdollista hyödyntää esimerkiksi kyselyjä. (Ojasalo ym. 2015, 55.) 

 

Palvelumuotoilun keskeisin ominaispiirre on käyttäjäkeskeisyys. Kaikki kehittäminen 

perustuu palvelun käyttäjien ja muiden osapuolten toiminnan, tilanteiden, tarpeiden, 

toiveiden ja muiden palvelun taustalla olevien tekijöiden syvälliseen ja empaattiseen 

ymmärtämiseen. Ymmärtämisen hankkimiseen käytetään monipuolisesti erilaisia 

menetelmiä kuten havainnointi, osallistava yhteiskehittäminen ja keinot saada ihmisiä 

kertomaan asioita. Palvelumuotoilussa korostuu laaja tiedonkeruu. (Ojasalo ym. 

2015, 72.) 

 

Tutkimuskirjallisuudessa kehittämistyön menetelmät jaetaan määrällisiin (kvantitatii-

visiin) ja laadullisiin (kvalitatiivisiin). Kehittämistyössä keskeistä on eri menetelmien 

moninaisuus: eri menetelmistä saadaan kehittämistyön tueksi erilaista tietoa ja mo-

nenlaisia näkökulmia ja ideoita. On suositeltavaa käyttää rinnakkain useampaa me-

netelmää, koska ne täydentävät toisiaan, jolloin kehittämistyöhön liittyvään päätök-

sen tekoon saadaan varmuutta. (Ojasalo ym. 2015, 40.) 

 

 

5.1 Kysely 

 

Opinnäytetyötä aloittaessa havaittiin työn tilaajan kanssa mahdollisuuden tutkia Kuo-

pio Designmarket Joulukaupan kävijöiden avulla designin alueellista merkitystä kulut-

tajille ja avata dialogia Design Week Kuopion kanssa. Kyselyn (LIITE 1) tarkoitukse-

na oli myös tuottaa palautetta Joulukaupan järjestäjille. Kysely toteutettiin satunnaisia 

päivinä Joulukaupan edustalla myymälästä poistuville kävijöille henkilökohtaisesti. 

Kyselyyn vastasi 84 henkilöä. 

 

Kuopio Designmarket Joulukauppa järjestettiin 8.-23.12.2016 Kauppakeskus Min-

nassa Kuopiossa. Kuopio Designmarketin takana on Pop Up Concept Kuopio 

Osuuskunta, jossa toimii kolme luovan alan nuorta naisyrittäjää Kuopiosta. Osuus-

kunta on järjestänyt aiemmin kaksi Kuopio Designmarket -tapahtumaa, joiden täy-

dennykseksi Joulukauppa suunniteltiin. Joulukaupassa oli myynnissä tuotteita yli 30 

kotimaiselta brändiltä, mm. Uhana Design, Muoto2, Saana ja Olli, Mori Collective ja 
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HIMMEE. Joulukauppa toteutettiin yhteistyössä Itä-Suomen Muoto ry:n kanssa. (Pop 

Up Concept Kuopio Osuuskunta, 2017.) 

  

Kuopio Designmarketin toiminnan tavoitteena on tuoda kotimaiset osaajat lähelle ku-

luttajia, nostaa esille muotoilutuotteita ja konkreettisesti lisätä yritysten myyntiä. Muo-

toilualan ongelmana on, että kotimaista designia (erityisesti pienyritysten valmista-

mana) ei ole helposti saatavilla. Verkkokauppa on toimiva myyntikanava, mutta kulut-

tajat haluavat päästä kokeilemaan ja sovittamaan tuotteita ja tähän Kuopio Design-

market tarjoaa mahdollisuuden. Kuopio Desingmarketin tavoitteena on järjestää 2-3 

kertaa vuodessa kotimaisen Designin tapahtumia ja Pop Up -kauppoja Kuopion kes-

kustan alueella. (Pop Up Concept Kuopio Osuuskunta, 2017.) 

 

Kyselytutkimus soveltuu hyvin monenlaisten aiheiden ja ilmiöiden tutkimukseen. Ky-

selytutkimus on määrällisen tutkimuksen menetelmä ja se pyrkii kuvailemaan ja selit-

tämään tutkimuksen kohteena olevaa ilmiötä järjestelmällisten havaintojen avulla. 

Tutkimuksessa mittauksen kohteita kutsutaan havaintoyksiköiksi ja näiden havainto-

yksiköiden muodostamaa joukkoa kutsutaan tutkimuksen perusjoukoksi. Tässä tut-

kimuksessa havaintoyksiköksi lukeutuvat Kuopio Designmarketin asiakkaat. Määrälli-

sissä tutkimuksissa keskitytään yleensä kustannussyistä perusjoukosta satunnaisesti 

valitun otoksen tutkimiseen. Otoksesta saatujen tietojen perusteella voidaan tilastolli-

sen päättelyn avulla tehdä koko perusjoukkoon päteviä päätelmiä. (Ojasalo ym. 

2015, 122-123.) 

 

Kehittämistyössä kysely sopii esimerkiksi lähtötilanteen selvittämiseen tai loppuvai-

heessa kehittämistyössä saavutettujen tulosten arviointiin. Kysely voidaan tehdä pa-

perilla tai sähköisellä lomakkeella tai puhelimitse, jolloin haastattelija täyttää lomak-

keen. (Ojasalo ym. 2015, 40.) 

 

 

5.2 Haastattelu 

 

Design Week Kuopion tuotantotiimin vastaavan henkilön kanssa sovittiin täysin struk-

turoidun haastattelun suorittamisesta sähköpostin välityksellä (LIITE 2). Haastattelun 

avulla pyrin tutkimaan tuottajan näkemystä siitä, kuinka Design Week Kuopio on ra-
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kennettu ja mitä siltä toivotaan nyt ja tulevaisuudessa. Haastattelu sisälsi yhteensä 

14 kysymystä.  

 

Kolmelle etukäteen valikoidulle tapahtuman yhteistyökumppanille lähetettiin sähkö-

postitse haastattelupyyntö (LIITE 3). Haastattelupyyntö lähetettiin Savonia-

ammattikorkeakoululle, Saurum Oy:lle ja Kuopion Kaupungin elinvoima-palvelun vas-

tuualuejohtajalle/strategiajohtajalle. Haastattelun avulla pyrittiin tutkimaan kokemuk-

sia ja odotuksia yhteistyökumppanuudesta Design Week Kuopion kanssa. Haastatte-

lu oli lyhyt ja täysin strukturoitu haastattelu, jossa oli yhteensä 5 kysymystä. Kaksi 

yhteistyökumppania ei vastannut sähköpostiin eikä siten myöskään haastatteluun. 

Vastausaikaa oli vain 1,5 viikkoa ja vastaajia ei muistutettu haastattelusta, tämä saat-

toi vaikuttaa vastaamatta jättämiseen. 

 

Yksi yhteistyökumppani, Saurum Oy, pyysi henkilökohtaista tapaamista, sillä yrityk-

sen edustaja halusi vastata suullisesti. Sähköpostissa kerrottiin mahdollisuudesta 

tapaamisen järjestämiseen, mikäli vastaaja näin toivoisi. Tämä muutti kyseisen haas-

tattelun muodon teemahaastatteluksi ja muutos osoittautui erittäin hyväksi. Teema-

haastattelu avasi kysymyksiä paljon laajemmin kuin odotettu ja loi myös uusia kysy-

myksiä ja ajatuksia. 

 

Haastattelu sopii erilaisiin kehittämistehtäviin, sillä haastattelulla saadaan nopeasti 

kerätyksi syvällistäkin tietoa kehittämisen kohteesta. Haastattelu on hyvä valinta ai-

neistonkeruumenetelmäksi, kun halutaan korostaa yksilöä tutkimustilanteen subjekti-

na, yksilöä, jolla on mahdollisuus tuoda esille itseään koskevia asioita mahdollisim-

man vapaasti. Haastattelujen tehtävänä voi olla esimerkiksi asioiden selventäminen 

tai syventäminen. (Ojasalo ym. 2015, 106.) 

 

Strukturoitu haastattelu on tarkoitukseltaan ja toteutukseltaan lähellä kyselyä. Siinä 

haastattelijalla on etukäteen tarkka haastattelurunko, jota käytetään kai-kissa haas-

tatteluissa. Puolistrukturoitu haastattelu eli teemahaastattelu sopii tilanteeseen, jossa 

ei täysin tunneta tutkimuksen kohdetta etukäteen eikä haluta liikaa ohjata vastaajia. 

Teemahaastattelussa haastattelu on suunniteltu huolellisesti etukäteen mutta sana-

muodot, kysymysten järjestys ja painotukset voivat vaihdella haastattelusta toiseen. 

(Ojasalo ym. 2015, 41.) 
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Haastattelu on aina vuorovaikutusta, joka vaatii osallistujien välistä luottamusta. 

Haastattelijan on kerrottava haastateltavalle haastattelun ja kehittämistyön tarkoitus 

ja luottamuksellisuus. Koska haastattelun tavoitteena on kehittämistehtävän ratkai-

sua edistävän aineiston kerääminen, se eroaa tavallisesta keskustelusta, koska 

haastattelussa haastattelija selvästi ohjaa käytävää keskustelua. (Ojasalo ym. 2015, 

108.) 

 

 

6 DIALOGIN ANALYSOINTI 

 

 

Dialogi tarjoaa jokaiselle yksilölle mahdollisuuden tarkistaa, täydentää ja rikastuttaa 

omia merkityksiään. Dialogissa ei ryhdytä väittelemään eri näkemyksiin sisältyvistä 

merkityseroista tai hakemaan erojen välille laihoja kompromisseja. Keskusteluun suh-

taudutaan täysin toisella tavalla: ryhdytään ilmaisemaan ja selvittämään merkitysero-

jen taustoilla vaikuttavia erilaisia kokemuksia, jotka saavat yksilöt katsomaan, käsit-

tämään ja tutkimaan asioita eri tavoin. (Alhanen, Soini, Kangas 2015, 5.) 

 

Ensimmäisen tapahtuman jälkeen ja ennen toista tapahtumaa, dialogi on ollut pieni-

muotoista. Ensimmäisen tapahtuman jälkeen suoritettiin tyytyväisyyskysely tapahtu-

man toimijoille ja seuraavan tapahtuman teema valittiin yleisöäänestyksellä. Tässä 

välissä vuoropuhelu tapahtui pääasiallisesti sosiaalisessa mediassa kävijöiden kes-

ken. Alkuvuodesta 2017 käynnistynyt ohjelmahaku avasi vuoropuhelua toimijoiden ja 

yhteistyökumppaneiden suuntaan tapaamisien ja sähköpostien muodossa. Nämä 

tutkimukset ovat myös yksi dialogin muoto. 

 

Tämän opinnäytetyön tutkimukset osoittavat, että on olemassa useita mahdollisuuk-

sia vuorovaikutuksen luomiselle sekä Design Week Kuopion tuotannossa, että itse 

tapahtumassa. Tapahtumatuotannon eri vaiheet tarjoavat parhaimmillaan vuorovai-

kutuksellisuutta niin yleisölle kuin yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille. Jatkuva 

monisuuntainen vuoropuhelu on mahdollista mm. yhteissuunnittelun, työpajojen, ky-

selyjen, webinaarien, uutiskirjeiden muodossa. Tärkeää on myös organisaation oma 

kyky vastaanottaa ja hyödyntää kuulemaansa. 
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Tavoitteena on, että yksilöt käsittävät ja hyväksyvät sen, että heillä on osittain erilai-

sia merkityksiä samoille asioille ja että he rikastuttavat omia merkityksiään toistensa 

kokemusten avulla. Tällainen erojen kudelmista koostuva keskinäisymmärrys avaa 

väylän mielekkääseen, joustavaan ja tehokkaaseen yhteistoimintaan. (Alhanen ym. 

2015, 6.) 

 

Älykäs organisaatio ymmärtää, ettei menestys synny yksisuuntaisella viestittelyllä 

asiakas- ja sidosryhmien suuntaan. Asiakassuhde on parhaimmillaan, kun asiakas 

kohdataan siellä, missä hän itse tahtoo organisaation kohdata. Yhä useammin koh-

taaminen tapahtuu sosiaalisessa mediassa, jossa organisaatioiden on oltava yhä 

valveutuneemmin läsnä ja valmiina vuorovaikutukseen. Sama pätee muuten vaikutta-

javiestintään ja asiantuntijoiden läsnäoloon verkossa. (Riikonen, 2016) 

 

 

6.1 Kuopio Designmarket Joulukauppa kävijäkysely 

 

Mitä hyvä design merkitsee nyt ja tulevaisuudessa? Tähän kysymykseen etsittiin vas-

tauksia Kuopio Designmarket Joulukaupan kävijöiltä. Joulukauppa osoittautui erin-

omaiseksi satunnaiseksi kohtaamispaikaksi designia ostavien ja ei-ostavien kesken. 

Joulukaupan tuottajien arvion mukaan kävijöitä oli yli 3000 koko kaupan olemassa-

oloaikana, kuudentoista päivän aikana. 

 

Kyselyssä (LIITE 1) pyrittiin selvittämään paikallisen muotoilun kiinnostusta ja merki-

tystä sekä sen luomaa arvoja kuluttajille ja sitä kautta löytää ideoita Design Week 

Kuopion vision kirkastamiseen. Kysely oli erittäin hyvä keino päästä lähelle satunnai-

sia designistä kiinnostuneita ja ei-kiinnostuneita henkilöitä, jotka toimivat kolmitahoi-

sen vuoropuhelun yhtenä osapuolena. 

 

Ensimmäisen version kyselystä lähetettiin opinnäytetyön tilaajan yhteyshenkilölle se-

kä Joulukaupan tuottajalle kommentoitavaksi. Opinnäytetyön tilaajan yhteyshenkilö 

välitti kyselyn yhdistyksen hallitukselle ja kyselyyn ehdotettiin muutamia korjausehdo-

tuksia. Kyselyyn lisättiin kysymys odotuksista tulevaisuuden muotoilutuotteisiin (ky-

symys numero 12). Lisäksi koettiin selkeää tarvetta kyselyn visuaalisen ilmeen sel-

keyttämiseksi, lomake koettiin raskaaksi luettavaksi. Myös postinumero siirrettiin 
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omaksi kysymykseksi, luonnoksessa postinumero oli vastausvaihtoehto g) ikä-

kysymyksessä. Kyselylomake ja saateteksti muokattiin Design Week Kuopion visuaa-

lisen ilmeen mukaiseksi. 

 

                                          

KUVA 6: Kuopio Designmarket Joulukauppa Kauppakeskus Minnassa 

 

Lopulliseksi kysymysmääräksi muodostui 13 kappaletta, joista monivalintakysymyk-

siä oli 7. Kyselyn ensimmäisen version luominen tapahtui muutama päivä ennen Jou-

lukaupan avausta. Kyselyn kommentointiin ja muokkaukseen meni aikaa odotettua 

kauemmin, joten kyselyä ei päästy pitämään Joulukaupan avauspäivästä saakka. 

Tämä ei kuitenkaan vaikuttanut kyselyn onnistumiseen.  

 

Kysely päätettiin toteuttaa henkilökohtaisesti Joulukaupan kävijöiden kesken. Tämän 

metodin arveltiin saavuttavan enemmän vastaajia kuin kyselylomake ja palautelaatik-

ko Joulukaupassa. Joulukaupan järjestäjät eivät löytäneet mahdollista paikkaa lo-

makkeille ja palautelomakkeille, joten myös siitä syystä tästä metodista luovuttiin. 

Joulukaupasta poistuvat kävijät kohdattiin heti asioinnin jälkeen ja pyydettiin muuta-

maa minuuttia aikaa vastata kyselyyn. Vastaajat itse kirjasivat vastauksensa pape-

riin.  



 

 

29
 

Kyselyä mainostettiin sekä Kuopio Designmarket Joulukaupan Facebook-sivuilla, 

että Itä-Suomen Muoto ry:n Facebook-sivuilla ja Design Week Kuopion Facebook-

sivuilla ja Instagramissa. Houkuttimena sekä markkinoinnissa että haastattelutilan-

teessa kerrottiin vastaajien mahdollisuutta voittaa paikallisen muotoilijan (JP Studio-

keramiikka Oy:n) design-tuote. Sekä suullisesti että kirjallisesti pyydettiin vastaajaa 

jättämään yhteystietonsa vastauslomakkeen ala-osaan halutessaan osallistua arvon-

taan. Arvonta suoritettiin Joulukaupan viimeisenä aukiolopäivänä, 23.12.2017. 

 

Kyselyä suoritettiin Joulukaupalla 2-4h kerralla kuutena päivänä joulukuussa 2016. 

Vastaajia kertyi tuona aikana yhteensä 84. Joulukauppa toteutettiin ostoskeskukseen 

toisessa kerroksessa (Kauppakeskus Minna) Joulukaupasta poistuville henkilöille. 

 

Vastaajista 80 % oli naisia ja 20 % miehiä. Ikäjakauma oli jaoteltu kuuteen lohkoon ja 

suurimmaksi ikäluokaksi nousi 21-30-vuotiaat. Seuraavaksi isoin ikäluokka oli 41-50-

vuotiaat (18 % vastaajista) ja kolmantena 31-40-vuotiaat (13 % vastaajista). Ikäja-

kauma jaottui odotusten mukaisesti. 

 

Neljäntenä oli monivalintakysymys, jossa kysyttiin mikä sai vastaajan tulemaan Jou-

lukaupalle. Kiinnostus designiin kohosi suurimmaksi syyksi, saaden 38 % äänistä. 

32% prosenttia vastaajista taas koki uteliaisuuden toiseksi suurempana syynä ja jopa 

29 % vastaajista oli tullut paikalle osto-aikeissa. Uteliaisuuden suuri määrä kertoo 

sattumanvaraisesta käynnistä Joulukaupalla, tietämättä etukäteen tapahtumasta. 

 

 

KAAVIO 1: Kuinka kävijät saivat tietää Joulukaupasta 
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Viidentenä selvitettiin mistä vastaaja oli saanut tietää Joulukaupasta. Monivalintaky-

symyksessä oli yhteensä 6 vastausvaihtoehtoa. Yllättävää oli, että jopa 29 % vastaa-

jista oli kuullut Joulukaupasta ystäviltään ja 27 % oli nähnyt tapahtuman Facebookis-

ta. Sattumalta paikalle tulleita oli hieman alle neljännes vastaajista. Instagram, WEB-

sivut ja juliste/flyer jakoivat pienemmät sijat. 

 

Kuudes kysymys avasi vastaajien ostotottumuksia designin suhteen. 50 % vastaajis-

ta kertoi ostavansa harvoin designia, 49 % vastaajista enemmän kuin viisi kertaa 

vuodessa ja vain 1 % vastaajista oli sitä mieltä, ettei osta koskaan designia. Tämä oli 

erittäin myönteinen tulos. Seuraavassa kappaleessa avataan mahdollisia syitä siihen, 

miksi designia ostetaan harvakseltaan. 

 

Seitsemännessä kysymyksessä etsittiin syitä siihen, miksi design-tuotteita ei osteta. 

Monivalintakysymyksen olisi voitu muotoilla selkeämmin, sillä useat haastateltavat 

kysyivät saavatko vastata, vaikka he ostavatkin joskus designia. Selkeästi suurim-

maksi syyksi ostamattomuudelle nousi hinnoittelu ja etteivät vastaajat löydä mieleisi-

ään tuotteita. Toisaalta, 12 % vastaajista oli sitä mieltä, ettei koe design-tuotteita 

lainkaan tarpeelliseksi.  

 

  

KAAVIO 2: Mikä on esteenä design-tuotteiden ostamiselle 

 

Kahdeksannessa kysymyksessä kysyttiin mistä vastaaja ostaa design-tuotteita. Mo-

nivalintakysymyksen vastaukset jakaantuivat suhteellisen tasaisesti. 30 % vastaajista 

koki pop-up kaupat parhaimmaksi ostopaikaksi. Kivijalkamyymälät olivat neljännes-



 

 

31
 

osan mieleen. Verkkokauppa tavoitti vain 18 % vastaajista, jakaen määrän messujen 

kanssa. Verkkokaupan vähäinen suosio selittyy mm. halusta nähdä ja kokea design-

tuotteet fyysisesti, toisin kuten muun kulutustavaran ostossa. 9 % vastaajista kertoi 

ostavansa designia myös ulkomailta. 

 

Yhdeksännessä kysymyksessä pyrittiin löytämään tekijöitä, mitkä vaikuttavat design-

tuotteiden ostopäätökseen. Monivalintakysymyksessä oli useita vastausvaihtoehtoja. 

Eniten ostopäätökseen vaikuttavat kyselyn mukaan kotimaisuus ja kauneus, molem-

mat keräsivät 26 % vastauksista. Myös ekologisuus, paikallisuus ja hinta koettiin 

melko tärkeänä vaikuttimena. Selkeästi vähiten painoarvoa annettiin tuotemerkille, 

vallitsevalle trendille ja blogeille.  

 

  

KAAVIO 3: Mitkä tekijät vaikuttavat design-tuotteiden ostoon 

 

Seuraavaksi siirryttiin Design Week Kuopioon liittyviin kysymyksiin. Kymmenennessä 

kysymyksessä selvitettiin, vierailivatko vastaajat viime keväisessä Design Week 

Kuopio-tapahtumassa. Vastaajista 45 % kertoi ottaneensa osaa tapahtumaan vuon-

na 2016 ja 13% ei ollut kuullut tapahtumasta lainkaan. Vastaajista 42 % ei vieraillut 

tapahtumassa mutta ilahduttavan pieni määrä oli täysin tietämätön Design Week 

Kuopiosta. Tämä varmisti kyselyn olleen juuri oikea paikka dialogin avaamiselle. 
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Seuraavaksi kysyttiin vastaajien aietta osallistua seuraavaan Design Week Kuopio-

tapahtumaan. Virhe huomattiin vastausvaihtoehdoissa vasta kyselyä suoritettaessa. 

Vastausvaihtoehtoina olivat: a) en tiedä, b) kyllä c) ehkä. Vaihtoehdoista puuttui siis 

kokonaan kielteinen vastaus. Vastausprosenteissa tämä näkyi lievänä hämmennyk-

senä. 50 % vastaajista kertoi halukkuudestaan ottaa osaa tulevaan tapahtumaan, 27 

% vastaajista valitsi vastausvaihtoehdon ehkä ja loput 23 % olivat sitä mieltä, etteivät 

tiedä. Virheestä johtuen ei saatu varmuudella tietoa kieltävästi vastaajien kokonais-

määrästä.  

 

Toiseksi viimeisessä kysymyksessä pyrittiin selvittämään odotuksia, jotka kohdistuvat 

tulevaisuuden muotoilutuotteisiin. Odotukset jakaantuivat suhteellisen tasaisesti. Eni-

ten toivotaan parempaa saatavuutta, selkeämpää viestintään kotimaisuudesta tai 

paikallisuudesta ja omaan tyyliin ja/tai sisustukseen sopivuutta. Toiminnallisuutta 

odottaa vain 9 % vastaajista.  

 

   

KAAVIO 4: Millaisia toivomuksia on tulevaisuuden design-tuotteille. 

 

Viimeisessä kysymyksessä tavoiteltiin palautetta Designmarket Joulukaupan järjestä-

jille. Monivalintakysymyksessä oli useita vastausvaihtoehtoja. Vastausten mukaan 

tunnelmaa pidettiin yleisesti ottaen mukavana ja kävijät olivat positiivisesti yllättyneitä 

käyntikokemuksesta Joulukaupassa. Jopa 12 % oli sitä mieltä, että design herätti 

mielenkiinnon ja 13 % löysi itselleen sopivan tuotteen. Vastaajista yli neljännes suo-
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sittelisi Joulukauppaa muille. 5 % vastaajista ei ollut etsinyt mitään tiettyä mutta oli 

ostanut silti jotain. 

 

Kysely tuotti hyödyllistä tietoa sekä opinnäytetyön tilaajalle, että Joulukaupan järjes-

täjille. Kyselyn tavoitteena oli avata vuoropuhelua alueellisesti designista kiinnostu-

neiden ja Design Week Kuopion kanssa sekä antaa palautetta Joulukaupan onnis-

tumisesta. 

 

Kyselyn tavoittaneet henkilöt ovat aidosti muotoilusta kiinnostuneita. Naisia oli selkeä 

enemmistö. Suurin osa kävijöistä olivat Joulukaupalla osto-aikeissa ja jakavat kiin-

nostuksen design-tuotteisiin mutta myös uteliaisuutta uuteen tapahtumaan oli havait-

tavissa. Lähestulkoon puolet vastaajista ostaa design-tuotteita enemmän kuin viisi 

kertaa vuodessa ja suosivat eritoten pop-up myymälöitä kivijalkamyymälöiden lisäksi. 

Verkkokauppa ei herättänyt vastaajissa kiinnostusta samassa määrin. Esteenä de-

signin ostolle nousivat eritoten hinnoittelu ja tuotteiden saatavuus. Tärkeimpinä teki-

jöitä ostopäätöstä tehdessä ovat tuotteen kotimaisuus, kauneus ja ekologisuus. Tule-

vaisuuden muotoilu-tuotteilta toivotaan entistä selkeämpää viestiä kotimaisuudes-

ta/paikallisuudesta ja parempaa saatavuutta. 

 

Joulukaupasta oli jäänyt kävijöille positiivinen kokemus. Erityisen hyödyllistä oli tieto 

Joulukaupan herättäneen mielenkiinnon designia kohtaan. Tämä kertoo Joulukaupan 

onnistuneen tavoitteissaan tuoda muotoilijoita lähemmäksi kuluttajaa ja nostaa muo-

toilun näkevyyttä.  

 

Joulukaupan kävijöillä oli myös selkää kiinnostusta Design Week Kuopiota kohtaan. 

Melkein puolet vastaajista oli vieraillut tapahtumassa keväällä 2016 ja vain 11 vas-

taajaa ei ollut kuullut lainkaan tapahtumasta. Virheestä huolimatta voin arvioida puo-

let vastaajista ottavan osaa seuraavaan Design Week Kuopio-tapahtumaan ja aina-

kin neljäsosa jäi pohtimaan. Kieltäytyvien (ei-kiinnostuneiden) määrä jäi virheen takia 

selvittämättä.  

 

Vuoropuhelun avaus toteutui hyvin. Kyselyn tulokset kertovat mm. kuluttajien ostotot-

tumuksista, toiveista ja moitteista muotoilutuotteiden suhteen ja näitä tapahtuma pys-

tyy hyödyntämään jatkossa suunnitellessaan seuraavaa tapahtumaa tai luodessaan 
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sille strategiaa. Design Week Kuopio ei kuitenkaan ole pelkästään yritysten myyntita-

pahtuma. Tapahtuma haluaa nostaa muotoilun näkyvyyttä, luoda uusia mahdolli-

suuksia sen avulla ja hyödyntää alueellista osaamista. Tällöin on tärkeää ymmärtää 

myös alueellisesti asukkaiden intressit ja pyrkiä kohtaamaan sekä toiveet että moit-

teet.  

 

Kyselyyn olisi voinut olla mahdollista saada suurempi määrä vastaajia muutamasta 

seikasta johtuen. Yhtenä vaikuttavana tekijänä oli aikataulu, ei ollut mahdollisuutta 

suorittaa kyselyä Joulukaupalla sen kaikkina aukioloaikoina. Myös kyselyn valmistu-

minen viivästyi aiemmin mainituista syistä. Olisi voinut olla mahdollista saada hieman 

enemmän vastaajia, jos Joulukaupalle olisi voinut jättää kyselylomakkeen ja palaute-

laatikon. Järjestäjät eivät löytäneet sillä tilaa, joten siitäkin syystä ideasta jouduttiin 

luopumaan. 

 

Vastaajien määrään vaikutti myös hiljaiset arkipäivät. Ostoskeskuksen yläkerrassa on 

tyhjiä liiketiloja ja asiakkaita kävi välillä harvakseltaan. Käytössä ei ollut pöytää/ stän-

diä, jolla olisi voitu saada huomiota enemmän ja markkinoida samalla Design Week 

Kuopiota. Ennen kyselyn suorittamista hankittiin kaksi puista kirjoitusalustaa, joten 

kyselylomakkeet pystyttiin tarjoamaan täyttöön maksimissaan kahdelle vastaajalle 

yhtä aikaa. Jos käytössä olisi ollut pöytä ja toinen haastattelija, kyselyyn olisi voinut 

vastata kerralla useampi. Keskustellessa vastaajan kanssa, saattoi kaupasta poistua 

5-8 henkilö samaan aikaan eikä heitä voitu pyytää yhtä aikaa vastaamaan kyselyyn. 

 

 

6.2 Haastattelut 

 

Design Week Kuopion tuotannosta vastaavalle Laura Pakariselle, joka toimii myös 

tapahtuman taustalla toimivan Itä-Suomen Muoto ry:n puheenjohtajana, suoritettiin 

täysin strukturoitu haastattelu sähköpostin välityksellä (LIITE 2). Haastattelussa ava-

taan ensin haastateltavan taustoja ja näkemyksiä yhdistyksen toimintaan. Tämän 

jälkeen pyritään saamaan selkeä näkemys tuottajalta tapahtuman nykyhetkestä ja 

tulevaisuudesta. 
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Laura Pakarinen on koulutukseltaan vaatetussuunnittelija. Hän valmistui Kuopion 

Muotoiluakatemiasta AMK artenomiksi (1996) ja myöhemmin Taideteollisessa kor-

keakoulussa (2007) taiteen maisteriksi. Uransa hän aloitti P.T.A:lla Kuopiossa ja on 

työskennellyt muodin parissa, kunnes maisteriopinnoissa keskittyi toiminnallisiin vaat-

teisiin. Viimeiset 10 vuotta, ennen Design Week Kuopiota, Pakarinen suunnitteli erä- 

ja metsästysvaatteita. 

 

Pakarinen kertoo vaihtaneensa intressejään metsästysvaateista muotoilun fasilitoin-

tiin, koska hän kaipasi vaihtelua ja uutta näkökulmaa elämäänsä. Pakarinen kertoo 

ympäriltään puuttuneen sellainen yhteisö, johon hän kuuluisi eikä hän tuntenut koti-

kaupunkinsa toimijoita. Toinen syy lähteä mukaan Itä-Suomen Muoto ry:n toimintaan 

löytyi Pakarisen halusta laajentaa ja syventää ymmärrystään muuttuvassa maailmas-

sa, jossa myös muotoilijan työ on murroksessa.  

 

Pakarinen uskoo, että muotoilun uudistamisen, aseman ja sen vaikuttavuuden lisää-

miseksi tarvitaan yhteiskunnassa yhteistyötä. Design Week Kuopio sai alkunsa kesä-

kuussa 2015, kun Pakarinen laittoi ensimmäisen viikon päivämäärät kalenteriin muo-

toilun ja arkkitehtuurin läänintaiteilija Anu Muurisen kanssa. Pian sen jälkeen Pakari-

nen ja Muurinen perustivat Itä-Suomen Muoto ry:n kahdeksan muun muotoilijan 

kanssa. Yhdistyksen tehtäväksi tuli järjestää savolaista muotoilun viikkoa. Yhdistys 

koetaan luontevana taustayhteisönä tapahtumalle ja alueen muotoilun edistämiselle.   

 

Itä-Suomen Muoto ry on tarkoitettu muotoilun alalla toimiville ammattilaisille. Yhdis-

tyksen varsinaiseksi jäseneksi voivat hakea alalle koulutetut muotoilun ammattilaiset. 

Perusvaatimuksena on artenomi / muotoilija AMK tai muotoilun alan korkeakoulutut-

kinto. Myös muotoilun alalla merkittävää työtä tekevä henkilö voi olla jäsen, vaikka 

hänellä ei olisi muotoilijan koulutusta. Muotoilun yliopistojen ja ammattikorkeakoulu-

jen opiskelijat voidaan hyväksyä opiskelijajäseniksi. 

 

Itä-Suomen Muoto ry, lempinimeltään Savolainen Suoraviiva, on Pakarisen mielestä 

täysin uniikki ja vastaavaa toimijaa ei Itä-Suomen alueelta löydy. Kattojärjestö Teolli-

suustaiteen Liitto Ornamo valvoo ja kehittää alaa valtakunnan tasolla. Itä-Suomen 

Muoto ry keskittyy alueellisiin haasteisiin. 
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Pakarinen kertoo yhtäaikaisen hallitustyöskentelyn ja tapahtumatuottamisen olevan 

saumatonta. Hän kokee hyvin tärkeänä pystyä samalla strategiatyöhön ja päätöksen-

tekoon. Tapahtumatyöskentely on hektistä ja joustava hallitustyö on välttämätöntä. 

Yhdistyksen hallituksen ominaisuus on juuri nopea ja ketterä tapa tehdä töitä. Halli-

tuksessa ollaan Pakarisen mielestä hyvin sitoutuneita ja tavoitehakuisia.  

 

Pakarisen mielestä Design Week Kuopio on suunnattu hyvin laajalle joukolle erilaisia 

toimijoita, kuten Savolainen Suoraviiva –tunnuskin osoittaa kolmea keskeistä kohde-

ryhmäkärkeä: 1. muotoilijoille, 2. suurelle yleisölle ja 3. yrityksille ja yhteisöille. Kuopio 

on keskeinen osa toimiessa tapahtuman näyttämönä. 

 

Kysyttäessä eroja ensimmäisen ja toisen Design Week Kuopion välillä, Pakarinen 

kertoo vuoden 2017 tapahtuman olevan paljon selkeämpi ja hallitumpi kokonaisuus 

kuin ensimmäisellä kerralla keväällä 2016. Pakarinen kertoo, että ohjelmaa oli saatu 

vähemmän kuin viime vuonna mutta ohjelmasisältö koettiin vaikuttavammaksi. Laura 

kokee onnistuneensa tavoitteessaan kehittää Design Week Kuopiosta ammatillinen 

ja valtakunnallisesti vaikuttava muotoilun tapahtuma. Rahoitustilanne koettiin myös 

parempana kuin 2016, omarahoitusosuus ja kokonaisbudjetti kasvoivat mutta talkoo-

työllä on ollut suuri vaikutus. Pakarinen myöntää, ettei tavoite palkanmaksun mahdol-

lisuudesta vielä toteutunut. 

 

Pakarinen kertoo avoimesti ongelmista, joita hän on kohdannut tapahtuman tuotan-

nossa. Tehtäessä vapaaehtoisena työtä, ihmiset eivät välttämättä sitoudu ja aikatau-

lussa pitäytymistä pidetään ajoittain hankalana. Pakarisen mielestä työn tekeminen 

vaatii topakkaa tarttumista ja rohkeutta tarttua toimeen ja toteuttaa. Myös kokonais-

kuvan hallinta on tärkeää. 

 

Pakarinen korostaa palkattujen tuottajan ja toiminnanjohtajan tärkeyttä, jotta tapah-

tuma pystyisi kehittymään. Pakarisen mielestä Design Week Kuopio tarvitsee päte-

vän tuottajan, joka ymmärtää bisnestä, muotoilua ja muotoilun sektoria.  

 

Onnistuakseen tapahtumana se tarvitsee Pakarisen mielestä rahaa, sopivia tekijöitä, 

onnea ja hyvät yhteistyökumppanit. Design Week Kuopio voi kasvaa merkittäväksi 

sillan rakentajaksi kaupungin, yritysten ja muotoiluosaamisen välillä ja luoda todellis-
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ta elinvoimaisuutta ja lisäarvoa laaja-alaisesti. Tuottaja Laura Pakarinen kertoo ole-

vansa positiivisesti yllättynyt vuoden 2017 tapahtuman sisällöstä. Pakarisen mielestä 

viestintää tulee kehittää jatkossa. 

 

Pakarisen mielestä muotoilun asema ei ole niin hyvä kuin se voisi olla pohjois-

savossa ja kokee että työtä on vielä paljon tehtävänä. Mutta kokee myös yhdistyksel-

lä ja tapahtumalla olevan hyvät lähtökohdat kehittyä, jos tulevaisuutta rakennetaan 

yhdessä. Pakarinen visioi Kuopion voivan kasvaa Suomen design-pääkaupungiksi ja 

koko maailman olevan avoinna. 

 

Haastattelu tuottaja Laura Pakarisen kanssa kertoi kattavasti tapahtumatuotannon 

nykytilasta. Haastattelun ja SWOT-analyysin perusteella, sekä yhdistys että tuottajat 

ovat melko samaa mieltä nykyhetkestä ja pystyvät arvioimaan tapahtumaa rakenta-

vasti. Tuottajalla kokee tärkeänä saada rahoitusta, jotta yhdistys pystyisi palkkaa-

maan tuottajan ja toiminnanjohtajan. Toiminnanjohtajan tehtäväalue ulottuu koko yh-

distyksen toimintaan ja tuottaja toimisi Design Week Kuopio-tapahtuman tuotannos-

sa. Tämä vähentäisi talkootyön määrää ja sitoutuminen tehtäviin olisi mahdollisesti 

suurempaa. Yhdistys on hakenut rahoitusta yhdistystoimintaan ja Design Week Kuo-

pio-tapahtuman tuotantoon mutta apurahojen suuruudet eivät ole vielä mahdollista-

nut palkanmaksua. Tuottaja toimii myös puheenjohtajana yhdistyksessä, joten hänel-

lä on selkeä ymmärrys siitä mitä tapahtuu kummallakin osa-alueella. Tämä voi lisätä 

stressiä ja alentaa jaksamista yleisellä tasolla. 

 

Teemahaastattelu Saurum Oy:n muotoilujohtajalle suoritettiin yhtenä osana tutki-

muksia. Haastattelu kesti noin 40 minuuttia ja runkona käytettiin aiemmin haastatel-

tavalle lähetettyä haastattelupyyntöä (LIITE 3). Haastattelun vaihtuessa täysin struk-

turoidusta haastattelusta teemahaastatteluksi, haastattelun rakennetta oli mahdollis-

taa laajentaa kuuntelemalla haastateltavaa ja ohjailemalla haastattelun kulkua sen 

tarjoamien tilanteiden mukaan.  

 

Heikki Hartikainen on toiminut Saurum Oy:ssä jo vuodesta 1986 lähtien. Työssään 

hän vastaa tällä Lumoava-tuotemerkin tuotekehityksestä. Hän on myös liittynyt Itä-

Suomen Muoto ry:n jäseneksi 2016 ja häntä on houkuteltu mukaan yhdistyksen halli-

tukseen mutta toistaiseksi oma työ vie tällä hetkellä henkistä pääomaa siinä mitta-
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kaavassa, ettei se ole vielä mahdollista. Hartikainen kertoo arvostavansa harkittua ja 

yksinkertaista muotoilua, johon he myös yritystoiminnassaan tähtäävät. Design ei 

myöskään ole myöskään Hartikaisen mielestä ole selkeä tarve, elinehto, vaan onnis-

tuneella muotoilutuotteella luodaan kuluttajalle tarve ostaa kyseinen tuote, jolla halu-

taan erottua ja kaunistautua.  

  

Hartikainen kertoo yrityksen odottavan yhteistyökumppanuudelta Design Week Kuo-

pion kanssa eritoten yrityksen ja yleisesti ottaen muotoilun tunnettavuuden rajua li-

säämistä Kuopiossa. Yritys haluaa selkeästi erottua massayrityksistä ja heidän tuot-

teista ja kokee tärkeänä tuoda omaa suunnittelua ja tuotantoa tunnettavaksi. Harti-

kainen kokee tärkeänä osallistua nimenomaan Design Week Kuopio-tapahtumaan, 

sillä se on Kuopiolainen riippumaton tapahtuma ja tasa-arvoinen kaikkia toimijoita ja 

yhteistyökumppaneita kohtaan. Saurum Oy kokee tarvetta nostaa yleisön silmissä 

tietoisuutta toiminnastaan ja tuotteistaan ja yritys tekee jatkuvasti töitä sen eteen.  

 

Hartikainen ei ole kokenut ristiriitaa olemalla yhdistyksen toiminnassa mukana ja sa-

maan aikaan yhteistyökumppanina olosta. Hän delegoi tapahtumaan liittyviä tehtäviä 

alaisille ja tällä hetkellä 2-3 henkilöä toteuttaa yhteistyötä Design Week Kuopion 

kanssa. Hartikaisen mielestä yhteistyö Design Week Kuopion kanssa on ollut erittäin 

mieluisaa ja antoisaa.  

 

Kevään 2017 tapahtumaan Saurum Oy järjestää viimevuotiseen tapaan avoimia vie-

railuja tapahtumaviikon jokaisena arkipäivänä. Vierailuun mahtuu 10 henkilöä kerralla 

ja osallistuminen vaatii ennakkoilmoittautumisen. Hartikainen kertoo heidän itse ide-

oineen sisältöä ja kokivat viime vuotisen ratkaisun olleen hyvä ja siksi toteuttavat 

saman sisällön tänä vuonna. Hartikainen kuitenkin kokee tarvetta muuttaa heidän 

tarjoamaa sisältöä ensi vuoden tapahtumaan. Hän ideoi työpajoja ja mahdollisesti 

suunnittelukilpailua, pitäen katseen 2018 syksyllä tapahtuvaan Lumoava-tuotemerkin 

10-vuotissyntymäpäivään. Rajattu määrä osallistuja ja ennakkoilmoittautuminen luo-

vat myös kiinnostusta, isoille massatapahtumille yrityksellä ei ole tiloja.  

 

Kysyttäessä Hartikaiselta, kuinka muotoilu tällä hetkellä näkyy Kuopiossa, nousi sel-

keäksi toiveeksi muotoilualan tunnettavuuden lisääminen nimenomaan kuluttajien 

keskuudessa. Hartikainen on yllättynyt siitä, kuinka pimennossa kuluttajat ovat kau-



 

 

39
 

pungissa tapahtuvaan osaamiseen, yrityksiin ja muotoiluun liittyen. Kuopiossa on 

muotoilualan oppilaitoksia, joiden opiskelijoita myös kaupungissa työllistetään ja tie-

toisuutta tästä osaamisesta ja mahdollisuuksista tulisi lisätä. Hartikainen ehdottaa 

myös selkeän strategian luomista muotoilun tunnettavuuden lisäämiseksi eri yritysten 

kesken. Hartikaisen mielestä Design Week Kuopion yksi tehtävä on tehdä Kuopiolai-

sia yrityksiä tunnetuksi yleisön keskuudessa.  

 

Saurum Oy kokee erittäin tärkeä osallistua erilaisiin tapahtumiin ja hyväntekeväi-

syyshankkeisiin. He ovat ottaneet osaa mm. Lastensairaalan ja Hope Finland toimin-

taan viimeisen muutaman vuoden aikana. Uusimpana hyväntekeväisyyskohteena on 

Startup Refugees, jossa pyritään parantamaan turvapaikanhakijoiden ja maahan-

muuttajien työllisyyttä ja yrittäjyyttä. Heikkinen kokee auttamisen tärkeänä ja yrityksil-

lä olevan muutakin yhteiskunnallista vastuuta kuin pelkkä tuloksen tavoitteellisuus ja 

palkanmaksu. Hyvän omantunnon lisäksi tämä nostaa näkyvyyttä, vaikka ei välttä-

mättä myyntiä nostaisikaan. Heikkisen mielestä yritysten tulisi omien mahdollisuuk-

siensa mukaan auttaa ja rakentaa yhdessä yhteiskuntaa.  

 

Heikkinen kertoo Design Week Kuopion etsivän uomiaan kasvun myötä. Hänen mie-

lestään seuraavan 3-5 vuoden päästä pystyy vasta antamaan selkeitä analyysejä 

onnistumisesta ja tuottamaan strategiaa. Design Week Kuopio etsii vielä askelmerk-

kejään ja virkeällä yhteistyöllä rakentuu haluttavaksi vuosien saatossa. Heikkisen 

mielestä Design Week Kuopiota ei voi vertailla esimerkiksi vastaavanlaisen tapahtu-

man, Helsinki Design Weekin kanssa, sillä ne ovat täysin eri mittakaavoissa ottaen 

huomioon asukkaiden ja yritysten määrät. Heikkinen pitää tärkeänä suhteuttaa ta-

pahtumaa nimenomaan pohjois-Savon mittakaavoihin.   

 

Hartikaisen haastattelun tulokset antavat kuvan aktiivisesta ja yhteiskunnallisesta 

valveutuneesta keskisuuresta yrityksestä, jolla on suuri halu ottaa osaa erinäisiin 

toimintoihin erityisesti yrityksen ulkopuolella. He ovat olleet erittäin tyytyväisiä yhteis-

työkumppanuuteen Design Week Kuopion kanssa ja kokevat saaneensa halutun nä-

kyvyyden ostetulla kumppanuudella. Saurum Oy kokee tärkeänä nostaa alueella si-

jaitsevia yrityksiä tasavertaisesti ja siksi arvostaa Design Week Kuopion toimintaa 

riippumattomana toimijana. Yhteistyökumppani saa itse muotoilla oman tapahtuman-

sa ja yhteistyö tapahtuman tuottajan kanssa on sujunut mutkattomasti. Haastattelua 
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suorittaessa ei noussut selkeitä kehityspisteitä yhteistyön parantamiseksi, vaikka 

esimerkkejä siihen suorilla kysymyksillä tavoiteltiin. Tämä kertonee, ettei yhteistyön 

kehittämiseen ole vastaajan puolelta tarvetta tällä hetkellä. Sen sijaan yritys pitää 

tärkeänä uudistaa omaa ohjelmasisältöään, jotta mielenkiinto yritykseen säilyy tapah-

tuman kävijöillä. Ohjelmasisällön uudistaminen tarjoaisi mahdollisuuden dialogille niin 

kävijöiden kuin tapahtuman tuottajien parissa. Dialogi Design Week Kuopion ja tä-

män kyseisen yhteistyökumppanin välillä näyttäisi toimivan hyvin mutta se ei tarkoita, 

etteikö uusia mahdollisuuksia vuoropuhelun syventämiseksi olisi löydettävissä ja ke-

hitettävissä. 

 

 

6.3 Dialogi ja strategia 

 

Tutkimuksista saatujen tuloksien avulla Design Week Kuopio pystyy kehittämään dia-

logiaan tulevaisuudessa ja hyödyntämään tuloksia kootusti strategiatyöskentelyssä. 

Nykytilanteen selkeällä näkemyksellä luodaan pohjaa ja tiedetään mitkä ovat selkeät 

kehityspisteet tällä hetkellä. 

 

Kävijäkyselystä saatua tietoa voidaan kohdistaa etenkin ohjelmasisällön suunnitte-

lussa, kyselyn avulla tiedetään mitä kuluttajat toivovat tuotteilta ja mitä tulevaisuuden 

muotoilulta odotetaan. Tätä tietoa Design Week Kuopio pystyy jakamaan toimijoiden 

ja yhteistyökumppaneiden kesken esimerkiksi ohjelmasisältöä rakentaessa ja jo oh-

jelmahaun aikana.  

 

Haastatteluista nousi esille selkeä tarve tapahtumalle. Design Week Kuopio koetaan 

hyvin tarpeelliseksi tällä alueella ja sille on selkeä kysyntä sekä yrittäjien että kävijöi-

den kokemana. Yhteistyökumppani kokee tärkeänä osallistua tapahtumaan, joka 

edistää muotoilua riippumattomasti, ja tuottaja puolestaan on hyvin sitoutunut raken-

tamaan Design Week Kuopiosta valtakunnallisesti merkittävää muotoilun keskipistet-

tä. Haastattelut myös syventävät SWOT-analyysistä saatua tietoa tuotannon ongel-

mista, joihin pystytään kiinnittämään enemmän huomiota jatkossa. Näitä ongelmia 

olivat mm. viestintä, aikataulutus ja resurssit. 
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Tärkeää on myös erottaa tapahtuman ja tapahtumaa tuottavan yhdistyksen kehitys-

pisteet ja strategiat. Sekä yhdistys että tapahtuma ovat nuoria ja tavoittelevat kasvua 

sekä hankkeiden määrässä, että tapahtuman kasvattamisessa. Yhdistyksen hallitus-

työskentely ja heidän tekemät ratkaisut heijastuvat suoraan tapahtumatuotantoon ja 

muihin hankkeisiin. 

 

Tapahtuma tarvitsee pikaisesti palkatun tuottajan, joka pystyy aloittamaan strategia-

työskentelyn yhteistyössä yhdistyksen hallituksen kanssa. Kehitystyö tarvitsee aikaa 

ja sitoutumista sellaisella mittakaavalla mihin talkootyövoiman resurssit eivät riitä. 

Design Week Kuopio-tapahtumalla on kokemuksia sitouttamisen vaikeudesta, puut-

teellisista johtamistaidoista ja tekijöiden jaksamisesta. Palkatulla tuottajalla pystyisi 

vaikuttamaan näihin ongelmakohtiin ja luomaan tuotannosta selkeämmän ja tavoit-

teellisemman. 

 

Tämän kehittämistehtävän tarkoituksena ei ollut luoda toimintasuunnitelmaa tai vies-

tintäsuunnitelmaa. Kehittämistehtävä avaa näkökulmia tapahtuman strategiseen 

suunnitteluun, dialogiin ja nykytilanteeseen. 

 

6.4 Kehittämisehdotukset 

 

Tutkimukset ovat osoittaneet useita kohtia kehittämistyön tarpeellisuudelle. Esitän 

aluksi ehdotuksia strategiatyöhön, jonka jälkeen esitän muutamia erilaisia keinoja 

dialogin kehittämiseen ennen tapahtumaa ja sen aikana. Ideoin myös uusia toimin-

tamalleja ja sisältöratkaisuja tulevaisuuteen katsoen. 

 

Tapahtumalla on olemassa selkeä visio tulevasta mutta tuotantotiimillä ei toistaiseksi 

ole ollut kaikkia mahdollisia keinoja käytössä sen saavuttamiseksi. Strategiatyösken-

telyä on tulevaisuudessa tehtävä monella eri tasolla ja ensiksi aloitettava perusteista. 

Miksi, miten ja mitä? Design Week Kuopio tarvitsee viestintäsuunnitelman ja toimin-

tasuunnitelman vähintään seuraavalle kahdelle vuodelle. Tähän Design Week Kuo-

pio tarvitsee erikseen palkatun tuottajan ja toiminnanjohtajan, joka toimisi kontaktina 

yhdistyksen hallitukseen. Tuottaja toimisi hallituksen alaisuudessa mutta ei osallistui-

si hallitustyöskentelyyn, näin osaamista ja vastuuta jaettaisiin. Täten tieto ei ole vain 
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yhden ihmisen hallussa ja jaksaminen on helpompaa hektisessä työympäristössä. 

Toistaiseksi yhdistys ei ole onnistunut tavoitteissaan saada rahoitusta Design Week 

Kuopio-tapahtuman tuottajalle ja toiminnanjohtajalle. Toimintasuunnitelma ja viestin-

täsuunnitelma on mahdollista luoda myös nykyisen tiimin tuottamana mutta resurssit 

ovat tällä hetkellä hyvin rajalliset, joten toivottua lopputulosta ei välttämättä saavute-

ta. On mahdollista myös jatkaa kehittämistyötä toisessa opinnäytetyössä, jos Itä-

Suomen Muoto ry toivoo nopeita ratkaisuja. Seuraavan opinnäytetyön tuloksena nä-

mä suunnitelmat voisivat konkretisoitua manuaaleiksi. Tämäkin menetelmä vaatii laa-

jalti resursseja sekä yhdistyksen että tapahtuman tuotantoon osallistuvilta henkilöiltä, 

joten on luotava erittäin tarkka aikataulu ja suunnitelma, jotta prosessi olisi mahdollis-

ta. 

 

Tällä hetkellä tuotantotiimi koostuu useista kiireisestä henkilöstä, jotka tekevät tapah-

tumaa vapaa-ajallaan omista yrityksistään/päivätöistään/opinnoistaan. Resurssien 

vajavaisuus hankaloittaa sitouttamaan tekijöitä ja panostus vapaaehtoistyönä on ilmi-

selvästi alhaisempaa, kuin palkatulla henkilöstöllä. Myös tuotantotiimin suuruus vai-

keuttaa projektinhallintaa, johtamista ja viestintää. Osa tuotantotiimiin kuuluvista hen-

kilöistä ovat myös hallituksessa, joten tämä lisää vastuun ja tehtävien määrää ja vai-

kuttaa jaksamiseen. 

 

Tapahtumaa tuottavan yhdistyksen olisi hyvä suunnitella ohjelmarunkoa vähintään 2 

vuotta nykyhetkestä eteenpäin ja hakea rahoitusta ennakoivasti. Esimerkiksi vuonna 

2017 tulisi hakea rahoitusta kevään 2019 tapahtumalle. Näin rahoitus järjestyisi en-

nen tapahtumatuotannon aloitusta ja mahdollistaisi parhaimmassa tapauksessa pal-

kanmaksun koko tuotannon ajalle. Nyt rahoitusta on haettu tapahtumaa edeltävänä 

syksynä tai myöhemmin tapahtuma-tuotannon aikana ja hakuprosessit kestävät 

usein kuukausia. Sen lisäksi että tuotanto vie resursseja ja jaksamista talkootyöläisil-

tä, apurahojen hakemisprosessit ovat aikaa vieviä ja kuormittavat paljon hallitusta. 

 

Design Week Kuopio on hieman pettynyt saamaansa näkyvyyteen ja tavoittelee 

aiempaa suurempaa näkyvyyttä mediassa. Tapahtuma myös toivoo Kuopion kau-

pungin tukevan tapahtumaa enemmän ja osoittavan kiinnostusta uuden tapahtuman 

tukemiseksi. Osaksi toimintasuunnitelmaa ja viestintäsuunnitelmaa tulee luoda sel-
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keä prosessikuvaus tapahtuman jalkauttamisesta Kuopioon ja tunnettavuuden lisää-

misestä. Tässä on myös mahdollisuus erillisille kehittämistehtävälle. 

 

Sponsoreiden, yhteistyökumppaneiden ja toimijoiden kuuntelu on tärkeää. Näiden 

tahojen osallistaminen tapahtumatuotantoon voi parhaimmillaan tuottaa aivan uusia 

ideoita, luoda uusia verkostoja ja pitkäkestoisia suhteita. Yhteissuunnittelu on tärkeä 

osa nykypäivän onnistunutta palvelukehitystä ja palveluiden suunnittelua, jotta palve-

lut vastaavat aidosti käyttäjien tarpeita (Tuulaniemi 2011, 116-117). Tapahtuman 

toimijoille ja yhteistyökumppaneille voisi järjestää ohjelmahaun alkaessa esimerkiksi 

sparraus-iltoja ja yhteissuunnittelupalavereita, jossa toimijat tapaisivat toisiaan ja De-

sign Week Kuopion tuottajia. Näin verkostoja voisi vahvistaa ja mahdollisesti synnyt-

tää kokonaan uusia ohjelmasisältöjä.  

 

Tapahtuman teeman valinta suoritetaan vuosittain yleisön äänestyksellä, joka on hy-

vä keino dialogin aikaansaamiseksi. Vuorovaikutuksellisuutta voisi lisätä tapahtuman 

suunnitteluun ja sisällön luomiseen myös järjestämällä esimerkiksi muotoiluun liittyviä 

suunnittelukilpailuja. Design Week Kuopion tuotantotiimi suunnitteli kevään 2017 ta-

pahtumaan oman tuotemalliston tiimin ideoiden pohjalta. Tähän ideointi-ja tuotekehi-

tysprosessiin voisi jatkossa osallistaa tavallisia kuluttajia perheineen mm. sosiaalisen 

median kanavia hyödyntäen (äänestys) ja suunnittelukilpailujen tai avoimien työpajo-

jen keinoin. Suunnittelu-kilpailujen ja työpajojen avulla myös koululaiset ja pienem-

mät lapset voisivat osallistua luovaan työhön ja koulut, päiväkodit ja nuorisotalot voisi 

kutsua mukaan yhteistyöhön. Suunnittelukilpailun voisi kohdistaa myös muotoilijoille 

ja kuluttajat voisivat äänestää mieleistään tuotetta sosiaalisessa mediassa, joka 

mahdollisesti palkittaisiin vuoden muotoilutuotteena. 

 

Design Week Kuopio on kerran vuodessa järjestettävä viikon mittainen tapahtuma 

mutta ympärivuotinen yhteydenpito, esimerkiksi uutiskirjeen, videoblogin tai perintei-

sen blogin muodossa loisi lisää dialogia tapahtuman kävijöiden, yhteistyökumppanei-

den ja toimijoiden kanssa. Vuorovaikutus on aiemmin tapahtunut vuoden mittaan so-

siaalisen median välityksellä (Facebook).  

 

Tapahtuman aikana vuorovaikutuksellisuutta on mahdollista lisätä usein eri keinoin. 

Alati uudistuvan digitalisaation myötä, tapahtumaan voisi osallistua etänä esimerkiksi 
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verkko-seminaarien (webinaarien) avulla. Näin tapahtuma voisi tavoittaa henkilöitä 

joilla ei ole mahdollisuutta osallistua tapahtumaan paikan päällä. Tapahtuman aikai-

set live-lähetykset ja videoblogit sosiaalisessa mediassa luovat myös osaltaan dialo-

gia. 

 

Dialogin lisäämiseksi suosittelisin myös keräämään palautetta aiempaa suuremmalla 

mittakaavalla. Ensimmäisen tapahtuman jälkeen kysely lähetettiin ainoastaan toimi-

joille. Arviointeja tapahtuman sujuvuudesta olisi tärkeää saada myös kävijöiltä ja yh-

teistyökumppaneita. Tätä olisi hyvä toistaa vuosittain, jotta saadaan aikaiseksi vertai-

lua ja sen avulla löytää kehityspisteet ja tehdä tarvittavia muutoksia toimintaan. 

 

Tapahtuman sisällön rakentaminen on toistaiseksi ollut pitkälti toimijoiden varassa 

vähäisen rahoituksen takia. Oma sisällöntuotanto toisi mahdollisuuden osallistaa ta-

pahtuman kävijöitä ja mahdollisesti yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä aivan uu-

della tavalla. Omalla sisällöntuotannolla Design Week Kuopio pystyisi luomaan omia 

perinteitä ja rikastuttaa tapahtuman sisältöä pelkän teeman rajaamisen ja toimijoiden 

ohjelmatarjonnan lisäksi. Sisällöntuotanto lisäisi myös työllisyyttä esimerkiksi osta-

malla palveluita taiteilijoilta, tapahtumatuottajilta ja muotoilijoilta. Tapahtuman sisällöl-

lä ja tapahtuman ympärillä olevien elementtien tulisi olla yhtenäisiä. Rohkealla, oma-

peräisellä ja innovatiivisella omalla sisällöllä voidaan myös herättää mielenkiinto ra-

hoitusta haettaessa ja medianäkyvyyttä tavoiteltaessa. 

 

Design Week Kuopio on profiloitunut voimakkaasti ainoastaan muotoiluun. Eräänä 

tulevaisuuden mahdollisena strategiana koen, että ohjelmasisältöä voisi hakea myös 

muotoilun ulkopuolelta kuitenkaan siirtämättä painopistettä siitä pois. Design Week 

Kuopiolla on ympärillään erittäin hyvät verkostot ja sidosryhmät taiteen-ja kulttuurin 

kentiltä. Luomalla avarakatseisemmin yhteistyötä alueen taiteilijoiden, luovien alojen 

yrittäjien ja yhteisöjen kanssa, Design Week Kuopio pystyisi kasvamaan näkyväm-

mäksi muotoilu-ja kulttuuritapahtumaksi. Yhteistyöstä hyötyisivät molemmat osapuo-

let, tapahtuman kävijät mukaan lukien. 

 

Haastattelu Saurum Oy:n Heikki Hartikaisen kanssa loi idean yhteiskunnalliselle vas-

tuulle. Myös tapahtumat voivat ottaa yhteiskunnallista vastuuta ja Design Week Kuo-

piolla olisi tähän hyvät edellytykset. Tapahtuma sekä sen takana toimiva yhdistys 



 

 

45
 

kannustaa monialaiseen ja laajaan yhteistyöhön, yhteiskehittelyyn ja verkostoitumi-

seen. Design Week Kuopion sisällöt tähän asti ovat liittyneet mm. teolliseen muotoi-

luun, muotiin, arkkitehtuuriin, teknologiaan, graafiseen suunnitteluun ja palvelumuo-

toiluun. Koen että tulevaisuudessa olisi mahdollista ottaa huomioon aiemmin lueteltu-

jen sisältöjen lisäksi hyväntekeväisyys ja kierrätys. Vähävaraisten perheiden lapset 

harvoin pääsevät osallistumaan maksullisiin tapahtumiin ja työpajoihin. Heidän kyn-

nystään osallistua voisi madaltaa luomalla ilmaista ohjelmasisältöä etenkin alueilla, 

joissa lasten osallistuminen kulttuurin pariin on vähäisempää. Hyväntekeväisyyttä ja 

kierrätystä voisi toteuttaa myös esimerkiksi vaate-ja lelukeräyksen järjestämisellä, 

jolloin lahjoituksena saadut vaatteet ja lelut toimitettaisiin ennalta sovittuun hyvänte-

keväisyyskohteeseen tai suoraan vähävaraisille perheille.  

 

Se millaista vuorovaikutusta luo, rakentaa organisaation brändiä. Siksi myös hyvällä 

tarinalla on erityinen paikka. Organisaation tarina on parhaimmillaan niin kiehtova, 

koukuttava tai omaperäinen, että se luo ympärilleen todellisen yhteisön. Kun hyvää 

tarinaan yhdistetään taitava sekä ennen kaikkea älykäs datan hyödyntäminen, ollaan 

varmasti oikealla tiellä vuorovaikutteisen liiketoiminnan rakentamisessa. Datan avulla 

voidaan kuulla sellaisetkin yleisöjen ja sidosryhmien toiveet, odotukset tai mielipiteet, 

joita organisaatio ei välttämättä suoran palautteen muodossa tai itse pyytämällä saisi. 

(Riikonen, 2016) 

 

 

7 POHDINTA 

 

 

Tässä kehittämistehtävässä kysyttiin, millaista Design Week Kuopion dialogi on ollut 

ja kuinka sitä voi kehittää. Tutkimusten edetessä ja kehitysideoiden muodostuessa, 

kokonaiskuva tapahtuman tarpeista monipuoliselle strategiatyölle ja avoimelle vuoro-

puhelulle avautuivat. Kävijäkysely ja haastattelut olivat onnistuneita ja antoisia valin-

toja metodeiksi dialogin tutkimiselle. Tapahtuma ei ole aiemmin panostanut vuoropu-

heluun opinnäytetyön tarjoamalla mittakaavalla. 
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Loppuarvioinnin tarkoitus on osoittaa, miten kehittämistyössä onnistuttiin. Arviointi on 

suunnitelmallista tiedonkeruuta ja kerätyn tiedon tulkintaa. Saatujen tulosten määri-

tettyihin kriteereihin vertailemalla voi arvioida kehittämistoimien vaikutuksia ja kehit-

tämistyön etenemistä. Arvioinnissa useimmiten tarkastellaan esimerkiksi kehittämis-

työn suunnittelua, tavoitteiden selkeyttä ja niiden saavuttamista, kehittämisessä käy-

tettyjä menetelmiä, toiminnan johdonmukaisuutta, vuorovaikutusta ja sitoutumista. 

(Ojasalo ym. 2015, 47.) 

 

Ensimmäiset tapaamiset opinnäytetyön tilaajan kanssa olivat syksyllä 2016. Tutki-

mustavoite kuitenkin muuttui työn tilaajan toiveesta syksyn mittaan ja lopullinen ver-

sio muotoutui talvella. Ensimmäisen osa tutkimuksia aloitettiin joulukuussa 2016 ja 

alkuperäisenä tavoitteena oli saattaa kehittämistehtävä päätökseen ennen kevään 

2017 tapahtumaa. Suunniteltu aikataulu ei kuitenkaan toteutunut ja kehittämistehtä-

vän tutkimusten loppuvaiheessa oli meneillään toinen Design Week Kuopio-

tapahtuma. Aikatauluun vaikuttivat mm. sairastumineni ja kiireinen työtilanteeni. Mi-

nun olisi pitänyt suunnitella ajankäyttöäni tarkemmin ja vähentää muiden töiden mää-

rää merkittävästi, josta syystä en onnistunut tavoitteessani.  

 

Koin myös ongelmalliseksi saada työntilaajan taustalla toimivaa yhdistystä osallistu-

maan kehittämistyöhön. Kuten jo aiemminkin todettua, yhdistyksen jäsenten resurssit 

ovat hyvin rajalliset ja tämä osaltaan hidasti kehittämistyön tutkimuksia.  

 

Dialogista saatujen tulosten avulla voidaan tavoittaa kaikkien siihen osallistuneiden 

avoimet ja rehelliset mielipiteet ja käyttää niitä hyödyksi jatkotoimenpiteiden suunnit-

telussa. Opinnäytetyö onnistui tässä tavoitteessa mutta ennen kaikkea se loi samalla 

myös kysymyksiä jatkotutkimuksille mm. kuinka vakauttaa rahoituspohja, kuinka sel-

keyttää tuotantoprosessia ja oman sisällöntuotannon merkitys ja kehitys. Tärkeimpä-

nä kehityspisteenä koen rahoituspohjan vakauttamisen, jotta perusteellinen strategia-

työskentely ja tapahtumatuotanto pääsevät alkuun. Hyvin suotavaa on toteuttaa pit-

kän aikavälin toimintasuunnitelma ja viestintäsuunnitelma, joko palkatun tuottajan, 

toisen opinnäytetyön tai yhdistyksen omien resurssien avulla. Kannustan myös työn-

tilaajaa tulevaisuudessa entistä avoimempaan, monikanavaiseen dialogiin tapahtu-

man yleisön, toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa ja olemaan avoimempia 

ja sitoutuneempia myös kehitystyölle. 
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Opinnäytetyön tuloksia voi hyödyntää strategiatyöskentelyn lisäksi seuraavan Design 

Week Kuopion suunnittelussa ja apurahahakemuksissa. Opinnäytetyöprosessi oli 

itselleni hyvin antoisa ja opettavainen. Oli erittäin mielenkiintoista käyttää apuna eri-

laisia tutkimusmenetelmiä ja muodostaa uuden tapahtuman vuoropuhelua. Ja eten-

kin luoda pohjaa tulevaisuudelle. 
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LIITE 2  
TUOTTAJAN HAASTATTELU 
 
 
HAASTATTELU 

ITÄ-SUOMEN MUOTO RY PUHEENJOHTAJA LAURA PAKARINEN 

 

1. Kerro hieman koulutuksestasi ja työhistoriastasi? 

2. Miten päädyt Itä-Suomen Muoto ry:n pariin? 

3. Kenelle yhdistyksen toiminta on suunnattu? 

4. Kuinka yhdistys erottuu muista muotoilualan toimijoista? 

5. Millaisena koet yhtäaikaisen hallitustyöskentelyn ja tapahtumatuot-

tamisen? Onko se haaste vai mahdollisuus? 

6. Millaiselle yleisölle/toimijakunnalle Design Week Kuopio on suun-

nattu? 

7. Miten vuoden 2017 DWK eroaa ensimmäisestä vuoden 2016 ta-

pahtumasta? 

8. Keitä ovat DWK:n tärkeimmät yhteistyökumppanit? 

9. Millaisiin ongelmiin olet törmännyt DWK:n tuotannossa? 

10. Kuinka haluaisit kehittää DWK:ta ja sen tuotantoa? 

11. Mitä DWK tarvitsee onnistuakseen? Mitä DWK voisi parhaimmillaan 

tarjota? 

12. Oletko tuottajana ja yhdistyksen puheenjohtajana itse tyytyväinen 

pian tulevan DWK:n sisältöön? 

13. Millaista kävijämäärää tavoittelette kevään 2017 tapahtumaanne? 

14. Millainen läsnäolo muotoilulla on tänä päivänä Pohjois-Savossa, 

mitä mahdollisuuksia sillä on? 
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LIITE 3 
HAASTATTELUPYYNTÖ YHTEISTYÖKUMPPANEILLE 
 
 
DESIGN WEEK KUOPION DIALOGI 

 

Tämä strukturoitu haastattelu toteutetaan osana Humanistisen ammattikorkea-

koulun opinnäytetyötä. Opinnäytetyön tilaajana on Itä-Suomen Muoto ry. Opin-

näytetyössä tutkitaan Design Week Kuopion kolmitahoista dialogia tapaustutki-

muksena. Yhteistyökumppanina te olette myös osana dialogia. Toivon teiltä 

avoimia ja vapaamuotoisia vastauksia torstaihin 13.4.2017 mennessä. Halutes-

sanne, voin tulla myös tapaamaan teitä kasvotusten. 

 

1. Mitä odotatte yhteistyökumppanuudelta Design Week Kuopion kanssa ke-

väällä 2017? 

2. Kuinka kehittäisit yhteistyötä DWK:n kanssa? Oletteko kokeneet onnistumi-

sia, epäkohtia? 

3. Kuinka muotoilu näkyy tällä hetkellä Kuopiossa? Mitä mahdollisuuksia näet? 

4. Millaista näkyvyyttä odotatte saavanne tämän kevään DWK-tapahtumassa? 

5. Oletteko kiinnostuneet yhteistyöstä myös tulevina vuosina? 

 

Opinnäytetyötä ja tätä haastattelua koskevat kysymykset voi lähettää sähköpos-

titse osoitteeseen: h.kotikumpu@gmail.com tai puhelimitse 044 333 8806. 

 

Kiitos jo etukäteen vastauksistanne. 

 

Heidi Kotikumpu 

Kulttuurituotannon opiskelija (amk) 

Humanistinen ammattikorkeakoulu, KUOPIO 

 


