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Savonlinnan kansainvälinen luontoelokuvafestivaali on järjestetty jo yhdeksän vuoden 

ajan, aina elokuun puolessa välissä. Luontoon ja ympäristöön liittyvällä festivaalilla tunnet-

tuus ja kävijämäärät nousevat vuosi vuodelta. Määrien nousun vuoksi tuotannollinen työ 

vaatii festivaalin henkilöstöltä tarkempia aikatauluja sekä selkeämpää struktuuria työtehtä-

viin. Tämän opinnäytetyön toiminnallisen osuuden tavoitteena on luoda markkinointivuosi-

suunnitelman runko, joka helpottaa festivaalin markkinointihenkilöstöä työssään.  

 

Opinnäytetyön markkinointisuunnitelman pohjatyö perustuu markkinoinnin ja markkinointi-

viestinnän eri osa-alueisiin. Empiirisessä osuudessa käsitellään tapahtumamarkkinoinnin 

sekä markkinointiviestinnän peruselementtejä, joiden avulla on helpompi ymmärtää toimin-

nallisessa työssä tehtyjä ratkaisuja. Tämän jälkeen, ennen toiminnallisen osuuden laati-

mista, käydään läpi Savonlinnan kansainvälisen luontoelokuvafestivaalin konsepti, jossa 

käsitellään festivaalin omia nykyisiä markkinoinnin toimenpiteitä. Lähteinä on käytetty 

markkinointia käsittelevää kirjallisuutta, toimeksiantajan haastatteluja sekä internetiä. Tie-

tolähteiden lisäksi lähteinä käytetään opinnäytetyön tekijän omia havaintoja sekä työkoke-

muksesta kerättyjä tietoja.  

 

Toiminnallinen työ sisältää markkinointivuosisuunnitelman vuosikellon rungon, jossa ei ole 

otettu kantaa sisällöntuotantoon. Suunnitelman runko rakennetaan toimeksiantajan van-

hoista vuosisuunnitelmista ja muista markkinointidokumenteista.  

 

Opinnäytetyön lopussa on arviointi toiminnallisen työn kokonaisuudesta ja sen hyödynnet-

tävyydestä sekä oman oppimisen arviointi. 

Asiasanat 

Markkinointi, markkinointivuosisuunnitelma, markkinoinnin vuosikello, tapahtumamarkki-

nointi, markkinointiviestintä, markkinointiviestintästrategia, kulttuurituotanto  
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1 Johdanto  

Tämä opinnäytetyö on toiminnallisesti toteutettu markkinoinnin ja markkinointiviestinnän 

vuosisuunnitelma Savonlinnan elokuvafestivaalitapahtumalle, engl. Savonlinna Internati-

onal Nature Film Festival lyh. SINFF. Kyseessä on elokuvafestivaali, jossa elokuvilla, do-

kumenteilla sekä oheistapahtumilla on teemanaan luontoon liittyvä aihe, niin merien muo-

vilautoista Rölli-elokuviin.  

 

Opinnäytetyössä käydään läpi markkinoinnin ja tapahtumamarkkinoinnin peruselement-

tejä sekä markkinoinnin perusteoriaa. Näiden lisäksi työssä käsitellään Savonlinnan luon-

toelokuvafestivaalin markkinoinnin ja viestinnän taustaa. Sekä teoreettinen osuus että 

taustatiedot tukevat ja luovat selkeät suuntaviivat toiminnalliselle työlle, jossa laaditaan 

markkinoinnin vuosikellon ja vuosisuunnitelman runko toimeksiantajalle. Markkinointisuun-

nitelman tavoitteena on säästää aikaresursseja ja selkeyttää henkilöstön työstruktuuria. 

 

1.1 Savonlinnan kansainvälisen luontoelokuvafestivaalin (lyh. SINFF) esittely 

Toimeksiantajana on suomalainen festivaalitapahtuma Savonlinnan luontoelokuvafesti-

vaali (SINFF). Nimensä mukaisesti SINFF tuo tapahtumapäivinä luonto- ja ympäristötee-

maan liittyvää tietoa esille elokuvan, taiteen, musiikin ja keskusteluaiheiden muodossa. 

Savonlinnan esihistoriallinen ympäristö luo tapahtumaan kaunista tunnelmaa.  

 

Festivaalia järjestää Savonlinnan kansainvälisen luontoelokuvafestivaalin kannatusyhdis-

tys ry. Tapahtuma on järjestetty ensimmäisen kerran vuonna 2010 elokuussa. Kävijämää-

rät ovat lisääntyneet huomattavasti viime vuosien aikana, osittain varmasti ihmisten val-

veutumisen takia. Kehitystyö on jatkuvaa ja joka vuosi festareilla nähdään jotain uutta.  

 

Tapahtuman taustalla on alle kymmenhenkinen työryhmä, jotka se on omien päivätöi-

densä ohella. Festivaalit järjestetään Savonlinnan rannalla, ja se on kolmen päivän mittai-

nen. Kaikessa tapahtumapäivään liittyvässä auttavat talkootyöläiset tapahtumaviikon ai-

kana, joita oli vuoden 2018 tapahtumassa jopa yli 40 henkilöä. Yhteistyöverkoston ja 

sponsoreiden avulla kasvatetaan tunnettuutta ja kiinnostavuutta.  

 

SINFF käyttää markkinointiviestinnän kanavina sosiaalista mediaa, radiomainontaa sekä 

perinteistä mediaa, kuten lehti-ilmoituksia sekä flyer- ja julistemarkkinointia. Aktiivisimmil-

laan sosiaalinen media ja julistemainonta on noin kolme kuukautta ennen tapahtumaa. 

Uudistetut verkkosivut toimivat pääasiallisesti tiedotekanavina. Festivaalin viestintä on 

monipuolista. 
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1.2 Opinnäytetyön tavoitteet ja rajaukset 

Opinnäytetyön tavoitteena on luoda markkinointivuosisuunnitelman runko Savonlinnan 

kansainväliselle luontoelokuvafestivaalille. Markkinointisuunnitelman tulee olla helppokäyt-

töinen sekä sijaita yhdellä tiedostolla. Kun työ on yhdellä dokumentilla, henkilöstö säästää 

aikaa ja suunnitelman runko auttaa luomaan työstruktuuria festivaalin markkinointiin. 

 

Markkinointisuunnitelma rakentuu vuosisuunnitelman ympärille, joka auttaa työryhmää py-

symään aikataulussa ja luomaan järjestelmällisen työtahdin. Vuosisuunnitelmassa hyö-

dynnetään vuosien muistiinpanoja, jotka yhdistetään yhdeksi dokumentiksi. 

 

Toiminnalliseen työhön tulee myös markkinointiviestintään suunnitelman runko. Markki-

nointiviestintä on suuressa osassa markkinointia ja siksi hyvä yhdistää markkinointisuun-

nitelmaan. Tämän lisäksi luontoelokuvafestivaalilla kaikki markkinoinnista vastaavat luovat 

myös sisältömarkkinointia omissa kanavissa. Suunnitelma selkeyttää viestinnän työvuo-

roja. Viestintäsuunnitelman runko toteutetaan lisäosana markkinointivuosisuunnitelman 

loppuun.  

 

Suunnitelma jaetaan Savonlinnan kansainvälisen luontoelokuvafestivaalin markkinointi-

vastaaville, jotka täydentävät sisältötuotantoon liittyvät aikataulut. Kehitysehdotuksissa 

käydään läpi opinnäytetyöntekijän omia ehdotuksia mahdollisista jatkotoimenpiteistä ja 

markkinointisuunnitelman pohjan kehitysehdotuksista. 

 

1.3 Prosessin kuvaus 

Kohdetapahtumalle tuotetaan markkinointivuosisuunnitelman pohja, joka rakentuu Micro-

soft Officen Power Point -ohjemaan. Vuosisuunnitelma tulee elokuvafestivaalin markki-

nointivastaavien ja mahdollisten harjoittelijoiden käyttöön. 

 

Vuosisuunnitelma rakentuu yhdelle vuodelle, tammikuusta joulukuuhun. Vuosi jaetaan 

neljään osaan, joista syntyy kolmen kuukauden pituisia pätkiä, Q1–Q4 (Q = quarter, 

suom. neljännes). Markkinointisuunnitelman pohjassa otetaan huomioon myös markki-

nointiviestinnän vuosisuunnitelmaa.  

 

Tämän lisäksi suunnitelmaan lisätään markkinoinnin elementtejä, kuten kohderyhmän ku-

vaus, tavoitteet, budjetti ja kilpailijat. Markkinointiviestintään lisätään kanavat ja niiden 

käyttötarkoitukset sekä markkinointiviestinnän suunnitelmapohja. Työn ideana on luoda 



 

 

3 

pohja, johon kohdetapahtuma itsenäisesti täydentää, lisätä tai tarvittaessa poistaa sisäl-

löntöä. 

 

Toiminnallinen työ siirretään luontoelokuvafestivaalin omalle Google Drive -tilille. Google 

Drive on hyvä alusta töille, joita tarvitsee jakaa monen henkilön kesken. Tuolloin jokaisella 

SINFF-kansioon pääsyn saaneilla on mahdollisuus käydä katsomassa sekä täydentä-

mässä omat suunnitelmat markkinointisuunnitelmapohjaan. Drive on myös hyvä käyttövä-

line siksi, että tehdyt muutokset tai lisäykset näkyvät heti kaikille käyttäjille, siksi sisällöl-

listä työtä voi siis tehdä myös samaan aikaan esimerkiksi Skypen välityksellä.  
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2 Tapahtumamarkkinointi 

Tässä luvussa käydään läpi, miten tapahtumamarkkinointia voidaan käyttää myös festi-

vaalien markkinoinnissa. Tapahtumamarkkinointi on usein osana yritysten markkinointi-

viestintää. Tässä luvussa pyritään tuomaan esille tapahtumatuotannon ja kulttuuritapahtu-

matuotannon yhtäläisyyksiä yritysmarkkinointiin. 

 

2.1 Tapahtumamarkkinoinnin sisältö 

Tapahtumamarkkinointi tarkoittaa mitä tahansa tapahtumaa esimerkiksi yrityksen järjestä-

mää gaalaa tai festivaalitapahtumaa. Vuodessa kerran tai kaksi tapahtuvat festivaalit, 

markkinat, muut musiikkitapahtumat, ym. kuuluvat usein kulttuurituotannon työkenttään. 

Yrityksien järjestämät erillistapahtumat ovat usein osa yrityksen markkinoinnin vuosisuun-

nitelmaa ja kuuluvat markkinointiviestintään. Vaikka tapahtumat voidaan eritellä moneen 

eri kategoriaan, jokainen tapahtuma tarvitsee erillistä markkinointia ja mainontaa. 

 

Ennen suunnitelman tekemistä tarvitaan aina yrityksen, organisaation tai tapahtuman stra-

tegian tavoitteet: miksi tapahtuma toteutetaan? Tavoitteellinen toiminta lisää relevanttia 

viestintää sekä markkinointiviestinnällisiä toimenpiteitä. Resurssien tiedostaminen on 

myös tärkeää suunnitelmallisuudessa. (MTL 2018.) Tapahtuman resursseihin kuuluvat 

niin aineelliset kuin aineettomatkin resurssit. Aineellisiin kuuluvat esimerkiksi kalusteet, 

äänentoistolaitteet ja catering, kun aineettomissa resursseissa ovat aika- ja henkilöstöre-

surssit. Usein tapahtumissa, varsinkin voittoa tavoittelemattomissa tapahtumissa, tarvi-

taan vapaaehtoisia, jotka avustavat koordinoimisessa sekä tapahtuma viikolla itse tapah-

tuman järjestämisessä. (Vänttinen 12.1.2018.)   

 

Tavoitteen mittaaminen antaa suuntaviivat sille, mitä toteutetaan seuraavaksi. Mittaami-

sen välineitä on monia, usein tapahtumissa suurimpana mittarina on kävijämäärät, mutta 

myös kävijäkyselyt ovat hyviä, määritteleviä mittareita esimerkiksi parannusehdotuksille. 

Tapahtuman jälkeen on tärkeää käydä läpi kaikki edellä mainitut asiat ja katsoa miten ta-

voitteissa pärjättiin sekä millä suunnitelmalla lähdetään kohti seuraavaa tapahtumaa. 

(MTL 2018.)  



 

 

5 

 

Kuva 1. Markkinoinnin ja viestinnän suunnitteluprosessi (MTL 2018.) 

 

Oli kyseessä kulttuuritapahtuma tai yrityksen erillistapahtuma, ne vaativat markkinoinnin 

toimenpiteitä, jotta tapahtuma menestyy. Markkinointi taas vaatii taustoitusta, ennen sen 

aloittamista. Yhtenä markkinoinnin isänä pidetään markkinoinnin ammattilaista Philip Kot-

leria, joka loi 4P -mallin. Mallissa luetellaan markkinoinnin eri keinot. Perinteisen mallin 

mukaan markkinoinnin välineet jaotellaan neljään kategoriaan: tuote (engl. product), hinta 

(engl. price), jakelu (engl. place) ja promootio (eng. promotion). Nämä neljä selittävät Kot-

lerin mukaan markkinointia ja kuluttajan ostokäyttäytymistä. Jälkeen päin Kotlerin 4P-mal-

liin on lisätty kolme muuta keinoa, joista kehittyi laajempi 7P-malli. Siihen kuuluvat muiden 

määritelmien lisäksi ihmiset (engl. people), prosessit (processes) sekä fyysinen ympäristö 

(eng. physical environment). (Kananen 2018, 14.) 

 

Festivaalitapahtuman markkinointi on eri näkemysten mukaan suhde- ja tiedotustoimintaa 

eli promootiota. Tapahtumamarkkinointi sekä kulttuurituotannon markkinointi perustuvat 

kuitenkin osana markkinoinnin perusteita ja markkinointi itsessään on niissä samankal-

taista. Jokainen erillinen tapahtuma tarvitsee markkinointia ja promootioita.  

 

Tapahtumamarkkinointi on yksinkertaisuudessaan tapahtuman ja markkinoinnin yhdistä-

mistä. Markkinoinnin ja markkinointiviestinnän avulla saadaan luotua strategia tapahtuma-

päivään. On tärkeää olla tietoinen mitä tehdään ennen tapahtumaa, tapahtuman aikana 

sekä sen jälkeen. Oli tapahtuma minkälainen tahansa, lopulta sen ydin on aina ihmisten 

välinen kohtaaminen. (Vallo & Häyrynen 2016, 21, 23, 69.) 
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Markkinoinnin lähtökohtina ovat erilaiset resurssit. Resursseiksi luetellaan markkinoinnin 

henkilöstöresurssit, aikatauluresurssit sekä budjetointiresurssit. Ennen markkinointisuun-

nitelmaa tulee tietää kuka tai ketkä ovat vastuussa markkinoinnista ja markkinointiviestin-

nästä. Kun tiedetään vastuuhenkilöt, voidaan aloittaa strategian suunnittelu ja tuottaminen 

sekä aikataulun rakentaminen eli markkinointivuosisuunnitelman työstäminen. Tapahtu-

man markkinointi tulisi aloittaa noin puolta vuotta aikaemmin tapahtumaa. (Shone & Parry 

2013, 206, 211.)  

 

Kuten yrityksissäkin myös tapahtumissa yksi tärkeä elementti on budjetointi. Tapahtu-

massa saatetaan mennä helposti yli budjetin ilman selkeää laskelmaa. Totuttua on, että 

tapahtumassa kaikki tulot myös menevät. Sama toistuu myös markkinoinnin budjetissa, 

voi olla hankala rakentaa pysyvää markkinoinnin strategiaa, jos ei ole tietoa, riittävätkö ra-

hat koko markkinointivuosisuunnitelman. (Vallo & Häyrynen 2016, 177.)  

 

Tapahtumatuotannossa budjetointi usein vaihtelee vuosittain. Osittain siksi, että rahoittajia 

ei välttämättä ole aina sama määrä vuosittain kuin edellisvuotena. Tapahtumiin usein ke-

rätään myös sponsoreita sekä yhteistyökumppaneita vahvistamaan taloudellista tukea. 

(Pielichaty, Els, Reed & Mawer 2017, 176.) Tapahtumabudjettia voi laskea ja suunnitella 

käyttäen esimerkkipohjia, jotka helpottavat suunnittelijan työtä (liite 2). Markkinointibudje-

tissa olisi tuottavaa eritellä niin henkilöstön, printtien, mainonnan sekä digitaalinen bud-

jetti. Budjetointiin vois lisätä myös muut ulkopuoliset lähteet, kuten esimerkiksi videotuo-

tanto. Näiden lisäksi budjettiin voi arvioida tai ottaa edellisen vuoden tiedoista markkinonti-

tulot. (Shone & Parry 2013, 210.)  

 

Markkinointiviestinnän budjetointi syö suurimman osan kokonaismarkkinointibudjetista. 

Viestinnän budjetoinnissa käytetään yleisesti neljää eri tapaa: budjetoidaan, mihin on va-

raa; budjetoidaan tietty osuus liikevaihdosta; budjetoidaan saman verran kuin kilpailijat ja 

budjetoidaan tavoitteen ja tehtävän mukaan. (Bergström & Leppänen 2016, 306.) Näistä 

neljästä tavasta tapahtumissa oletettavaa on käyttää ensimmäistä tapaa eli budjetoidaan, 

mihin on varaa. 

 

Jotta tapatuma itsessään olisi jonkin arvoinen, on sitä mitattava jotenkin. Budjetoinnin 

sekä suunnittelun ja itse tapahtuman jälkeen, olisi tarkoitus myös jäädä plussan puolelle 

tavoitteissa. Mittaamisen onnistumiseen tarvitaan siis selkeä tavoite: esimerkiksi ensi 

vuonna tavoite on, että tapahtumakävijöitä olisi yhteensä 4000 henkilöä.  

 

Even ROI-menetelmä kertoo, miten sijoitettu raha ja/tai pääoma maksaa itsensä takaisin.  

ROI tulee sanoista Return On Investment ja ROI:n laskukaava on [(Kokonaismyyntitulos – 
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Tapahtuman kokonaisinvestointi) ÷ Tapahtuman kokonaisinvestointi] *100 = ROI. (Event-

brite 16.4.2018.) Event ROI Institute on kehittänyt erityisesti tapahtumia varten ROI-pyra-

midin, jota pystyy käyttämään tapahtumien ROI-mittaamisessa (Evento 2016, 74–75). 

 

 

Kuvio  1. ROI-pyramidi, kehittänyt Event ROI Institute (Evento 2016) 

 

Even ROI Instituten (Evento 2016, 75–76.) mukaan mittaamisen suunnitteluun kuuluu viisi 

vaihetta, josta ensimmäisenä tulee miettiä, mitä vaikutusta tapahtumalta haetaan. Seuraa-

vaksi tulee pohtia, minkälaisella käyttäytymisen muutoksella vaikutus saadaan aikaiseksi. 

Kolmannessa vaiheessa määritellään oppimista. Oppimisella tarkoitetaan pyramidin yh-

teydessä käyttäytymisen muutosta, joka tapahtuu opitun kautta. Tapahtuman tulee siis 

muuttaa ihmisen ajattelua, joko tiedostaen tai tiedostamattomasti. Neljäntenä suunnitel-

laan optimaalinen oppisympäristö eli tutkitaan/mitataan osallistujien tyytyväisyyttä koko-

naissisältöön. Viidentenä pyramidissa määritellään kohderyhmät, jotta saadaan halut ihmi-

set tapahtumaan. Kun aletaan työstämään pyramidia, on tarkoitus aloittaa työ pohjimmai-

sesta (kohderyhmät) ja edetä kohti ROI:ta eli kääntää pyramidi ylösalaisin. (Evento 2016, 

75–76.) 

 

2.2 Festivaalin markkinointisuunnitelman luominen  

Festivaaleja järjestetään kerran kaksi vuodessa. Tavallisimmin festivaalit kestävät yhdestä 

päivästä neljään päivään. Festivaalien kävijöitä yhdistää jokin tietty kulttuurillinen teema 

tai ideologia. Teeman tai ideologian ympäröimänä, ihmiset saavat rahalleen vastinetta ja 

ollessaan tyytyväisiä tapahtumaan, he palaavat mielellään uudestaan ensivuoden tapah-

tumaan. Festivaaliteeman ollessa rajattua, markkinoinnin ja viestinnän tulee olla hyvin 

kohdennettua (Dowson & Basset 2015, 175).  
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Kohderyhmien luominen on tärkeää, vain jo siksi, ettei markkinointibudjetti valu hukkaan. 

Ennen kohderyhmiä tapahtumajärjestäjien tulisi ottaa huomioon kävijäsegmentointi. Seg-

mentoinnin perusteella saadaan työstettyä erilaisia ryhmiä, joita tapahtuma yrittää tavoit-

taa mahdollisimman paljon markkinointiviestinnän avulla. (Dowson & Basset 2015, 177.)  

 

Segmentit jaotellaan kahteen kriteeriin: demografisiin kriteereihin (ikä, sukupuoli, koulutus, 

ammatti, varallisuus, uskonto sekä perheen koko ja elinvaihe) ja psykologisiin kriteereihin 

(motiivi, asenteet, persoonallisuus, harrastukset, kiinnostuksen kohteet) (Bergström & 

Leppänen, 2016, 136–137). Demografiset kriteerit auttavat ymmärtämään kuka on tyypilli-

nen festivaalitapahtuman kävijä, kun taas psykologiset kriteerit auttavat ymmärtämään 

miksi tyypillinen festivaalikävijä tulee juuri esimerkiksi luontoelokuvafestivaaliin. (Dowson 

& Basset 2015, 177–178.)  

 

Segmentoinnit jaotellaan erilaisiin kohderyhmiin. Kohderyhmistä tehdään kävijäprofiili, 

joka on datapohjainen stereotyyppinen kuvaus kävijästä. Kävijäprofiili on otanta, joka 

muuttuu ja rakentuu jatkuvasti. Profiilin luominen auttaa markkinointia ymmärtämään kävi-

jää paremmin ja siten saa kohdennettua viestin mahdollisille kävijöille, kävijöille, jotka ovat 

jo suunnitelleet tulevansa tapahtumaan tai ovat käyneet muissa tapahtumissa jo aiemmin, 

sekä jo kohdetapahtumassa olleille kohderyhmille. (Apsis.fi 4.1.2017.) 

 

Festivaaleilla ei ole kovin suuria markkinoinnin resursseja. Budjetointi on riippuvainen 

sponsoreista, yhteistyökumppaneista tai tukirahan saamisesta. Budjetointiin tulisi laskea 

ottaen huomioon kaikki markkinointiin liittyvät kulut, palkoista/palkkioista brochuureihin. 

Markkinoinnin henkilöstöresurssit kohdistuvat usein tietylle ajanjaksolle vuodesta, esimer-

kiksi puolivuotta ennen tapahtumaa, joten vapaaehtoisten, edellisvuoden kävijöiden tai yh-

teistyökumppaneiden suusta-suuhun-markkinointi voi olla ehdottoman arvokasta pienelle 

festivaalille. (Shone & Parry 2013, 208.)  

  

Aikatauluresurssit tulee ottaa huomioon markkinoinnissa. Esimerkiksi festivaalien julistei-

den, flyereiden, mainoksien, ym. tekeminen vie aikaa. Pelkästään jo taitto saattaa kestää 

kuukaudesta kahteen kuukauteen, joten tämä tulee ottaa huomioon markkinoinnin aika-

taulutuksessa. (Shone & Parry 2013, 209.)  Aikataulun voi rakentaa vuosikellon ympärille. 

Vuosikellon ideana on, että siinä näkyy selkeästi jokaisen kuun eri tehtävät ja death linet, 

eli milloin on viimeinen hetket esimerkiksi painattaa t-paitoja tai teettää julisteita. Markki-

noinnin vuosikelloon voi myös sisällyttää sisältömarkkinoinnin tavoitteet ja aikataulun.  
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Kuten yrityksien tai organisaatioiden tapahtumamarkkinointi, on myös festivaalin markki-

nointi tavoitteellista toimintaa. Markkinoinnin tehtävänä on välittää tapahtuman haluama 

viesti ja saada toimimaan ihminen festivaalin toivomalla tavalla eli ostamaan lippu festi-

vaalipäiville sekä saada henkilö saapumaan tapahtumapäivänä paikalle. Toiminnallinen 

kokonaisuus syntyy, kun festivaali yhdistää vuorovaikutteisesti teeman ja sisällön ympä-

rille segmentoinnin jälkeen pätevän kohderyhmän. (Vallo & Häyrynen 2016, 21.)  

 

Kun tiedetään, kenelle halutaan viestiä, tarvitsee määrittää selkeä tavoite tapahtumalle 

sekä sen viestintään kohderyhmille. Tapahtumamarkkinoinnin tavoitteet voivat olla moni-

puolisia. Esimerkiksi tapahtuman avulla voidaan yrittää kehittää organisaatiokuvaa, hank-

kia näkyvyyttä tai lujittaa nykyisten kävijöiden suhdetta. Festivaalitapahtumamarkkinoin-

nissa tavoitteena voi olla esimerkiksi festivaalin brändin ja imagon vahvistaminen. (Evento 

2016.)  

 

2.2.1 Markkinointiviestinnän tavoitteet  

Markkinointiviestintä on viestintää, jonka tarkoituksena saada aikaan kysyntää. Markki-

nointiviestinnän tulee olla niin hyvää, että markkinoinnin määrittelemä tavoite toteutuu, ku-

ten esimerkiksi festivaalilippujen ostaminen ja tapahtumaan saapuminen sekä lopulta saa-

vutetaan haluttu tulos eli kohtaaminen. Jos ajatellaan, että tapahtuma itsessään on pro-

mootiota, niin markinointiviestinnän muodot ovat myyntityö sekä mainonta, joita tukevat 

muut suhdetoiminta sekä tiedotustoiminta. (Bergström & Leppänen 2016, 300–301.) 

 

Markkinointiviestinnän hyöty tulee esille pitkäjänteisessä viestintätyylissä, yksittäinen kam-

panja ei auta kokonaismyyntiä tai nostamaan brändin mielikuvaa. Viestinnän suunnitel-

mallisuudella saadaan varmemmin rakennettua tunnettuutta, kiinnostusta, luottamusta ja 

paremmuutta suhteessa kilpailijoihin. (Bergström & Leppänen 2016, 301–303.)  

 

2.2.2 Markkinointiviestinnän suunnittelu 

Suunnitelmallisuutta sekä tavoitteellisuutta voidaan lisätä ottamalla käyttöön esimerkiksi 

AIDA-porrasmalli, jonka ideana on asettaa jokaiselle portaalle oma tavoite ja miettiä kei-

noja, kuinka näihin tavoitteisiin päästäisiin. (Dowson & Basset 2015, 181.) AIDA-porras-

malli tunnetaan paremmin nimellä AIDASS-mallina. Ensimmäisenä portaana on A (atten-

tion), jossa on tarkoitus herättää tapahtumakävijän huomio. Toisella portaalla (interest) 

herätetään mielenkiintoa. Kolmannessa portaassa tarkoitus on herättää jo ostohalua (de-

sire) ja neljännen portaan kohdalla (action) pyritään saamaan henkilöt ostamaan festivaa-

lilippu. Varmistaakseen asiakkaiden tyytyväisyyden (satisfaction) tulee tapahtuma olla 
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kohdennettu oikeille segmenteille. Oikein kohdennettu kävijä on tyytyväinen jo päästes-

sään tapahtumaan, joka on omien arvojen mukainen. Hyvän asiakaskokemuksen luomi-

nen (service) takaa mahdollisuuden, että henkilö ostaa lipun ensi vuonna uudelleen. 

 

 

Kuvio  2. AIDASS-porrasmalli (Dowson & Basset 2015) 

 

Tapahtumien markkinointiviestintä eroaa yrityksen markkinointiviestinnästä hieman. Itse 

tapahtuma on yksi markkinointiviestinnän keino. Vallo & Häyrysen (2016, 69) mukaan ta-

pahtuman visuaalinen ilme sekä tapahtumaa tukevien viestien ja sosiaalisen median tun-

nisteiden pitää näkyä myös markkinointiviestinnässä. Viestinnänsuunnitelmassa tulisi löy-

tyä sisäistä markkinointia, mediamarkkinointia, suoramarkkinointia sekä sosiaalisen me-

dian markkinointia. Isoihin tapahtumiin, kun festivaalitapahtumaan, on oletettua suunni-

tella etukäteen markkinointiviestinnän aikataulu. (Vallo & Häyrinen 2016, 70–71.)  

 

2.2.3 Markkinoinnin keinot, kanavat ja välineet  

Markkinointiviestinnän kanavien määrittelee suunnan viestinnän tyylille ja sisällölle. Vies-

tintä metodeja voi olla, ja kannattaakin olla erilaisia. Digitaalisen median (esimerkkejä: so-

siaalinen media, sähköiset tiedotteet, e-lehdet, e-brochuret, sähköiset bannerit ja muu 

mainonta, blogit, verkkosivut, sovellukset) lisäksi markkinoinnissa olisi hyvä löytyä myös 

perinteistä mediaa (esimerkkejä: aikakauslehdet, sanomalehdet, radio, televisio, flyerit, 

face to face, katalogit). Ei pidä myöskään väheksyä nykyajan yhtä toimivaa mediaa, 

WOM- markkinointia (engl. word of mouth), joka tarkoittaa informaation vaihtoa ihmisten 

kesken. (Pielichaty, Els, Reed & Mawer, V. 2017, 118.) 

 

Jotta tapahtuma saa suunnattua validin viestinnän oikeaan kanavaan valitulle kohderyh-

mälle, tarvitsee markkinoinnin tavoitteen olla selkeä. Viestinnän kanavaa ei tulisi koskaan 

valita välineen kautta (esim. Facebook) vaan markkinoinnin tavoitteen kautta. Tapahtu-
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man markkinointi keinojen tulisi olla medianeutraalit. Tämän lisäksi kohderyhmän tiedosta-

minen on tärkeää, ei ole syytä asettaa esimerkiksi vanhemmalle väestölle tarkoitettua 

viestiä Instagramiin, kun kohdennetumpi kanava voisi olla esimerkiksi sanomalehti. (Pura-

nen 29.9.2017.)  

 

Sosiaalista mediaa käytetään paljon markkinointiviestinnän keinona. Välineitä on kuitenkin 

paljon muitakin, joita kannattaa hyödyntää markkinointiviestinnässä. Luomalla viestinnän 

media mixin, saavutetaan mahdollisimman monet kohderyhmät ja yhteistyökumppanit 

sekä näiden lisäksi saadaan aikaiseksi toivottua muutosta ja nostatetaan mielenkiintoa. 

(Pielichaty, Els, Reed & Mawer, V. 2017, 105.) 

 

Kuvio  3. Esimerkki markkinointiviestinnän keinoista sekä välineistä (Puranen 29.9.2017) 

 

2.2.4 Markkinointiviestinnän mittarit 

Markkinointiviestintä ja mainonta on täysin turhaa, jos niiden mahdollisia hyötyjä tai hait-

toja ei mitata. Mittaamisen tehtävä on arvioida, ohjata ja kehittää markkinointiviestintää. 

Viestinnässä voi käyttää myös ROI-mittaria (Return On Investment). Viestinnän ROI on 

yleensä pidemmän ajan prosessi verrattuna muuhun markkinoinnin keinoon, kuten esi-

merkiksi henkilökohtaiseen myyntityöhön. Tulokset saattavat näkyä vasta jopa vuosien jäl-

keen. Varsinkin tapahtumien kuten festivaalin osalta aika kannattaa mitata pitkän aika-

jäänteen mukaan, jolloin nähdään maineenhallinnan tuloksia, suhteiden rankentamista ja 

syventämistä sidosryhmiin.  (MTL 15.11.2010, 2.)  
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Viestinnän mittaamisessa käytetään joko laadullisia tai määrällisiä mittareita. Laadulliset 

kertovat asiakkaan todellisesta kiinnostuksesta, viestin ymmärtämisestä ja hyväksymi-

sestä sekä sidosryhmien sitoutumisesta. Määrälliset mittarit kertovat tunnettuuden muu-

toksesta, osuuden muutoksesta, suosituksien määrästä, lojaliteetin muutoksesta ja tilai-

suuksien vetovoimasta osallistujamäärällä mitattuna. (MTL 15.11.2010, 5.) On aika oletet-

tavaa, että festivaalit mittaavat määrällisin mittarein sekä lopputulosta, jossa kävijämäärä 

ja lipun ostaneet mittaavat enemmän.  
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3 SINFF:n konseptin kuvaus 

Tässä luvussa käsitellään Savonlinnan luontoelokuvafestivaalin konseptia ja markkinoin-

tia: Savonlinnan luontoelokuvafestivaalin SWOT-analyysi, tavoitteet ja kohderyhmät, kil-

pailijat ja markkinointiresurssit sekä markkinointiviestinnän keinot ja eri kanavat.  

 

Taustat ovat kerätty Savonlinnan kansainväliseltä luontoelokuvafestivaalilta saaduista 

edellisten vuosien (2015–2017) markkinoinnin ja markkinointiviestinnän taustatiedoista. 

Osa lähteistä on saatu elokuvafestivaalin johtajan sekä ohjelmapäällikön haastatteluista. 

Kävijätiedot on kerätty SINFF:n teettämästä kävijätutkimuksesta. Tutkimus on suoritettu 

luontoelokuvafestivaalin aikana, paperiversiona, josta ollaan kerätty myöhemmin data pyl-

västaulukkomuotoon. Taustatyötä tehdessäni tulkitsin tutkimustuloksia, joista tein yhteen-

vetona kaksi kävijäkohderyhmää sekä kävijäprofiilin. Tulkitsemani kohderyhmät ja kävijä-

profiilin varmisti ohjelmapäällikkö Minna Nurmi. 

 

3.1 SINFF:n lähtötilanteen kuvaus  

Savonlinnan elokuvafestivaali on toiminut jo yhdeksän vuoden ajan. Vuonna 2019 elo-

kuussa tapahtuma järjestetään kymmenen kerran. Vuosien varrella elokuvafestivaali on 

tehnyt vaikutuksen Savonlinnan paikalliseen sekä Etelä-Suomen väestöön. Heti aloitus-

vuonna, vuonna 2010, festivaali veti väkeä runsaasti ja päivälippuja myytiin yli 2500 (Yle 

19.8.2010.) Tänä vuonna (2018) kävijämäärä rikkoutui viime vuosiin nähden ja kolmipäi-

väisen tapahtuman aikana kävijöitä oli jo 3500 henkeä. Aiheena luonto, ekologisuus, kult-

tuuri ja erilaiset kokemukset ja elämykset ovat tämän hetken trendejä, joka näkyy myös 

luontoelokuvien suosiossa. (SINFF a2018.)  

 

Seuraavat tiedot pohjautuvat SINFF:n teettämien kävijätutkimustulosten tarkasteluun vuo-

silta 2015 ja 2016. Koska SINFF järjestetään Savonlinnan historiallisessa ympäristössä, 

ihmiset tulevat mieluusti myös kauempaa tapahtumaan. Markkinointi on sijoittunut pääpiir-

teittäin Helsinkiin sekä Savonlinnaan. SINFF:n on vuodesta 2015 lähtien teettänyt kävijä-

tutkimuksia, joiden mukaan SINFF:n markkinointivastaavat ovat huomannee, että kohden-

tamalla markkinointia esimerkiksi Helsingin suunnalle, kävijämääriä on mahdollista kas-

vattaa. Kävijätutkimuksen mukaan kolmannes Savonlinnan luontoelokuvafestivaalin koh-

deryhmään kuuluvista 20–29-vuotiaista tulee pääkaupunkiseudulta, jossa markkinointiin 

on panostettu vahvasti esimerkiksi flyerein ja yhteistyövoimin. (Vänttinen 12.1.2018.) 

 

Savonlinnan luontoelokuvafestivaalilla on ollut vuonna 2015 kävijöitä 1400 henkeä, 

vuonna 2016 kävijöitä oli 2100 ja vuonna 2017 kävijöitä oli 2500 henkeä. Vuonna 2018 
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rikkoutui uusi kävijäennätys hurjalla 3500 kävijällä. Tämän hetkisen tavoitteen mukaan 

ensi vuodeksi pyritään saamaan 4000+ kävijää. Tavoitteena on myös tuoda kansainväli-

syyttä tapahtumaan. SINFF pyrkii tuomaan ulkomailta enemmän ihmisiä Savonlinnaan ja 

festivaaleille. Kulttuurimatka Suomen Savonlinnaan ei tunnu yhtään huonolta liikeyrityk-

seltä. Savonlinnan kaupungin tavoitteena on lisätä turistimarkkinointia Kiinaan ja Espan-

jaan, jolloin SINFF kykenee myös hyödyntämään tavoitetta omassa toiminnassaan. Eloku-

vien lisäksi festivaalilla järjestetään paljon oheistapahtumia, joissa kulttuurituotanto on 

vahvasti läsnä. (Vänttinen 12.1.2018.) 

 

3.2 SINFF:n SWOT-analyysi 

Savonlinnan luontoelokuvafestivaalin järjestäjiä on alle kymmenhenkinen työryhmä, joka 

työstää koko vuoden tapahtumaa, omien päivätöidensä ja arjen ohella. Koska tapahtuma 

ei sinänsä ole ensisijainen, vaikkakin todella tärkeä työ, sen vahvuutena on joustava orga-

nisaatio. Pienen työryhmän hyviä puolia ovat myös se, että työntekijät ovat sitoutuneet 

vahvasti festivaaliin ja sen arvoihin. Koska festivaali kiinnittyy tekijöihinsä, sitä on helppo 

ja nopea muuttaa sisältä päin ja organisaation struktuuria on helppo kehittää. (liite 4) 

 

Festivaali on vaativa ja suuri työ pienelle työryhmälle. Pienen ryhmäkoon vuoksi, se saat-

taa uuvuttaa työntekijöitään. Monet joutuvat ottamaan vaativia ja aikaa vieviä vastuutehtä-

viä itselleen, mitkä vaativat ehdotonta sitoutumista työhön. Selkeä struktuuri puuttuu 

työstä. Kun työtä ei olla aikataulutettu ja jokainen saa itse päättää työskentelytahdin, on 

hyvin todennäköistä, että tekemättömät tehtävät jäävät niin sanotusti roikkumaan. Amma-

tillisen struktuurin puute voi myös heikentää tai vaikuttaa festivaaliohjelman monimuotoi-

suuteen.  

 

Festivaalin tapahtumaviikkona työryhmä on täysin riippuvaisia vapaaehtoistyöntekijöistä. 

Vapaaehtoisuus on hyvä asia, mutta usein vapaaehtoisen sitoutuminen ei ole vahvaa. 

Tämä voi tarkoittaa, että työntekijä ei saavukaan tapahtumaan ja työt voivat kasautua mui-

den tehtävälistan loppuun. (liite 4) 

 

SINFF:lla on omat vahvuutensa. Se on ainutlaatuinen tapahtuma Savonlinnassa ja tee-

maltaan ainutlaatuinen koko Suomessa. Tällä hetkellä festivaalin brändin osalta perusta 

on jo rakennettu. Festivaali on toiminut jo yhdeksän vuoden ajan, SINFF:n työntekijöiden 

ja minun tulkitsemana, kävijätutkimus todistaa, että vuosittain festivaali saa lisää huo-

miota. Se on rakentanut jo brändin luonnon ja -ympäristöystävyydellään. (liite 4) 

 

SINFF:llä on mahdollisuus kasvuun, erityisen teemansa vuoksi. Ihmiset ovat alkaneet 
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vuosien myötä enemmän kiinnittämään huomiota ympäristön ja luonnon tärkeyteen sekä 

ekologiseen elämäntapaan. Huomion lisäksi, ihmiset haluavat lisätietoa mahdollisista 

luontoa tuhoavista asioista ja muokkaavat elämäntapojaan sen mukaisesti. Maapallon 

kantokyvystä on tullut viime vuosien globaali megatrendi (Bonfire.fi 17.6.2018).  

 

Festivaalin tuottamasta kävijäkyselytuloksista käy ilmi, markkinoinnin kohdentaminen on 

tuonut lisää kävijöitä Helsingin seudunalueelta. Suusta suuhun markkinoinnin avulla saa-

daan myös lisäkävijöitä. Festarilla on hyvä mahdollisuus tavoittaa uutta yleisöä ja kehittää 

suuntaansa esimerkiksi kansainvälisille markkinoille.  

 

Luontoelokuvafestivaali on erittäin spesifitapahtuma. Tämä saattaa sulkea suurtakin ylei-

sömäärää pois, koska on vielä monia, jotka eivät välitä luontoaiheisista elokuvista, doku-

menteista tai näihin liittyvistä oheistapahtumista. (liite 4) 

 

Suurena uhkana on festivaalin rahoitus. Tällä hetkellä rahoitus on saatu organisaatioilta 

sekä Savonlinnan kaupungilta. Yleistäen, kaupunkien talous saattaa olla epävakaa, jonka 

takia usein kaupunki jättää pois niin sanottuja ylimääräisiä tapahtumia. Rahoitukset va-

kauttavat festivaalin pysyvien tavaroiden vuokrat, joten ilman rahoitusta, ei kyetä järjestä-

mään festivaalia (liite 4). Toisena uhkana saattaa olla, että kaupungissa asuvat voivat va-

littaa festivaalin toiminnasta. Tämä kaltaista uhkaa ei kuitenkaan ole ollut edellisinä vuo-

sina. 

 

3.3 SINFF:n tavoitteet ja kohderyhmät 

Savonlinnan kansainvälisen luotoelokuvafestivaalin tavoite on toimia pohjoisen luonto- ja 

ympäristöelokuvien edelläkävijänä ja toimia kohtaamispaikkana luonnon ja kulttuurin ystä-

ville. Korkeatasoiset ympäristöteemaiset elokuvat ovat pääkohtana. Festivaalin aikana 

näytettävät dokumentit ja elokuvat ovat ajatuksia ja keskustelua herättäviä. Tapahtuma 

onkin ajateltu olevan Suomen oma foorumi niin elokuvan tekijöille, asiantuntijoille, taiteli-

joille kuin yleisölle. (Vänttinen 12.1.2018.)  

 

Tapahtuman tavoitteena on luoda lisää tunnettuutta festivaalille, sekä yksi suurimmista ta-

voitteista on saada tapahtumaan kansainvälisyyttä. Savonlinnan luontoelokuvafestivaalit 

sijoittuvatkin hyvin Etelä-Euroopan lomakauden kanssa samaan aikaan, joten mahdolli-

suuksia on saavuttaa suuri määrä ihmisiä. Turismi on hyväksi sekä Suomelle, että Savon-

linnan kaupungille. SINFF ei toki ole ainoa dokumenttielokuvia näyttävä tapahtuma, mutta 

Savonlinnan kauniissa maisemissa, se on ainutlaatuinen tapahtuma kesäaikaan. Yhtenä 

tavoitteena on myös saada lopulta festivaalille ympärivuotista toimintaa. (Nurmi 4.5.2018.) 
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SINFF:n edellisten vuosien markkinointimateriaaleissa ei ollut erillistä segmentointia tai 

kohderyhmäanalyysia. Markkinoinnin suunniteluun kuitenkin kuuluu näiden määrittelemi-

nen, joten käytin SINFF: n teettämiä kävijätutkimustuloksia ja tein oman tulkintani perus-

teella kaksi kohderyhmäkuvausta sekä yhden kävijäprofiilin. Seuraavien kappaleiden tie-

dot pohjautuvat omaan tulkintaani tutkimustuloksista. 

 

SINFF :n markkinointiviestintä on suunniteltu siten, että se saavuttaisi mahdollisimman 

monta kohderyhmäänsä. Yksi esimerkki festivaalin kohderyhmästä ovat 25–35-vuotiaat 

naiset, jotka asuvat Savonlinnan seudulla. Heidän kiinnostuksen kohteitaan ovat luonto, 

luovat harrastukset kuten taide tai elokuvat, matkustaminen ja ruokakulttuuri. Toisen esi-

merkkikohderyhmään kuuluvat yli 60-vuotiaat naiset, oletettavasti jo eläkkeellä olevat rou-

vat, jotka asuvat Savonlinnassa ja ovat kiinnostuneita kotikaupunkinsa tarjonnasta. Kult-

tuurielämykset kiinnostavat heitä. Laaja-alaisen kohderyhmän takia SINFF on ottanut 

käyttöönsä hyvän media mixin, joka tavoittaa paremmin sekä nuoremman että iäkkääm-

män sukupolven väestöä. 

 

Segmentoinnin ja kohderyhmien luomisen perusteella on hyvä toteuttaa myös kävijäpro-

fiili. Profiilin myötä saadaan personoitu asiakaskokemus. Savonlinnan luontoelokuvafesti-

vaali kykenee segmentoinnin avulla luomaan monia eri profiileja, esimerkiksi seuraavasti, 

Mari on 27-vuotias nainen, korkeakoulun käynyt ja työskentelee luovalla alalla. Hän elää 

parisuhteessa. Pariskunnalla ei ole lapsia. Mari on kotoisin Savonlinnasta, mutta asuu ny-

kyisin Helsingin kantakaupunkialueella. Mari harrastaa kuvataidetta ja matkustaa aina, 

kun vain kykenee. Hän säästää rahaa elämyksiä ja kokemuksia varten. Luontoelokuvafes-

tivaalille Mari tulee miehensä ja kavereidensa kanssa viettämään mukavaa kesäviikonlop-

pua. Maria kiinnostaa ja samalla kauhistuttaa luontodokumentit, jotka kertovat karuja to-

tuuksia maailmastamme. Mari on käynyt yhden kerran aikaisemmin kaverin suosituksesta 

Savonlinnan luontoelokuvafestivaalilla.   

 

3.4 SINFF:n kilpailijat ja markkinointiresurssit 

Savonlinnan luontoelokuvafestivaali on ainutlaatuinen festivaalitapahtuma Etelä-Suo-

messa. Varsinaisia pääkilpailijoita festivaalilla ovat toiset elokuvafestivaalit tai -tapahtu-

mat. Samaan aikaan SINFF:n kanssa on vain Helsingissä pidettävä Katajanokan eloku-

vailta. Kilpailijana se ei oikeastaan ole kovin suuri, koska Katajanokalla esitetään vain yksi 

elokuva. Muita kilpailijoita ovat musiikkifestivaalit, joita järjestetään vielä elokuun aikana. 
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Usein festivaaleille pyritään säästämään rahaa, joten voi olla, että alkukuun musiikkifesti-

vaali on vienyt mahdollisen halukkaan elokuvafestivaalikävijän taloudellisesti. (Nurmi 

4.5.2018.)  

 

Savonlinnan luontoelokuvafestivaali toimii pienellä henkilöstö-, aika- ja budjettiresursseilla.   

Festivaalin pienuuden ymmärtäen, markkinoinnin henkilöstöresurssit eivät ole kovin suu-

ret. Festivaalin tapahtumajohtaja Annakaisa Vänttinen ja tuottaja ja ohjemapäällikkö 

Minna Nurmi tekevät kahdestaan markkinointia. Heidän lisäksi yksi henkilö hoitaa viestin-

tää sekä tuottaa markkinointiviestinnän sisältömarkkinointia. Toisinaan myös tuottaja ja 

johtaja tuottavat sosiaalisen median sisältömarkkinointia. Festivaalin koko henkilöstö työs-

tää vuoden aikana festivaalia omien päivätöidensä ohella. Vaikka resurssit ovat pienet, 

festivaali pyrkii kuitenkin ylläpitää hyvää media mixia, että kohdennettu markkinointi an-

taisi vastinetta. 

 

Elokuvafestivaali toimii melko pienellä markkinointibudjetilla. Suurin osuus budjetista me-

nee lehti ja festivaalilehti mainontaan noin 1 100–1 500 €. Muiden printtien summa on 

noin 500–600 €, sosiaalisen median ja verkkosivujen budjetti on noin 600 € sekä muiden 

oheistuotteiden summat ovat noin 300–500 € per tuotte. Yhteensä markkinointiin menee 

noin 6700 €. 

 

Taulukko 1. Savonlinnan kansainvälisen luontoelokuvafestivaalin markkinointibudjetin erit-

tely (Nurmi 4.10.2018) 

Festivaalilehti 1 100 € 

Flyer 500 €  

Julisteet 600 € 

Ulkomainonta: kyltit, banderollit 600 € 

Oheistapahtumien markkinointi 300 € 

Radiomainonta (paikalliskanavat) 400 € 

Mainonta sosiaalisessa mediassa 600 € 

Ilmoituskulut (paikallislehdet ja internet) 1 500 € 

Festivaalikassit 500 € 

Paidat 500 € 

Netti ylläpitokulut 150 € 

Yhteensä 6750 € 
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3.5 SINFF:ssa käytetyt markkinoinnin keinot ja viestintäkanavat 

Savonlinnan luontoelokuvafestivaalilla on ollut käytössään jo useamman vuoden erilaisia 

markkinoinnin keinoja. Keinoina on käytetty suhde- ja tiedotetoimintaa, mainontaa, verkko 

mainontaa ja suoramainontaa sekä vähemmän tunnistettua, mutta tärkeä wom-toimintaa 

(word of mouth-toimintaa). 

 

Markkinoinnin tavoitteena on saada mahdollisimman moni henkilö ostamaan ennakko-

lippu SINFF :n omilta verkkosivuilta (SINFF b2018). Ennakkoon ostettuna lippu sitouttaa 

ihmisiä tulemaan festivaaliin. Toisena markkinointiviestinnän tavoitteena on saada ihmiset 

tulemaa festivaalitapahtumaan sekä ostamaan lippuja näytöksiin. Kolmantena tavoitteena 

on saada kävijät ostamaan ruokaa, juomaa sekä muita oheistuotteita festivaalialueella. 

Viestintä toimii aktiivisimmillaan kolmekuukautta ennen festivaalitapahtumaa. Viestin-

nässä paljastetaan tulevia elokuvia, vieraita, puhujia ja oheistapahtumien aikatauluja.  

 

Markkinoinnin kanavina luontoelokuvafestivaali on käyttänyt hyvää media mixia. Näkyvin 

markkinointi tapahtuu Savonlinnan seudulla kesän aikana. SINFF tekee tiivistä yhteistyötä 

Savonlinnan kaupungin kanssa. Tiedottaessa festivaalista, kaupunki lisää myös mahdol-

lista omaa tuontia kaupungille. 

 

Markkinointia on viime vuosina kohdennettu myös Helsinkiin. Asiakastyytyväisyyskyselyn 

perusteella kohdennettu markkinointi on tuottanut tulosta vuosina 2015–2017. Festivaali 

markkinoi sekä perinteisillä markkinointimenetelmillä että digitaalisen markkinoinnin 

avulla. Luontoelokuvafestivaalilla on oma liikemerkki ja logo, jotka ovat helposti tunnistet-

tavissa. 

 

 

Kuva 2. Savonlinnan kansainvälisen luontoelokuvafestivaalin logo ja liikemerkki 

 

Perinteisessä markkinointimuodossa elokuvafestivaali on panostanut erilaisten lehti-ilmoi-

tusten käyttöön. Tavoitteena on saada lehti-ilmoitusten avulla paikalliset kiinnostumaan 
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festivaalista sekä tulemaan festivaaliin. Laajan kohderyhmän huomioon ottaen perinteinen 

printti-ilmoitus toimii hyvin vanhemmalle väestölle. Muita perinteisiä markkinointivälineitä 

ovat radioilmoitukset ja banderolli, julisteet sekä ohjelmakatalogit. Oheistuotteet kuten 

kangaskassit, paidat, oluet ja korvakorut kuuluvat myös SINFF:n markkinointivälineisiin. 

Yhteistyökumppanien avulla saadaan lisänäkyvyyttä. 

 

Taulukko 2. Savonlinnan kansainvälisen luontoelokuvafestivaalin perinteisen 

markkinointikeinojen kanavat. 

Markkinointi ka-

nava 

Missä Milloin 

Banderolli Savonlinnassa Toukokuusta elokuu-

hun 

Printti-ilmoitukset Suomen Luonto- lehti Kesäkuu 

Printti-ilmoitukset Itä-Savo (sanomalehti) Festivaaliviikolla 

Printti-ilmoitukset Savonmaa (sanomalehti) Festivaaliviikolla 

Printti (julisteet) Helsinki, Savonlinna, muu Suomi, So-

dankylän elokuvajuhlat, Flow, jne. 

Kesän aikana 

Printti (flyer) Savonlinna Festivaaliviikolla  

Katalogi sis. ohjel-

man (20 s.) 

Savonlinnassa ja Helsingissä Heinäkuussa ja elo-

kuussa 

Muut kassit, paidat, 

olut, muut tuotteet 

Festivaalilla Festivaalipäivinä 

Radio Savonlinnan seutu Elokuussa 

 

Digitaalinen markkinointi sijoittuu luontoelokuvafestivaalin omaan sosiaaliseen mediaan 

(Facebookiin, Twitteriin ja Instagramiin) ja omiin verkkosivuihin. SINFF:lla on myös yhteis-

työkumppaneita, jotka auttavat mainostamaan mainosbannerein verkkosivustoilla. Yhteis-

työ perustuu ristiin mainonnalla eli SINFF sijoittaa omille verkkosivuilleen yhteistyökump-

panin bannerin ja vastaavasti yhteistyökumppani sijoittaa omille verkkosivuilleen SINFF:n 

mainosbannerin. Elokuvafestivaalilla on myös omat verkkosivut. Verkkosivut ovat tarkoi-

tettu ilmoitusasioihin, pidempien tekstien luomiseen, mutta myös ennakkolipun myyntiin. 

(SINFF b2018.)  

 

Taulukko 3. Savonlinnan kansainvälisen luontoelokuvafestivaalin digitaalisen markkinointi-

keinojen kanavat. 

Digitaalisen markki-

noinnin keinot 

Missä Milloin 
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Banneri ristiin mai-

nontaa  

(verkkosivuilla) 

Esim. Animalia, Voima, Huili, Episodi Heinäkuusta 

elokuuhun 

Sosiaalisen median 

ristiin mainontaa  

Itä-Suomen tapahtumia: Puruvesi Pop, Kuo-

pion Satoa, 

Muut festivaalit: Uneton, DocPoint, Norpas 

Yhteistyökumppanit: Ruohonjuuri, Suomen 

Luonto, Suomen luonnonsuojeluliitto 

Kesäkuusta 

elokuuhun 

Oma sosiaalinen  

media 

Twitter, Facebook ja Instagram Huhtikuusta 

elokuuhun 

Omat verkkosivut www.sinff.fi Huhtikuusta 

syyskuuhun 

 

4 Markkinoinnin vuosikellon laatiminen SINFF:lle 

Savonlinnan luontoelokuvafestivaali on saanut vuosi vuodelta enemmän tunnettuutta ja 

kävijämäärät ovat nousseet tasaisesti. Festivaalin henkilöstö on toteuttanut tuottavaa ja 

kohdennettua markkinointia, vaikka markkinointimateriaaleissa ei ole ollut selkeää yhtä ta-

paa tuottaa vuosittaista markkinointia. Materiaalit ovat olleet hajanaisina Google Drivessa 

ja selkeä vuosisuunnitelma/vuosikello puuttui kokonaan. Toimeksiantaja toivoit selkeää, 

yhdellä tiedostolla olevaa markkinoinnin vuosisuunnitelmaa. 

 

Sain toiminnallisen työhöni pohjaksi SINFF:lta edellisten vuosien markkinoinnin ja viestin-

nän materiaaleja. Materiaaleissa oli mm. kävijätutkimuksen tulokset vuosilta 2015 ja 2016, 

vuoden 2017 puolen vuoden markkinoinnin vuosikello, johon oli merkattu muita elokuva-

festivaaleja sekä rahoitushankkeiden viimeiset hakupäivät, markkinoinnin kohteet ja erilai-

sia viestintäsuunnitelmia sekä yhteystietolomakkeita. Pidimme festivaalin johtajan ja tuot-

tajan kanssa kolme palaveria, joissa keräsin tietoja puuttuville osioille.  

 

Aloitin työn tulkitsemalla kävijätutkimuksen tuloksia, joista laadin kaksi kohderyhmää luon-

toelokuvafestivaalille.  Koska elokuvat kiinnostavat kaiken ikäisiä ja Savonlinnan kaunis 

kesäkaupunki on houkutteleva paikka viettää loppukesän viikonloppu, kohderyhmiä kertyy 

helposti paljon. Tutkimustulosten perusteella tulkitsin kaksi selkeimmin erottuvaa kohde-

ryhmää, jotka olivat 25–35-vuotiaat naiset sekä yli 60-vuotiaat naiset Savonlinnan seu-

dulta.  
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Kohderyhmien lisäksi tein myös luontoelokuvafestivaalin kävijäprofiilin markkinointisuunni-

telmaan, ajatuksena, että SINFF:n markkinointi saataisiin vielä kohdennetummaksi. Johta-

jan haastattelun perusteella tulkitsin puheesta, että vuosien 2017 ja 2018 kävijätutkimuk-

sissa, joista ei ole kerätty yhtenäistä tutkimusdataa vielä, on ollut havaittavissa, että Hel-

singissä asuvien määrä on nousut, johon on myös ryhdytty tekemään kohdennetumpaa 

markkinointiviestintää. 

 

Keräsin kaiken mahdollisen datana vanhoista markkinontimateriaaleista yhteen pohjaan ja 

palastelin niitä osiin käyttämällä Power Poin-ohjemaa. Työhöni sain kerättyä kohderyh-

mien lisäksi markkinoinnin tavoitteet, kilpailijat, mittarit, markkinointikanavat ja -keinot, 

markkinointiviestinnän välineet sekä markkinointiin ja viestintään suunnitelman vuosikalte-

ripohjat. 

 

4.1 Vuosisuunnitelman rakenne 

Tarkoituksena oli tuottaa markkinointivuosisuunnitelmalle itsenäinen tiedosto, jota on 

helppo käyttää ja jossa näkyisi koko festivaalivuoden markkinointisuunnitelma. Festivaalin 

resurssit huomioon ottaen, pyrin tuottamaan selkeän kokonaisuuden markkinoinnin vuosi-

suunnitelmasta. Kaikkien markkinointimateriaalien ollessa yhdessä paikassa säästyy ai-

kaa ja vaivaa.  

 

Kokonaisuuden luomiseen käytetin Microsoft Officen Power Point -ohjelmaa. Ohjelma ei 

ole ilmainen, mutta hyvin yleinen käyttöohjelma organisaatioissa. Tiedosto on helppo ja-

kaa Google Slidelle, jonka jälkeen se voidaan jakaa eri osapuolten kesken Driven kautta. 

Jaettua tiedostoa voivat muokata henkilöt, joille on annettu pääsy tiedostoon, joten se on 

suhteellisen turvallinen paikkavalinta. Tiedostossa näkyy muiden tekemät muutokset ja 

sitä voivat käyttää monet saman aikaisesti. Tämä mahdollistaa esimerkiksi Skype-palave-

rien käytön, jolloin ajallista resurssia vapautuu. Käytännön asioiden lisäksi pyrin pitämään 

vuosikellon siistinä, selkeänä sekä väritykseltään yhtenäisenä.  

 



 

 

22 

 

Kuva 3. Markkinointisuunnitelmasta otos yhtenäisyyden näkemiseksi  

 

 

4.2 Suunnitelman eteneminen  

Ennen markkinointisuunnitelman rakentamista aloitin tutkimalla, minkälaisia vuosisuunni-

telmia on ja minkälaisia pohjia löytyy verkosta. Maksullisissa versioissa, kuten Plandisc.fi-

sivustolla, löytyi paljon valmiita pohjia, joihin kykenee täydentämään suoraan vuosisuunni-

telmaa eri sarakkeisiin. Kokeilin itse Plandisc-sivuston 30 päivän maksutonta tutustumis-

jaksoa. (Plandisc.fi 2018.) Tutustumisjakso toi inspiraatiota, miten aloittaisin toteuttamaan 

Savonlinnan luontoelokuvafestivaalin markkinointivuosisuunnitelmaa.  

 

 

Kuva 4. Markkinoinnin vuosikellon esimerkkipohja maksullisessa Plandisc-versiossa 

(Plandisc.fi 2018); Vuosikellon esimerkkipohja (Businekset.wordpress.com 16.12.2015) 
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Toimeksiantajan toiveena oli saada vuosisuunnitelma maksuttomana versiona. Maksutto-

mien vaihtoehtojen joukosta löytyi sivusto, jossa oli Power Point -tiedostona markkinointi-

vuosikellon pohja (Businekset.wordpress.com 16.12.2015). Kyseistä pohjaa hyväksikäyt-

täen, alkoi lopulta hahmottua idea, miten vuosisuunnitelma rakentuu ja mitä kaikkea se si-

sältäisi. 

 

 

Kuva 5. Markkinointivuosisuunnitelman sisällysluettelo, dia 2 

 

Ennen vuosisuunnitelman rakentamista tutustuin perusteellisesti luontoelokuvafestivaalin 

kävijöihin, tavoitteisiin, kilpailijoihin ja mittareihin. Halusin, että työ alkaa mahdollisimman 

selkeästi, joten tein kansilehden sekä markkinointisuunnitelman sisällysluettelon. Mieles-

täni on selkeämpää, jos työssä kerrotaan heti alussa, mitä se sisältää ja mikä on sen käyt-

tötarkoitus. Näin ensikertalainenkin ymmärtää siitä, miksi Suomen luontoelokuvafestivaali 

panostaa markkinoinnissa esimerkiksi Helsinkiin tai miksi lehti-ilmoitukset ovat yhtä tär-

keitä, kuin sosiaalisen median viestintä ja mainonta. Tämän takia, näin tärkeäksi lisätä 

esimerkki kävijäprofiilista ja kohderyhmistä sekä ensi vuoden tavoitteet ja mittarit ennen 

varsinaista vuosikalenteria.  
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Kuva 6. Markkinointisuunnitelmassa määritellyt esimerkkikohderyhmät ja kävijäprofiili, dia 

3  

 

Suunnitelman kuvaukset on tehty esimerkeiksi ja niitä on tarkoitus muokata sekä täyden-

tää vuosittain. Segmentointi sekä yleinen kävijäprofilointi ovat otettu luontoelokuvafesti-

vaalin tapahtuman vuosien 2015–2016 kävijäkyselyn tuloksia kävijäsegmentointiin.  

Markkinoinnin perustaan kuuluvat selkeät tavoitteet, jotka tulivat esille haastatellessa Sa-

vonlinnan luontoelokuvafestivaalin ohjelmapäällikköä ja tuottajaa Minna Nurmea. Tavoit-

teet ja muu markkinoinnin peruste asetettiin mahdollisimman ylös Power Pointin dioille, 

jotta markkinointia tuottava henkilö tulisi huomioineeksi, kenelle hän on tuottamassa mark-

kinointia.  

 

 

Kuva 7. Markkinointisuunnitelman tavoitteet vuodelle 2019, dia 3 

 

Markkinointibudjetille lisäsin oman dian, johon kirjasin viimevuoden markkinointibudjetin. 

Luotoelokuvafestivaalin henkilöstö täydentää tämän vuoden budjetin. Budjetointi helpottaa 

esimerkiksi viestinnänhenkilöä hahmottamaan omat budjetilliset rajat. Power Point/Google 
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Slide ei kuitenkaan ole täysin turvallinen, joten arkaluontoisia lukuja tai muita arkaluontei-

sia tietoja ei koskaan kannata antaa tämän tyyppisille tiedostoille. Tein dian, jotta festivaa-

lin markkinointivastaavat saavat käyttää diaa sitä halutessaan. 

 

Jotta markkinointi ei ole arvailua, suunnitelmaan lisättiin dia mittareista. Mittareiden näke-

minenkin auttaa ymmärtämään, miksi markkinointia toteutetaan. Mittareiden alle tuli vielä 

taulukko, johon voi haluttaessa täydentää saatuja tuloksia, esimerkiksi puolivuosittain. 

 

 

Kuva 8. Markkoinointisuunnitelman mittarit SINFF:lle, dia 7 

 

Kuva 9. Savonlinnan luontoelokuvafestivaalin mittareiden tarkistettavuustaulukko, dia 8 

 

Seuraavana laadin Power Point -ohjelmaan kalenterin elokuusta 2018 ensi vuoden elo-

kuuhun. Koska festivaalilla on paljon tarkkoja death lineja, esimerkiksi säätiöiden tukira-

hastojen hakupäivät, niin halusin taata, että festivaalilla olisi aina oikean vuoden kalenteri 

käytössä. Vuosikalenteri (Microsoftin Office lukuvuosikalenteri) on Excel-tiedostona (Mic-

rosoft 2018), jonka siirsin kopiona Power Poin -dioille.  
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Excelin vuosikalenteri on muokattavissa oleva. Vaihtamalla vuosilukua, Excel automaatti-

sesti luo menossa olevan vuoden vuosiluvun sekä kuukausien päivämäärät elokuusta elo-

kuuhun. Kalenteri toimii hyvin kopioimalla Excelissä olevan kuukauden ja liittämällä kuu-

kausi haluttuun kohtaan Power Pointissa. Kalenterien vaihtaminen saatetaan kokea han-

kalana, mutta näin tärkeämpänä, että kalenterista löytyy oikeat päivämäärät, esimerkiksi 

siksi, että SINFF voi merkata tarkan viimeisen hakupäivän tukirahoitukselle. Näin pysy-

tään aikataulussa ja luodaan samalla struktuuria.  

 

 

Kuva 10. Microsoft Office, Lukuvuosikalenteri (Microsoft 2018) 

 

Verkosta tutkimieni vuosikellojen perusteella, markkinointisuunnitelma laaditaan usein 

vuosineljänneksettäin. Power Pointin diat ovat melko pienet kooltaan, joten tein päätök-

sen, että yhdellä dialla on yksi kuukausi. Jotta neljännes erottuisi selkeämmin, tein  

kolmen kuukauden välein värikkään ”välidian”, herättää myös huomiota. Näin lukija voi ha-

vaita nopeasti, missä erottuvat vuosineljänneksen raja. Välidiojen lisäksi, suunnitelmaan 

lisättiin tehtävälistoja. Tehtävälistaan voi lisätä kuukauden tai kuukausien tehtäviä. Dialla 

on mahdollisuus laittaa jokaiselle markkinointia hoitavalle henkilölle omat muistilistat, jotta 

työn jako selkeytyisi. Tapahtumakuukautena ja pari kuukautta ennen tapahtumaa on niin 

paljon erilaisia tehtäviä, että muistilista lisättiin joka kuun alkuun kolme kuukautta ennen 

tapahtumaa eli kesä–elokuulle. 
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Kuva 11. Q1:n välidiat markkinointivuosisuunnitelmassa, diat 11–12 

 

Markkinointiin linkittyy markkinointiviestintä ja sisältömarkkinointi. Viestinnän tehosta-

miseksi, tarvitaan markkinoinnin peruselementtejä, kuten kohderyhmät, jotta tiedetään, 

kenelle viesti lähetetään. Tämän vuoksi vuosikalenterin loppuun laadin erillisen markki-

nointiviestintäsuunnitelmapohjan. Viestintäsuunnitelmaa varten tutkin Savonlinnan kan-

sainvälisen luontoelokuvafestivaalin sosiaalista mediaa ja sen aikatauluja ja luin taustatie-

toja viestintämateriaaleista, joita toimeksiantaja minulle antoi. Kirjasin kaikki viestinnän ka-

navat ja niiden käyttötarkoitukset eri dioille. Kanavien ja viestintäkeinojen lisäksi, suunni-

telmaan tuli kaksi diaa, joissa näkyvät viestintäkanavien käyttöajankohdista. Käyttöajan-

kohdat käyvät esille tämän opinnäytetyön kappaleessa 3.4.  

 

 

Kuva 12. Savonlinnan kansainvälisen luontoelokuvafestivaalin viestintäkanavat 
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Kuva 13. Savonlinnan kansainvälisen luontoelokuvafestivaalin viestintävälineiden käyttö-

tarkoitus 

 

Kanavien jälkeen tuotettiin viestinnän Q1–Q4-kalenteri. Kalenteri on tehty Power Pointin 

omalla taulukkovälineellä, kuukausiin ei ole merkattu päivämääriä vaan viikkonumerot. Li-

säksi erilliselle dialle tuli kalenterimerkintöihin liittyvä kirjain- ja symboliselitys -dia. Kalen-

teria on tarkoitus täydentää kirjaimin ja symbolein viestintäsuunnitelmaan. Esimerkiksi, vii-

kolla 32 (elokuussa) maanantain, keskiviikon sekä perjantain kohdilla oleva F-kirjain, tar-

koittaa, että kyseisinä päivinä on suunniteltu laitettavan Facebookiin viesti. Jotta esimerkki 

on ymmärrettävä, laadin vuosisuunnitelmasta esimerkkidia, jonka perässä ovat tyhjät vies-

tintäsuunnitelmapohjat. Pohjat ovat pienet, joten lopullinen viestintäsuunnitelma kannat-

taisi siirtää Excel-taulukkoon, jossa on enemmän tilaa ja mahdollisuuksia laskennallisiinkin 

tapahtumiin. 

 

 

Kuva 14. Markkinointiviestinnän kalenterisuunnitelmien kirjain- ja symboliselitykset, dia 37 
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Kuva 15. Markkinointiviestinnänsuunnitelman esimerkkitaulukko, dia 38 

 

Markkinointidiojen jälkeen, rakensin visiuaalinen vuosikello. Vuosikellosta laadin kaksi eri 

diaa. Ensimmäisessä diassa on suunnitelma, jossa näkyy värikoodit eri tapahtumille. 

Esimerkiksi keltainen värilaatikko tietyn kuukauden sisällä, tarkoittaa, että kyseisenä 

kuukautena on jokin (nimettön) elokuvatapahtuma ja joskyseessä tulee olemaan 

yhteistyökumppani, niin mahdollisesti ristiinmarkkinoinnin mahdollisuus. Kyseisen, Q1–

Q4-vuosikellon on tarkoitus pysyä niin sanottuna muistutusdiana. Vaikka tätäkin tarvitsee 

muokata kuluvalle vuodelle sopivaksi, niin Q1–Q4-vuosikellossa tulisi olla vain 

suurpiirteisesti vuoden tapahtumat. 

 

 

 

Kuva 16. Markkinoinninvuosikello Savonlinnan kansainväliselle luontoelokuvafestivaalille 

Q1–Q4 
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Vuosikellon ympyrä rakentuu sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. Kaikki (punaisen) 

ympyrän sisäpuolella asetetut laatikot ovat tarkoitettu sisäiseen markkinointiin ja 

viestintään tai sidosryhmäviestintään. Ympyrän ulkopuolella olevat laatikot ovat ulkoista 

markkinointia ja viestintää.  

 

Toisessa, vuosikohtaisessa vuosikellossa, on tarkoitus olla kuukausien sisältöä. Ajatuk-

sena on rakentaa syvempi tapahtumaketju, joita tulee ottaa huomioon suunniteltaessa 

markkinoinnin vuosisuunnitelmaa. Vuosikelloon on tarkennettu esimerkiksi keltaisten ta-

pahtumalaatikoiden sisältö, siten, että itse tapahtuman nimi (esimerkiksi DocPoint) on kir-

joitettu keltaiseen laatikkoon sisälle. Laatikoita on helppo lisätä kopioimalla yhtä ja liittä-

mällä samalle dialle.  

 

 

Kuva 17. Markkinoinninvuosikello 2018–2019 Savonlinnan kansainväliselle luontoelokuva-

festivaalille 

 

 

 

  



 

 

31 

5 Pohdinta 

Markkinointivuosisuunnitelman käyttäminen luo selkeyttä markkinointiin. Mitä suurem-

masta markkinointitapahtumasta on kyse, sen selkeämmät aikataulut ja työkuvat tarvitsee 

olla. Vaikka SINFF on toteuttanut tuottavaa markkinointia jo aiemmin, sen tuominen vielä 

määrätietoisemmaksi saattaa nostaa kävijämäärää ja tunnettuutta entisestään. 

 

Tehdessäni työtä oivalsin, että business-maailmassa tapahtumamarkkinointi on yksi mark-

kinointiviestinnän keino, esimerkiksi yritys järjestää Gaalan pitääkseen yhteistyökumppanit 

tyytyväisinä. Festivaali on taas kulttuurituotantoa. Ikäväkseni jouduin huomaamaan, että 

kulttuuritapahtumatuotannon markkinoinnista on todella vähän lähteitä. Tapahtumamarkki-

nointiin perustuvia kirjoja ja verkkolähteitä on kyllä, mutta nämä keskittyivät enemmän itse 

tapahtumatuotantoon, ei markkinointiin tai viestintään. 

 

Osa lähteistä tuli havainnoiden luontoelokuvafestivaalin johtajana toimivan Annakaisa 

Vänttisen sekä ohjelmatuottaja Minna Nurmen yhdeksän vuoden kokemuksista, palaverei-

den keskusteluista sekä opinnäytetyöntekijän ymmärryksen ja työkokemuksen pohjalta. 

Olen myös aiemmin toteuttanut pienelle yritykselle markkinointisuunnitelman, joka toi var-

muutta työstää suunnitelmaa festivaalille.  

 

Työn aloitus oli haastavaa riittävien lähteiden löytämisen vuoksi, mutta mitä pidemmälle 

työ eteni sen enemmän tuli tunne, että oppii ja työn tekemisestä tuli mielenkiintoista ja ha-

luttua. Eräässä vaiheessa tuli jopa tunne, että markkinointi ja sen suunnittelu on juuri sitä, 

mitä toivoo tulevalta. 

 

5.1 Suunnitelman hyödynnettävyys ja kehitysehdotukset 

Markkinointivuosisuunnitelman idea ja tavoite oli saada kaikki tapahtumat yhdelle tiedos-

tolle. Käyttötarkoitus on vapauttaa aika- ja henkilöstöresursseja. Helppokäyttöisen Power 

Point –ohjelman avulla suunnitelmaan voidaan myöhemmin luoda lisää, muokata ja ottaa 

tarvittaessa pois asioita. Markkinoinnin vuosikellon ja markkinointiviestinnän suunnitelma-

pohjan luominen auttaa jatkossa festivaalin työntekijöitä hahmottamaan koko vuoden 

markkinoinnin kerralla. 

 

Markkinointivuosikello ei ole vain kerran tehtävä suunnitelma, vaan sen kuuluu muuttua ja 

muovautua vuosien mukaan. Suunnitelmapohjaa kykenee helposti muokkaamaan omien 

suunnitelmien ja menevän vuoden mukaiseksi tarvittaessa.  
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Työtä tehdessäni ymmärsin, että samaan Power Point -ohjelmaan saattaa olla hankala 

luoda seuraavan vuoden suunnitelmaa. Ratkaisuksi ajattelin itse, että kopioimalla nykyi-

sen version, voi helposti rakentaa uuden suunnitelmarungon. Myöhemmin vanhojen suun-

nitelmien säästänen lisää vertailumahdollisuuksia edellisten vuosien kanssa.  

  

On tarpeellista miettiä, tuleeko markkinointiviestintäsuunnitelma erilliselle tiedostolle. Päi-

vitykset ovat usein tiheä, varsinkin Twitterissä ja Instagramissa, joten niiden kirjaaminen 

saattaa olla enemmän aikaa vievää tai työhön tehty tila ei riitä.  

 

5.2 Oman oppimisen arviointi 

Otin ensimmäistä kertaa yhteyttä toimeksiantajaan vuoden 2017 joulukuussa, jolloin tapa-

simme. Otin heihin itse yhteyttä, koska kiinnostuin tapahtumakonseptista dokumenttien 

ystävänä ja kysyin, tarvitsevatko he jossain apua. Toimeksiantaja kertoi haluavansa festi-

vaalille yhdistää markkinoinnin tiedostot selkeäksi vuosisuunnitelmaksi. Kohdetapahtuma 

ei kaivannut sisällöstä tuotosta, mutta sain myös luvan kehittää heidän viestinnän tapoja, 

johon en lopulta tarttunut. 

 

Alkuperäisen suunnitelman mukaan, olisin toteuttanut opinnäytetyön jo viime kevään ai-

kana. Minulla oli haasteena saada kasattua johdonmukaista ja selkeää työtä, joten työn 

tekemisen aloitus venyi kohtuuttoman paljon. Aloitin keväällä uuden kokopäivätyön ja tein 

vielä yhtä puolen vuoden mittaista kurssia, joten ajoittain tuntui vain helpommalta jättää 

työ syksylle. Olin asiasta sekä ohjaajan että toimeksiantajan kanssa yhteydessä ja yhteis-

ymmärryksen jälkeen siirsin työn tekemistä eteenpäin. Nyt ymmärrän myös, että omat voi-

mavarat ja resurssit eivät riitä aina kaikkeen mitä toivoisin saavani tehtyä. Osaan nyt pa-

remmin hallita omaa ajan käyttöä ja kalenterin täyttyessä myös kieltäytyä.  

 

Työprosessissa on ollut hyviä ja opettavaisia hetkiä. Ensimmäisen haasteeni koin työn ra-

jauksen kanssa. Lopulta kun aloin kirjoittamaan, työ muokkautui kuin itsestään nykyiseen 

muotoonsa. Itse produktin olin saanut valmiiksi jo aikaisemmin, mutta sekin muokkautui 

ohessa vielä paremmaksi, teorian mukana. Kun pääsin vauhtiin, aloin etsimään enemmän 

lähdekirjallisuutta tapahtumien markkinoinnista ja jouduin toteamaan, että sellaista ei 

löydy kovinkaan paljon. Olisin voinut enemmän panostaa lähteisiin ja hakea aktiivisemmin 

niitä. Esimerkiksi kirjaston henkilökunnalta olisin voinut käydä pyytämässä apua tai käyt-

tää tutkimuksia vahvistamaan lähdeluetteloa. Haasteeksi koitui myös markkinoinnin laaja-



 

 

33 

alaisuus. Markkinointitutkimuksia ja eri teorioita on todella monta. Jos olisin tutustunut pa-

remmin eri teorioihin, olisin varmasti saanut vielä kattavamman tietoperustan työlleni. Kai-

ken kaikkiaan työprosessi oli lopulta miellyttävä ja tehdessäni lopulta kuukauden sisään 

työn, koin oppivani markkinoinnista koko ajan lisää. 

 

Opinnäytetyöprosessi vahvisti ammatillista osaamistani markkinoinnin ja sisällöntuotan-

non parissa. Tietoperustaa luodessa oli mielekästä huomata, että osaan jo todella paljon 

markkinoinnista, mutta aina voi ja on kannattavaa oppia lisää. Erityisesti segmentointi ja 

kohderyhmät tuntuvat unohtuvan omassa työssäni, joka on markkinoinnin perusta. Työn 

aikana sain paljon hyviä muistutuksia, miten jatkossa teen työtäni paremmin. Tein työn 

nopealla aikavälillä ja muutamien toimeksiantajan yhteydenottojen jälkeen toteutin työn 

varsin itsenäisesti. Sain hyvää tukea ja vahvistusta opinnäytetyöohjaajaltani, joka selke-

ästi kuuli minun tarpeet. Opin myös lopulta priorisoimaan opinnäytetyön aikataulullisesti ja 

lopulta työ oli valmiina alle kahdessa kuukaudessa. 

 

Sain toimeksiantajalta kattavan tietopaketin jo heti alkuun ja aina kun tarvitsin jotain lisää, 

niin sain haluamani. Olisin voinut olla aktiivisemminkin yhteydessä toimeksiantajaan ja 

kertoa vielä enemmän työnkulusta. Työ on kokonaisuudessa tehty toimeksiantajan hyväk-

symänä ja siinä on otettu huomioon tapahtumahenkilökunnan resurssit ja ajalliset rajoit-

teet.  

 

Tavoitteenani oli tuottaa suunnitelmatyökalu, josta olisi hyvät mahdollisuudet jatkaa sen 

käyttöä käytännössä. Pyrkimykseni oli toteuttaa mahdollisimman helppokäyttöinen ja re-

sursseja säästävä markkinointivuosisuunnitelmatyökalu ja mielestäni onnistuin tavoitteis-

sani hyvin. Olen tuottanut rakenteeltaan selkeän empiirisen osuuden sekä tehnyt hyvän ja 

käytännönläheisen produktiivisen työn.  
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Liitteet 

Liite 1. Savonlinnan luontoelokuvafestivaalin SWOT-analyysi, Nurmi Minna 

Sisäinen Vahvuudet Heikkoudet  

 -Joustava organisaatio 

-Nopea informaatio 

-Helppoa muotoilla ja kehittää organi-

saation struktuuria 

-Persoonalliset, innostuneet henkilöt si-

toutuvat festivaaliin ja sen arvoihin 

 

-Pieni organisaatio, joka joutuu turvautu-

maan vapaaehtoistyöntekijöihin 

-Vain muutamalla henkilöllä on paljon, 

suurta vastuuta  

-Ei täysin professionaalinen struktuuri 

-voi vaikuttaa festivaaliohjelman moni-

muotoisuuteen 

 

Ulkoinen Mahdollisuudet 

  

Uhat 

   

 

  

Perustoiminta on tehty: festivaalilla on 

jo jonkin verran historiaa ja näkyvyyttä  

- kohtaavat ihmiset alkavat tietää siitä 

 -Muut  

merkittävä tapahtuma kaupungissa ai-

kaisemmin kesällä  

- tavoittaa nämä yleisöt  

– Erityinen teema, joka on kiinnostavia 

ihmisiä tällä hetkellä  

- erityinen ilmapiiri (pieni kaupunki lä-

hellä luontoa), joka tukee festivaalin 

teemaa  

-paljon mahdollisuuksia tavoittaa uusia 

yleisöjä ja kehittää suunta, jossa festi-

vaali on menossa  

- paljon taiteellista vapautta, vähem-

män kaupallisia -paineita 

-spesifinen teema, keskittyen dokument-

tielokuviin  

 

-kuva luonnonelokuvista - katsoja voi sul-

kea festivaalin teeman takia  

 

- pieni kaupunki, jolla ei ole riittävästi 

mahdollisuuksia tukea tapahtumaa 

 

 - Pieni kaupunkijoukkojen festivaali 

"miellyttää kaikkia"  

 

- Ei rahoitusta -> pysyvien tavaroiden 

vuokraus on mahdotonta 

 

 


