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Tämän projektiluontoisen opinnäytetyön aiheena on opiskelijakilpailun järjestämi-
nen. Työn toimeksiantajana toimi Apparaatti. Apparaatti on yrityskiihdyttämö, joka 
toimii linkkinä yrityksen ja oppilaitoksen välillä ja tarjoaa yrityksille erilaisia väyliä 
ja tapoja liiketoiminnankehittämiseen. 
 
Projektiluontoisen opinnäytetyön tarkoituksena oli järjestää PuhdasMeri IdeaDrill -
ideointikilpailu Satakunnan alueen toisen asteen ja korkeakoulujen opiskelijoille 
Raumalla 11.–12.3.2014. Kilpailun tavoitteena oli antaa opiskelijoille mahdollisuus 
oppia mm. innovatiivisuutta ja yrittäjyyttä tekemällä kilpailussa omia oivalluksia. 
 
Työn teoreettisessa viitekehyksessä käsitellään tapahtumajohtamista ja sen osapro-
sesseja. Tapahtuman osaprosessit tulee ottaa huomioon tapahtumaa järjestettäessä. 
Kaikki lähtee liikkeelle tapahtuman suunnittelusta. Tapahtumaa johdettaessa tulee 
sekä koko projektia että sen riskejä, taloutta ja henkilöstöä hallita ja valvoa tunnolli-
sesti. Tapahtuman projekti on kuin tavoitteita täynnä oleva polku, jota pitkin kulje-
taan suorittamassa erilaisia osatehtäviä. Kun polku on kuljettu loppuun, kaikki tapah-
tuman tavoitteet on suoritettu ja tapahtumaprojekti on saatu päätökseen. 
 
Opinnäytetyön tekijä toimi kilpailussa opiskelijakilpailun johtajana ja oli mukana 
tapahtuman konseptin kehittelyssä sekä projektin toteuttamisessa vastaavana projek-
tipäällikkönä. Vastuualueita olivat tapahtuman kokonaisvaltainen onnistuminen ja 
projektin osatavoitteiden täyttyminen. 
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The topic of this project-based thesis is to organise a student competition. The prin-
cipal of this thesis is Apparaatti which operates as a link between students and com-
panies. 
 
The purpose of this thesis was to organise PuhdasMeri IdeaDrill -competition to sec-
ondary level and higher education students in Satakunta area. The competition was 
held in Rauma in 11.–12.3.2014. The aim of the competition was to give students an 
opportunity to learn about innovation and entrepreneurship. 
 
The theory part of this thesis consists of event management and its sub-processes. 
The sub-processes of the event need to be taken into consideration when organising 
an event. Event management starts from the planning and ends when all the objec-
tives of the project have been achieved. Project and its risks, human resources and 
finance are factors which need to be controlled and monitored during the whole pro-
ject. 
 
The author of this thesis acts as a student competition director in the event. The stu-
dent competition director was responsible for the success of the event and project 
management. 
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1 JOHDANTO 

Tapahtumia järjestetään jatkuvasti ja tapahtumat ovat yleistyneet luontevaksi osaksi 

yrityksien markkinointiviestintää. Tapahtumat jäävät hyvin ihmisten mieleen ja ta-

pahtumilla voidaan hyvin vahvistaa yritysten ja asiakkaiden välistä kumppanuutta. 

Onnistuneen tapahtuman järjestäminen vaatiikin huolellisen taustatyön ja ammatti-

maisen työryhmän. 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli järjestää PuhdasMeri IdeaDrill -opiskelijakilpailu 

Raumalla 11.–12.3.2014. Opinnäytetyöprojekti lähti liikkeelle, kun Satakunnan am-

mattikorkeakoulussa yrittäjyyspäällikkönä työskentelevä Teppo Lundell etsi projek-

tipäällikköä opiskelijakilpailun järjestämiseen. Samaan aikaan opinnäytetyön tekijä 

pohti aihetta opinnäytetyölle. Joulukuussa 2013 Teppo Lundell ehdotti opinnäytetyön 

tekijälle kyseistä aihetta, joka osoittautui erittäin mielenkiintoiseksi. Tuumasta tartut-

tiin toimeen ja kilpailu järjestettiin maaliskuussa 2014. Opinnäytetyö valmistui tou-

kokuussa 2014. 

 

Tässä opinnäytetyössä käsitellään aluksi tapahtuman järjestämistä projektin näkö-

kulmasta sekä opinnäytetyön projektin tarkoituksia ja tavoitteita. Tämän jälkeen kä-

sitellään teoriaa ja tärkeimpiä käsitteitä liittyen tapahtumajohtamiseen. Suurin huo-

mio kohdistuu itse projektiin, jonka suunnittelua, toteuttamista ja päättämistä käsitel-

lään kappaleissa 5, 6 ja 7. 

 

Opinnäytetyön tekijä toimi kilpailussa opiskelijakilpailun johtajana sekä projektissa 

vastaavana projektipäällikkönä. Kilpailu oli osa Meremme tähden -seminaaria, jonka 

järjestäjät olivat osa kilpailun projektiorganisaatiota. Seminaarin järjestäjät olivat 

vastuussa tietyistä tehtävistä, joita opinnäytetyön tekijän ei tarvinnut huomioida. Näi-

tä olivat esimerkiksi tapahtuman graafisen ilmeen suunnittelu ja toteutus, budjetointi, 

varainhankinta, lupa-asiat, tarjoilu sekä taloudenhallinta. Graafisen ilmeen suunnitte-

lua ja toteutusta, lupa-asioita ja tarjoilua ei käsitellä tässä opinnäytetyössä. 

 

Tapahtuman järjestämisestä ja tapahtumajohtamisesta löytyi erittäin vähän suomen-

kielistä kirjallisuutta. Opinnäytetyön tekijä oli myös erittäin kriittinen kirjallisuutta 
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kohtaan. Englanninkielistä kirjallisuutta löytyi suhteellisen paljon, mutta pääosa kir-

jallisuudesta käsitteli urheilutapahtumia ja turismia, joita ei käsitellä tässä opinnäyte-

työssä. 
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2 PROJEKTINA TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN 

2.1 Projektiluontoinen opinnäytetyö 

Projektiluontoinen opinnäytetyö on työelämälähtöinen, yleensä yhden tai useamman 

opiskelijan muodostama projekti. Projektiluontoisessa opinnäytetyössä on hyvä 

muistaa, ettei yksittäinen projekti saisi kasvaa kymmentä opintoviikkoa laajemmaksi. 

Projektityyppisiä opinnäytetöitä voidaan tehdä esimerkiksi talousjärjestelmän han-

kinnasta yritykseen x, yrityksen intranetin tai internet-sivujen suunnittelusta ja toteu-

tuksesta, uuden työntekijän perehdytysoppaasta tai opiskelijalehden suunnittelusta ja 

toteutuksesta. (Vilkka & Airaksinen 2003, 47–50.) 

 

Projektiluontoinen opinnäytetyö sisältää projektisuunnitelman lisäksi erilaisia väli- ja 

loppuraportteja. Projektisuunnitelmassa selvitetään projektin taustoja ja lähtökohtia. 

Suunnitelmassa selvitetään projektin tarkoitus, tavoitteet ja mahdolliset rajaukset. 

Projektille tulee myös määritellä kohderyhmä. Projektin vaiheet, tehtävänjako ja ai-

kataulutus tulee myös kuvata mahdollisimman täsmällisesti. Myös projektin riskejä 

on syytä analysoida projektisuunnitelmassa. (Vilkka & Airaksinen 2003, 47–50.)  

 

Väli- ja loppuraporttien avulla tekijä dokumentoi työskentelyn vaiheita ja laatua, tie-

don hankintaa, ongelmanratkaisua sekä arviointia. Väliraportit toimivat tilannekatsa-

uksina sille, missä projektissa edetään sillä hetkellä. Loppuraportti selostaa projektin 

tavoitteet, työvaiheet sekä johtopäätöksen. Loppuraportti sisältää myös arvioin-

tiosuuden, jossa käydään läpi, miten projektille asetetut tavoitteet onnistuivat. Lop-

puraportti esitetään opinnäytetyön loppuseminaarissa. Raporttien avulla laatija osoit-

taa opinnäytetyössä vaadittavan kirjallisen viestinnän taidon. (Vilkka & Airaksinen 

2003, 47–50.) 
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2.2 Projekti käsitteenä 

Projekti on resurssien ja ihmisten yhdistämistä tiettyä tehtävää varten. Projektilla on 

yleensä selkeä tavoite, elinkaari ja vaiheistus. Projektilla on selvästi määritelty pää-

tepiste, joka saavutetaan, kun kaikki tavoitteet ovat täyttyneet. (Ruuska 2008, 19.) 

 

Projektille tyypillisiä piirteitä ovat suunnitelmallisuus ja ohjaus. Hyvä suunnittelu ja 

toteutuksen säännöllinen ohjaus takaavat projektin tavoitteiden täyttymisen. Projekti 

voidaan päättää, kun kaikki projektille asetetut tavoitteet ovat toteutuneet ja projektil-

le kuuluvat tehtävät on tehty. (Pelin 2011, 79, 345–346.) 
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3 PROJEKTIN TARKOITUS JA TAVOITTEET 

3.1 Projektin lähtökohdat ja tarkoitus 

Tapahtuma-projektin asettajana toimi tämän projektin toimeksiantaja eli Apparaatti 

ja Apparaatin yrittäjyyspäällikkö Teppo Lundell. Apparaatti on yrityksille erilaisia 

toimintatapoja tarjoava yrityskiihdyttämö, joka toimii yhteistyössä sekä yritysten että 

oppilaitosten kanssa. Opinnäytetyön tekijän ja Teppo Lundellin toimesta muodostet-

tiin johtoryhmä, jossa sovittiin tapahtuman suunnittelusta ja sen päälinjoista. Opin-

näytetyön tekijä toimi projektissa opiskelijakilpailun johtajana ja projektiryhmään 

kuului useita henkilöitä. Projektin tärkeimpinä yhteistyötahoina toimivat Satakunnan 

ammattikorkeakoulu ja raumalainen mainostoimisto, joka vastasi projektin viestin-

nästä ja visuaalisesta ilmeestä. 

 

Projektin tarkoituksena oli järjestää PuhdasMeri IdeaDrill -ideointikilpailu Satakun-

nan alueen toisen asteen ja korkeakoulujen opiskelijoille. Kilpailu järjestettiin kaksi-

päiväisenä ja kilpailuun otettiin mukaan kymmenen joukkuetta. Kilpailu pidettiin 

11.–12.3.2014. Ensimmäinen kilpailupäivä järjestettiin Rauman kaupunginkirjastossa 

ja toisena päivänä kilpailutyöt esiteltiin Rauma-salissa ennen Meremme tähden -

seminaarin alkua. 

 

Tapahtuma oli osa IdeaDrill -konseptia, joten tiettyjä ideoita ja materiaaleja oli val-

miiksi saatavana. Tapahtuman nimi oli valmiina ja tapahtuman nettisivut ja visuaali-

nen ilme oli heti käytettävissä. Tapahtuma oli osa Meremme tähden -seminaaria, jos-

ta tapahtuman teema, puhdas meri, on valittu. 

 

Projektin aikana pidettiin projektipalavereita sekä Meremme tähden -

seminaariryhmän että IdeaDrill-kilpailun projektiryhmän kesken. Palavereissa suun-

niteltiin muun muassa kilpailun nimeä, aikataulua sekä tapahtumapaikkaa. Palave-

reissa käytiin läpi myös käytännön tehtäviä sekä niiden tavoiteaikatauluja. Tapahtu-
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man ensimmäinen suunnittelupalaveri pidettiin 18.12.2013. Aluksi palavereita järjes-

tettiin kerran kuukaudessa, mutta viimeisenä kuukautena palavereita pidettiin kerran 

viikossa. 

3.2 Projektin toteutus ja projektijohtaminen 

Projektin päätavoitteena oli kaksipäiväisen opiskelijakilpailun järjestäminen. En-

simmäisenä kilpailupäivänä kilpailijoille annettiin tehtävänanto sekä tarvittava määrä 

sparrausta ja tukea idean jalostamiseen. Tämän jälkeen kilpailijoilla oli koko päivä 

aikaa kehitellä ja työstää omia ideoitaan. Kilpailijat saivat sparrausapua alan ammat-

tilaisilta. Lisäksi päivän aikana annettiin valmennusta, miten ideasta tuotteistetaan 

valmis esitys. Seuraavana päivänä valmiit esitykset esitettiin kilpailun arviointiraadil-

le. Arviointiraati valitsi kolme parasta joukkuetta, jotka palkittiin erilaisin tuote- ja 

palvelupalkinnoin. 

 

Projektissa opinnäytetyön tekijä oli opiskelijakilpailun johtajana mukana sekä tapah-

tuman konseptin kehittelyssä että projektin toteuttamisessa vastaavana projektipääl-

likkönä. Projektipäällikkö vastasi tapahtuman kokonaisvaltaisesta onnistumisesta se-

kä projektin osatavoitteiden täyttymisestä. Opiskelijakilpailun johtajalle kuului mo-

nia vastuualueita, vaikkei niitä konkreettisesti tehtäisikään. 

 

Projektissa oli kuitenkin työtehtäviä, joissa opiskelijakilpailun johtajalla oli vähäi-

sempi vastuu. Näistä vastuualueista oltiin tietoisia, mutta niiden toteutukseen ei pro-

jektin aikana kiinnitetty huomiota. Näitä olivat esimerkiksi tapahtuman graafisen il-

meen suunnittelu ja toteutus, budjetointi, varainhankinta, lupa-asiat, tarjoilu sekä ta-

loudenhallinta. 
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4 TAPAHTUMAJOHTAMINEN 

Tapahtuman järjestäminen on kokonaisvaltainen prosessi, jossa tulee huomioida mo-

nia pieniä osatekijöitä. Tapahtumajohtaminen on yksi suuri kokonaisuus, jonka ym-

pärillä on olemassa monia pienempiä vastuualueita ja tehtäviä (Kuvio 1). Jokainen 

vastuualue tulee hallita, jotta tapahtuma onnistuu ja sille asetetut tavoitteet täyttyvät. 

 

Kuvio 1. Käsitteellinen viitekehys: Tapahtumajohtaminen (mukaeltu Eventsmasteryn 
www-sivut 2002).  
 
Käsitteellinen viitekehys kuvaa tapahtumajohtamista ja sen osaprosesseja. Kaikki 

tapahtuman osavaiheet tulee ottaa huomioon tapahtumaa järjestettäessä. Kaikki läh-

tee liikkeelle tapahtuman suunnittelusta luomalla tapahtumalle tapahtumabrief ja ta-

pahtumakäsikirja. Tapahtumalle tulee asettaa tavoite ja tapahtuman kohderyhmä tu-

lee määritellä huolellisesti. Tapahtumapaikka ja -aika tulee valita tapahtuman luon-

teelle, kohderyhmälle ja tavoitteille sopivaksi. 

 

Tapahtumajohtaminen 

Tapahtuman 
suunnittelu 

Projektin 
hallinta 

Riskien 
hallinta 

Henkilöstö-
hallinta 

Taloudenha
llinta 

Tapahtuma-
markkinointi 

Jälkimarkki
-nointi & 
arviointi 
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Tapahtumaa johdettaessa on projektin ja sen riskien, talouden ja henkilöstön valvonta 

ja hallinta erittäin tärkeää. Tapahtuman projekti voidaan kuvata polkuna, jonka var-

rella on projektille asetettuja tavoitteita. Projekti etenee, kun sille asetettuja tavoittei-

ta suoritetaan annetussa määräajassa. Kun polku on kuljettu loppuun, kaikki tapah-

tuman tavoitteet on suoritettu ja tapahtumaprojekti on saatu päätökseen. Talouden-

hallinta on kuvattu käsitteellisessä viitekehyksessä harmaana, koska kyseinen osa-

prosessi ei kuulu opinnäytetyön tekijän vastuualueisiin. 

 

Henkilöstöhallinta on tapahtuman johtajan näkökulmasta jatkuvaa valvontaa ja ohja-

usta. Tapahtuman johtajan on ohjattava henkilöstöä oikealla tavalla, jotta asetetut 

tavoitteet saadaan suoritettua. Johtajan on myös varmistettava, että henkilöstö on riit-

tävän koulutettu ja motivoitunut. 

4.1 Tapahtumakonseptin johtaminen 

Tapahtumakonsepti on markkinointistrategiasta luotu toimintasuunnitelma, jonka 

mukaan tapahtuma ideoidaan, suunnitellaan ja toteutetaan. Jokainen tapahtuma on 

erillinen, mutta saman konseptin mukainen. (Vallo & Häyrinen 2010, 244.) 

 

Tapahtumajohtaminen on tapahtuman tavoitteiden ja ihmisten muodostamien proses-

sien kokonaisvaltaista hallintaa ja ohjausta. Tapahtumajohtamisessa tärkeintä on 

henkisten ja taloudellisten resurssien hallinta ja kohdistaminen niin, että tapahtuman 

järjestämiselle asetetut tavoitteet täyttyvät. (Raj, Walters & Rashid 2013, 5; Rojek 

2013, 1.) 

 

Tapahtuma on kolmivaiheinen prosessi, joka sisältää suunnittelu-, toteutus- ja jälki-

markkinointivaiheen. Onnistunut tapahtuma on suunniteltu hyvin ja sille asetetut ta-

voitteet ovat täyttyneet. Tapahtuman strategiset ja operatiiviset kysymykset on ym-

märretty ja niihin on vastattu huolellisesti. Tapahtuman strategiset ja operatiiviset 

kysymykset ovat: 

• Miksi tapahtuma järjestetään? 

• Kenelle tapahtuma järjestetään? 

• Mitä järjestetään? 
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• Miten tapahtuma järjestetään? 

• Millainen sisältö ja ohjelma tapahtumalla on? 

• Kuka on tapahtuman isäntä? 

Näihin kysymyksiin vastaamalla tapahtuman järjestäjä luo ja määrittelee tapahtuman 

tavoitteen, luonteen sekä kohderyhmän. (Vallo & Häyrinen 2010, 93–98.) 

4.2 Tapahtuman suunnittelu 

Tapahtuman suunnittelu on ennakoivaa tapahtuman järjestämistä, jonka tarkoitukse-

na on varmistaa, että kaikki tapahtumalle asetetut tavoitteet täyttyvät (Quinn 2013, 

90). Tapahtuman suunnittelu on prosessi, joka alkaa tapahtumakonseptin luonnista ja 

päättyy suunnitelmaan tapahtuman toteutuksesta (Kuvio 2). 

 

Kuvio 2. Tapahtuman suunnitteluprosessi (mukaeltu Bowdin, Allen, O’Toole, Harris 
& McDonnell 2006, 119). 
 

Tapahtuman ensimmäisessä suunnitteluvaiheessa tulee tehdä päätökset liittyen tapah-

tuman ilmenemismuotoon, kestoon, tapahtumapaikkaan, ajankäyttöön ja tekijöihin, 

jotka tekevät tapahtumasta erilaisen muihin tapahtumiin nähden. Näiden avulla luo-

daan tapahtumalle konsepti, jonka pohjalta arvioidaan tapahtumalle tarvittavia re-

sursseja ja lisäselvityksiä. (Bowdin ym. 2006, 120.) 

 

Tapahtuman toteutus 
Tarkennukset, ongelmanratkaisut  

Tapahtuman strategia 
Tapahtuman missio, tavoitteet, operatiiviset toimenpiteet 

Projektiorganisaation luominen 

Uuden tapahtuman järjestäminen 

Tapahtuman toteutettavuus 
Budjetti, resurssit, vaatimukset 

Tapahtumakonseptin määrittäminen 
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Tapahtumakonseptin määrittämisen jälkeen tutkitaan tapahtuman toteutettavuutta ja 

tehdään tarvittavaa taustatyötä sekä luodaan tarvittavia mittareita suunnitelman poh-

jaksi. Tapahtuman järjestäjän tulee ottaa huomioon esimerkiksi tapahtuman alustava 

budjetti, käytettävissä olevat resurssit sekä tapahtuman järjestämiselle asetetut vaati-

mukset ulkopuolisilta tahoilta. Tarvittavien asiakirjojen ja mittareiden lukumäärä 

vaihtelee tapahtumasta riippuen. Esimerkiksi olympialaisten järjestämiseen tarvitaan 

paljon enemmän taustatyötä kuin vuosittaisen kongressin järjestämiseen. (Bowdin 

ym. 2006, 120.) 

 

Tapahtumalle tarvittavan taustatyön selvittämisen jälkeen suunnitteluprosessi voi-

daan tässä vaiheessa päättää. Suunnitteluprosessin päättämisen syitä voivat olla esi-

merkiksi rahallisten resurssien puute tai se, ettei ulkopuolisten tahojen asettamia vaa-

timuksia voida toteuttaa. Jos tapahtuman suunnittelua päätetään jatkaa, tulee tapah-

tumalle luoda projektiorganisaatio. (Bowdin ym. 2006, 122.) 

 

Tapahtuman projektiorganisaatio voidaan kuvata esimerkiksi yksinkertaisella, toi-

minnallisella projektiorganisaatiokaaviolla. Yksinkertaisessa projektiorganisaa-

tiokaaviossa kuvataan projektiorganisaation jäsenet nimeltä sekä kenen alaisuudessa 

he toimivat (Kuvio 3). Toiminnallisessa projektiorganisaatiokaaviossa projektipäälli-

kön alaisuudessa ovat eri osaston tai toimialan johtohenkilöt. (Bowdin ym. 2006, 

122–123.) 

 

 

Kuvio 3. Yksinkertainen projektiorganisaatiokaavio (mukaeltu Bowdin ym. 2006, 
122). 
 

Projektipäälikkö 

Ville Liisa Johanna 
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Tapahtuman suunnitteluprosessin viimeisimmissä vaiheissa luodaan tapahtumalle 

strategia ja toteutuksen toimintasuunnitelma. Strategiaa luodessa määritellään mikä 

on tapahtuman missio, mitkä ovat sen tavoitteet ja mitkä ovat tapahtuman järjestämi-

seen vaadittavat toimenpiteet. Tarvittavia tarkennuksia tehdään olosuhteiden muuttu-

essa ja suunnitteluvaiheessa ilmeneviä ongelmia pyritään ratkaisemaan heti ilmene-

misvaiheessa. (Bowdin ym. 2006, 124–134.) 

4.2.1 Tapahtumabrief ja tapahtumakäsikirjoitus 

Tapahtumabrief on asiakirja, jolla vastataan tärkeimpiin strategisiin ja operatiivisiin 

kysymyksiin, jotka koskevat tapahtuman suunnittelua. Tapahtumabriefin avulla koo-

taan yhteen ne osatekijät, jotka ovat tiedossa, kun tapahtuman suunnittelu aloitetaan. 

(Vallo & Häyrinen 2010, 149.) Tapahtuman strategiset ja operatiiviset kysymykset 

on lueteltu luvussa 4.1. 

 

Tapahtumakäsikirjoitus on tapahtumassa työskentelevien työkalu, joka kertoo, mitä 

tapahtuu, missä tapahtuu ja milloin tapahtuu. Tapahtumakäsikirjoituksen avulla jo-

kainen vastuuhenkilö saa kokonaiskäsityksen tapahtumasta aina tapahtuman alusta 

tapahtuman loppuun saakka sekä tietää, milloin oma vastuutehtävä tapahtuu. (Vallo 

& Häyrinen 2010, 151.) 

4.2.2 Tavoite 

Jokaiselle tapahtumalle asetetaan tavoite. Tavoite voi olla joko tietynlaisen mieliku-

van luominen tai konkreettinen, kuten uutuustuotteen lanseeraus. Tapahtuman järjes-

täjän on hyvä pohtia etukäteen, mitä hän haluaa saavuttaa ja viestiä tapahtumallaan. 

(Vallo & Häyrinen 2010, 101–102.) 

 

Organisaatiosta ja sen arvoista kertoo se, millaisiin tapahtumiin se sidosryhmiään 

kutsuu. Tapahtuman jälkeen etukäteen määriteltyä tavoitetta voidaan verrata tapah-

tuman onnistumiseen. (Vallo & Häyrinen 2010, 101–108, 245.) 
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4.2.3 Kohderyhmä 

Tapahtuman kohderyhmää ovat kaikki ne, jotka kutsutaan kyseiseen tapahtumaan. 

Tapahtuman kohderyhmän voivat muodostaa suuri yleisö, rajattu kutsuvierasjoukko 

tai avoin kutsuvierasjoukko. Kohderyhmän rakenne tulee tietää hyvin, jotta osataan 

järjestää oikeanäköinen ja kokoinen sekä kohderyhmää puhutteleva tapahtuma. Ta-

pahtuman järjestäjän tulee tiedostaa kaikkien osallistujien mahdolliset fyysiset tar-

peet sekä turvallisuus ennen tapahtumaa ja tapahtuman aikana. (Bowdin ym. 2006, 

107; Vallo & Häyrinen 2010, 111–129, 242.) 

 

Nykyteknologia mahdollistaa sen, että tapahtumasta voi etsiä tarvittavaa tietoa etukä-

teen. Tätä hyödyntäen tapahtuman järjestäjän tulisi tarjota riittävä informaatio kohde-

ryhmälle ja saada potentiaaliset kohderyhmän jäsenet osallistumaan tapahtumaan. 

(Bowdin ym. 2006, 107.) 

4.2.4 Tapahtumapaikka ja -aika 

Tapahtumapaikkaa valittaessa tulee ottaa huomioon tapahtuman luonne, osallistujat 

sekä paikkakunta. Tapahtumapaikan valinnassa on näiden lisäksi huomioitava kulku-

yhteydet, äänentoisto, tarjoilu, saniteettitilat sekä paikan sopiminen järjestävän orga-

nisaation imagoon. Tapahtumapaikan valintaan ja sen soveltuvuuteen tulee suhtautua 

erittäin kriittisesti. (Vallo & Häyrinen 2010, 131–134.) 

 

Tapahtuman ajankohtaan vaikuttaa oleellisesti se, kuinka moni kutsutuista voi tai ha-

luaa osallistua tapahtumaan. Ajankohdan valintaan vaikuttavat yleiset työajat, loma-

päivät sekä viikonpäivät. Erityisesti maanantai ja perjantai ovat haasteellisia. Tapah-

tuman kestossa tulee huomioida kustannuksien lisäksi osallistujien oma aikataulu. 

Tapahtuman kesto on riittävä, kun se saadaan vietyä tyylikkäästi läpi aloituksesta 

päätökseen. (Vallo & Häyrinen 2010, 137–138.) 
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4.3 Projektin hallinta 

Projektin hallinta on jatkuvaa ennakointia, suunnittelua ja valvontaa. Projektin hal-

linnalla pyritään siihen, että projektille asetetut tavoitteet täyttyvät ja projekti saadaan 

päätökseen. (Ruuska 2008, 29–32.) 

 

Projektin hallinta tapahtumaa järjestettäessä on kuin polku, jota seuraamalla saavute-

taan halutut tavoitteet. Projektin eteneminen on sarja toisiinsa liittyviä tehtäviä, joi-

hin on asetettu ajallisia tavoitteita, ja joita hallinnoidaan tietyn joukon toimesta. 

(Bowdin ym. 2006, 267.) 

 

Projektia voidaan johtaa joko kovilla (management) tai pehmeillä (leadership) tek-

niikoilla. Kovat tekniikat ovat asioiden ja tehtävien johtamista ja pehmeissä teknii-

koissa painopiste on ihmisten johtamisessa, vuorovaikutuksessa ja viestinnässä. Pro-

jektin hallinta on oikeiden asioiden tekemistä oikeilla tavoilla. (Ruuska 2008, 29–

32.)  

 

Useimmiten projektin hallinnassa käytetään Gantt-kaaviota, jossa käytännön tehtävät 

kuvataan halutussa aikatavoitteessa (Kuva 1). Kaavion vasemmassa laidassa on lista 

käytännön tehtävistä ja alalaidassa halutut aikatavoitteet. (Ganttin www-sivut 2014.)

 

Kuva 1. Gantt-kaavio (Pertti Salmisen www-sivut 2014). 

 



19 

Jokainen käytännön tehtävä muodostaa erillisen palkin. Palkin paikka ja pituus mää-

rittävät tehtävän aloitushetken, keston ja päätöshetken. Yhtenä ajankohtana voi olla 

useampi tehtävä meneillään. Gantt-kaavion avulla huomioidaan jokainen osatehtävä, 

ja kuinka paljon yksittäiselle tehtävälle on varattu aikaa. Gantt-kaaviosta on siis apua 

projektin ajanhallintaan. (Ganttin www-sivut 2014.) 

4.4 Riskien hallinta 

Riskien hallinta on tapahtuman järjestämiseen liittyvien käytännön tehtävien ja me-

netelmien kokonaisvaltaista hallintaa projektin jokaisessa vaiheessa. Tapahtumaa 

järjestettäessä riskit ovat niitä osa-alueita tapahtumassa, jotka eivät saavuta haluttuja 

tavoitteita. Riskit voivat liittyä esimerkiksi tapahtumapaikkaan, henkilökuntaan, ylei-

söön tai logistiikkaan. Potentiaalisia riskejä havaitaan sekä suunnittelu-, toteutus- että 

jälkimarkkinointivaiheissa. (Bowdin ym. 2006, 319.) 

 

Riskejä ei voi välttää, mutta parasta riskien hallintaa on avoin kommunikointi. 

Avoimella keskustelulla riskit pystytään tunnistamaan ja määrittelemään helpommin. 

Kun kaikki osalliset tiedostavat olemassa olevan riskin, sen hallitseminen on entistä 

tehokkaampaa. (Bowdin ym. 2006, 323–325.) 

4.5 Henkilöstöhallinta 

Henkilöstöhallinta on työntekijöiden tehokasta johtamista niin, että yritys saavuttaa 

itselleen asettamat tavoitteet (Raj ym. 2013, 64). Tapahtuman henkilöstöä ovat kaik-

ki, jotka osallistuvat tapahtuman tekemiseen jollain tapaa (Tapahtumajärjestäjän opas 

2008, 11). 

 

Henkilöstö on tapahtuman järjestäjän tärkein työkalu (Tapahtumajärjestäjän opas 

2008, 11). Onnistunut tapahtuma saavutetaan, kun työtehtäviin on palkattu hyvin 

koulutetut ja motivoituneet työntekijät (Bowdin ym. 2006, 144). Tärkeää on myös, 

että koko henkilökunta tietää, mitä kukin tekee, milloin tekee ja missä tekee (Tapah-

tumajärjestäjän opas 2008, 11). 
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4.6 Taloudenhallinta 

Taloudenhallinta on liiketoiminnan mittareiden ymmärtämistä, niiden analysointia ja 

niihin pohjautuvaa tulevaisuuden suunnittelua. Näiden menetelmien hallitseminen 

helpottaa johtajien päätöksentekoa tapahtumaa järjestäessä. (Raj ym. 2013, 86.) 

 

Tapahtumaa järjestettäessä tärkeintä on budjetin luominen ja varainhankinta. Ennen 

budjetin laadintaa on hyödyllistä määritellä käytettävissä oleva rahamäärä sekä tar-

kastella aikaisempia vastaavia projekteja, jotta budjetista tulisi mahdollisimman rea-

listinen. Budjetissa luetellaan tapahtuman järjestämisestä aiheutuvat tulot, menot se-

kä pääoma. Suurin osa pääomasta saadaan sponsoreilta ja muilta tukijoilta. Sponso-

roinnilla yritys saa tapahtumasta lisää julkisuutta. (Bowdin ym. 2006, 302–312; Val-

lo & Häyrinen 2010, 139–141.) 

4.7 Tapahtumamarkkinointi 

Tapahtumamarkkinointi on tavoitteellista ja vuorovaikutuksellista toimintaa, jolla 

pyritään yhdistämään organisaatio ja kohderyhmä tietyn teeman tai idean ympärille 

tapahtumaan (Vallo & Häyrinen 2010, 19). Tapahtumamarkkinoinnilla pyritään löy-

tämään ja täyttämään niiden asiakkaiden tarpeet, jotka osallistuvat tapahtumaan (Raj 

ym. 2013, 210). Tapahtumamarkkinoinnin tavoitteena voi olla esimerkiksi tuotteiden 

ja palveluiden esittely, uusasiakashankinta, näkyvyyden hankkiminen tai yrityskuvan 

kehittäminen (Vallo & Häyrinen 2010, 22). 

 

Markkinointisuunnitelma sisältää sisäisen markkinoinnin, lehdistötiedottamisen, me-

diamarkkinoinnin sekä suoramarkkinoinnin. Tapahtuman kohderyhmästä ja tavoit-

teesta riippuen markkinointia voidaan suorittaa käytännössä eri tavoin. Esimerkiksi 

nuorisolle kohdistettua tapahtumaa on hyvä markkinoida radiossa ja internetissä. 

Onnistuneen tapahtuman suunnitteluprosessi sisältää kohdemarkkinoiden ja kilpaili-

joiden analysoinnin lisäksi asiakkaan tyytyväisyyteen vaikuttavien toimenpiteiden 

määrittämisen. Hyvällä tapahtumamarkkinoinnilla lisätään osallistujien ja järjestäjän 

välistä vuorovaikutteisuutta sekä hallitaan tapahtuman puitteita ja viestejä. (Vallo & 

Häyrinen 2010, 21, 54; Raj ym. 2013, 210–211.) 
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4.8 Jälkimarkkinointi ja arviointi 

Jälkimarkkinointi on se tapahtuman vaihe, jossa alkaa tapahtuman konkreettinen 

hyödyntäminen. Tapahtuman jälkimarkkinointiin kuuluu kaikki tapahtuman jälkeiset 

toimenpiteet, jotka osoitetaan kaikille tapahtumassa mukana olleille. Jälkimarkki-

nointiin kuuluvat muun muassa kiitokset asianosaisille, palautteen keräys ja analy-

sointi sekä yhteenvedon työstäminen ja materiaalien toimitus. (Vallo & Häyrinen 

2010, 168–176, 241.) 

 

Tapahtuman jälkeen tapahtumasta tehdään yhteenveto ja arvioidaan, miten tapahtu-

malle asetetut tavoitteet toteutuivat (Vallo & Häyrinen 2010, 174). Henkilökunnan ja 

projektiorganisaation kanssa käydään läpi, missä asioissa onnistuttiin ja missä on pa-

rantamisen varaa (Tapahtumajärjestäjän opas 2008, 30).  

 

Tapahtuman palautteen kerääminen on erittäin tärkeää, jotta tapahtuman järjestäjä 

tietää, miten osallistujat kokivat tapahtuman, mikä oli osallistujien mielestä parasta 

tapahtumassa ja mitä tapahtuman järjestäjät olisivat voineet tehdä toisin. Saatua pa-

lautetta tulee verrata tapahtuman suunnitteluvaiheessa asetettuihin tavoitteisiin. (Val-

lo & Häyrinen 2010, 171.) 

 

Arviointi on tärkeä osa tapahtumajohtamisen prosessia (Kuvio 4). Oikein hyödynnet-

tynä kokemuksiin ja saatuihin palautteisiin perustuvat arvioinnit auttavat tulevien 

tapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa. (Bowdin ym. 2006, 412.) 
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Kuvio 4. Arviointi tapahtumajohtamisen prosessissa (mukaeltu Bowdin ym. 2006, 
413). 
 

Tapahtuman jälkimarkkinoinnissa ja arvioinnissa on tärkeintä, ettei totuutta muun-

nella, vaan asiat esitetään niin kuin ne todellisuudessa ovat. Kerätyn ja analysoidun 

palautteen avulla yritys kasvattaa omaa hiljaista tietoa ja osaamista. (Bowdin ym. 

2006, 412; Vallo & Häyrinen 2010, 171.) 

Toteutus 
• Perustuu 

tapahtumasuunnitelmaan 
Arvionti 
• Perustuu kokemuksiin ja 

saatuun palautteeseen 

Suunnittelu 
• Perustuu 

tavoitteille ja 
tutkimuksille 
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5 PROJEKTIN SUUNNITTELU 

Projektin suunnittelu lähti liikkeelle joulukuussa 2013, kun ensimmäinen projektipa-

laveri pidettiin opinnäytetyön tekijän, toimeksiantajan ja ohjaavan opettajan kesken. 

Palaverissa käytiin läpi kilpailun nimeä, kilpailun raameja sekä käytännön tehtäviä, 

joiden toteuttaminen tulisi aloittaa välittömästi. 

 

Ensimmäisen suunnittelupalaverin tehtävänä oli kehittää kilpailulle nimi sekä luoda 

projektiorganisaatio. Projektiorganisaation muodostuksen jälkeen jaettiin vastuualu-

eet sekä käytännön tehtävät projektiorganisaation kesken. Projektin alkuvaiheessa 

luotiin projektille selkeät tavoitteet ja rajaukset, joiden avulla pysyttiin projektille 

asetettujen raamien sisällä. Kilpailu oli osa kokopäiväistä seminaaria, jonka pohjalta 

projektille luotiin teema. 

 

Projektin käynnistyttyä alettiin tarkemmin suunnitella kilpailun aikataulua sekä to-

teutusta. Suunnitelmien pohjalta luotiin kilpailun aikataulu ja tapahtumakäsikirjoitus. 

Aikataulun ja päivän sisältöjen ollessa tiedossa voitiin alkaa suunnitella ja etsiä ta-

pahtumapaikkaa. Kilpailupäivän lähestyessä alettiin suunnitella kisapäivän tarpeita. 

Viimeisinä päivinä varmistettiin, että kaikki tarpeellinen oli valmiina, jotta kilpailu 

saadaan vietyä täydellisesti läpi. 

 

Koko projektin ajan havaittiin erilaisia ongelmia ja riskejä, joita pyrittiin välttämään 

tai hallitsemaan parhaan mukaan. Muutamat riskit kasvoivat jo niin suureksi, että ta-

pahtuman toteutuminen oli siitä kiinni. Kaikki riskit saatiin kaikesta huolimatta selä-

tettyä ja tapahtuma saatiin toteutettua ja vietyä loppuun asti. Sekä tapahtuman aikana 

että tapahtuman jälkeen saadun palautteen avulla tapahtumaa pystytään kehittämään 

edelleen ja tulevien tapahtumien järjestäminen on entistä helpompaa. 
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5.1 Projektin nimi ja projektiorganisaatio 

Aluksi kilpailulle piti luoda sopiva nimi. Kilpailu oli osa IdeaDrill-konseptia, jolloin 

IdeaDrill tulisi olla mukana nimessä. Kilpailu oli osa Meremme tähden -seminaaria 

ja kilpailunimessä tulisi näkyä kyseinen aihealue. Ensimmäinen työnimi kilpailulle 

oli Itämeri IdeaDrill. Itämeri nimenä antaa kuitenkin vaikutelman saasteisesta ja yk-

sittäisestä vesistöstä. Nimi muutettiin Puhdas Vesi IdeaDrilliksi, joka kuitenkin vaih-

dettiin nopeasti, sillä sana vesi antaa kuvitelman hanavedestä, joka on täysin puhdas-

ta. Seminaarin nettisivut ovat osoitteessa puhdasmerivesi.fi, josta saimme idean ni-

metä kilpailun PuhdasMeri IdeaDrilliksi. Puhdas meri kuvaa mielestämme hyvin kil-

pailun teemaa sekä tehtävänantoa. Projektiryhmän hyväksynnällä kilpailun lopulli-

seksi nimeksi tuli PuhdasMeri IdeaDrill 2014. 

 

Opiskelijakilpailun johtaja Iida Möttönen ja Apparaatin yrittäjyyspäällikkö Teppo 

Lundell muodostivat projektiorganisaation johtoryhmän. Yhteistyötahoina ja tuki-

henkilöinä toimivat Meremme tähden -seminaarin järjestäjät, Satakunnan ammatti-

korkeakoulu (SAMK) ja raumalainen mainostoimisto (Kuvio 5). 

 

Kuvio 5. Projektiorganisaatio ja vastuualueet. 
 

Kyseinen mainostoimisto ja SAMK toimivat apuna viestinnässä sekä tapahtuman 

graafisessa suunnittelussa. Satakunnan ammattikorkeakoulu auttoi ammattikorkea-

koulun sisäisessä mainonnassa sekä IdeaDrill internet-sivujen muokkaamisesta. Mai-

Teppo Lundell 
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Tapahtumamark
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Taloudenhallinta 

Varainhankinta 
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nostoimisto loi tarvittavat markkinointimateriaalit kilpailijoiden rekrytoimiseen sekä 

lisäsi kilpailun internet-sivuille yhteistyökumppaneiden logot ja yritysinfot. 

 

Meremme tähden -seminaarin järjestäjät loivat kilpailun budjetin sekä asettivat pro-

jektiorganisaation johdolle raamit rahan käyttöön. Muun muassa palkintojen hank-

kimiseen annettiin tietty määrä rahaa, minkä puitteissa palkintojen arvo ja määrä tuli 

suunnitella ja toteuttaa. Myös kilpailuun tarvittavien varojen hankkiminen hoitui se-

minaarin järjestäjien toimesta. He neuvottelivat sponsoreiden ja yhteistyökumppani-

en kanssa rahasummista sekä muista yhteistyökumppanuuksien muodoista. 

5.2 Projektin tavoite ja rajaukset 

Projektin päätavoite oli järjestää opiskelijoiden ideointikilpailu, joka toimisi erilaise-

na oppimisympäristönä normaalin opiskelun rinnalla. Kokemuksia vastaavista kilpai-

luista oli esimerkiksi Bootcamp ja IdeaDrill nimisistä kilpailuista. Näiden kilpailui-

den pohjalta alettiin luoda projektin lopullisia tavoitteita.  

 

Kilpailun osatavoitteita olivat, että opiskelijoilla olisi mahdollisuus oppia yrittäjyyttä 

ja innovaatiota uudella tavalla, tehdä omia oivalluksia ja huomata luovuuden rajat-

tomat mahdollisuudet. Tavoitteena oli, että yritykset saisivat tuoreita ja uusia ideoita 

sekä innovaatioita omaan toimintaansa. 

 

Rajauksia kilpailuun tehtiin muun muassa päivämäärien, kilpailupaikan ja osallistu-

misoikeuden perusteella. Kilpailu oli suunnattu satakuntalaisille toisen asteen ja kor-

keakoulujen opiskelijoille. Kaikki opiskelijat alasta riippumatta saivat osallistua tä-

hän kilpailuun. Kilpailuun otettiin mukaan vain kymmenen kolmen hengen joukkuet-

ta, vaikka ilmoittautuneita joukkueita oli tätä enemmän. Kilpailun ilmoittautumisaika 

oli 27.1.–28.2.2014. Ilmoittautuminen tapahtui erilliselle e-lomakkeelle tai opiskeli-

jakilpailun johtajalle sähköpostitse tai puhelimitse. Teknisistä syistä tai jakeluongel-

mista johtuen perille tulemattomia osallistumisia ei otettu huomioon. Kilpailun kie-

lenä oli suomen kieli. 
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Kilpailu järjestettiin 11.–12.3.2014 Raumalla. Ensimmäisenä kilpailupäivänä oltiin 

Rauman kaupunginkirjastossa ja toinen kilpailupäivä järjestettiin Rauma-salissa. 

Kilpailijoiden tehtävänantona oli kehittää käytännönläheisiä tuote- ja palveluideoita 

tai muita ratkaisuja, joilla on vaikutusta niin tavallisen kansalaisen kuin yrityksen tai 

muun organisaation toimintaan, joka on vesistöjen kannalta myönteistä. Kilpailutyöt 

arvioi kilpailun järjestäjien valitsema ja nimeämä tuomaristo. Tuomaristo koostui 

kilpailun teemaan sopivien alojen ammattilaisista ja yritysten johtohenkilöistä. Kol-

me parasta kilpailutyötä palkittiin ja voittajajoukkue sai Samsung Tabit. Toiseksi tul-

lut joukkue sai kolme kappaletta 50 euron lahjakortteja Ruokapuoti Lumoon ja kol-

manneksi sijoittunut joukkue palkittiin risteilylahjakortilla M/Aux Kathrinalla. 

 

Projektissa opinnäytetyön tekijä vastasi tapahtuman konseptin kehittämisestä ja pro-

jektin tavoitteiden onnistumisesta vastaavana projektipäällikkönä. Projektissa oli kui-

tenkin työtehtäviä, joissa projektipäälliköllä oli vähäisempi vastuu. Näistä vastuualu-

eista oltiin tietoisia, mutta niihin ei kiinnitetty sen enempää huomiota. Näitä olivat 

esimerkiksi tapahtuman graafisen ilmeen suunnittelu ja toteutus, budjetointi, varain-

hankinta, lupa-asiat, tarjoilu sekä taloudenhallinta 

5.3 Tapahtumapaikka 

Suunnittelun alkuvaiheessa tapahtumapaikka piti olla eräs liikekiinteistö Rauman 

keskustassa. Kyseisessä kiinteistössä näkyvyys kilpailulle olisi ollut hyvä, sillä liike-

huoneistossa oli avarat ikkunat ja se oli aivan Vanhan Rauman torin laidalla. Tämä 

kiinteistö olikin varattu kilpailupäivinä, jolloin uutta kilpailupaikkaa alettiin etsiä. 

 

Yksi projektiorganisaation jäsenistä tiesi kertoa, että eräs yritys Raumalla oli mennyt 

konkurssiin ja heidän vuokrasopimuksensa oli loppumassa ennen kilpailun alkua. 

Projektipäällikön tehtävänä oli olla yhteydessä kyseisen liiketilan vuokraajaan ja ky-

sellä lisäinformaatiota ja hintatietoja tilasta. Paikkaa ehdottaneelta henkilöltä kysel-

tiin yhteystietoja kyseiseen kiinteistöön, mutta niitä ei monista pyynnöistä huolimatta 

tullut. 
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Seuraavassa projektipalaverissa helmikuussa eräs projektiorganisaation jäsen ehdotti 

kilpailupaikaksi Rauman kaupunginkirjastoa. Kilpailun puheenjohtaja tyrmäsi aluksi 

ajatuksen täysin, sillä mielikuva kirjastosta hiljaisena ja tylsänä paikkana ei ollut so-

piva innovointikilpailun kisapaikka. Ajatus kypsyi projektiorganisaation mielessä 

hetken ja ehdotusta alettiin pitää varsin järkeenkäyvältä. Kirjaston johtajan kanssa 

järjestettiin tapaaminen samana päivänä, ja kisapaikka saatiin varmistettua saman 

viikon aikana. Kilpailu toi kirjastolle lisää näkyvyyttä ja kirjasto tarjosi kilpailulle 

upeat puitteet aina pysäköinti- ja saniteettitiloista langattomaan internet-yhteyteen ja 

ryhmätyötiloihin. 

5.4 Aikataulu 

Kilpailun aikataulun hiominen aloitettiin heti projektin alkuvaiheilla. Ensimmäiset 

suunnitelmat olivat, että ensimmäisen kilpailupäivän innovointi tapahtuu kello 9–21. 

Tällöin kilpailijoilla olisi 12 tuntia aikaa innovoida ja valmistaa itseänsä seuraavan 

päivän kilpailuesityksille. Seuraavissa tapaamisissa päätettiin muuttaa aikataulua, 

koska kilpailun aloitusaika oli projektiryhmän mielestä liian aikainen ja kilpailijoille 

tulisi myös jäädä aikaa itsenäiselle työskentelylle ensimmäisen kisapäivän jälkeen. 

Kilpailun aikataulu muutettiin niin, että kilpailu alkoi kello 10 ja ohjattu työskentely 

päättyi kello 19. 

 

Ensimmäisen kilpailupäivän ohjelmaan kuului eri ammattialojen edustajien tietoisku-

ja, ruokailu sekä sparrausta innovointiin ja myyntipuheen rakentamiseen. Toisen kil-

pailupäivän aikataulu oli alusta asti selvä. Kisatöiden esittely alkoi kello 9 ja päättyi 

kello 11. Kilpailun palkintojenjako järjestettiin seminaarin aikana. Palkintojenjako 

oli suunniteltu niin, että se tapahtuisi ympäristöministeri Ville Niinistön toimesta. 

Seminaaripäivänä ministerin aikataulu oli kuitenkin niin kiireinen, että palkintojenja-

ko päätettiin suorittaa opiskelijakilpailun johtajan, kilpailun puheenjohtajan ja tuo-

mariston puheenjohtajan toimesta. 
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5.5 Projektin riskit 

Ensimmäisessä projektipalaverissa käsiteltiin projektin aikana mahdollisesti ilmene-

viä riskejä ja ongelmakohtia. Lisäksi käytiin läpi riskienhallintaa ja sitä, miten ris-

keiltä voitiin välttyä. 

 

Riskejä ilmeni sekä projektin suunnittelu- että toteutusvaiheessa. Riskit olivat erittäin 

todennäköisiä, mutta niiltä vältyttiin erittäin hyvin projektin aikana. Tärkeimpiä ris-

kien hallintakeinoja olivat aikataulun ja ajankäytön tarkat suunnitelmat sekä säännöl-

linen, laadukas ja määrällisesti runsas kommunikaatio. Ajankäytölle luotuja suunni-

telmia tarkasteltiin säännöllisin väliajoin ja henkilökunnan kanssa kommunikoitiin 

vähintään kerran viikossa, tapahtuman lähestyessä päivittäin. 

5.5.1 Riskien analysointi ja hallinta 

Suurimmiksi riskeiksi arvioitiin aikataulu, henkilöresurssit ja kilpailijoiden rekry-

tointi. Niiden todennäköisyyttä, seurausvaikutuksia, syitä ja niiden ennaltaehkäisyä 

arvioitiin riskejä analysoidessa (Taulukko 1). Riskien todennäköisyyttä arvioitiin as-

teikolla 1–5, jossa yksi tarkoitti erittäin epätodennäköistä ja viisi erittäin todennä-

köistä. 
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Taulukko 1. Riskianalyysi – opiskelijakilpailun järjestäminen 
Riski Todennä-

köisyys 
Seurausvaikutus Syyt Syiden ennal-

taehkäisy 
Aikataulu 
(tavoitteiden suo-
rittaminen anne-
tussa ajassa, dead-
linet) 

5 Kaikkia tavoitteita ei 
saada suoritettua 

Tehtäviin panostus 
vähäistä, välita-
voitteiden aikatau-
lut eivät pidä 

Tarkka ajankäytön 
ja -hallinnan 
suunnitelma, 
gantt-kaavio 

Henkilöresurssit 
(Tehtävänjako, 
vastuualueet, 
kommunikointi) 

4 osatehtäviä jää suorit-
tamatta, aikataulut 
venyvät 

Ei ole tarpeeksi 
tekijöitä, yhtey-
denpito vaikeaa 

Vastataan yhtey-
denottoihin, huo-
lehditaan oman 
vastuualueen teh-
tävistä 

Kilpailijoiden 
rekrytointi (tois-
tuva yhteydenotto, 
riittävä informaa-
tio, muistuttelu) 

3 Kilpailua ei voida 
järjestää, koska ei ole 
tarpeeksi kilpailijoita 

Rekrytointi ollut 
heikkoa, Informaa-
tio ei ole mennyt 
perille, kilpailu ei 
ole kiinnostava 

Rekrytoinnin 
aloittaminen ajois-
sa, tarvittava laa-
tu/volyymi rekry-
toinnissa, houkut-
televa tehtävänan-
to   

 

Aikatauluriskit käsittivät tavoitteiden suorittamisen annetussa ajassa sekä annettujen 

määräaikojen pitämisen. Aikatauluriskien toteutumisesta seuraisi se, että asetettuja 

välitavoitteita ei saataisi toteutettua. Aikataulun pettämiseen johtavia syitä olisivat 

vähäinen panostus tehtäviin ja se, että välitavoitteille asetetut määräajat myöhästeli-

sivät. Jotta aikataulut saatiin pidettyä, oli projektille hyvä luoda tarkka ajankäytön ja 

-hallinnan suunnitelma. Myös Gantt -kaavion laatiminen auttoi projektille asetettujen 

välitavoitteiden hahmottamisessa ja hallinnassa. Aikatauluriskit nähtiin projektissa 

erittäin todennäköisinä. 

 

Henkilöresurssiriskit käsittivät projektin käytännön tehtävien ja vastuualueiden ja-

kamisen sekä riittävän kommunikoinnin projektiorganisaation välillä. Henkilöriskien 

toteutuessa osatehtäviä jäisi suorimatta ja asetetut aikataulut venyisivät. Riskin syitä 

olisivat tekijöiden vähäisyys sekä vähäinen tai riittämätön yhteydenpito projektior-

ganisaation kesken. Riskiä voitiin ennaltaehkäistä, kun yhteydenottoihin vastattiin ja 

kommunikointi pidettiin säännöllisenä ja riittävänä. Lisäksi jokainen projektiorgani-

saation jäsen huolehti oman vastuualueen tehtävistä ja varmisti, että kaikki osatehtä-

vät tuli suoritettua. 

 

Kilpailijoiden rekrytointiin liittyvät riskit sisälsivät rekrytoinnin lisäksi toistuvan yh-

teydenoton, riittävän informaation jakamisen ja muistuttelun. Riskien toteutuessa 

seurauksena olisi, ettei kilpailua voitaisi järjestää, koska kilpailijoita ei olisi riittäväs-
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ti tai ei ollenkaan. Syitä riskin toteutumiselle olisi, että rekrytointi olisi ollut heikkoa, 

informaatio kilpailusta ei olisi mennyt kilpailijoille asti tai kilpailu ei olisi ollut tar-

peeksi kiinnostava. Riskeiltä vältyttiin, kun rekrytointi aloitettiin tarpeeksi ajoissa, 

rekrytointi oli tarpeeksi säännöllistä ja laadukasta, ja kilpailun idea sekä tehtävänanto 

olivat tarpeeksi houkuttelevia. 

5.5.2 Muutostenhallinta 

 

Projektin aikana oli oltava jatkuvasti valmiina mahdollisille muutoksille. Muutokset 

olivat väistämättömiä ja niitä ilmeni kaikissa projektin vaiheissa. Projektissa muu-

toksia aiheuttivat esimerkiksi tapahtumapaikka, tapahtuman aikataulutus, henkilö-

kunta sekä joukkueiden lukumäärä. 

 

Projektille suunniteltu tapahtumapaikka vaihtui useampaan otteeseen. Tapahtuma-

paikka muuttui, koska suunniteltu paikka oli varattu tai se ei ollut käytettävissä kil-

pailun ajankohtana. Tapahtumapaikan muutokset aiheuttivat sen, että tapahtumapai-

kan suunnittelua, sisustamista ja oheistarvikkeiden hankintaa jouduttiin lykkäämään 

tapahtumapaikan varmistumiseen asti. 

 

Tapahtuman aikataulu luotiin projektiryhmän kesken hyvissä ajoin. Aikataulumuu-

toksia aiheutti ensimmäisen kilpailupäivän tietoiskujen luennoitsijoiden sekä arvioin-

tiraatilaisten omat aikataulut. Tietoiskujen ja kisatöiden esittelyjen aikataulut tuli so-

vittaa niin, että ne sopivat kaikille luennoitsijoille ja arviointiraatilaisille. Aikataulua 

tuli suunnitella ja sovitella niin, että tietoiskut olivat sopivin väliajoin ensimmäisen 

kilpailupäivän aikana. 

 

Henkilökunta aiheutti muutoksia muun muassa tehtävienjakoon sekä käytännön teh-

täviin. Projektin aikana tietyt tehtävät jaettiin projektiorganisaation kesken. Muutok-

sia aiheuttivat henkilökunnan sairastumiset sekä se, että henkilökunnan kanssa kom-

munikointi oli ongelmallista. Tehtäviä jouduttiin siirtämään henkilöltä toiselle ja 

henkilöihin jouduttiin olemaan useamman kerran yhteydessä, ennen kuin heihin saa-

tiin lopullinen kontakti. Henkilökunta kommunikoi keskenään kasvotusten, puheli-
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mitse sekä sähköpostin välityksellä. Ongelmallista oli kommunikointi niiden henki-

löiden kanssa, jotka työskentelivät toisella paikkakunnalla. Heidän kanssa kommuni-

koitiin puhelimitse ja sähköpostin välityksellä. 

 

Joukkueiden lukumäärä muuttui kilpailun aikana useaan kertaan. Ensimmäisessä pro-

jektipalaverissa joukkueiden lukumääräksi vahvistettiin kaksitoista. Edellisenä syk-

synä järjestettyyn IdeaDrill -kilpailuun oli ollut runsaasti ilmoittautuneita, jolloin ky-

seinen lukumäärä olisi enimmäismäärä, mitä kilpailuun voitiin joukkueita ottaa. Vii-

meisellä ilmoittautumisviikolla ilmoittautuneita joukkueita oli vain neljä, jolloin 

joukkueiden lukumäärää tuli laskea. Vähimmäisjoukkuemääräksi asetettiin kuusi 

joukkuetta, joilla kilpailu saataisiin vedettyä kokonaisuudessaan läpi. Enimmäisjouk-

kuemääräksi asetettiin kymmenen joukkuetta, joka saatiin kasaan kuluneen viikon 

aikana. Lopullinen joukkuemäärä oli kymmenen joukkuetta. Joukkuemäärien muu-

tokset aiheuttivat muutoksia rekrytoinnin laatuun ja volyymiin viimeisten viikkojen 

aikana, kilpailun aikatauluihin, sekä ruokatilauksiin. 

5.6 Tapahtumasuunnitelma 

Projektin ensimmäinen palaveri pidettiin 18.12.2013. Palaverissa käytiin läpi kilpai-

lun yleispiirteitä sekä käytännön tehtäviä, jotka tuli aloittaa välittömästi. Projektin 

ensimmäisen palaverin jälkeen oli vain vajaa kaksitoista viikkoa aikaa projektin to-

teutusvaiheeseen. Kilpailun projektiorganisaation kesken oltiin yhteydessä viikoit-

tain. Viimeisenä kuukautena yhteydenotto oli päivittäistä. Meremme tähden -

seminaarin järjestäjien kesken tapaamisia pidettiin kerran kuukaudessa – viimeisen 

kuukauden aikana joka toinen viikko. 

 

Kilpailun suunnittelu alkoi heti joulukuussa ja suunnitteluvaihe jatkui aina maalis-

kuuhun ja kilpailupäiviin asti. Ensimmäiseksi määriteltiin kilpailun kohderyhmä ja 

tavoitteet. Seuraavaksi projektille määriteltiin sen vaiheet ja kaikki käytännön tehtä-

vät toteutusjärjestyksessä. Käytännön tehtävien laatimisen jälkeen suunniteltiin ja 

aloitettiin tapahtumamarkkinointi. Viimeisenä vaiheena laadittiin tapahtumalle tapah-

tumabrief ja tapahtumakäsikirjoitus. Kaikki tapahtumasuunnittelun vaiheet etenivät 

tiiviin aikataulun takia samanaikaisesti ja jopa toisiinsa liittyneinä. 
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5.6.1 Tapahtumabrief 

Tapahtuman tarkoituksena oli järjestää opiskelijoiden ideointikilpailu, joka oli suun-

nattu Satakunnan alueen toisen asteen ja korkeakoulujen opiskelijoille. Kilpailu jär-

jestettiin 11.–12.3.2014 Raumalla. Kilpailu käytiin kolmen hengen joukkueissa ja 

mukana oli kymmenen joukkuetta. Opiskelijat alasta riippumatta saivat osallistua 

tähän kilpailuun. Tapahtuman järjestäjänä toimi Satakunnan ammattikorkeakoulu 

yhteistyössä Apparaatin kanssa. Tapahtuma oli osa Meremme tähden -seminaaria, 

minkä johdosta osa käytännön tehtävistä hoidettiin seminaarin järjestäjien toimesta. 

 

Kilpailijat rekrytoitiin kilpailuun puhelimitse ja sähköpostin välityksellä. Tapahtu-

maa markkinoitiin Satakunnan alueen korkeakoulujen ja toisen asteen oppilaitosten 

internet-sivuilla sekä sisäisillä ilmoitustauluilla. Ilmoittautumisaika oli 27.1.–

28.2.2014 ja ilmoittautuminen tapahtui e-lomakkeelle tai opiskelijakilpailun johtajan 

sähköpostiin. 

 

Tapahtuma järjestettiin, koska opiskelijoille haluttiin antaa mahdollisuus oppia inno-

vatiivisuutta ja yrittäjyyttä uudella tavalla. Tapahtumassa mahdollistettiin omien oi-

vallusten tekeminen ja ideoiden kehittäminen luovempaan suuntaan. Kilpailun tehtä-

vänantona oli kehittää oman tiiminsä kanssa vesistöjen tilaa kohentava tuote- tai pal-

veluidea tai muu ratkaisu, joka on ympäristöystävällinen, toimii arkipäivän elämässä 

ja on kaupallistettavissa. 

 

Kilpailu järjestettiin 11.3. klo 10–19 Rauman kaupunginkirjastossa ja 12.3. klo 9–11 

Rauma-salissa, jossa valmiit kisatyöt esiteltiin. Varsinaisena ideointipäivänä kilpaili-

joille annettiin tehtävänanto sekä tarvittava määrä sparrausta ja tukea idean jalosta-

miseen. Tämän jälkeen kilpailijoilla oli koko päivä aikaa kehitellä ja työstää omia 

ideoitaan. Kilpailijat saivat sparrausta alan ammattilaisilta sekä Satakunnan ammatti-

korkeakoulun yrittäjyysopettajilta. Kaiken tämän lisäksi kilpailijat saivat valmennus-

ta siihen, miten ideasta tuotteistetaan valmis esitys. Seuraavana päivänä kisatyöt esi-

teltiin arviointiraadille. 
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5.6.2 Tapahtumakäsikirjoitus 

Tapahtuma sijoittui kahdelle päivälle. 11.3.2014 oli varsinainen ideointipäivä, jossa 

kilpailijat saivat tietoiskuja aiheesta sekä aikaa kehitellä omia ideoitaan. Kilpailu al-

koi kello 10 Rauman kaupunginkirjastossa. Kilpailun avasi kilpailun puheenjohtaja 

Teppo Lundell, joka kertoi yleisesti, mistä kilpailussa on kyse ja mitä päivän aikana 

tulee tapahtumaan. Tämän jälkeen ympäristötoimittaja Jami Jokinen kertoi kuluttajan 

mahdollisuuksista vaikuttaa ympäristöön. Jamin esityksen jälkeen Niko Kandelin 

kertoi kilpailijoille ideoinnista sekä ideointiprosessin etenemisestä. Näiden esitysten 

jälkeen kilpailijat poistuivat kehittelemään omia ideoitansa muutamaksi tunniksi. 

 

Yritysten edustajat sekä Satakunnan ammattikorkeakoulun opettajat kiersivät ryh-

missä ja sparrasivat heitä parhaansa mukaan. Kello 13 oli vuorossa ruokailu, joka 

järjestettiin kirjaston viereisessä teatteriravintola Ankkurissa. Ruokailun jälkeen oli 

taas aika kokoontua kuulemaan yritysedustajien esitelmiä. Ruokapuoti Lumon edus-

taja Tero Suhonen kertoi kuluttajan valinnoista ruokakaupassa. Esitelmä käsitteli hy-

vin, miten erilaiset ruokavalinnat kuormittavat ympäristöä eri tavalla.  Teron esityk-

sen jälkeen opiskelijat siirtyivät kehittelemään ideoitaan lisää. Kello 17 ryhmät koot-

tiin jälleen yhteen ja tehtävä oli pitää pienimuotoinen myyntipuhe omasta ideastaan. 

Tämän tarkoituksena oli harjoitella myyntipuheen pitoa ja ymmärtää, kuinka lyhyt 

aika viisi minuuttia on. Myyntipuheiden pidon jälkeen alkoi opiskelijoiden itsenäinen 

työskentely. Valmiit esitykset oli palautettava 12.3. kello 7 mennessä opiskelijakil-

pailun johtajan Iida Möttösen sähköpostiin. Esitykset tuli olla PowerPoint-muodossa. 

 

5.6.3 Tavoite 

Projektin päätavoitteena oli järjestää ideointikilpailu Satakunnan alueen toisen asteen 

ja korkeakoulujen opiskelijoille. Projektille luotiin myös välitavoitteita, joiden avulla 

päätavoite oli helpompi saavuttaa. 

 

Välitavoitteita olivat projektisuunnitelman luonti, internet-sivujen luonti ja päivitys, 

kilpailijoiden rekrytointi, sosiaalisen median päivittäminen, media- ja saatekirjeiden 
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kirjoittaminen, tapahtumasuunnitelman luominen sekä tapahtumakäsikirjoituksen 

laatiminen. Välitavoitteille oli asetettu myös ajallisia tavoitteita, joiden saavuttami-

nen oli ensisijaisen tärkeää tapahtuman onnistumisen varmistamiseksi. 

5.6.4 Kohderyhmä 

Kilpailun kohderyhmä oli Satakunnan alueen toisen asteen ja korkeakoulujen opiske-

lijat. Opiskelijan koulutusalalla ei ollut merkitystä osallistumisoikeuteen. Kohderyh-

mä koostui sekä naisista että miehistä ja heidän koulutustausta ja alatietous vaihteli-

vat huomattavasti. Osallistuneet kilpailijat olivat noin 17–25-vuotiaita. 

 

Kohderyhmän tavoitti parhaiten sähköpostin, Facebookin ja muun sosiaalisen median 

avulla. Korkeakouluopiskelijat saatiin osallistumaan kilpailuun mainostamalla kilpai-

lua sähköpostitse sekä oppilaitosten sähköisillä ilmoitustauluilla. Toisen asteen opis-

kelijat saatiin osallistumaan kilpailuun olemalla yhteydessä oppilaitosten opinto-

ohjaajiin sekä koulutusalavastaaviin. Heidän avullaan saatiin yhteys opiskelijoihin ja 

rekrytoitua kilpailijoita myös toisen asteen oppilaitoksista. 
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6 PROJEKTIN TOTEUTTAMINEN JA TULOS 

6.1 Projektin hallinta 

Ensimmäisen suunnittelupalaverin aikana projektin tavoitteet määriteltiin käytännön 

tehtäviksi ja niille asetettiin aikataululliset tavoitteet. Käytännön tehtävien ajallisessa 

havainnoinnissa ja toteuttamisessa sekä koko projektin hallinnassa käytettiin apuna 

Gantt-kaaviota (Kuva 2). Kuvan vasemmassa laidassa kuvataan käytännön tehtävät, 

jotka määriteltiin ensimmäisessä palaverissa. Alalaidassa on palavereiden ja tapaa-

misten päivämääriä tai päivämäärät on asetettu säännöllisin väliajoin. Sininen palkki 

määrittää tehtävän aloitusajan, keston ja päättymisajan. Kuten kuvasta 2 huomataan, 

osat tehtävistä olivat päällekkäisiä ja niitä suoritettiin samanaikaisesti. 

 

 

Kuva 2. Gantt-kaavio projektin hallinnan apuna. 
 

Ensimmäinen suunnittelupalaveri pidettiin 18.12.2013. Suunnittelupalaverissa luotiin 

projektisuunnitelma, jota kehitettiin ja muutettiin helmikuun alkuun asti. Muutoksia 

aiheuttivat muun muassa henkilöresurssit ja tapahtumapaikan muutokset. Projekti-

suunnitelmassa määriteltiin käytännön tehtävät ja niiden aikatavoitteet. Lisäksi pro-

jektisuunnitelmaan laadittiin projektin nimi, projektiorganisaatio, projektin tavoitteet 
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ja rajaukset, kohderyhmä ja tapahtumapaikka ja -aika. Projektisuunnitelmassa suun-

niteltiin myös tapahtumamarkkinoinnin ja jälkimarkkinoinnin toteutusta. 

 

Samassa palaverissa aloitettiin mainonnan suunnittelu sekä luotiin medialle ja kilpai-

lijoille lähetettävät informaatiokirjeet kilpailusta. Mainonnan suunnittelu sisälsi in-

ternet-sivujen luomisen ja muokkaamisen sekä mainosmateriaalien suunnittelun. 

Mediatiedotteeseen ja kilpailijoiden saatekirjeeseen luotiin lyhyt kuvaus kilpailusta, 

tehtävänannosta, kilpailupäivien kulusta ja ilmoittautumisohjeista. Mainontaa, me-

diatiedotetta ja kilpailijoiden saatekirjettä hiottiin siihen asti, että opiskelijoiden rek-

rytointi aloitettiin 27.1.2014. Opiskelijoiden rekrytoinnin kanssa samaan aikaan aloi-

tettiin virallinen tapahtumamarkkinointi. 

 

Opiskelijoiden rekrytointi tapahtui 27.1.–28.2.2014 välillä. Rekrytointi hoidettiin pu-

helimitse ja sähköpostin välityksellä. Ilmoittautumisen ensimmäisellä viikolla oppi-

laitoksiin otettiin yhteyttä ja heille annettiin tarvittavat materiaalit sisäiseen markki-

nointiin ja opiskelijoiden rekrytointiin. Viimeisinä viikkoina oppilaitoksia muistutel-

tiin kilpailusta ja siitä, että ilmoittautumisaika oli umpeutumassa. Vähäisen osallistu-

jamäärän johdosta viimeinen viikko oli erittäin aktiivista rekrytointia. Markkinointi-

materiaalia ja palkintoja muutettiin, jotta opiskelijat saataisiin paremmin osallistu-

maan kilpailuun. Rekrytointi onnistui loppujen lopuksi mainiosti ja kilpailuun osal-

listui kymmenen joukkuetta, mikä oli maksimilukumäärä kilpailuun mukaan otetta-

vista joukkueista. 

 

Tapahtumapaikan valinta aloitettiin heti ensimmäisen palaverin jälkeen. Tapahtuma-

paikkaehdotuksia oli monia, mutta paikat olivat varattuja yksi toisensa jälkeen. Hel-

mikuun alussa järjestetyssä suunnittelupalaverissa esitetyn ehdotuksen jälkeen tapah-

tumapaikaksi varmistui Rauman kaupunginkirjasto, joka tarjosi täydelliset puitteet 

kilpailun järjestämiseen. Tapahtumapaikan valinnan pitkittyminen aiheutti projekti-

organisaatiolle turhaa paniikkia. Tapahtumapaikan varmistuminen helpotti tapahtu-

man yleistä järjestämistä huomattavasti, sillä monet tekijät olivat kirjastossa valmii-

na, eikä niistä tarvinnut huolehtia ollenkaan. Näitä olivat esimerkiksi langaton inter-

net-yhteys, saniteettitilat ja pysäköinti. 
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Kilpailun ilmoittautumisajan päätyttyä sekä kilpailijoille että arviointiraatilaisille lä-

hetettiin informaatiokirje kilpailusta. Kilpailijoiden infokirjeessä kerrottiin kilpailu-

päivistä ja -paikasta, aikatauluista sekä muista huomioitavista asioista. Kirjeeseen 

lähetettiin mukaan myös erilaisia kuvioita ja linkkejä avuksi innovointiin, myyntipu-

heeseen ja Itämeri-aiheeseen. Kirjeellä haluttiin helpottaa kynnystä ideoinnin aloit-

tamiseen ja tekemään aihepiiriä tutuksi. 

 

Noin viikko ennen kilpailua arviointiraadille lähetettiin kirje, jossa kerrottiin kilpai-

lupäivän aikataulusta sekä arviointiraatilaisen roolista kilpailussa. Kirjeessä selven-

nettiin muun muassa, mitä arviointiraatilaisen tulee huomioida kisatöitä arvioidessa 

ja mitä puheenvuoroja raatilaisilla oli käytettävissä. Kirjeessä syvennettiin arviointi-

raatilaisten käsitystä kilpailusta, mikäli se ei ollut heille täysin selvä. 

 

Ilmoittautumisen päätyttyä luotiin kisapäivän toimintasuunnitelma, jossa käsiteltiin 

muun muassa ruokailua, tarvikehankintaa, kilpailijoiden ja joukkueiden tunnistamista 

sekä palkintojenjakoa. Lopullinen osallistujalukumäärä tuli varmistaa ruokailusta 

vastaavalle projektihenkilölle. Hänelle ilmoitettiin arvio ruokailijoiden lukumäärästä 

sekä mahdolliset ruoka-aineallergiat, jotta ruoan valmistajat voivat suunnitella ruo-

kailun allergioiden mukaisesti. 

 

Kilpailijoille tuli valmistaa osallistumisdiplomit sekä nimikyltit kisapäivälle. Lisäksi 

kolmelle parhaalle joukkueelle valmistettiin kunniakirjat, jotka jaettiin joukkueille 

palkintojen jaon yhteydessä. Diplomit, kunniakirjat ja nimikyltit valmistettiin en-

simmäistä kisapäivää edeltävänä päivänä opiskelijakilpailun johtajan toimesta. Inno-

vointipäivää varten piti hankkia tarvikkeita innovoinnin tueksi. Innovointiin tarvittiin 

muun muassa saksia, liimaa, fläppitauluja, kyniä, magneetteja ja post-it lappuja. Tar-

vikkeet hankittiin Satakunnan ammattikorkeakoulun tarvikevarastosta. 

 

Tapahtumamarkkinointi aloitettiin samaan aikaan opiskelijarekrytoinnin kanssa. Jäl-

kimarkkinointivaihe alkoi heti ensimmäisen kisapäivän aikana ja päättyi 26.3.2014, 

kun viimeinen joukkueilta vaadittu loppuraportti vastaanotettiin. 

 

Projektin hallinta onnistui päällisin puolin hyvin. Projektisuunnitelma oli tehty huo-

lellisesti, mikä mahdollisti sen, että kaikki käytännön tehtävät saatiin tehtyä noudat-
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tamalla projektisuunnitelmaa. Projektisuunnitelmaan tehtiin muutamia muutoksia 

projektin aikana. Näitä olivat esimerkiksi kilpailun nimi ja kilpailun joukkueiden lu-

kumäärä. 

6.2 Riskien hallinta 

Projektin riskejä käsitellään luvussa 5.5. Projektille mahdollisia riskejä ja niiden hal-

litsemista analysoitiin tekemällä riskianalyysi (Taulukko 1). Analyysissä määriteltiin 

riskin todennäköisyyttä, syitä ja keinoja riskin ennaltaehkäisyyn. 

 

Riskeiksi määriteltiin aikatauluriskit, henkilöriskit ja kilpailijoiden rekrytointiin liit-

tyvät riskit. Aikatauluriskien todennäköisyydeksi arvioitiin 5 (asteikko 1–5) ja seura-

uksiksi se, ettei kaikkia tavoitteita saada suoritettua. Esimerkiksi sekä sosiaalisen 

median päivittäminen että palautelomakkeen laadinta jäivät vajaiksi tai kokonaan 

tekemättä aikatauluriskien toteutuessa. Myös kilpailun palkintojenjakajaksi suunni-

teltu ympäristöministeri joutui jättäytymään tehtävästä omiin kiireisiin vedoten. 

  

Henkilöriskien todennäköisyydeksi arvioitiin 4 ja seurauksiksi aikataulujen venymi-

nen ja osatehtävien suorittamatta jättäminen. Esimerkiksi tapahtumapaikan valinta 

viivästyi, koska erään kiinteistön yhteystietoja ei saatu projektiorganisaation jäsenel-

tä monista pyynnöistä huolimatta. Myös internet-sivujen päivittäminen viivästyi tai 

jäi kokonaan tekemättä, koska internet-sivuista vastanneeseen henkilökuntaan ei saa-

tu yhteyttä. Erityisesti tapahtuman visuaalinen ilme kärsi henkilöresurssien heikkou-

desta, sillä se oli yksi osa-alue, jota projektipäällikkönä toiminut opiskelijakilpailun 

johtaja ei osannut itse hoitaa. 

 

Kilpailijoiden rekrytointiin liittyvien riskien todennäköisyydeksi arvioitiin 3 ja riskin 

seurauksena oli, ettei kilpailua voitaisi järjestää. Riskiä ei nähty aikataulu- ja henkilö-

riskeihin verrattuna suurena, koska edelliseen konseptin kilpailuun oli ilmoittautunut 

runsaasti joukkueita. Tämä riski osoittautui kuitenkin suurimmaksi ja sen seuraus-

vaikutukset olivat suurimmat muihin riskeihin verrattaessa. Viimeisen ilmoittautu-

misviikon aikana joukkueita oli niin vähän, että kilpailun järjestäminen ei olisi ollut 



39 

mahdollista. Riskin toteutuminen vältettiin tehokkaalla rekrytointiprosessilla ja 

muuttamalla markkinointia kohderyhmälle sopivammaksi. 

6.3 Henkilöstöhallinta 

Henkilöstöhallinta käsitti vuorovaikutuksen projektissa yhteistyössä toimivien taho-

jen kanssa. Opiskelijakilpailun johtaja sai kyseisiltä yhteistyökumppaneilta apua pro-

jektin toteuttamiseen. Opiskelijakilpailun johtaja yhdessä kilpailun puheenjohtajan 

kanssa antoivat muille tapahtuman järjestämisessä apuna olleille henkilöille toimin-

taohjeita, joiden pohjalta he toimivat. 

 

Kilpailun järjestämiseen osallistuneilta henkilöiltä toivottiin enemmän oma-

aloitteellisuutta ja vastuullisuutta siitä, että sovitut asiat hoidetaan ajallaan. Suunnit-

telun alkuvaiheessa tiettyä tapahtumapaikkaa ehdottaneelta henkilöltä kyseltiin yh-

teystietoja kyseiseen paikkaan, mutta niitä ei monista pyynnöistä huolimatta tullut. 

Henkilökohtaista ohjeistusta tuli antaa todella paljon, mikä vei opiskelijakilpailun 

johtajalta resursseja muista tehtävistä. 

 

Kaikista pienistä vastoinkäymisistä huolimatta henkilöstöhallinta onnistui hyvin. 

Henkilöstöön oltiin yhteydessä pääasiallisesti puhelimitse ja sähköpostin välityksellä. 

Yhteydenottoihin vastattiin yleensä nopeasti ja kiireellisimmät asiat hoidettiin puhe-

limitse. Henkilöstön omat siviilityöt veivät aikaa, jolloin tuli ymmärtää, ettei henki-

löstö ole välittömästi tavoitettavissa kaikkina ajankohtina. 

6.4 Taloudenhallinta 

Taloudenhallinta oli osa-alue, joka oli opiskelijakilpailun johtajalla vähemmällä vas-

tuulla. Talouden mittareita, analysointia ja suunnittelua ei hoidettu eikä talouden lu-

vuista ollut kuin yleisluontoista tietoa. Talouden mittareista tärkein oli tapahtuman 

budjetti, joka oli laadittu yhdessä Meremme tähden -seminaarin kanssa. Budjetin 

laadinta auttoi tuottojen ja menojen hahmottamisessa. 
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Budjettiin tuottoja saatiin muun muassa varainhankinnalla ja seminaaritilaisuuden 

lipunmyynnillä. Varainhankinta ja lipunmyynti hoidettiin seminaarinjärjestäjän toi-

mesta eikä opiskelijakilpailun järjestäjillä ollut osuutta tuottojen hankkimiseen. 

 

Menoja budjettiin aiheuttivat muun muassa ruokailut, äänentoisto, mainosmateriaalit 

sekä markkinointi. Kyseiset palvelut tilattiin ulkopuolisilta tahoilta. Palvelujen tuot-

tajat olivat paikallisia yrityksiä tai yhdistyksiä ja esimerkiksi ruokailun tarjonta oli 

suunniteltu alueelle ja teemalle sopivaksi. Menoja oli tuottoja vähemmän, jolloin 

budjetti oli lopulta ylijäämäinen ja tapahtuma tuotti voittoa. 

6.5 Tapahtumamarkkinointi 

Markkinointi aloitettiin luomalla kilpailulle internet-sivut. Kilpailu oli osa IdeaDrill-

konseptia, jonka vuoksi internet-sivut olivat valmiina osoitteessa www.ideadrill.fi. 

Internet-sivut tuli päivittää kyseiseen kilpailuun sopivaksi muuttamalla kilpailun ni-

meä, sisältöä, päivämääriä sekä sääntöjä ajankohtaisiksi. Lisäksi edellisen IdeaDrillin 

järjestäjiltä saatiin tunnukset IdeaDrillin Facebook-sivulle, joka päivitettiin nykyisel-

le kilpailulle sopivaksi. Lisäksi kilpailulle luotiin tilit sekä Twitteriin että Instagra-

miin. 

 

Markkinointiin ja etenkin graafisen ilmeen luomiseen tarvittiin todella paljon ulko-

puolista apua. Meremme tähden -seminaarin graafisesta ilmeestä vastasi mainostoi-

misto, joka auttoi myös kilpailun viestinnässä. Lisäksi Satakunnan ammattikorkea-

koulun viestintäosasto auttoi muissa viestintään liittyvissä haasteissa. Haasteita tuot-

tivat esimerkiksi kuvien siirtäminen nettisivulle, Wordpressin hallinta sekä markki-

nointimateriaalien tuottaminen. Näihin ongelmiin saatiin hyvin apua pienistä viiväs-

tyksistä huolimatta. 

 

Kilpailijoiden rekrytointi tapahtui sekä sähköpostin että puhelimen välityksellä. 

Opiskelijakilpailun johtaja soitti Satakunnan alueen toisen asteen ja korkeakoulujen 

oppilaitoksiin ja esitteli koulujen rehtoreille ja opinto-ohjaajille kilpailun sisältöä. 

Heille lähetettiin myös syvällisempi informaatiokirje sähköpostitse, joka pystyttiin 

helposti jakamaan edelleen opiskelijoille. Rekrytointia kesti noin viikko, sillä oppi-
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laitoksien tavoittaminen oli vaikeaa ja puhelinsoittoja joutui tekemään samaan oppi-

laitokseen useamman kerran viikon aikana. Rekrytointi aloitettiin heti ilmoittautumi-

sen alkaessa, jolloin ilmoittautumisaikaa oli kilpailuun jäljellä noin viisi viikkoa. 

 

Tapahtumamarkkinointi hoidettiin puhelimen ja sähköpostin lisäksi liittämällä oppi-

laitosten sisäisiin introihin mainos kilpailusta. Mainos sisälsi linkin, josta pääsi suo-

raan ilmoittautumaan kilpailuun. Mainoksia tarjottiin kaikille oppilaitoksille, mutta 

tämänlainen mainos nähtiin vain Satakunnan ammattikorkeakoulun sivuilla. Sata-

kunnan ammattikorkeakoululla mainontaa oli lisäksi koulun omassa televisiossa sekä 

koulun seinillä julisteiden muodossa. 

 

Sosiaalisessa mediassa markkinointi oli suhteellisen vähäistä. Päivityksiä tehtiin Fa-

cebookiin muutaman kerran. Twitterin ja Instagramin päivittäminen olivat kisapäivä-

nä runsaita. Näkyvyys jäi kuitenkin vajaaksi, koska seuraajia näillä tileillä oli yksi tai 

niitä ei ollut ollenkaan. 

 

Tapahtumapäivänä kilpailua mainostettiin tapahtumapaikalla runsaasti. Rauman kau-

punginkirjaston pihalle asetettiin mainoslippu, jonka avulla kilpailupaikan sisään-

käynti oli helposti nähtävillä. Kilpailupaikalle asetettiin kilpailun julisteita ja muuta 

mainosmateriaalia. Kilpailijoille annettiin omat nimilaput sekä osallistumisdiplomit 

muistoksi kilpailusta. Lisäksi kilpailua oli taltioimassa erillinen kuvausryhmä, jonka 

materiaalia jaettiin sosiaalisessa mediassa sekä kilpailupäivien aikana että sen jäl-

keen. 
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7 PROJEKTIN ARVIOINTI JA PÄÄTTÄMINEN 

Projektin lopputuloksena oli Raumalla 11.–12.3.2014 järjestetty kaksipäiväinen kil-

pailu, jossa ensimmäisen päivän aikana osallistuneet joukkueet saivat innovoida ja 

ideoita erilaisia ratkaisuja ja tuotekokonaisuuksia. Ideointien tulokset esiteltiin toise-

na kilpailupäivänä kilpailun järjestäjän määrittämälle raadille. Raatilaiset arvioivat 

kilpailutöitä muun muassa kekseliäisyyden, kaupallisen mahdollisuuden ja toteutet-

tavuuden perusteella. Kaikki kymmenen kilpailutyötä olivat erittäin innovoivia, mut-

ta kolme parasta ideaa erottuivat suhteellisen selkeästi. Rauman kaupunginjohtaja oli 

niin vakuuttunut kilpailutöistä, että lupasi Rauman kaupungin auttavan ideoiden jat-

kojalostuksessa. 

 

Kolmanneksi kilpailussa sijoittui Satakunnan ammattikorkeakoulun joukkue nimeltä 

LOR-porukka, jotka ideoivat muovipussien uudelleenkäyttöä ja erilaisia kannustimia 

kuluttajille. Raadin mukaan ideassa oli hahmotettu poikkeuksellisen hyvin taloudel-

listen ohjauskeinojen merkitys. Lisäksi muovipussit ja muovit ovat erittäin ajankoh-

tainen ja hankala ongelma, etenkin vesistöille. 

 

Toisena kilpailussa palkittiin Eurajoen lukion Eurajoen älypäät -joukkue. Ideoinnin 

tuloksena oli tuote, jossa yhdistettäisiin sekä pisuaari että käsienpesuvesi. Ideaa ke-

huttiin koko kilpailun ennakkoluulottomimmaksi, omaperäisimmäksi ja konkreetti-

simmaksi. Idea nähtiin myös mahdollisena toteuttaa ja hyödyntää ratkaisua käytän-

nössä. 

 

Kilpailun voittajaideaksi valikoitui Satakunnan ammattikorkeakoulun NewIdeas-

joukkue. Idea oli ratkaisu älypuhelinsovelluksesta, jolla vähennettäisiin ruokahävik-

kiä ruokakaupoissa. Ratkaisu perustuu ideaan elektronisesti luettavasta koodista, joka 

motivoi ja suuntaa kuluttajien ostokäyttäytymistä siihen, että lähellä viimeistä myyn-

tipäivää olevat tuotteet tulisi ensisijaisesti myydyksi. Idea on erittäin hyvin toteutet-

tavissa ja se voidaan ottaa käyttöön kaupan sisällä ja laajentaa vähittäin koko toimi-

alalle. 
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Kilpailun järjestäminen onnistui hyvin ja kilpailusta saatiin sekä sen aikana että sen 

jälkeen todella hyvää palautetta. Kilpailu sai näkyvyyttä paikallisesti ja koko Sata-

kunnan alueella. Kilpailun järjestämisen kautta saadun kokemuksen ja palautteen pe-

rusteella pystytään järjestämään tulevaisuudessa vastaavanlaisia innovointitapahtu-

mia. 

7.1 Jälkimarkkinointi 

Kilpailun jälkimarkkinointi aloitettiin välittömästi ensimmäisenä kilpailupäivänä. 

Kilpailupäivien aikana kerättiin palautetta sekä kilpailijoilta että järjestäjiltä. Mah-

dolliset ongelmakohdat ja haasteet havaittiin välittömästi ja ne kirjattiin ylös projek-

tin arviointia varten. 

 

Kilpailun jälkeen sekä kilpailun järjestäjille että osallistuneille joukkueille lähetettiin 

kiitoskirje, jossa kiitettiin kaikkia kilpailuun osallistuneita ihmisiä. Kirjeessä käytiin 

läpi kilpailun yleistä onnistumista ja jo saadun palautteen laatua. Lisäksi kirjeessä 

muistutettiin kilpailun internet-sivuista ja Youtube-kanavasta, joista pystyi palaa-

maan kilpailun tunnelmiin. Kirjeessä pyydettiin myös antamaan palautetta kilpailus-

ta. 

 

Kilpailun päätyttyä Youtube-videoita mainostettiin sekä Twitterissä että Facebookis-

sa. Sosiaalisessa mediassa esiteltiin muun muassa palkittuja joukkueita, järjestäjien 

haastatteluja sekä ympäristöministerin puhetta. Kilpailuideoiden esittelyt ja palkinto-

jenjako keräsivät noin sata katselukertaa Youtube-kanavalla. 

 

Kilpailuun osallistuneiden joukkueiden tuli kilpailun päätyttyä palauttaa raportti, 

missä joukkueen idea esitettiin tiivistettynä ja kilpailun onnistumista arvioitiin omin 

sanoin. Raportti tuli palauttaa opiskelijakilpailun johtajalle viimeistään kaksi viikkoa 

kilpailun päättymisen jälkeen. 

 

Voittajajoukkueen ideaa älypuhelinsovelluksesta lähdettiin työstämään välittömästi. 

Joukkueen jäsenet kävivät keskustelemassa idean jatkojalostusmahdollisuuksista en-
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sin kilpailun puheenjohtajan kanssa, jonka jälkeen idea esiteltiin Rauman kaupungin-

johtajalle. Tapaamisen perusteella kisatyötä lähdetään jalostamaan konkreettiseksi ja 

kaupallistettavaksi ratkaisuksi. 

7.2 Projektin päättäminen ja arviointi 

Kilpailun jälkeen opiskelijakilpailun johtaja ja kilpailun puheenjohtaja kokoontuivat 

arvioimaan kilpailun onnistumista ja sitä, miten asetetut tavoitteet saavutettiin. Ta-

pahtuman onnistumiseen oltiin erittäin tyytyväisiä ja lähes kaikki asetetut tavoitteet 

saavutettiin. 

 

Kilpailun järjestäminen oli vaakalaudalla, kun viimeisellä ilmoittautumisviikolla oli 

vain muutama ilmoittautunut joukkue. Tämän johdosta tavoitteita laskettiin ja rekry-

tointia lisättiin muutaman päivän ajalle. Esimerkiksi joukkueiden minimilukumäärää 

laskettiin, mainoslauseita muokattiin kohderyhmälle sopivampaan muotoon ja oppi-

laitoksiin otettiin uudelleen yhteyttä. Näiden toimien myötä ilmoittautuneita joukku-

eita saatiin lopulta kymmenen, mihin oltiin erittäin tyytyväisiä. 

7.2.1 Palaute 

 

Kilpailusta saadun palautteen perusteella kilpailua pidettiin erittäin mielenkiintoisena 

ja hienona tilaisuutena opiskelijoille. Palautteessa toivottiinkin, että opiskelijoille jär-

jestettäisiin tulevaisuudessa vastaavanlaisia tapahtumia. Joukkueiden monimuotoista 

taustaa kiiteltiin ja etenkin lukiolaisten osallistumisoikeus nähtiin positiivisena puo-

lena. 

 

Kilpailun rekrytoinnin aikana palautetta saatiin muun muassa siitä, ettei korkeakou-

luopiskelijoille voi luvata kilpailuun osallistumisesta kahta opintopistettä, jota pidet-

tiin tärkeimpänä motivoivana tekijänä korkeakoulujen opiskelijoille. Annettavat 

opintopisteet päättää korkeakoulu itse, jolloin kilpailun järjestäjä ei voi tällaista luva-

ta. Myös kuljetuksen hoitaminen aiheutti epätietoutta joukkueille, jotka saapuivat 
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Raumalle kauempaa. Kuljetus hoitui seminaarin järjestäjän puolesta, jolloin opiskeli-

jakilpailun johtaja opasti joukkueet olemaan yhteydessä seminaarin järjestäjiin. 

 

Ensimmäisen kilpailupäivän tapahtumapaikka ei saanut kiitosta muutamilta joukku-

eilta. Joukkueet eivät olleet löytäneet rauhallisia työpisteitä kirjastosta, mikä vaikeut-

ti keskittymistä ja työntekoa. Tämä oli erittäin mielenkiintoista, sillä kirjastoa pide-

tään yleisesti rauhallisena ja hiljaisena. Myös tapahtumapaikan valintaa vaikeutti ky-

seinen mielikuva kirjastoista. 

 

Tehtävänanto ja kisatöiden esittely olivat asioita, jotka saivat palautteissa erittäin pal-

jon kritiikkiä. Ideointipäivän aikana joukkueille annettiin ristiriitaista tietoa siitä, 

minkälainen innovaation tulisi tarkalleen olla. Idean täytyi liittyä Itämereen, mutta 

toisaalla sitä ei vaadittu. Myös idean kaupallistettavuutta ja toteutettavuutta ei koros-

tettu joukkueiden mielestä tarpeeksi. Tehtävänannon olisi haluttu näkyvän enemmän 

kilpailutöiden arvioinneissa. 

 

Kilpailutöiden esittäminen tapahtui palautteen mukaan paljon suuremmassa ympäris-

tössä, kun mitä kilpailijoille oli kerrottu. Kilpailutyöt esiteltiin Rauma-salissa, johon 

oli saapunut sekä oppilaitosten opiskelijaryhmiä että seminaarin väkeä. Kilpailutöistä 

olisi pitänyt antaa palautetta myös kaikille joukkueille, kun palautetta annettiin pal-

kintojenjaon yhteydessä vain kolmelle parhaalle. 

 

Kilpailu oli palautteen perusteella kaikin puolin hyvin järjestetty. Ruokailut toimivat 

moitteettomasti ja ideoiden kehittämiseen oli annettu tarpeeksi aikaa. Ensimmäisen 

kilpailupäivän aikana pidetyt tietoiskut koettiin mielenkiintoisina ja hyvänä sparra-

uksena ideoiden kehittämiseen. 

7.2.2 Opinnäytetyön tekijän arviointi projektista 

Kilpailun järjestämisessä onnistuttiin kohtuullisesti. Kilpailun suunnittelu aloitettiin 

joulukuussa, mikä tarkoitti sitä, että suunnitteluun ja toteutukseen oli aikaa noin kol-

me kuukautta. Tämä oli liian lyhyt aika kilpailun järjestämiseen. Lyhyt aika varmisti 

kuitenkin sen, että annetut tehtävät tehtiin välittömästi. Missään projektin vaiheessa 
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ei mietitty, että joku tehtävä voidaan tehdä myöhemminkin. Tämän takia työskentely 

oli aikataulutettua ja tehokasta. 

 

Ilmoittautumisviikon loppupuolella suurimmaksi ongelmaksi muodostui se, ettei kil-

pailuun osallistu riittävästi joukkueita. Kyseisenä viikkona opinnäytetyön tekijä kävi 

läpi eri tekijöitä, joissa ei onnistuttu kilpailun suunnittelussa ja kilpailijoiden rekry-

toinnissa. Riskitekijöiksi osoittautuivat aihe, palkinnot ja riittämätön jalkautuminen 

oppilaitoksiin. 

 

Aihealue oli sellainen, joka ei välttämättä kiinnostanut lukioiden ja korkeakoulujen 

opiskelijoita. Viimeisellä ilmoittautumisviikolla mainoslauseita muutettiin suuntaan, 

jossa opiskelijoita kehotettiin innovoimaan kilpailussa parempia ratkaisuja nykyisten 

ympäristöohjeistuksien tilalle. Tämä oli selkeästi houkuttelevampi markkinointikei-

no, joka keksittiin liian myöhään. 

 

Palkinnot olivat epävarmoja suhteellisen pitkään, eikä niitä voinut julkistaa missään 

mediassa. Palkintojen varmistumiseen asti palkintoja kehuttiin huikeiksi ja erittäin 

motivoiviksi. Kilpailun lopulliset palkinnot olivat hyviä ja motivoivia, mutta eivät 

olleet verrattavissa edelliseen IdeaDrill-kilpailuun, jossa pääpalkintona oli laskuvar-

johyppy. 

 

Palautetta saatiin siitä, että rekrytoinnin olisi voinut hoitaa jalkautumalla oppilaitok-

siin ja mainostamalla kilpailua henkilökohtaisesti. Kyseinen toimintatapa olisi ollut 

toimiva, mutta aikaa vievä keino. Puhelimen ja sähköpostin välityksellä käydyssä 

yhteydenpidossa onnistuttiin kohtuullisesti. Puhelinsoittoja jouduttiin tekemään mo-

neen kertaan ja varmistamaan, että tieto oli tullut varmasti perille. Monet oppilaitok-

set eivät olleet edes huomanneet lähetettyä sähköpostiviestiä, sillä se oli luokiteltu 

roskapostiksi tai mennyt opettajalle, joka ei enää työskentele kyseisessä oppilaitok-

sessa. 

 

Kilpailupäivien aikana opinnäytetyön tekijä olisi voinut olla aktiivisemmin mukana. 

Välillä opinnäytetyön tekijä kierteli ryhmissä katselemassa, mitä siellä tehtiin, mutta 

pääasiallisesti opinnäytetyön tekijä istui yhdessä paikkaa tekemättä mitään. Myös 

sosiaalisen median päivittämistä olisi voitu hoitaa aktiivisemmin. Projektin käytän-
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nön tehtävät hoidettiin opinnäytetyön tekijän toimesta tunnollisesti, ahkerasti ja ajal-

laan. 

 

Projektin aikataulussa pysyttiin hyvin muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Pro-

jektin vaiheistaminen oli helppoa ja kokonaisuuden hallitsemisessa onnistuttiin koh-

tuullisesti. Projektin onnistuminen johtui pitkälti siitä, että opinnäytetyön tekijällä oli 

ympärillä erittäin ahkera, avulias ja ystävällinen projektiryhmä. 

 

Ennen tätä opinnäytetyön tekijä on ollut järjestämässä yhtä tapahtumaa, jolla ei ollut 

valmista konseptia. Toivottavaa onkin, että kilpailun konseptia tullaan hyödyntämään 

tulevaisuudessa, sillä valmiin konseptin avulla kilpailun järjestäminen oli paljon hel-

pompaa. Kilpailu oli sekä opinnäytetyön tekijälle että kilpailijoille paljon mielek-

käämpi oppimisprosessi kuin normaalit kontaktitunnit. Opinnäytetyön tekijä on erit-

täin kiinnostunut vastaavanlaisien tapahtumien järjestämisestä tulevaisuudessa, jos 

sellainen mahdollisuus joskus tarjotaan. 
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