
 

 

 

 

 

 

 

 

Työhyvinvointia koko vuosi - Work goes happy 2017 

 

 

Marianna Korhonen 

 

 

 

 

 

 

 

Opinnäytetyö 

 Johdon assistenttityön ja kielten 

 koulutusohjelma 

 2018 



 

 

Tekijä  
Marianna Korhonen 

Koulutusohjelma 
Johdon assistenttityö ja kielet 

Raportin/Opinnäytetyön nimi 
Työhyvinvointia koko vuosi - Work goes happy 2017 

Sivu- ja liitesi-
vumäärä 
29 + 2 

Työhyvinvointi ja sen kehittäminen ovat jatkuvasti ajankohtainen aihe. Työelämän- ja työn tekemi-
sen muutokset vaikuttavat kaikkien työssäkäyvien elämään. Sekä työnantajalla että työntekijällä on 
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1 Johdanto 

 
Opinnäytetyöni aihe on Work Goes Happy- työhyvinvointitapahtuman järjestäminen, sekä 

sen prosessikuvaus/toimintasuunnitelma. Työ on toiminnallinen opinnäytetyö, jossa olen 

mukana järjestämässä tapahtumaa, havainnoin sitä ja teen kirjallisen kuvauksen. Toimin-

nallisella opinnäytetyöllä on toimeksiantaja, joka tässä tapahtumassa on tapahtuman tuot-

taja. 

 

Virtuaaliammattikorkeakoulu määrittelee toiminnallista opinnäytetyötä, että se on työelä-

män kehittämistyö, joka tavoittelee ammatillisessa kentässä käytännön toiminnan kehittä-

mistä, ohjeistamista, järjestämistä ja järkeistämistä. Toiminnallisen opinnäytetyön tavoite 

on ammatillinen kehittyminen, sekä ongelmien havaitseminen ja niiden muotoilu toimeksi-

antajan kanssa. Opinnäytetyön tekeminen edellyttää luovuutta ja oivallusta ja tarvittaessa 

totuttujen menettelytapojen kyseenalaistamista. Opinnäytetyön tekeminen valmentaa työ-

elämään, jossa tarvitaan prosessien kuvaus- sekä raportointitaitoa, ja kykyä erottaa syitä 

ja seurauksia sekä tekemään johtopäätöksiä. (Lumme, Leinonen, Leino, Falenius & Sund-

qvist 2017.) 

 

Sain HRM- opettajaltani ajatuksen tehdä opinnäytetyö Work goes happy- tapahtumasta 

Oulussa, johon tartuin koska minulla ei ollut opinnäytetyöhön mitään suunnitelmaa. Pereh-

dyin siis tapahtumaan ja sen toteutukseen enemmän keskustelemalla tapahtuman tuotta-

jan kanssa, lukemalla tapahtumasta jo aikaisemmin tehdyn opinnäytetyön, osallistumalla 

kaikkiin tapahtumiin avustajana ja tekemällä omia havaintojani. Kirjallisuus kuului myös 

suunnitelmiin ja kirjat sain lainaksi sekä koulun kirjastosta, että asuinalueeni lähikirjas-

toista. Koska tapahtuma oli toteutettu jo monta kertaa, kokemusta ja tietoa sen järjestämi-

sestä oli olemassa. 

 

Work goes happy on Suomen ainoa työelämään keskittyvä tapahtuma ja v. 2017 se jär-

jestettiin neljällä paikkakunnalla. Tapahtuman tarkoituksena on tehdä työhyvinvoinnista 

helpommin lähestyttävä ja kaikkia kiinnostava aihe. Päätapahtuma oli Helsingissä maalis-

kuussa, muut paikkakunnat ovat Seinäjoki, Kuopio ja Oulu. Opinnäytetyöni käsittelee pää-

asiassa Oulun tapahtumaa ja sen järjestelyjä, mutta kerron myös muidenkin Wgh- tapah-

tumien järjestämisestä. Helsingin tapahtuma oli laajempi ja monipuolisempi kuin muut ja 
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siksi siinä oli enemmän kaikkea huomioitavaa niin viestinnästä ja markkinoinnista kuin esi-

tysten järjestämisestäkin. Tapahtuma on järjestetty jo useana vuonna, joten tietoa sen 

käytännön järjestelyistä on jo olemassa, vaikka varsinaista paperilla olevaa toimintasuun-

nitelmaa ei olekaan. Koska tapahtuman tuottaja ja omistaja on yksi henkilö, hän pääsään-

töisesti tekee päätökset ja suunnitelmat, pitää yllä yhteyksiä jne. 

 

Työhyvinvointi ja sen kehittäminen ovat jatkuvasti ajankohtainen aihe. Työelämän- ja työn 

tekemisen muutokset vaikuttavat kaikkien työssäkäyvien elämään. Wgh- työhyvinvointita-

pahtumassa työhyvinvoinnin asiantuntijat sekä työpaikkojen esimiehet ja henkilöstö koh-

taavat ajankohtaisten aiheiden merkeissä. Yksipäiväinen tapahtuma tarjoaa mieleenpai-

nuvia kokemuksia ja esityksiä. Sekä työnantajalla että työntekijällä on vastuu työhyvin-

voinnin ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Työhyvinvoinnin edistäminen työpaikalla tapah-

tuu aina johtajien, esimiesten ja työntekijöiden yhteistyönä. (Pahkin & Halonen 2017.) 

 

Opinnäytetyöni tavoite on tehdä toimintasuunnitelma Work goes happy- tapahtumalle. 

Aihe on ajankohtainen, koska Work goes happy- työhyvinvointitapahtuma järjestetään 

säännöllisesti ja sillä ei ole tällä hetkellä toimintasuunnitelmaa, josta voidaan seurata ta-

pahtumanjärjestämisen kulkua ja siihen liittyviä asioita. Toimintasuunnitelmassa prosessi 

pilkotaan osiin ja siitä on helpompi tunnistaa vastuut, mikä mihinkin vaikuttaa ja ne osat, 

joita halutaan muuttaa. Toimintasuunnitelma jäsentää ja tarkentaa tapahtuman järjestelyjä 

ja antaa sille suunnan tulevasta toiminnasta. Wgh- tapahtumalla on yksi omistaja, joka vii-

mekädessä on vastuussa kaikesta ja kaikki sidosryhmät liittyvät häneen. Jos muutostarve 

havaitaan, tapahtuman omistaja tekee siitä päätöksen. Tapahtuman tavoite on kasvaa 

edelliseen vuoteen verrattuna, sekä tulla tunnetummaksi. 

 

Opinnäytetyöni kuvaa Work goes happy- tapahtuman järjestämisprosessia, kertoo tapah-

tuman järjestämisestä yleisesti sekä erityisesti Wgh- tapahtuman tekemistä. Tapahtuman 

aihepiiri on työhyvinvointi ja työssä viihtyminen, sen vuoksi työni yksi osa-alue käsittelee 

näihin liittyviä asioita. Opinnäytetyön toiminnallinen osuus kuvaa Work goes happy- tapah-

tuman järjestämisprosessia. Lisäksi käsittelen tapahtumanjärjestämistä, sekä työhyvin-

voinnin peruskäsitteitä yleisesti. Kerron myös omasta osallistumisestani, sekä havainnois-

tani tapahtuman järjestämisprosessin aikana. 
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Työni koostuu seitsemästä pääotsikosta, joita ovat johdanto, opinnäytetyöprosessi, työhy-

vinvointi, tapahtuman järjestäminen, Work goes happy- prosessi, tapahtuma Oulussa ja 

johtopäätökset. Työhyvinvointi- osiossa kerron siitä, mistä työhyvinvointi koostuu sekä 

avaan muutamia työhyvinvoinnin nimikkeitä. Tapahtuman järjestäminen koostuu osioista, 

joita ovat tapahtuman suunnittelu, toteutus ja jälkitoimenpiteet. Work goes happy- luvussa 

kerron tapahtumaprosessista, projektin johtamisesta ja siihen liittyvistä asioista. Oulun ta-

pahtuma kuvaa nimenomaan Work goes happy- tapahtumaa Oulun Technopoliksessa v. 

2017. Työhöni kuuluu myös johdanto, jossa kerron työni tavoitteista ja mitä olen tehnyt. 

Johtopäätöksissä kerron omia ajatuksiani työstä ja sen tekemisestä, sekä lyhyesti muka-

naolostani kaikissa neljässä tapahtumassa. 

 

Tapahtumaohjelman suunnitteluun tai mihinkään muuhunkaan suunnitteluun en avusta-

jana tai opinnäytetyöntekijänä osallistunut. Tuottajalla oli tapahtumasta oma visionsa ja 

kokemusta myös tapahtumanjärjestämisestä. Ohjelma oli jo tapahtumaan mukaan tulles-

sani tälle vuodelle suunniteltu ja tuottaja neuvottelee seuraavan vuoden tapahtuman ai-

heen, sekä keskustelee tapahtumaan osallistumisesta henkilökohtaisesti kaikkien esiinty-

jien ja näytteilleasettajien kanssa. 
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2 Opinnäytetyöprosessi 

Sain vapaat kädet tehdä opinnäytetyöni Work goes happy- tapahtumaan liittyvistä asi-

oista. Kun tapahtumasta aikaisemmin tehdyssä opinnäytetyössä kerrottiin, että tapahtu-

malle ei ole tehty toimintasuunnitelmaa, ajattelin että se voisi olla sopiva aihe. Työni aihe 

vaikutti kuitenkin aluksi epäselvältä, enkä hahmottanut mitä minä teen ja termit tuntuivat 

menevän sekaisin. Kirjoitettuani ensin keväällä hr- kurssilla prosessinjohtamisesta ja sa-

malla perehdyttyäni siihen, aloin vähitellen ymmärtämään mitä tässä olen tekemässä. Kir-

joitettuani keväällä myös Wgh- tapahtuman viestinnästä ja tehtyäni samalla myös vuosi-

kellon, alkoi kokonaisuus selkiytymään. Kun kaikki tapahtuman tieto on yhden henkilön 

päässä, muiden on vaikea arvioida tai tietää mitä seuraavaksi tehdään. On myös hyvä 

tehdä kaikkien asianosaisten luettavissa oleva prosessikaavio ja suunnitelma. Prosessin 

voi kuvata ja kertoa vaihe vaiheelta mitä tehdään. Suunnitelmaa voi sitten muokata tar-

peen mukaan ja tapahtuman muuttuessa. 

 

Aloitin opinnäytetyön suunnittelun jo keväällä tapaamalla Work goes happy- tapahtuman 

tuottajan muutaman kerran ja haastattelemalla häntä sain lisätietoa ajankohdista ja siitä, 

mitä on aikaisemmin tehty ja mitä tulevissa tapahtumissa on suunniteltu tehtävän. Aikaa 

vaan kului ja aihe oli pohdinnassa, kunnes loppukeväästä lainasin kirjastoista kirjoja, joita 

luin ja etsin ja selailin internetistä tietoa. Kesäkuu vielä meni asiaa mietiskellen, mutta hei-

näkuussa päätin, että nyt on saatava jotain tehtyä. Aluksi kirjoitin opinnäytetyösuunnitel-

man ja samalla kirjoitin parikymmentä sivua kaikkea mahdollista työhyvinvoinnista tapah-

tumanjärjestämiseen. 

 

Seuraavaan kuvaan olen koonnut asioita, jotka ovat olleet merkityksellisiä sekä opinnäyte-

työni tekemisen, että tapahtumanjärjestämiseen osallistumisen kannata. Kuvaus sisältää 

pääpiirteittäin koko vuoden 2017. 
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Kuva 1. Opinnäytetyöprosessi (Korhonen 2017) 

 

Kuvaus on toteutettu neljännesvuosittain ja jokaisessa neljänneksessä on kolmen kuukau-

den pääkohdat. Tulin tapahtumaan mukaan tammikuussa ja viimeiset Wgh- tapahtumat 

olivat marraskuussa. Vuoden ensimmäinen neljännes meni viikoittaisissa Wgh- tuottajan 

tapaamisissa yhdessä hr- projektiryhmän kanssa. Maaliskuussa olleen Helsingin tapahtu-

man jälkeen kirjoitimme ryhmätyönä hr- projektin, jonka jälkeen suunnittelin opinnäytetyö-

täni yksin. Tapasin tuottajaa kevään aikana muutaman kerran haastatellen häntä ja kerä-

sin aineistoa työhöni. Olin koko kesän ja alkusyksyn opintoihini liittyvässä työharjoittelussa 

ja työn ohella kirjoitin koko heinäkuun tiiviisti ja tulosta syntyi. Elokuussa oli aineistoni käy-

tetty, tapahtuman tuottaja vielä lomalla enkä enää löytänyt omia ideoita kirjoittamiseen. 

Tapasin kuitenkin tuottajan pari kertaa alkusyksystä ja keskustelin hänen kanssaan puhe-

limitse tapahtumaan liittyvistä asioista. Nyt kuitenkin tuntui, että kyselen asioita, joita olen 

jo kysynyt ja vain vähän uutta enää oli tiedossa. Elo- ja syyskuu menivät niin, että kyselin 

kaikenlaista, mutta en saanut kirjoitettua juuri mitään. Syyskuun lopulla juttelin tuottajan 

kanssa ja hän kertoi, että henkilö jonka vastuulla oli syksyn tapahtumat, oli perunut tehtä-

vän ja hän menee itse tapahtumiin ja tarvitsi avustajan Seinäjoelle. Lupauduin mukaan ja 
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mukana oli myös toinen opiskelija, joka oli mukana myös Kuopiossa. Kuopion tapahtuman 

jälkeen aloin kirjoittamaan. Aikaisempi väsähdys oli tiessään ja päätin, että haluan opin-

näytetyöni valmiiksi mahdollisimman pian. Pitkän tauon jälkeen kirjoittaminen vaati uutta 

motivaatiota ja motivaatiota taas löytyi. 

 

Opinnäytetyön tekemisen kannalta suurin haaste on ollut aloitus ja alun jälkeen saada si-

sältö oikeaan järjestykseen. Kirjoittaminen sinänsä ei tuntunut työläältä, aineiston loppu-

minen elokuussa sen sijaan sai aikaan pitkän tauon. 

 

Työhyvinvointiasioita luin pääasiassa verkkolähteistä. Työhyvinvointi on tuttua myös aikai-

semmilta työvuosiltani, jolloin työntekijänä olin mukana muutoksessa, jossa ennakoitiin tu-

levia irtisanomisia ja työntekijät kärsivät kireästä tilanteesta. Olen myös aikaisemmissa 

opinnoissani tehnyt työhyvinvointikyselyn, joka lähetettiin sähköpostitse kartoittamaan tie-

tyn alueen maatalouslomittajien työoloja, työtyytyväisyyttä sekä esimiesten ja alaisten vä-

lejä. Projektinjohtamista varten olen lukenut kirjallisuutta jo aikaisemmin, osallistuessani 

keväällä Helsingin tapahtumaan avustajana ja sitä tietoutta käytin tarvittaessa myös tässä 

työssä. Wgh- tapahtumaa varten tapasin tapahtuman tuottajan useamman kerran kevään 

ja alkusyksyn aikana, sekä keskustelin hänen kanssaan puhelimitse ja sitä kautta sain 

ajankohtaista tietoa tapahtuman suunnittelusta ja siitä missä nyt mennään. Tapahtuma-

suunnitelmaa varten tarvitsin yksityiskohtaista tietoa suunnitelmista, tehtävistä töistä ja 

työvoiman tarpeesta, suunnitellusta työvoiman määrästä, ohjelmasta ja sen järjestelyistä, 

tapahtumapaikasta ja tiloista, aikatauluista, lupien hausta, mainoksista ja kaikesta mah-

dollisesta, mitä tapahtuman järjestämiseen kuuluu. 

 

Opinnäytetyön kirjoittamista varten luin Vilkka-Airaksisen Toiminnallinen opinnäytetyö -kir-

jan, jossa esimerkkien avulla kerrotaan kuinka tehdä toiminnallinen työ ja minkälaisia asi-

oita on huomioitava. Luin myös muutamia toiminnallisia opinnäytetöitä ymmärtääkseni, 

kuinka muut ovat oman työnsä toteuttaneet ja saadakseni myös ajatuspohjaa omalle työl-

leni.  Lähteiden lukeminen, varsinkin tapahtumanjärjestämis-kirjallisuuden lukeminen, oli 

kuin romaania olisi lukenut. Asiat tuntuivat selkeitä ja teksti pääsääntöisesti oli helppoa lu-

ettavaa ja helposti ymmärrettävää. 
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3 Työhyvinvointi 

Työhyvinvointi on työn arkea ja koostuu monesta tekijästä. Työ ja työolot voivat sekä edis-

tää että heikentää työntekijän terveyttä. Lisäksi työolot vaikuttavat siihen, kuinka työntekijä 

selviytyy työstään tämän hetken voimavaroilla. Luontaiset taipumukset -sivuston blogikir-

joituksessa 12.12.2016 Wenström kertoo työn ja työntekijöiden arvostuksesta ja arvostuk-

sentunteesta ja siitä, kuinka työntekijöiden on saatava tuntea arvostuksen tunnetta jak-

saakseen. Arvostuksen merkitys työssä ja työyhteisössä on suuri. Arvostuksen tunteen 

tuntemiseen vaikuttavat palautteen antaminen ja saanti, tasapuolinen kohtelu, toimintata-

pojen kehittäminen sekä ratkaisuihin päätyminen ongelmatilanteissa. Arvostuksen puute 

vaikuttaa työhyvinvointiin koetun työn tärkeyden ja sisäisen motivaation kautta. Mitä tärke-

ämpää työ on ihmisen elämässä, sitä enemmän koettu arvostuksen puute vaikuttaa 

työssä viihtymiseen. Työhyvinvointi ilmenee mm. innostuneisuutena, aloitekykyisyytenä ja 

motivoituneisuutena. (Wenström 12.12.2016.) 

 

Työssäkäyvä ihminen viettää suuren osan ajastaan työpaikalla. Koska työpaikoilla viete-

tään niin paljon aikaa, monet työhyvinvointiin vaikuttavat ongelmat tulevat siellä esiin. Täl-

löin voidaan kiinnittää huomiota sellaisiin merkkeihin, jotka viestivät avun tarpeesta. Työn 

mielekkyydellä, kiireisyydellä ja tauotuksilla on merkitys jaksamiseen ja sitä kautta työhy-

vinvointiin. (Pakka & Räty 2010.) 

 

Työhyvinvoinnista, ja kuinka sitä organisaatiossa lisätään, on olemassa paljon tietoa ja hy-

viä käytäntöjä. Kaikki organisaatiot kuitenkin työstävät oman työhyvinvointityönsä omien 

käytäntöjensä mukaan itselleen sopivaksi. Työhyvinvoinnin johtaminen perustuu strategi-

aan, ja ohjaa toimenpiteiden suuntaa yhdenmukaisiksi muun johtamisen kanssa. Työhy-

vinvoinnin tavoitteet kulkevat yhdessä organisaation tuloksellisen toiminnan sekä työnteki-

jöiden työssä jaksamisen ja jatkamisen kanssa. (Ilmarinen, 4.) 

 

Työhyvinvoinnin lähtökohtana on työn tekeminen ja tekemisen sujuminen. Se liittyy kaik-

kiin työhyvinvoinnin osa-alueisiin eli esimiestyöhön, työyhteisöön, osaamiseen ja koko-

naishyvinvointiin. Esimiehen tehtävä on huolehtia työnteon edellytyksistä, sekä seurata 

että työnteko sujuu. Parasta, mitä esimies voi tehdä, on huolehtia omasta työhyvinvoinnis-

taan. Erityisesti henkilöiden johtamisessa tarvitaan hyvin jaksava esimies. Työhyvinvoin-

tiin, kuten kaikkeen muuhunkin organisaation toimintaan, vaikuttavat strategia ja arvot. 
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Työhyvinvoinnin ja sen johtamisen perustana on yhteisöllisyys, osallistaminen ja sitoutu-

minen. (Ahola 2011, 61.) 

 

On tärkeää saada johto, esimiehet ja henkilöstö mukaan työhyvinvoinnin suunnitteluun. 

Johdon tarkoituksena on ohjata toimintaa tavoitteita kohti. Henkilöstön mukaan ottaminen 

suunnitteluun alusta alkaen sitouttaa heidät sovittuihin toimintatapoihin, työhyvinvoinnin 

määrittelyyn, suunnitteluun ja kehittämiseen omassa organisaatiossaan. Tällöin sitoutumi-

nen sovittuihin toimintatapoihin on huomattavasti helpompaa ja parempaa, kuin jos johto 

yksin määrittelisi tavoitteet ja toimintatavat. On tärkeää, että organisaatiolla on sekä sisäi-

siä että ulkoisia kumppaneita. (Ilmarinen, 8.) 

 

Työhyvinvoinnin edistävästä toiminnasta kerrotaan sosiaali- ja terveysministeriön verkko-

sivulla, että sen on moniulotteista sekä pitkäjänteistä ja voi kohdistua henkilöstöön, työym-

päristöön, työyhteisöön, työprosesseihin tai johtamiseen. Ajoissa havaittujen merkkien 

avulla ongelmallisia tilanteita voidaan alkaa ratkomaan ennen kuin ne oikeasti häiritsevät 

toimintaa. Työhyvinvoinnilla vaikutetaan organisaation kilpailukykyyn, taloudelliseen tulok-

seen sekä maineeseen. Investoinnit työhyvinvointiin maksavat itsensä takaisin mm. pa-

rempana tuottavuutena, voittona, asiakastyytyväisyytenä, työntekijöiden vähäisempänä 

vaihtuvuutena, sairauspoissaolojen vähentymisenä ja vähentyneinä tapaturmina. (Sosi-

aali- ja terveysministeriö 2017.) 

 

Työelämän tulevaisuudenkuvissa korostuvat usein epävarmuus, palkkatyön radikaali vä-

heneminen sekä töiden jyrkkä jako pienen eliitin hyväpalkkaisiin tehtäviin ja yleistyviin ma-

talapalkkaisiin palvelutöihin. Sisäisesti motivoituneet ihmiset ovat nykypäivän ja tulevai-

suuden työelämässä ratkaisevan tärkeä inhimillinen kilpailutekijä. Vaikka ihminen olisi kut-

sumustyössään, omalla alallaan ja sisäisesti motivoitunut, tarvitsee hänkin työyhteisönsä 

tukea, arvostusta ja kannustusta. Joissakin työhyvinvointitutkimuksissa on havaittu, että 

loppuun palamiselle alttiita ovat parhaiten motivoituneimmat sekä kollegoiden tuen puut-

teesta kärsivät henkilöt. Burnoutiin liitetään myös ammatillisen itsetunnon heikkeneminen, 

jonka osasyynä voi olla arvostuksen puute. Lisäksi työn imun tutkimuksissa on huomattu, 

että mikäli työn imua kokevat jäävät vailla sosiaalista tukea tai muita voimavaroja työyhtei-

sössään, ovat he alttiita vaihtamaan työpaikkaa. (Kukkonen 2017; Wenström 2016.) 
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3.1 Työhyvinvoinnin termejä ja käsitteitä 

 

Työterveyslaitos avaa verkkosivuillaan termejä ja käsitteitä työn imu, työn voimavarat, tar-

mokkuus, omistautuminen, uppoutuminen, sekä kertoo, kuinka työn imua voidaan edistää. 

Työterveyslaitoksen mukaan työn imulla tarkoittaa myönteistä tunne ja motivaatiotilaa 

työssä, jota kuvaavat tarmokkuuden, omistautumisen ja uppoutumisen kokemukset. Työn 

imua kokeva työntekijä lähtee yleensä aamulla mielellään töihin, kokee työnsä mielek-

kääksi ja nauttii siitä. Se kuvaa työn kokemista merkityksellisenä, sekä työhön liittyvää in-

nostumista ja iloa. Työn imulla on monia myönteisiä seurauksia työntekijälle itselleen, hä-

nen muulle elämälleen ja organisaatiolle, jossa hän työskentelee. Työn imun kokemus on 

myönteisessä yhteydessä työntekijän terveyteen, hyvään työsuoritukseen ja yrityksen ta-

loudelliseen menestymiseen. Työn imua kokevat työntekijät ovat aloitteellisia ja uudistus-

hakuisia. He sitoutuvat työhönsä, auttavat työkavereitaan ja tartuttavat työn imua työyhtei-

söönsä. Lisäksi he kokevat työn parantavan elämänsä latua ja ovat kaiken kaikkiaan on-

nellisempia kuin muut työntekijät. (Hakanen, Seppälä & Laaksonen 2017.) 

 

Työn voimavaroihin kuuluu riittävä vaihtelevuus työtehtävissä, itsenäisyys ja vaikuttamis-

mahdollisuudet, työtovereilta tai esimieheltä saatu tuki ja arvostus, sekä vastuu ja kehitty-

mismahdollisuudet. Työn ollessa energisoivaa, innostavaa ja motivoivaa, työnteosta nauti-

taan ja se vaikuttaa positiivisesti elämään sekä työssä että kotona. Tarmokkuus on ener-

gisyyden ja sinnikkyyden kokemista työssä. Tarmokkuutta kokevat työntekijät tulevat mie-

lellään töihin ja jaksavat ponnistella, kun he kohtaavat haasteita työssään. Tarmokkuutta 

voidaan ylläpitää, kun työssä on useita toimeliaisuutta tukevia myönteisiä voimavaroja. 

(Hakanen ym. 2017.) 

 

Omistautuminen on kokemusta työn merkityksellisyydestä ja haasteellisuudesta, sekä in-

nokkuutta ja inspiraatiota. Omistautunut työntekijä kokee työnsä tärkeäksi ja on useimmi-

ten ylpeä työstään. Työn tavoitteet ja tulokset tuntuvat tärkeiltä tai laajemminkin hyödylli-

siltä. Työ on tällöin haastavaa, inspiroivaa ja sopii erittäin hyvin henkilökohtaiseen arvo-

maailmaan. Uppoutuminen on syvää keskittyneisyyttä ja paneutumista työhön, sekä työn-

tekemisen nautintoa. Aika saattaa kulua huomaamatta ja työstä voi olla vaikea irrottautua. 

Uppoutunut ihminen kokee työnsä mielenkiintoiseksi, työnkuva sallii paneutua työntekoon 

ilman häiritseviä keskeytyksiä ja voidaan nauttia työhön syventymisestä. (Hakanen ym. 

2017.) 
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Työn imua edistävät erilaiset työhön liittyvät voimavarat, jotka auttavat työntekijää onnistu-

maan ja synnyttävät halua tehdä työ hyvin. Tehtävään liittyviä voimavaroja ovat työn pal-

kitsevuus, kehittävyys ja monipuolisuus. Työn järjestämiseen liittyviä voimavaroja ovat vai-

kutusmahdollisuudet omaan työhön, työroolien ja tavoitteiden selkeys sekä työaikojen 

joustavuus. Työyhteisön vuorovaikutukseen liittyviä voimavaroja ovat esimiehen ja työyh-

teisön tuki, oikeudenmukaisuus ja johtamisen selkeät käytännöt, arkinen huomaavaisuus, 

ystävällisyys, palaute ja arvostus, sekä muiden kokema työn imu. Organisaatioon liittyviä 

voimavaroja ovat työn varmuus, innovatiiviset toimintatavat, työpaikan ilmapiiri, työn ja 

muun elämän yhteensovittamista tukevat asenteet ja käytännöt. Työn imu on melko 

yleistä työpaikoilla ja se koskettaa useimpia ihmisiä ainakin aika ajoin. Työn imua voi ko-

kea kaikilla aloilla ja kaikissa ammateissa. (Hakanen ym. 2017.) 

 

 

Kuva 2. Työn imu malli. (Kuntatyönantajat.2007) 

 

3.2 Muutokset työssä 

 

Työn merkitys korostuu suhteessa kotiin ja perheeseen, jotka ovat tärkeimpiä elämänalu-

eita ihmisten elämässä. Toimeentulon lisäksi työ tarjoaa ihmiselle kehittymismahdollisuu-

den, mahdollisuuden tuntea itsensä tärkeäksi, sosiaalista kanssakäymistä ja sillä on suuri 
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merkitys arkielämässä esimerkiksi säännöllisen päivärytmin kautta. Tyytyväisyys elämään 

löytyy työ- ja yksityiselämän onnistuneesta yhteensovittamisesta. Työympäristö on koko-

naisuus, joka muodostuu kaikista niistä fyysisistä, virtuaalisista ja sosiaalisista tiloista ja 

paikoista, joissa työtä tehdään. Se  käsittää mm. organisaation toiminnan, tilat, työkalut, 

teknologian ja palvelut sekä kokemukselliset tekijät, kuten asiakaskokemuksen, tilojen 

käytettävyyden ja elämyksellisyyden. (Rintamäki 2016.) 

 

Työn tekemisen kulttuuri muuttuu ajassa. Tulevaisuudessa työn tekeminen on yhä vähem-

män ajasta ja paikasta riippuvaa. Organisaatiot voivat sijaita eri puolilla maapalloa, yhtey-

denpito helpottuu ja muutos lisää epävarmuutta. Työntekijöiltä edellytetään oma-aloittei-

suutta, aktiivisuutta, itseohjautuvuutta sekä kriittistä asennetta ja jatkuvan oppimisen tarve 

korostuu työelämässä. Aineeton pääoma on merkittävä kansantalouden kehitykseen ja 

kasvuun vaikuttava asia. Organisaatiot ja työnteko muuttuvat yhteiskunnan muuttuessa. 

Toiminnan tehokkuus, joustavuus ja laadukkuus ovat tähän mennessä taanneet menesty-

mistä, mutta enää ne eivät yksin riitä. Perinteisten aineellisten voimavarojen esim. tekno-

logian lisäksi tarvitaan innovatiivisuutta, joka lisää tulevaisuuden työn arvoa. (Hammarsten 

28.4.2017) 

 

Työympäristö on jatkuvassa muutoksessa ja sen kehittäminen jatkuvaa ja vuorovaikutuk-

sellista. Työn johtamismallien ja organisaation toimintatapojen joustavuutta tarvitaan, että 

kehityksessä pysytään mukana. (Manka & Hakala, 7.) 
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4 Tapahtuman järjestäminen 

 

Tärkein ja suurin vaihe tapahtumanjärjestämisessä on suunnittelu- ja valmisteluvaihe. Ta-

voitteen saavuttamiseksi tapahtumalle luodaan edellytykset ja poistetaan esteet. Suunnit-

teluvaiheessa otetaan mukaan henkilöitä, joita tarvitaan kun tapahtuma toteutetaan. (Hei-

lala-Rasimov 2017.) 

 

Tapahtumasuunnitelma jäsentää tapahtuman tekijöille, mitä ollaan tekemässä. Se myös 

osoittaa johdonmukaisen suunnan johon sitoudutaan, kun tapahtumaa järjestetään. Suun-

nittelussa analysoidaan tapahtuman toteutusedellytykset, ja tehdään tapahtumasuunni-

telma. Tapahtumanjärjestämisen tarkoituksena on, että tapahtuma saavuttaa sille asetetut 

tavoitteet. (Vilkka&Airaksinen 2003, 26-27.) 

 

Johanna Catanin mukaan tapahtuman tavoite on tuottaa osallistujille positiivinen koke-

mus, jossa osallistujat kohdataan henkilökohtaisesti ja parhaimmillaan siitä jää pitkäkes-

toinen positiivinen muistijälki. Hyvin järjestetty, oikein kohdennettu ja kiinnostava tilaisuus 

vetää aina puoleensa ihmisiä. (Catani 2017, 20.) 

 

Jyväskylän yliopiston verkkosivulla Kongressijärjestäjän oppaassa kerrotaan, että tapahtu-

man suunnittelua aloittaessa mietitään vastauksia kysymyksiin, kuka, mitä, milloin, miksi, 

minkälainen, kenelle. Siis kuka tekee ja mitä, miksi tapahtuma järjestetään, minkälainen 

tapahtuma ja sisältö, kenelle se järjestetään. Myös riskit on kartoitettava. Nämä ovat ta-

pahtumajärjestämisen peruskysymyksiä, joista jatketaan eteenpäin. Tämän jälkeen selvi-

tellään tapahtuman rahoitus. Myös tapahtumanjärjestämisen lupa-asiat täytyy huomioida 

ajoissa. Turvallisuussuunnitelman tekeminen ja järjestyksenvalvonta, sekä ensiaputaitoi-

sen henkilöstön saatavuus tarvittavine lupineen on huolehdittava ajoissa. (Heilala-Ra-

simov 2017.) 

 

Tapahtuma on osa markkinointiviestintää ja sen tavoitteena on syventää asiakassuhdetta, 

vahvistaa brändiä sekä parantaa liiketoimintaa. Sosiaalisen median kautta tapahtuma saa 

lisänäkyvyyttä ja voi levitä varsinaisen tapahtuman ulkopuolelle. Tapahtumanjärjestämi-

sessä tulee aina noudattaa hyvää toimintatapaa sekä lakeja ja asetuksia. (Vallo&Häyrinen 

2014, 33-34.) 
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4.1 Tapahtumasuunnitelma 

 

Projektisuunnitelman laatiminen aloitetaan ideoinnin jälkeen. Suunnitelmassa kuvataan, 

miten ja millä keinoilla tapahtuma toteutetaan. Siinä selvennetään tapahtuman taustojen, 

tavoitteiden, kohderyhmien ja toimenpiteiden lisäksi projektiryhmä ja sen jäsenten tehtä-

vät. Kaikki tehtävät ja toimenpiteet aikataulutetaan. Projektisuunnitelma sisältää myös sel-

vitykset resursseista, riskeistä sekä markkinoinnista. Lisäksi tapahtuman onnistumisen ar-

viointikriteereiden tulee olla suunnitelmassa ja suunnitelmaan kuuluu myös viestintäsuun-

nitelma (Korhonen, Korkalainen, Pienimäki & Rintala 2015.) 

 

Tapahtumasuunnitelmassa tapahtuman tavoitteet on määritelty ja niistä selviää tapahtu-

man muoto, toiminta, vastuut ja tarkoitus. Suunnitelma auttaa arvioimaan, ovatko tavoit-

teet realistisia ja selkeästi määriteltyjä.  Se myös helpottaa löytämän keinot, joilla tavoit-

teet voidaan saavuttaa, parantaa resurssien käyttöä sekä kommunikointia tapahtuman si-

dosryhmien kanssa.  Tapahtumasuunnitelmassa määritellään tapahtuman kohderyhmä, 

tarkoitus, tarvittavat tilat, kesto sekä tehdään budjetti. (Iiskola-Kesonen 2004, 9.) 

 

Hyvä tapahtumasuunnitelma helpottaa kaikkea tekemistä projektin aikana. Aikataulun ete-

neminen ja työntekijöiden tehtävät löytyvät suunnitelmasta ja kaikkien täytyy olla sitoutu-

neita siihen. Kaikkien sidosryhmien täytyy ymmärtää projektin hyödyt. (Haukka 2006.) 

 

Toiminnan kuvaamisen suunnittelu aloitetaan nykytilan kartoittamisesta, jonka pohjalta 

määritellään tavoitteet ja toimenpiteet, joilla tavoitteisiin päästään. Tähän soveltuva työ-

kalu on SWOT-analyysi, jonka avulla voidaan kartoittaa nykytilaa ja suunnitella tulevaa. 

SWOT-analyysissä tarkastellaan sisäisiä että ulkoisia tekijöitä. Sisäisiä tekijöitä ovat omat 

vahvuudet ja heikkoudet. Ulkoiset tekijät ovat ympäristön luomia mahdollisuuksia ja sen 

tuottamia uhkia. SWOT- eli nelikenttäanalyysissä on neljä kenttää, joiden vasempaan 

puoliskoon laitetaan myönteiset ja oikealle negatiiviset asiat. Kaavion alapuoliskoon kuva-

taan ulkoiset ja yläpuoliskoon sisäiset asiat. (Opetushallitus 2017.) 

 

SWOT- analyysiä käyttämällä voidaan päätellä ja arvioida, miten vahvuuksia voidaan 

käyttää hyväksi, miten heikkoudet muutetaan vahvuuksiksi, miten tulevaisuuden mahdolli-

suuksia hyödynnetään ja miten uhat vältetään. Tuloksena saadaan toimintasuunnitelma 

siitä, mitä millekin asialle pitää tehdä. SWOT- analyysin tulos on lähinnä suuntaa- antava, 
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koska ihmisten henkilökohtaiset kokemukset ja näkemykset vaikuttavat tuloksiin, vaikka 

heillä olisi samat tiedot tapahtumasta ja toimintaympäristöstä. (Opetushallitus 2017.) 

Kun heikkoudet ja vahvuudet on kartoitettu, toimintaa aletaan suunnittelemaan. Tässä 

kohdassa pohditaan, mikä tilanne on nyt ja mikä on tavoite. Realistinen tavoitteenasettelu 

edesauttaa näiden tavoitteiden saavuttamista. Mietittäviä asioita ovat muun muassa: min-

kälaiseksi halutaan kehittyä sekä mitä täytyy muuttaa ja kehittää, jotta tavoitteeseen pääs-

tään. (Opetushallitus 2017.) 

 

4.2 Brändi, maine, imago 

 

Vallo & Häyrinen kertovat kirjassaan Tapahtuma on tilaisuus brändin, maineen ja imagon 

olevan kaikki kohderyhmän mielikuvia tai mielipiteitä yrityksestä. Usein imago määritellään 

visuaalisemmaksi mielikuvaksi, kun taas esimerkiksi maine käsitetään kokemukseen pe-

rustuvammaksi. Brändi on tuotemerkkiin perustuva mielikuva tuotteesta tai palvelusta, jota 

rakennetaan markkinointiviestinnän keinoin. Se on liiketaloudellisen arvon mitta ja koko-

elma mielikuvia, jotka identifioivat sen ja erottavat sen kilpailijoista. Brändin luomat miel-

leyhtymät vahvistuvat tai heikkenevät aina kuluttajan omasta kokemuksesta. Maine on ar-

vio, joka perustuu sidosryhmien kokemuksiin ja mielikuviin. Se muodostuu todellisesta toi-

minnasta ja kirjoitetuista lehtijutuista ja liikkeellä olevista tarinoista. Imago on mielikuva 

kohteesta. Se on ihmisten mielissä oleva käsitys, johon yritys pystyy vain rajallisesti vai-

kuttamaan.  Imago muodostuu mielikuvista ja uskomuksista eikä sen muodostumiseen 

tarvitse olla omakohtaisia kokemuksia. Esimerkiksi arvot, asenteet, ennakkoluulot ja usko-

mukset ovat asioita, joihin yrityksen tiedottamisella ja toiminnalla ei välttämättä pystytä 

vaikuttamaan. Tapahtuman sujuvuus on osa tapahtuman laatua. Sujuvuuteen vaikuttaa 

se, miten hyvin asiat on aikataulutettu ja suunniteltu ennalta. Mitä enemmän tapahtu-

massa on osallistujia, sitä enemmän tarvitaan henkilökuntaa esim. narikkaan. Onnistumi-

nen vaatii eri tahojen toimivaa yhteistyötä. (Vallo&Häyrinen 2014, 36-37) 
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5 Work goes happy- prosessi 

Kirjassaan Yleisötapahtuman suunnittelu ja toteutus Kauhanen, Juurakko ja Kauhanen 

(2002) määrittelevät projektin olevan selkeästi asetettuihin tavoitteisiin pyrkivä ja ajallisesti 

rajattu ainutlaatuinen, kertaluontoinen tehtäväkokonaisuus, jonka toteuttamisesta vastaa 

varta vasten perustettu, johtosuhteiltaan selkeä organisaatio, jolla on käytettävissä selke-

ästi määritellyt voimavarat ja panokset. Projektisuunnitelmasta kerrotaan, että siinä määri-

tellään tavoitteet ja kun tavoite on saavutettu, projekti päättyy. Projektin elinkaari on sen 

kesto, projekti ei ole jatkuvaa toimintaa vaan sillä on päätös ja se on itsenäinen koko-

naisuus. Projekti edellyttää ryhmätyöskentelyä, jossa vastuu on keskitetty tietylle ryhmälle, 

vaikka mukana onkin erilaisia intressiryhmiä ja se on mukanaolijoille oppimisprosessi. 

Projekti yleensä muuttuu prosessin aikana, mutta muutokset eivät välttämättä vaikuta sen 

toimintaan ja edellisen vaiheen tehtävät usein vaikuttavat seuraavan vaiheen tehtäviin, 

kun yksityiskohdat tarkentuvat. Projektiin kuuluu yhteistyökumppanit, joille on annettu osa 

tehtävistä. Kaikkiin projekteihin kuuluu riskejä sekä epävarmuutta ja riskienhallinnalla on 

suuri merkitys projektin onnistumiseen. (Kauhanen,Juurakko&Kauhanen 2002, 28-29.) 

 

5.1 SWOT 

 

Työskentelin kevään 2017 ensimmäisen neljänneksen opiskelijaryhmässä mukana Work 

goes happy – työhyvinvointitapahtuman järjestelyissä ja osallistuin 9.3.2017 olleeseen 

Helsingin tapahtumaan avustajana. Olen myös opinnäytetyöni kautta ollut mukana Seinä-

joella, Oulussa sekä Kuopiossa järjestettävissä tapahtumissa ja osallistun niiden toteutuk-

seen. Prosessin kuvaus helpottaa työn tekemistä siinä, että voidaan paperilla nähdä kuka 

tekee, mitä on tehty, ja mitä vielä tehdään ja milloin. Toimintaa voidaan myös kehittää ja 

suunnitella asioita eteenpäin ja muilla tapahtumaan osallistuvilla työntekijöillä on kuvaus 

siitä mitä tehdään, milloin ja kuka tekee. 

 

Wgh- tapahtumassa toimintaa on suunniteltu jo useampaan kertaan. Sovelsin tapahtuman 

ympäristötekijöiden arviointiin yleisemmin markkinoinnin suunnittelun käytettyä SWOT-

analyysiä, jossa kartoitetaan sisäisiä vahvuuksia ja heikkouksia, sekä ulkoisia mahdolli-

suuksia ja uhkia. Analyysini pohjana käytin aikaisemmista vuosista saatuja kokemuksia, 

jotka keräsin haastattelemalla tapahtuman tuottajaa. 
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Taulukko 1. SWOT- analyysi (Korhonen 2017) 

 + - 

sisäinen ympä-
ristö 

vahvuudet 
-ainoa pelkästään työhyvinvointiin 
keskittyvä tapahtuma Suomessa 

heikkoudet 
-tapahtuma on toteutettu 
omin ja talkoovoimin 

ulkoinen ympä-
ristö 

mahdollisuudet 
-kasvaminen suuremmaksi ja tun-
netummaksi 

uhat 
-kilpailijat 
-samanaikaiset muut tapah-
tumat 
-markkinointi ja viestintä-> 
jos ihmiset eivät tule tapah-
tumaan 
-sää voi vaikuttaa maakun-
nissa, jos ihmiset tulevat 
kauempaa 

 

WGH- tapahtuman vahvuutena on, että sillä ei ole kilpailijoita tässä mittakaavassa. Ta-

pahtuma keskittyy pelkästään työhyvinvointiin, mikä voi olla vahvuus tai heikkous. Vah-

vuutena on myös laadukkaat esiintyjät ja sisältö Heikkouksiin kuuluu se, että tapahtuma 

on toteutettu omin ja talkoovoimin, mikä tarkoittaa mm. sitä, että varahenkilöstöä tehtäviin 

täytyy löytyä esim. opiskelijoista. Ulkopuolisen avun käyttö lisää kuluja. 

Mahdollisuutena on, että tapahtuma kasvaa hieman suuremmaksi, ja tarvittaessa laajenee 

useammille paikkakunnille. 

Uhkana on mahdolliset nykyiset ja tulevat kilpailijat. Myös muut samanaikaiset tapahtumat 

voivat vaikuttaa osallistujamääriin. Varsinkin maakunnissa esimerkiksi sää voi vaikuttaa 

osallistujamääriin, koska niissä usein tullaan myös kauempaa ja sää voi vaikuttaa ihmis-

ten liikkumiseen. 

Riskinä tapahtuman toteuttamiselle voi olla se, että puhujat ja näytteilleasettajat eivät kiin-

nostu tapahtumasta.  Asiakasriskinä voi olla se, että yleisö ei löydä tapahtumaa. Osallistu-

jien määrää on etukäteen vaikea ennakoida, mutta tuntuma edellisiin tapahtumiin ja alu-

een muihin, mahdollisesti samanaikaisiin tapahtumiin on tiedossa. Hyvällä markkinoinnilla 

saadaan ihmiset tietoiseksi tapahtumasta. Luomalla positiivista mielikuvaa, sidosryhmä-

viestinnän avulla erityisesti imagoriskin todennäköisyys pienenee. Jos tapahtuman mark-

kinointi jostain syystä epäonnistuu ja paikalle ei saavu toivottua yleisömäärää, näytteille-

asettajat eivät ehkä osallistu tapahtumaan seuraavana vuonna 
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5.2 Tapahtumamarkkinointi 

 

Tapahtumamarkkinointi on strategisesti suunniteltua pitkäjänteistä toimintaa, jonka avulla 

yritys viestii valittujen kohderyhmien kanssa kohdaten sidosryhmänsä ennalta suunnitella 

tavalla. Tapahtumamarkkinointi on markkinoinnin ja tapahtuman yhdistämistä. Markkinoin-

nilla tarkoitetaan tavoitteellista toimintaa, jonka avulla välitetään organisaation haluama 

viesti ja saadaan ihminen toimimaan organisaation toivomalla tavalla. Tapahtumamarkki-

nointi on toimintaa, joka yhdistää organisaation kohderyhmäänsä tavoitteellisen vuorovai-

kutuksen kautta. (Vallo & Häyrinen 2016, 21-22.) 

Wgh- tapahtumassa on tärkeä merkitys tapahtuman aiheella, joka on työhyvinvointi, sekä 

ihmisten kohtaamisella itse tapahtumassa. Palautetta Wgh- tapahtumassa tulee paikan 

päällä suullisesti, sähköisesti twitterissä ja Facebookin kautta. 

 

5.3 Viestintä 

 

Wgh- tapahtuman viestinnästä vastaa yksi henkilö, joka on myös tapahtuman omistaja. 

Tapahtumajärjestäjän vastuulla on tiedotus asioista. Iiskola -Kesonen kertoo tapahtuman 

tapahtumanjärjestäjän tiedotusvastuusta, että järjestäjä vastaa ulkoisesta ja sisäisestä 

viestinnästä, ottaa vastaan tietoa ja jakaa sitä oikeille henkilöille. Järjestäjä ei voi sitoa it-

seään mihinkään tehtävään, vaan hänen on hallittava kokonaisuus ja oltava tarpeen mu-

kaan käytettävissä. (Iiskola- Kesonen 2004, 38.) 

 

Kampanjan suunnittelussa toimitaan pitkällä aikavälillä ja seuraavan vuoden suunnittelu 

aletaan viimeistään, kun tämän vuoden tapahtuman ajankohta lähenee. Tapahtumaan 

päätetään ajankohtainen työhyvinvointiin liittyvä aihe, jonka ympärille sitä aletaan 

suunnitella. Tämän vuoden tapahtumassa kerrotaan seuraavan vuoden tapahtuman 

ajankohta. 

 

Viestintäkanavina Wgh tapahtumalla on Twitter, Facebook, omat verkkosivut, 

ammattilehdet ja radiokanava, jolla tuotetaan podcast- haastatteluja. Tapahtumasta 

ilmoitetaan myös paikkakuntien sanomalehdissä ja ilmaisilla menovinkit- palstoilla. 

Podcast -haastatteluista voi kuunnella jälkeenpäin luentoja, jota tapahtumassa pidettiin. 
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Helsingin tapahtumaan ilmestyi viisi uutiskirjettä, jotka pystyttiin tilaamaan sähköpostiin.  

Uutiskirjeiden suunnittelusta ja toteutuksesta huolehtii tapahtumanjärjestäjä yhdessä 

työelämäasiantuntijoiden kanssa. Uutiskirjeiden suunnittelu tehdään muiden päätösten 

ohella alkuvuoden aikana ja niiden fokus on kohti tapahtumaa. Myös maakunnissa oleviin 

tapahtumiin ilmestyy uutiskirjeet, jotka suunnitellaan alustavasti jo keväällä, mutta 

toteutetaan tapahtumakohtaisesti elokuusta alkaen. 

 

Helsingissä on toteutettu kampanja metrojunien digitaalisella näytöllä ja mainokset 

Rautatieaseman Kompassitason mainosnäytöllä. Tapahtuman järjestäjä neuvottelee 

mainostilasopimukset JC Decauxin kanssa. WGH- tapahtuman järjestäjällä on 

mediayhdyshenkilö sekä graafikko, jotka suunnittelevat mainonnan. Mainostilaneuvottelut 

Helsingissä käydään jo noin vuotta ennen tapahtumaa. Kampanjan suunnittelussa 

tapahtuman järjestäjä sopii kaupunkien ja mainospaikkojen omistajien kanssa kampanjan 

materiaaleista ja paikoista. Sekä Helsingissä että maakunnissa mainostilat ja niiden 

varaaminen sekä esim. banderollien materiaalit on tarkoin määritelty. 

 

Oulun tapahtuman markkinointi oli pienimuotoisempaa, johtuen siitä, että Oulu on 

pienempi kaupunki ja sinne odotettiin vähemmän osallistujia kuin Helsinkiin. Oulun ja 

Technopoliksen alueella on paljon yrityksiä, joiden henkilökuntaa toivottiin osallistuvan 

tapahtumaan. Edellisvuonna yleisö toivoi, että mainontaa olisi enemmän paikallisissa 

sanomalehdissä ja tänä vuonna toive toteutettiin. Tapahtumaa edeltävän päivän Oulu- 

lehdessä oli puolen sivun mainos ja muissa paikallislehdissä toteutettiin pienempi kahden 

viikon kampanja. Oulua varten Facebookissa toteutettiin mainoskampanja, jossa Oulusta 

50km:n säteellä tietyillä hakusanoilla ilmestyi Work goes happy- tapahtuman mainos. 

Mainosta klikattiin yhteensä n. 19 000 kertaa. Googlen hakusanalla ilmestyviä display- 

mainoksia klikkailtiin yli 400 000 kertaa 50 kilometrin säteellä Oulusta. Oulun alueen 

vilkkaimmilla paikoilla toteutettiin kampanjat sekä screenillä että bannereilla. Twitterissä ei 

ollut maksullista kampanjaa, mutta tapahtumapäivänä oli twiittejä yli 150 000. 

 

Kuopiossa ja Seinäjoella mainontaa oli sekä paikallislehdissä, paikallisissa menovinkeissä 

että googlen kautta. Twitter oli mainonnassa ihan ehdoton. Sillä pystyi tavoittamaan 

hetkessä koko Suomen ja kertomaan mitä tapahtuu juuri tällä hetkellä. 
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Wgh- tapahtumassa ainoastaan tapahtuman tuottaja pitää yhteyttä sidosryhmiin. 

Tapahtumassa työskentelee myös vapaaehtoisia sekä opiskelijoita, joita tänä vuonna oli 

Helsingissä viisi, Seinäjoella kolme ja Oulussa kaksi. Tiedotus tehtävistä tapahtuu ennen 

tapahtumaa pidetyissä viikkopalavereissa sekä Whats app- viesteissä ja tapahtuman 

aikana pääasiallisesti Whats appissa tai, jos tapahtuman järjestäjä osuu kohdalle, akuutit 

asiat voidaan kertoa heti. 

 

Tapahtuman aikana kaikki viestintä tapahtuu järjestäjän kautta. Joko järjestäjä päivittää 

tietoa tai hän delegoi tehtävän jollekin. Verkkosivuja päivitetään jatkuvasti, ja sieltä löytyy 

koko ajan ajantasaista tietoa. Jos ohjelmaan tulee muutoksia, ohjelmaa päivitetään. 

Järjestäjä tarvittaessa huolehtii myös kriisiviestinnästä verkkosivuilla, sekä kaikesta 

muusta tiedotuksesta. Vastuista tilapäisten työntekijöiden kohdalla sovitaan palavereissa, 

joita järjestetään tarvittaessa. Tapahtumapaikka vastaa tapahtuman fyysisestä 

järjestämisestä paikan päällä. 

 

Ennakkotiedottaminen tapahtumasta ja markkinointi on erittäin merkityksellistä. Tulevat 

osallistujat voivat etukäteen tutustua tapahtumaan ja sen aiheisiin, tulossa oleviin 

workshopeihin ja luentoihin. Podcast- haastatteluista pystyy kuuntelemaan ajankohtaisia 

työelämään liittyviä haastatteluja. Tapahtumaan avautuu ennakkorekisteröityminen 

verkossa, jolloin arviointi mahdollisesta osallistujamäärästä pystytään tekemään. 

 

Work goes happy- tapahtuman ennakkoviestintä on tiedottamista, markkinointiviestintää 

sekä osallistavaa viestintää. Viestinnässä on keskitytty saavutettavuuteen ja 

ajankohtaisuuteen. Viestintä on suunniteltu niin, että se on yhdenmukaista tapahtuman 

teeman kanssa ja tapahtuman esiintyjät saavat näkyvyyttä. 

 

Vuonna 2017 jälkimarkkinointina kaikkien tapahtumien rekisteröityneille kävijöille 

lähetettiin yhteinen uutiskirje Kuopion tapahtuman jälkeen. Uutiskirjeessä kiitettiin 

osallistumisesta, kerrottiin tapahtuman kulusta ja yritetään pitää mielenkiintoa yllä tulevaa 

varten. 

 

Seuraavaan kuvaan olen koonnut Work goes happy- tapahtuman vuosikellon, josta löytyy 

tärkeimmät viestinnän tehtävät vuoden 2017 aikana. Kuvasta voidaan nähdä kaikki 

tehtävät neljännesvuosittain, ja sitä voidaan myös muokata tarvittaessa. 
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• Seinäjoki 12.10.2017

• Oulu 2.11.2017

• Kuopio 16.11.2017

• Jälkimarkkinointina uutiskirjeet 

• Suunnitellaan seuraavan 
vuoden metro ja 
ratikkakampanjat sekä Helsingin 
Kompassitasanteen mainos (JC 
Decaux)

• Mainokset ammattilehtiin koko 
vuodelle: HR- viesti, TTT-lehti 
yms.

• Pienempien tapahtumien 
viestintäkuviot valmiiksi

• paikalliset verkostot 
paikkakuntakohtaisesti: Ely-
keskukset, työterveys ym

• Päätökset mainoksista

• Viikottaiset palaverit avustajien 
kanssa

• Pienempien paikkakuntien pod-
haastattelut, paikallisia 
asiantuntijoita

• Maakunnissa 
paikallislehtikampanjat

• Oulussa mahdollisesti screenit
Rotuaari ja Valkea-
kauppakeskus

• banderollit kävelyteiden varrella

• Lupailmoitukset viranomaisille: 
Seinäjoki, Oulu, Kuopio

• Helsingin kampanjan 
suunnittelua, ammattilehtien jutut 
ja mainokset

• Kampanjat suunnitellaan ja 
toteutetaan, lehdistötiedotteet

• Viikottaiset palaverit avustajien 
kanssa 

• Helsingin tapahtumaan 5 
uutsikirjettä

• Radiohaastattelut Business FM

• Podcasthaastattelut n. loppiaisesta 
tapahtumaan

• Työelämähaastatteluja, fokus kohti 
tapahtumaa

• Helsingin tapahtuma 9.3.2017

• Jälkimarkkinointina uutiskirjeet

WORK GOES HAPPY- VUOSIKELLO

2017

4. vuosi-
neljännes

1. vuosi-
neljännes

2. vuosi-
neljännes

3. vuosi-
neljännes

 

Kuva 3. Work goes happy – viestinnän vuosikello 2017 (Korhonen 2017) 

 
5.4 Tapahtuman toteutus 

 

Onnistuneen yleisötapahtuman järjestäminen vaatii yleensä puolen vuoden tai jopa vuo-

den ennakkosuunnittelun ja tuotannon riippuen tapahtuman laajuudesta. Ennen  tapahtu-

man toteutusta ajatellaan ja suunnitellaan tapahtuman kulku alusta loppuun aivan kuin 

sen haluaa tapahtuvan todellisuudessa. Suunnitteluun otetaan mukaan kaikki, joita tapah-

tuman toteutuksessa tarvitaan. Tällä tavoin mukaan saadaan erilaisia näkökulmia ja ide-

oita, ja kaikki sitoutuvat tapahtuman tavoitteisiin. Tapahtumaprosessiin kuuluu suunnittelu- 

ja toteutusvaihe sekä jälkimarkkinointi. Suunnitteluvaihe yleensä kestää vähintään muuta-

man kuukauden, lyhyemmässä ajassa yleensä joudutaan tinkimään erityisesti laadusta. 

(Vallo&Häyrinen 2014, 161-162.) 
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Kuva 4. Tapahtumaprosessiin kuuluu suunnittelu- ja toteutusvaihe sekä jälkimarkkinointi 

(Vallo&Häyrinen, 2016) 

 

Tapahtuman suunnittelu alkaa tapahtumabriefin tekemisestä. Tapahtumabrief kokoaa yh-

teen ne reunaehdot, jotka ovat tiedossa, kun tapahtumaa ryhdytään suunnittelemaan. Ta-

pahtumabrief vastaa kysymyksiin miksi tapahtuma järjestetään, mitä järjestetään, miten ja 

kenelle, millainen on tapahtuman sisältö, kuka toimii isäntänä ja mitä tunnelmaa tapahtu-

malla tavoitellaan. Tapahtumabriefin tekeminen auttaa tapahtumaa suunniteltaessa ja jär-

jestettäessä ja toimii eräänlaisena ohjenuorana, kun se on tehty. Tapahtuman järjestäjä 

on vastuussa siitä, että tapahtuma sujuu ja myös ongelmatilanteessa ratkaisee asian. 

(Vallo&Häyrinen 2014, 163-164.) 

 

Work goes happy- tapahtuman tavoitteena on työelämä- ja työhyvinvointitetoisuuden li-

sääminen, väylien avaaminen ja uusien ideoiden luominen. Tapahtuma kasvattaa näytteil-

leasettajien ja luennoitsijoiden imagoa, vierailijat pääsevät keskustelemaan näytteilleaset-

tajien, jotka ovat oman alansa asiantuntijoita, kanssa ja se on mukava päivä kaikille osal-

listujille. Tapahtuman kohderyhmänä ovat kaikki työelämässä mukana olevat ja aiheesta 

muuten kiinnostuneet. 

 

Tapahtumassa näytteilleasettajat, joita ovat Suomen tämän hetken merkittävät työhyvin-

voinnin tutkijat ja edistäjät, esittelevät tuotteitaan sekä tutkimustietoutta ja luennoivat ajan-

kohtaisista aiheista. 

Tapahtumalla on tuottaja, joka suunnittelee ohjelman ja tekee sopimukset esiintyjien 

kanssa. Budjettina on tulot, jotka näytteilleasettajat maksavat. Tapahtuman suunnittelu 

suunnittelu-
vaihe; 75 %

tapahtuman 
toteutus; 10 %

jälkimark-
kinointi; 15 %
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aloitetaan hahmottamalla menoja, laskemalla kuinka monta näytteilleasettajaa ja luennoit-

sijaa tarvitaan, että kulut saadaan katettua jne. Tapahtumatila vuokrataan tapahtuman 

ajaksi ja näytteilleasettajat maksavat sieltä oman tilansa sekä esiintymisaikansa. 

 

Wgh- tapahtumasta ei tule lipputuottoja, vaan se on ollut kävijöille maksuton ja avoin kai-

kille halukkaille. Ennakkoilmoittautumista netin kautta on toivottu, mutta ketään ei käänny-

tetä pois ja tapahtumaan voi ilmoittautua myös tapahtumapaikalla. Ilmainen tapahtuma 

houkuttelee enemmän kävijöitä ja sisäänpääsymaksua on harkittu, mutta vielä se ei ole 

ajankohtaista. Näytteilleasettajat maksavat osallistumisestaan, ja yleensä on ollut enem-

män halukkaita näytteilleasettajia, kuin on mahdollista ottaa mukaan. 

 

Kuva 5. Wgh Oulu, Ilmarinen (Jyri Kansikas 2017) 

 

5.5 Projektin johtaminen  

 

Projektin johtajan tehtävä on johtaa projektia ja varmistaa, että kaikki on niin kuin pitääkin 

olla. Work goes happy- tapahtumassa projektinjohtaja on tapahtuman tuottaja. Hän johtaa 

tiimiä omalla esimerkillään ja näyttää ihmisille kuinka tärkeää yhteistyö on alusta loppuun. 
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Projektin johtaja organisoi tehtävät ja tehtäville tekijät, hän myös huolehtii, että kaikki tietä-

vät tehtävänsä, siis mitä tehdään ja milloin. Projektin johtaja huolehtii myös viestinnästä 

sekä tarvittaessa järjestää sijaiset, jos joku esiintyjistä tai työntekijöistä ei tule tai peruuttaa 

tulonsa. Projektin johtajan tehtäviin kuuluu tuntea työntekijänsä, heidän tietonsa ja osaa-

misensa. Hyvä projektinjohtaja oivaltaa, jos tiimin ja sen jäsenten välinen yhteistyö ei 

toimi. Projektin johtaja on  tapahtumansuunnittelun avainhenkilö. Hänellä on visio siitä, 

mitä tehdään ja minkälainen tapahtuma tulee olemaan. Projektinjohtajan täytyy keskus-

tella visiostaan tiiminsä kanssa. (Vallo & Häyrinen 2016.) 

 

Work goes happy- tapahtumassa projektin johtaja suunnittelee tapahtuman ja aikataulut 

sekä markkinoinnin. Hän myös henkilökohtaisesti ottaa yhteyttä esiintyjiin ja varmistaa, 

että he ovat saatavilla tapahtumaan ja ovat valmiina puhumaan tämän vuoden aiheesta, 

joka on hyvä johtajuus ja sen vaikutus työhyvinvointiin. Hän myös varmistaa, että esiinty-

jien aiheet eivät ole päällekkäisiä, vaan jokainen kertoo eri asioita. Projekti-instituutin op-

paassa Haukka & Petäinen kertovat, että projektin johtajalla täytyy olla kyky ja taito ym-

märtää projektin kulkua ja hallintaa. Johdettuaan muutamia projekteja, johtaja tietää mitä 

mahdollisesti voi tapahtua. Wgh- tapahtuman johtaja on kokenut tapahtumanjärjestämisen 

ammattilainen, joka tietää kuinka prosessia kehitetään. (Haukka & Petäinen 2006.) 

 

Hyvä projektinjohtaja on kiinnostunut tiimistään ja hänellä on riittävästi aikaa sille. Tiimin 

jäsenten sitoutuminen tehtävään ja toisiinsa työryhmänä luo keskustelumahdollisuuden 

tehtävästä ja siihen liittyvistä asioista. Viestinnän täytyy toimia kaikin puolin projektin joh-

tajan, tiimin jäsenten ja sidostyhmien välillä. Menestyksekäs tapahtuma tarvitsee johtajan, 

jolla on kyky ja huomio viestiä kaikkien asianosaisten kanssa. (Haukka & Petäinen 2006.) 

 

Projektioppaassaan Jansson&Juselius kertovat, että suuremmissa projekteissa työskente-

leminen on helpompaa, kun tehtävät on jaettu pienempiin osiin. Projektin johtajalla täytyy 

olla realistinen näkemys asioista, aikatauluista, vastuista ja kenelle asioita voi delegoida. 

Kaikilla osapuolilla täytyy olla samanlainen näkemys projektin tavoitteista. On myös tär-

keää laittaa muistiin arvioidut aloitus- ja lopetus päivämäärät ja kuinka prosessin kulkua ja 

tuloksia käsitellään. Rahoituksen täytyy pysyä hallinnassa eikä minkäänlaisia ylityksiä saa 

tulla. (Jansson & Juselius 2004.) 
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5.6 Tapahtuman turvallisuus 

 

Tapahtuman järjestäjä on vastuussa turvallisuudesta ja siihen liittyvistä asioista sekä pe-

lastus- ja turvallissuunnitelman laatimisesta. Tapahtumaturvallisuuteen liittyy paljon huo-

mioitavia asioita, jotta tapahtumasta tulee yleisölle turvallinen. Pelastus- ja turvallisuus-

suunnitelma tehdään järjestäjän näkökulmasta tapahtumassa työskenteleviä varten. 

Suunnitelman lähtökohtana on, miten tapahtuma järjestetään turvallisesti ja miten mahdol-

lisiin vaara- ja onnettomuustilanteisiin varaudutaan. Jokaisen työntekijän on tiedettävä 

oman tehtävänsä ja vastuunsa. Tapahtumassa työskentelevillä täytyy olla ohjeet turvalli-

suusasioista, sekä puhelinluettelo vastuuhenkilöistä. Pelastus- ja turvallisuussuunnitelma 

toimitetaan pelastuslaitokselle tiedoksi 14 vuorokautta ja poliisille viimeistään viisi vuoro-

kautta ennen tapahtumaa.Turvallisuusasiakirjaan sisällytetään vain ne asiat, jotka ky-

seessä oleva toiminta edellyttää. Pelastus- ja turvallisuussuunnitelmaan voidaan liittää ku-

luttajaturvallisuuspalveluita koskevat tiedot tai turvallisuusasiakirja voidaan laatia erikseen. 

(Oulun kaupunki 2017.) 

 

Kiinteistön oma pelastussuunnitelma ei yleensä sovellu yleisötapahtuman pelastussuunni-

telmaksi, ellei tapahtuma ole kiinteistön normaalia toimintaa ja tapahtuman järjestäjänä 

toimi ainakin pääosin kiinteistön oma henkilöstö. Work goes happy- tapahtumassa Oulun 

Technopoliksessa, tapahtumien järjestäminen on kiinteistön normaalia toimintaa. Suunni-

telmaan täytyy tehdä liitteeksi myös liikennesuunnitelma, jos liikenteeseen tehdään mer-

kittäviä muutoksia tapahtuman takia. Tapahtuman aluekartan tekeminen helpottaa tapah-

tuman suunnittelua, sekä turvallisuusasiakirjojen laatimista. Karttaan merkitään tapah-

tuma-alueen rajat, lava, näytteilleasettajat, vesipisteet, wc:t, riittävän leveät pelastustiet 

(4m), huoltoreitit, opasteiden sijainnit, turvalaitteiden sekä ensiaputaitoisten järjestysmies-

ten sijainnit sekä hälytysajoneuvojen nouto-/saapumispiste. Oulun Technopoliksessa 

näyttelyosastot sijoitettiin niin, että niihin oli helppo päästä huoltoreittejä pitkin ja että pe-

lastustiet toteutuvat. Lisäksi kävijöille jätettiin tilaa liikkua. (Oulun kaupunki 2017.) 
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6 Tapahtuma Oulussa  

Tapahtumapaikan valmistelu ja tapahtuman rakentaminen aloitettiin edeltävänä päivänä. 

Paikkana on Technopolis Peltolan kaupunginosassa. Technopolis vuokraa toimitilaa, toi-

mistoja ja työtiloja tarjoten menestymistä edistäviä palveluja Suomessa ja ulkomailla. 

Technopolis kehittää, omistaa ja hallinnoi 20 älykästä yrityskeskittymää 12 kaupungissa ja 

tarjoaa modernia muuntojoustavaa toimitilaa sekä palveluita. (Technopolis 2017.) 

 

Kuva 6. Technopolis Oulu (Jyri Kansikas) 

 

Lupien kautta päätettiin järjestysmiehien määrä, joka riippuu osallistujien määrästä. Tilai-

suuteen odotettiin saapuvan yli 500 osanottajaa ja ensiaputaitoisia järjestysmiehiä oli pai-

kalla kaksi. Tapahtumapaikalla edellisenä päivänä ja osittain tapahtumapäivän aamuna 

rakennettiin osastot. Kaikki tapahtuman ammattirakentajat tulivat ulkopuolelta, koska 

Technopoliksella ei ole omaa rakentajaa. Jokaisella näytteilleasettajalla ja esiintyjällä oli 

omat rakentajat jotka tekevät osaston, tai he rakensivat sen itse. Tehtiin lavat ja messu-

osastot. Oulussa on auditorio, jonne tehtiin lava ja paikassa oli äänentoisto valmiina. Edel-

lisenä päivänä päätettiin screenien määrä, varmistettiin, että paikalla on sekä headset- 

että kädessä pidettävät toimivat mikrofonit. Näytteilleasettajat saapuivat edellisenä iltapäi-

vänä ja viimeiset tapahtumapäivän aamuna. Tehtiin opasteet ulko- ja sisäpuolelle. Järjes-

tyksenvalvojien kanssa käytiin kaikki läpi ja kierrettiin paikat. Varmistettiin, että narikkaan 

on pohjakassa ja narikkalaput. Tapahtuman tuottaja kävi henkilökohtaisesti kaikki itse läpi. 
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Work goes happy toteutettiin yksipäiväisenä tapahtumana Oulussa torstaina 2.11.2017.  

Tapahtuma järjestetään aina arkipäivänä eikä viikonlopun yhteydessä, jotta työssäkäyvillä 

ihmisillä on mahdollisuus tutustua tapahtumaan. Tapahtuman näytteilleasettajat ovat tämä 

hetken työhyvinvoinnin asiantuntijoita, jotka esittelivät tuotteitaan sekä luennoivat yleisölle. 

Tapahtumassa oli myös workshoppeja. Tapahtumalla haluttiin viestiä sitä, että kävijät ovat 

tärkeitä ja heille haluttiin järjestää mukava päivä. Tapahtuman tarkoituksena oli tehdä työ-

hyvinvoinnista tutumpi, helpommin lähestyttävä ja kaikkia kiinnostava aihe. Tapahtuman 

järjestäjä ja tuottaja toimi isäntänä. Oulussa päivän juonsi poikkeuksellisesti Pasi Sillan-

pää. Lisäkseni avustajana toimi vapaaehtoinen hr-asiantuntija Mari. Tapahtumaan tavoi-

teltiin rentoa ja avointa ilmapiiriä.(Liite 1.) 

 

Sää Oulussa aamulla oli kylmä ja kirkas, mutta päivän mittaan muuttui lumisateiseksi ja 

vähitellen rännäksi. Alueen tietyöt ja iltapäivän räntäsade vaikuttivat siihen, että paikallislii-

kenne toimi hitaasti ja iltapäivälle odotettu katsojamäärä ei toteutunut. Ulkoisille esteille, 

kuten tapahtumapäivän lumisateelle ja alueen tietöille ei kuitenkaan voitu mitään. Tapah-

tumaan oli ennakkoon ilmoittautunut n. 500 kävijää, mikä oli vähemmän kuin oli toivottu. 

Edellisenä vuonna kävijöitä Oulussa oli ollut n. 800. Tapahtuman esiintyjät ja osa näytteil-

leasettajista oli kuitenkin erittäin tyytyväisiä saamaansa huomioon, kontaktien määrään ja 

käytyihin keskusteluihin. Osa näytteilleasettajista, lähinnä ne joilla oli konkreettisia tuot-

teita, olisivat toivoneet enemmän kävijöitä, yhteydenottoja ja tuotteidensa myyntiä. Sekä 

kävijöiltä että näytteilleasettajilta palaute oli pääosin hyvää. Oululaiset saivat tapahtuman 

Ouluun ja esiintyjät sekä näytteilleasettajat näkyvyyttä. Osallistujamäärään mahdollisesti 

vaikutti se, että huhun mukaan Oulun alueen yritykset eivät olleet antaneet työntekijöilleen 

lupaa osallistua tapahtumaan työpäivän aikana. Myöskään yritysten sisäinen viestintä Ou-

lussa ei huhun mukaan ollut sujuvaa ja tieto tapahtumasta oli joissain työpaikoissa jäänyt 

tiettyjen henkilöiden varaan, eikä kulkeutunut eteenpäin. Tällaisessa tilanteessa tulee mie-

leen, että yritysten päättävät henkilöt eivät ehkä tienneet, että kyseessä on asiatapahtuma 

ja viestinnän vastuita pitäisi korostaa myös muutenkin, että tiedotus toimisi. Ehkäpä tässä 

olisi yrityksille haastetta tutustua tämän hetken työhyvinvoinnin ja työssä viihtymisen asi-

antuntijoiden aiheisiin. 
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Mielestäni tapahtumapäivä Oulussa oli onnistunut, vaikka kävijätavoite ei toteutunut. Kävi-

jöitä kuitenkin oli ja ihmiset tulivat kuuntelemaan luentoja. Ehkä toisenlainen tapahtuma-

paikka tai Oulun keskustan läheisyys lisäisi kävijöiden määrää. Ensi vuonna Oulussa ta-

pahtuma kuitenkin on Oulun yliopiston tiloissa. 

 

Kiitosviesti tapahtumaan osallistumisesta lähetettiin kaikille yhteisesti Kuopion tapahtu-

man jälkeen. Viestissä kiitettiin osallistumisesta ja kerrottiin tulevasta. Seuraava tapah-

tuma on maaliskuussa 2018 Helsingissä. 
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7 Johtopäätökset  

 
Opinnäytetyöni tavoite oli tehdä Work goes happy- tapahtumalle prosessikuvaus/toiminta-

suunnitelma. Sitä, sekä omaa opinnäytetyöprosessiani olen opinnäytetyössäni kuvannut. 

Olen pilkkonut tapahtumaa pienempiin osiin, jotta siitä olisi helpompi hahmottaa kaikki 

mukaan kuuluvat osa-alueet. Tapahtumanjärjestämiseen kuuluu monia eri alueita, jotka 

kokonaisuutena muodostavat tapahtuman. Tapahtumanjärjestämisessä mukana oleminen 

tuo sekä suunnittelu- että järjestelyvastuita. Prosessikaavio Wgh- tapahtuman järjestämi-

sestä pääpiirteittäin on opinnäytetyöni liitteenä. (Liite 2.). 

 

Tapahtuman järjestäminen kokonaisuudessaan on iso ja pitkä prosessi, jossa aina tapah-

tuu odottamattomia asioita. Kokemuksen kautta näkökulma ja suhtautuminen asioihin 

muuttuu ja yllätyksiin osaa suhtautua rauhallisemmin, mikään ei ole enää katastrofi tai jos 

on, siitä selvitään. Johanna Catani kirjassaan Onnistunut yritystapahtuma kertoo ennakko-

järjestelyjen ja aikataulutuksen tärkeydestä, sekä siitä kuinka hän itse tarkistaa ja varmis-

taa tietyt asiat ennen ja jälkeen tapahtuman. Aikataulutuksen täytyy onnistua, muuten 

asiat leviävät käsiin ja mikään ei suju. Lainsäädännölliset asiat täytyy tietää ja tuntea, 

koska tapahtuman täytyy olla sekä tekijöille, että kävijöille lain mukaan oikein järjestetty ja 

turvallinen. Mahdollisten riskien ja uhkien arviointi, kuten myös hyötyjen ja mahdollisuuk-

sien kartoittaminen, tuo näkemystä asioihin. Mielestäni Wgh- tapahtumissa ennakkojärjes-

telyt olivat onnistuneet hyvin. Pieniä muutoksia paikkojen sijoitteluun joissain paikoissa 

jouduttiin tekemään ja aikataulut enimmäkseen pitivät. Asioista kuitenkin aina selvittiin. 

 

Tapahtumanjärjestäminen, tapahtuman viestintä ja markkinointi vaativat suunnittelua ja 

ovat välttämättömiä tapahtuman onnistumisen kannalta. Myös hyvin valitut yhteistyökump-

panit ovat tärkeitä. Tapahtumanjärjestäjälle tutut esiintyjät ja näytteilleasettajat helpottavat 

järjestelyjä. Tapahtuman voi kuitenkin järjestää, vaikka kaikki osapuolet olisivatkin toisil-

leen tuntemattomia. Silloin haastetta tuo se, kuinka yhteistyö sujuu. 

 

Tapahtumaprosessiin osallistuminen ja tapahtumassa mukana oleminen olivat mielenkiin-

toista. En ollut aikaisemmin ajatellut, minkälaisiin asioihin keskikokoisen tapahtuman jär-

jestämisessä tarvitsee kiinnittää huomiota ja minkälaisia lupia tarvitaan. Olen opinnoissani 

Haaga-Heliassa käynyt opintoihini kuuluvan tapahtumanjärjestämis-osion, jossa silloinkin 

olin mukana tapahtumanjärjestämisessä. Vain käytännön tekeminen pitää mielessä mitä 
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kaikkia asioita täytyy muistaa ja tietää. Mutta, juuri tällaista tilannetta varten tapahtuma-

suunnitelma ja prosessikaavio on tehty. Prosessin kesto suunnittelusta toteutukseen oli 

noin vuosi. Tällaisen tapahtuman suunnittelussa käydään monia keskusteluja, jotta ajan-

kohtainen ja kiinnostava teema tapahtumalle löytyy. Myös sopivan tapahtumapaikan löytä-

minen voi olla haasteellista ja oikea paikka löytyy vasta muutaman järjestetyn tapahtuman 

jälkeen. Kaikenlaisiin yllätyksiin on parasta varautua ja mitä tahansa voi tapahtua ja ta-

pahtuma silti järjestetään. Aina suunnitelmat eivät toteudu, tai toteutuvat eri tavalla kuin on 

suunniteltu. 

 

Tapahtumanjärjestäjän täytyy olla omalla tavallaan rohkea ja luottaa itseensä ja osaami-

seensa, että uskaltaa rakentaa tällaisen tapahtumakokonaisuuden. Täytyy olla vakuuttava 

ja myös varma asiastaan, kun neuvotellaan suomalaisia työhyvinvoinnin huippunimiä pu-

humaan, neuvotellaan asiantuntijoita markkinoimaan osaamistaan ja verkostoitumaan kä-

vijöiden kanssa, varsinkin alussa, kun tapahtuma on uusi ja etsii yleisöään. Täytyy olla 

päättäväinen ja pitää olla visio, kun suunnittelee ohjelmaa ja ketkä esiintyjät siihen mahtu-

vat ja kuitenkin samanaikaisesti kuunnella muita ja ottaa heidän sanomansa huomioon, 

sekä pitää oma visionsa kirkkaana. 

 

Oman hr- osaamiseni kannalta, olen lukenut paljon aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja 

verkkolähteitä, mutta olen myös saanut kokemusta tapahtuman järjestämisestä ja siinä 

mukana olosta. Toivon, että jatkossa pystyn hyödyntämään kokemuksiani niin tapahtu-

manjärjestämisestä kuin hr- osaamisestakin. 

 

Tradenomin osaamisen kannalta, ja varsinkin johdon assistentin kannalta toimeksianto ja 

työskenteleminen mukana tapahtumanjärjestämisessä on tärkeä kokemus. Johdon assis-

tentin työhön yhtenä osa-alueena kuuluu erilaisten tapahtumien järjestäminen. Myös opin-

tojeni suuntautuneisuus hr:ään ja johtamiseen kuuluu tähän tapahtumaan, jossa käsitel-

lään työhyvinvoinnista ja työssäjaksamisesta alkaen kaikkia työpaikalle kuuluvia ja ihmis-

ten hyvinvointiin liittyviä asioita. 
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Liitteet 
Liite 1. Ohjelma, Work goes happy Oulu 2017 
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Liite 2. Work goes happy- prosessi 
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