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Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii kokemuksellisen markkinoinnin toimisto MKTG Finland 
Oy. Opinnäytetyö luotiin yrityksen tarpeesta tuottaa jäsennelty vinkkiopas, jolla pyritään hel-
pottamaan kansainvälisen tapahtumatuotannon prosessia. Tämän toiminnallisen opinnäyte-
työn tuotoksena syntyi muistilista kansainväliseen tapahtumatuotantoon. Muistilistan lisäksi 
yritykselle suunniteltiin matkustussuunnitelma, jonka tarkoituksena on parantaa tiedonkulkua 
yrityksen sisällä. Opinnäytetyön tavoitteena on antaa tietoa kansainvälisen tapahtumatuotan-
non erityispiirteistä ja toimia työkaluna tuotannon helpottamiseksi. Muistilista kehitettiin teo-
riatietoon nojautuen, joka käsittelee tapahtumatuotantoa ja erityisesti sen operatiivista 
osuutta sekä kansainvälistä liiketoimintaa. Muistilista ja matkustussuunnitelma määriteltiin 
kuuluvaksi liikesalaisuuden piiriin, jonka vuoksi se pidetään salaisena. 

Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys koostuu tapahtumatuotannon teoriasta, jossa käsitel-
lään tapahtumatuotannon operatiivista osuutta tapahtumatuotantoon keskittyvän yrityksen 
näkökulmasta. Opinnäytetyössä vastataan tapahtumatuotannon operatiivisiin kysymyksiin; mi-
ten tapahtuma järjestetään, millainen tapahtuman sisältö on ja kuka tapahtuman järjestää. 
Teoreettinen viitekehys sisältää tietoa tapahtumaprosessista, tapahtuman sisällöstä, vastuu-
henkilöistä sekä erityispiirteistä kansainvälisessä tapahtumatuotannossa.  

Lähteinä opinnäytetyön rakentamisessa käytettiin alan kirjallisuutta ja tutkimuksia, työhar-
joittelun aikana kerättyä kokemusperäistä tietoa yrityksestä ja alasta sekä yrityksen työnteki-
jöille toteutettuja teemahaastatteluja. Teemahaastattelun ja sisällönanalyysin avulla voitiin 
kerätä yksityiskohtaista tietoa yrityksen toimintatavoista sekä tarpeista kansainvälisen tapah-
tumatuotannon alueelta.  

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että kansainvälisestä tapahtumatuotannosta haas-
teellista ei tee välimatka sinällään, vaan kulttuuriset ja lainsäädännölliset erot maiden vä-
lillä. Kansainvälisessä tuotannossa korostuu huolellisen valmistautumisen ja varmistamisen 
tärkeys, jotka ovat onnistuneen tapahtuman edellytys. 

Asiasanat: Tapahtumatuotanto, kansainvälinen liiketoiminta, kokemuksellinen markkinointi, 
muistilista 
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This bachelor’s thesis was commissioned by the experiential marketing company MKTG Fin-
land. The thesis answers the commissioner’s need to create a guideline to help the process of 
international event production. The products of the thesis are a checklist for international 
event production and a travel plan to be used by the producers of the company. The objec-
tive of this bachelor’s thesis was to create a checklist and to inform about the special fea-
tures of international event production. The Checklist is designed to work as a tool to help 
production, it was created using theory about event production and its operative aspects and 
international business. 

The theoretical frame of reference covers theory about event production and its operative 
aspect from the perspective of an event production company. The thesis answers the event 
production’s operative questions; how to produce an event, what does an event contain and 
who is responsible. The theoretical frame discusses theory about the event process, event 
content, responsibilities and special features on international events. 

Literature and studies, knowledge gained from an internship for the commissioner and infor-
mation gained from the qualitative interviews were the main sources of information for this 
thesis. The qualitative interviews for the company’s employees and the content analysis pro-
vided detailed information about the company’s business model and needs regarding interna-
tional event production. 

Based on the study one could say that challenging in international event production is not the 
distance itself but cultural and legal differences between countries. International event pro-
duction highlights the importance of careful preparation and confirming of events, which are 
the prerequisites of a successful event. 
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1 Johdanto 

Toimeksiantajana opinnäytetyössä toimii kokemuksellisen markkinoinnin toimisto MKTG Fin-

land Oy, joka tuottaa asiakasyrityksilleen erilaisia tapahtumia ja markkinointikampanjoita. 

Kokemuksellisen markkinoinnin yritykselle liiketoiminnan keskiössä on asiakkaan brändi. Ca-

tani (2017, 21) määrittelee brändin yrityksen liiketaloudellisen arvon mitaksi, sillä se perustuu 

mielikuviin, jotka identifioivat ja erottavat yrityksen kilpailijoistaan. Koska brändin arvo ei 

ole mitattava, vaan kokemuksellinen elementti, joka muodostuu ihmisten mielissä, ovat ta-

pahtumat tehokas tapa vahvistaa brändiä. 

MKTG Finland Oy:llä on paljon kansainvälisillä markkinoilla toimivia asiakkaita, jonka vuoksi 

osa MKTG:n tapahtumista tuotetaan Suomen rajojen ulkopuolella. Kansainvälisessä tapahtu-

matuotannossa korostuu huolellisen suunnittelun ja valmistautumisen merkitys, sillä ulko-

maantuotannoissa tutut kumppaniverkostot eivät kaikissa tapauksissa ole käytettävissä. Tämä 

opinnäytetyö sai aiheen toimeksiantajan tarpeesta tuottaa jäsennelty vinkkiopas, jossa käsi-

tellään ulkomaille tuotettavia tapahtumia. Prosessiin kaivattiin yhtenäisyyttä ja johdonmukai-

suutta, jotta tarvittavia selvitystöitä ei tarvitsisi toistaa ja samalla säästettäisiin työntekijöi-

den aikaa ja resursseja. Opinnäytetyössä käsitellään tapahtumatuotantoa ja sen operatiivista 

osuutta kansainvälisestä näkökulmasta.  

Tämä opinnäytetyö koostuu neljästä osasta, ensimmäisessä luvussa esitellään toimeksiantaja 

ja opinnäytetyön toimintaympäristö. Toinen luku kattaa työn teoreettisen viitekehyksen, 

jossa tutkitaan tapahtumatuotantoa ja sen operatiivista osuutta sekä kansainvälistä liiketoi-

mintaa alan kirjallisuuden ja tutkimusten pohjalta. Kolmannessa luvussa perehdytään kehitys-

hankkeeseen, joka on opinnäytetyön pohjalta syntynyt muistilista sekä matkustussuunnitelma, 

laadulliseen tutkimukseen tutkimusmenetelmänä ja teemahaastattelun menetelmäteoriaan 

sekä tuotoksen arviointiin. Viimeisessä luvussa on yhteenveto projektista sekä pohdintaa opin-

näytetyön onnistumisesta. 

Opinnäytetyön tavoitteena on luoda kokonaiskuva tapahtumatuotannon operatiivisesta osuu-

desta kansainvälisestä aspektista. Opinnäytetyön tuotoksena syntyy yritykselle muistilista 

sekä matkustussuunnitelma. Niiden tarkoitus on helpottaa tapahtumatuottajien jokapäiväistä 

työtä ulkomaantuotannoissa. Muistilista toteutetaan yhteistyössä kohdeyrityksen kanssa ja 

tärkein tiedonkeruumenetelmä muistilistaa varten ovat teemahaastatteluna toteutetut asian-

tuntijahaastattelut kohdeyrityksen työntekijöille. Muistilistassa mukaillaan hyväksi todettuja 

käytäntöjä ja sovelletaan niitä alan tutkimuksiin ja kirjallisuuteen. Samalla sivutaan mahdolli-

sia haasteita tuotannossa, jotta tulevaisuudessa ne voitaisiin välttää mahdollisimman tehok-

kaasti.   
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2 Kohdeyrityksen esittely 

MKTG Finland Oy (MKTG) on Suomen johtava kokemuksellisen markkinoinnin toimisto Helsin-

gissä, joka perustettiin Irokeesi Oy:nä vuonna 2006. MKTG toimii tällä hetkellä 19 maassa ja 

heidän Suomen yksikössään työskentelee 29 henkilöä. Entinen Irokeesi Oy yhdistyi yrityskau-

pan kautta kansainväliseen media- ja markkinointitoimisto Dentsu Aegis Networkiin vuonna 

2012. Dentsu Aegis Network Oy on vuonna 1986 perustettu markkinointiviestinnän yritys. Se 

on osa kansainvälistä Dentsu Aegis Network -ryhmää, jonka pääomistaja on japanilainen mai-

nostoimisto Dentsu Inc. Dentsu Aegis Network toimii 145 maassa ja työllistää yli 38 000 ih-

mistä. Suomessa Dentsu Aegis Networkin alla toimii kahdeksan eri markkinointiviestinnän toi-

mistoa, joissa yhteensä työskentelee yli 200 henkilöä. Suomessa kaikki toimistot sijaitsevat 

samoissa tiloissa Helsingissä, Eteläesplanadilla. (Dentsu Aegis Network 2019.) 

MKTG pyrkii olemaan alan luovin ja menestyvin kokemuksellisen markkinoinnin toimisto, joka 

tuottaa merkittävää lisäarvoa asiakasyrityksilleen. MKTG:n kulttuurissa ja arvoissa on vahvasti 

läsnä asiakaskeskeisyys ja he panostavat tapahtumien tuloksellisuuteen ja mitattavuuteen. 

MKTG:n henkilöstön erityisosaamista ovat mm. luova suunnittelu ja uuden teknologian ja 

trendien integroiminen tapahtumiin. Luotettavat ja ammattitaitoiset kumppanit ja alihankki-

jat ovat osa MKTG:n liiketoimintamallia ja ne tukevat yrityksen osaamista ja ammattitaitoa. 

(MKTG 2019.) 

MKTG:n palveluihin kuuluu tapahtumien ideointi, suunnittelu ja toteutus yhdessä asiakasyri-

tysten kanssa. Yleisimpiä tapahtumatyyppejä ovat seminaarit, henkilöstötapahtumat, pro-

mootiot, messuosastot ja markkinointikampanjat. Yrityksellä on paljon kansainvälisiä asiak-

kuuksia, joka tekee myös heidän liiketoiminnastaan globaalia. 

Suureen konserniin kuuluminen on erityisen hyödyllistä markkinointi- ja media-alalla. Kon-

serni huolehtii työntekijöiden hyvinvoinnista, koulutuksesta, tiloista sekä työhön tarvittavista 

työkaluista. Konsernilla on myös useita yhteisiä asiakkaita, jotka hyötyvät, kun heidän kaikki 

markkinointitarpeensa suunnitellaan ja toteutetaan saman katon alla. 

3 Kansainvälinen tapahtumatuotanto 

Tapahtumat ovat tehokas markkinointiviestinnän keino, joiden tarkoituksena on vahvistaa yri-

tyksen tai tuotteiden brändiä ja imagoa. Tapahtumamarkkinoinniksi voidaan määritellä kaikki 

tavoitteelliset tilaisuudet, jotka ovat etukäteen suunniteltuja ja joissa on kokemuksellisia ja 

vuorovaikutuksellisia elementtejä. Näillä elementeillä pyritään vaikuttamaan osallistujien 

tunteisiin erilaisten aistituntemusten avulla. (Vallo & Häyrinen 2016, 21-22.) Tämä luku käsit-

telee opinnäytetyön teoreettista viitekehystä, joka tutkii tapahtumien tuottamista kansainvä-

lisestä aspektista. Aluksi tutkitaan tapahtuman suunnittelua ja esitellään erilaiset tapahtuma-

tyypit, jonka jälkeen keskitytään tapahtumatuotannon operatiiviseen osuuteen. Lopuksi eri-

tellään kansainvälisen tapahtumatuotannon erityispiirteitä. 
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3.1 Tapahtuman suunnittelu 

Tapahtumatuotannossa huolellinen suunnittelu on jokaisen onnistuneen tapahtuman lähtö-

kohta. Tapahtumat ovat yleensä yksittäisiä tilaisuuksia, joissa toisia mahdollisuuksia ei anneta 

tai kenraaliharjoituksia järjestetä. Vaikka on mahdotonta ennustaa miten vieraat käyttäytyvät 

tai alihankkijat toimivat tilaisuudessa, voidaan huolellisella suunnittelulla ja organisoinnilla 

varautua odottamattomaan. Suunnittelun tärkeys korostuu ulkomaantuotannoissa, kun tutut 

turvaverkostot ja alihankkijat eivät ole saatavilla ja monet päätökset tehdään kotimaasta kä-

sin ilman kasvokkaista kanssakäymistä. Seuraavassa kuviossa (kuvio 1) esitellään tapahtuma-

suunnittelun kaksi osa-aluetta; strateginen ja operatiivinen osuus. 

 

Kuvio 1: Onnistuneen tapahtuman malli (Mukaillen Vallo & Häyrinen 2016, 128). 

Tapahtuman suunnittelu voidaan jakaa kahteen osaan kuvion 1 osoittamalla tavalla; strategi-

seen ja operatiiviseen osaan. Molemmat osat sisältävät kolme kysymystä, joihin pyritään vas-

taamaan onnistuneen ja tasapainoisen tapahtuman luomiseksi. Strategisessa osuudessa pohdi-

taan, miksi tapahtuma järjestetään, kenelle tapahtuma järjestetään ja mitä järjestetään. Ta-

pahtuman strateginen osuus tulee yleisimmin organisaation johdolta, jolle tapahtuma järjes-

tetään. Operatiivisessa osuudessa taas keskitytään tapahtuman toteuttamiseen, ja siinä kes-

keisiä kysymyksiä ovat miten tapahtuma järjestetään, millainen tapahtuma järjestetään ja 

kuka tapahtumasta on vastuussa. Tapahtuman operatiivisesta osuudesta on vastuussa projek-

tiryhmä, joka koostuu projektipäälliköstä, organisaation edustajista, joille tapahtuma toteu-

tetaan sekä tapahtumatoimiston edustajista ja alihankkijoista. (Vallo & Häyrinen 2016, 121-
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128.) Seuraavissa alaluvuissa tullaan käsittelemään tapahtumatyyppejä sekä kansainvälisen 

tapahtumatuotannon operatiivista osuutta erityisesti tapahtumatoimiston näkökulmasta. 

3.2 Tapahtumantyypit 

Tapahtumat jaetaan usein karkeasti kahteen kategoriaan: Yritystapahtumat (b2b) sekä kulut-

tajatapahtumat (b2c). On kuitenkin paljon tapahtumia, jotka ovat yhdistelmä näitä esimer-

kiksi messuilla ensimmäiset päivät saattavat olla suljettuina ainoastaan ammattiyleisölle, 

jonka jälkeen tapahtuma avataan kaikille avoimeksi. (Vallo & Häyrinen 2017, 98.) 

Messut ovat usein tärkeä osa yrityksen markkinointisuunnitelmaa, kun tarkoituksena on kehit-

tää kansainvälistä liiketoimintaa. Kansainväliset messut ovat yritykselle monipuolinen markki-

nointikeino, sillä messuilla voidaan mm. edistää myyntiä, lisätä brändin tunnettuutta, lansee-

rata uusia tuotteita sekä luoda uusia asiakassuhteita. (Vahvaselkä 2009, 250-251.) Alan kan-

sainvälisen liiton The Global Association of the Exhibition Industryn (2019) tutkimuksen mu-

kaan vuonna 2018 järjestettiin globaalisti noin 32 000 messua, joissa vieraili yhteensä yli 300 

miljoonaa ihmistä. Näytteilleasettajat ja messuvieraat kuluttivat messuilla yhteensä noin 116 

miljardia euroa. Vaikka edelliset luvut ovat vaikuttavia, täytyy kuitenkin harkita tarkasti kan-

nattaako messuille lähteä ja sopivatko ne markkinointisuunnitelmaan, sillä jos messujen ta-

voite on epäselvä, ei suuri investointi aina ole kannattavaa. Messuille osallistumiselle kannat-

taa asettaa tavoitteita, joiden perusteella päätetään kohderyhmä sekä osaston ulkoasu, jonka 

tulee edustaa organisaation brändiä ja arvoja. (Vallo & Häyrinen 2016, 98-99.) 

Yritystapahtumat ovat osa yrityksen liiketoimintaa ja markkinointia, joilla edistetään yrityk-

sen myyntiä ja brändimielikuvaa. Vaikka tapahtuma ei suoranaisesti tuottaisikaan tulosta vaan 

päinvastoin, on brändimielikuvan luominen ja asiakkaiden sekä henkilökunnan sitouttaminen 

yritykseen usein erittäin kannattavaa. Yleisiä yritystapahtumatyyppejä ovat esimerkiksi semi-

naarit, kokoukset, juhlat sekä päivällis-/illallistilaisuudet. (Catani 2017, 19-20.) 

Promootiot ovat yleinen kuluttajatapahtuman muoto, joita voidaan järjestää joko itsenäisesti 

tai osana jotain toista tapahtumaa (Vallo & Häyrinen 2016, 100). Muiden yleisötapahtumien 

hyödyntäminen promootioissa on hyödyllistä, sillä ne varmistavat suuren yleisön ja tekevät 

segmentoinnista helpompaa. Esimerkiksi festivaalin, konsertin tai messujen yhteydessä voi-

daan löytää kuluttajia, joilla on samankaltaisia kiinnostuksen kohteita. Tätä hyödyntämällä 

yritykset voivat tavoittaa suuria määriä potentiaalisia asiakkaita. Fenichin (2015, 169-170) 

mukaan promootioiden tarkoituksena on lisätä yrityksen, tapahtuman tai tuotteen tunnet-

tuutta tavoitellun asiakassegmentin keskuudessa. Promootioita pidetään erittäin tehokkaana 

markkinoinnin keinona niiden henkilökohtaisuuden vuoksi, sillä asiakkaiden reaktiota tuot-

teesta voidaan kerätä välittömästi. 
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3.3 Tapahtumaprosessi 

Tapahtuman operatiivinen suunnittelu on prosessi, joka aloitetaan määrittämällä tapahtu-

malle aika ja paikka. Kun tapahtuma päätetään tuottaa ulkomaille, on siihen yleensä jokin 

syy, miksi tiettyyn maahan tai kaupunkiin halutaan lähteä. Yleisempiä syitä ovat esimerkiksi 

kansainvälisesti merkittävät messut tai se, että tapahtuma järjestetään siellä missä paikalle 

halutut vieraat sijaitsevat. Seuraavissa alaluvuissa käsitellään, miten tapahtuma järjestetään 

erityisesti tapahtumatoimiston näkökulmasta. Täytyy kuitenkin pitää mielessä, että jokainen 

tapahtuma on uniikki tilaisuus eikä yhtä kaikkiin toimivaa kaavaa ole olemassa. 

3.3.1 Budjetointi ja hinnoittelu  

Tapahtumatuotannossa niin kuin kaikessa liiketoiminnassa, päämääränä on tuottaa tulosta. 

Tapahtumanjärjestäjällä ja asiakkaalla on yhteinen tavoite: järjestää onnistunut tapahtuma, 

jolla saavutetaan asetetut tavoitteet. Tapahtumanjärjestäjä pyrkii tekemään kannattavaa lii-

ketoimintaa, kun taas asiakas pyrkii pitämään kustannukset matalina, molemmat osapuolet 

pääsevät tavoitteisiinsa, kun budjetointi toteutetaan huolellisesti niin, että yllättäviä kustan-

nuksia ei synny. (Allen 2002, 119.) Ulkomaille tuotetuissa tapahtumissa budjetointi kannattaa 

tehdä erityisen huolellisesti, sillä erot hintatasoissa maiden välillä voivat olla yllättävän suu-

ria. Myös eri maiden valuuttakurssit tulee ottaa huomioon, sillä ulkomaantuotannoissa täytyy 

varata enemmän aikaa tapahtuman suunnitteluun, jonka aikana kurssit voivat vaihdella huo-

mattavasti. (Haastateltava 1.) 

Hinnoittelualueella tarkoitetaan tuotteen tai palvelun alimman ja korkeimman hinnan välistä 

aluetta, alin hinta muodostuu kustannuksista ja ylin hinta on summa, minkä asiakas on palve-

lusta valmis maksamaan. Tapahtumilla on erityisen laaja hinnoittelualue, sillä ne mielletään 

erikoistuotteeksi, jotka tehdään yksilöllisesti tilauksesta. Erikoistuotteen ostopäätöksen 

pääkriteerinä ovat hyöty ja lisäarvo, jonka vuoksi vertailukohteita ei yleensä ole saatavilla. 

(Vahvaselkä 2009, 205.) Allenin (2002, 140) mukaan tapahtumatuotannossa on yleisesti käy-

tössä neljä mallia tapahtuman hinnoitteluun, joista tapauskohtaisesti valitaan sopivin. Ylei-

sempiä malleja ovat prosenttiosuus kokonaiskustannuksesta, kiinteä maksu, pakettihinta vie-

rasta kohden sekä tuntiveloitus. 

Vientihinnoittelussa on tärkeää, että se tehdään erikseen jokaista kohdemarkkinaa varten, 

sillä hinnoittelua vaikeuttavat maiden eri alv-tasot. Vientihinnoittelussa tulee ottaa huomioon 

mm. lähtö- ja tulopään kuljetus- ja tullausmaksut, varastointikulut sekä matkustus- ja majoi-

tuskulut. (Vahvaselkä 2009, 206-207.)  

3.3.2 Logistiikka ja asiakirjat 

Ulkomaille tuotetuissa tapahtumissa ainakin osa materiaaleista tuodaan yleensä kotimaasta, 

nämä tuotteet ovat usein joko brändi elementtejä tai rakenteita, joiden tuottaminen vaatii 
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erityistä ammattitaitoa ja valvomista, jonka vuoksi ne on järkevämpää tuottaa kotimaassa 

(haastateltava 1). Logistiikalla tarkoitetaan materiaalivirtojen kuljetusta ja varastointia ha-

luttuun kohteeseen, lisäksi logistiikkaan voidaan sisällyttää raha- ja tietoliikenne sekä siihen 

kohdistuvat ympäristövaikutukset (Tapaninen 2018, 26). Materiaalin kuljetuksessa on tärkeää 

laatia tarvittavat sopimukset, joiden tehtävänä on vähentää vahinkojen syntyä ja määritellä 

kuka niistä on vastuussa, näitä sopimuksia ovat esimerkiksi kauppasopimus, kuljetussopimus, 

huolintasopimus sekä vakuutussopimus (Tapaninen 2018, 39). 

Euroopan unionin sisällä on varsin vapaa liikennepolitiikka, sillä Euroopan komissio pyrkii pois-

tamaan esteitä EU-maiden väliltä ja luomaan yhteiseurooppalaisen liikennealueen, jotta 

vienti ja tuonti olisi mahdollisimman tehokasta ja turvallista (Tapaninen 2018, 156). Kaikki 

EU:n jäsenmaat kuuluvat EU tulliliittoon, jonka tarkoituksena on helpottaa kaupankäyntiä 

sekä EU:n sisällä, että ulkopuolella. EU:n jäsenmaiden tulliviranomaiset toimivat yhdenmukai-

sesti ja EU maiden sisällä ei muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta makseta tullimaksuja. 

(Euroopan Unioni 2018.) 

Kauppakamari myöntää ATA Carnet-tulliasiakirjoja tuotteiden ja rakenteiden väliaikaista 

vientiä varten EU:n ulkopuolisiin jäsenmaihin tulli- ja verovapaasti, näitä jäsenmaita on lähes 

80. Tulliasiakirja on voimassa vuoden ja se korvaa kaikki muut vienti- ja kauttakuljetusasiakir-

jat, tulliasiakirja koskee mm. näyttelytavaroita, messuosastoja, ammatinharjoittamisvälineitä 

sekä tavaranäytteitä. (Keskuskauppakamari 2019.) 

3.3.3 Luvat ja dokumentit 

Tapahtumaa järjestäessä on tärkeää huolehtia, että kaikki tarvittavat luvat on hoidettu hy-

vissä ajoin, sillä ne ovat edellytys tapahtuman järjestämiselle. Lupien varmistaminen ja hank-

kiminen ovat aina tapahtumanjärjestäjän vastuulla. Tarvittavat luvat vaihtelevat tapahtuma-

tyypin ja kohdemaan sekä kaupungin mukaan, jonka vuoksi aina olisi syytä varmistaa paikalli-

silta viranomaisilta mitä lupia kyseiseen tapahtumaan tarvitaan. Yleisimmät luvat liittyvät ti-

lankäyttöön ja vakuutuksiin, turvallisuuteen, tekijänoikeuksiin sekä anniskeluun ja ruoantar-

joamiseen. (Shone & Parry 2013, 234.)  

Yleisötilaisuuksia järjestäessä lupa-asioissa täytyy olla erityisen huolellinen. Tapahtumaa var-

ten täytyy ensin saada kirjallinen lupa maanomistajalta, jossa luvanantaja voi olla kaupunki, 

yksityishenkilö tai yritys. Lisäksi lupa saatetaan tarvita mm. metelistä, rakentamisesta, mai-

nostamisesta, ilotulitteista, turvallisuudesta, sähköturvallisuudesta, jätehuollosta ja siivoami-

sesta sekä ympäristöystävällisyydestä. Mitä lupia kyseisessä kohteessa tarvitaan, on aina syytä 

tarkistaa paikallisilta viranomaisilta. (Vallo & Häyrinen 2016, 181; Shone & Parry 2013, 234.) 

Jos tapahtumassa on tarkoitus esimerkiksi soittaa musiikkia tai näyttää elokuvia, videoita, 

diaesityksiä tai tallenteita, on tapahtumantuottajan syytä selvittää kyseiset tekijänoikeudet. 
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Paikalliset viranomaiset sekä tekijänoikeuksien omistaja määrittelevät saako materiaalia 

käyttää ja kenelle siitä maksetaan korvaus. (Fenich 2015, 98-99.) 

Ruoka ja juoma ovat paitsi ihmisen perustarve myös tapa tuottaa elämyksiä, näistä syistä nii-

hin on hyvä panostaa myös tapahtumatuotannossa. Jos tilaisuudessa tarjotaan alkoholia, täy-

tyy pitää huoli, että tilaisuudessa on anniskeluluvat, useissa maissa lupa annetaan erikseen 

miedoille ja vahvoille alkoholijuomille. Alkoholibrändin kanssa työskennellessä täytyy kiinnit-

tää erityistä huomiota anniskelulupiin, sillä ne käsittävät sääntöjä myös alkoholin markkinoin-

nista. Tapahtuman järjestäjän vastuulla on huolehtia, että cateringista vastaavalla yrityksellä 

on ruokaturvallisuuteen ja hygieniaan liittyvät luvat kunnossa. (Fenich 2015, 97.) Useissa ta-

pahtumatiloissa kotimaassa sekä ulkomailla anniskeluluvat ovat valmiina ja sopimukset tietty-

jen catering yritysten kanssa kieltävät ulkoisten alihankkijoiden käyttämisen. 

3.4 Tapahtuman sisältö 

Tapahtuma voi olla onnistunut vasta silloin, kun tapahtuman osallistujat ovat tyytyväisiä, 

tämä kuitenkin vaatii sen, että haluttu kohderyhmä saadaan paikalle. Kun ihmisiä kutsutaan 

tapahtumaan, täytyy tapahtuman sisällön ja ohjelman olla tarpeeksi houkuttelevia, jotta ha-

luttu kohderyhmä saapuu paikalle, erityisesti jos tapahtuma tuotetaan kaukana. Vaikka ta-

pahtuma osallistujille olisikin vain hauskanpitoa, on tapahtumatuottajan tärkeää varmistaa, 

että se on myös turvallinen. Seuraavissa alaluvuissa käsitellään tapahtumien sisältöä ja turval-

lisuutta. 

3.4.1 Sisältö ja ohjelma 

Tapahtumaa suunnitellessa on tärkeää ajatella tapahtuma kokonaisuutena, jossa tapahtuman 

teema, sisältö, ohjelma ja esiintyjät luovat yhtenäisen ja toimivan kokonaisuuden. Tapahtu-

man sisältö riippuu luonteen tilaisuudesta ja siitä, oliko kyseessä asia- vai viihdetapahtuma. 

Tapahtuman tulisi kuitenkin sisältää elementtejä, jotka stimuloivat aisteja ja herättävät tun-

teita, jotta voitaisiin luoda pysyvä muistijälki tapahtumasta. (Vallo & Häyrinen 2016, 233.) 

Jokaisella mieleenpainuvalla tapahtumalla tulisi olla selkeä teema, jonka mukaan jokainen 

tapahtuman elementti on suunniteltu tehden tapahtumasta huolitellun ja yhtenäisen kokonai-

suuden. Tapahtuman teeman tulisi kuvastaa yrityksen tai kohderyhmän imagoa ja arvoja, 

jotta sillä voidaan viestiä haluttua mielikuvaa. (Vallo & Häyrinen 2016, 235.) Ferdinandin ja 

Kitchinin (2017, 67-74) mukaan teeman valinnassa kannattaa suosia ajankohtaisia sosiaalisia, 

teknologisia, ekonomisia ja poliittisia trendejä, jotta tapahtumasta saadaan mahdollisimman 

houkutteleva ja mielenkiintoinen. Teemaa toteuttaessa tarvitsee tapahtumatuottajan olla va-

rovainen, ettei teema jää päälle liimatuksi, tapahtuman teeman tulisi näkyä läpi koko tapah-

tuman ja se tulisi pystyä kokemaan kaikilla aisteilla. Elementtejä, joissa tapahtuman teemaa 

voidaan ilmentää ovat esimerkiksi kutsut ja painomateriaalit, tapahtumatila, ruoka ja juoma, 

ohjelma sekä kalustus ja somisteet.  
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Kansainvälisissä tapahtumissa tulisi kiinnittää erityistä huomiota tapahtuman teemaan, kun 

tapahtuman kohderyhmä voi olla kansainvälistä sekä paikallista. Tapahtuman teemassa olisi 

hyvä ottaa huomioon kulttuurinen arkaluonteisuus cateringin, sisällön, viihteen, ohjelman ja 

pukukoodin osalta. Erityistä huomiota kannattaa käyttää tilaisuuksissa, joissa sivutaan uskon-

toa, politiikkaa tai arvohierarkiaa. Kulttuurinen monimuotoisuus ja niiden ymmärtäminen oi-

kein käytettynä voivat tapahtumatuotannossa parhaillaan antaa yrityksestä positiivisen kuvan 

ja etulyöntiaseman globaalissa toimintaympäristössä. (Ferdinand & Kitchin 2017, 72-73.) 

Tapahtumaa on turha järjestää, jos toivotut vieraat eivät saavu paikalle, sen takia on tär-

keää, että tapahtuman kutsu on houkutteleva ja se kuvastaa tapahtuman luonnetta, sillä 

kutsu toimii tapahtuman käyntikorttina. Hyvä kutsu tapahtumaan on houkutteleva ja informa-

tiivinen sekä tapahtuman teeman mukainen. Kutsusta tulisi ilmetä ainakin mikä tapahtuma on 

kyseessä, missä ja milloin se järjestetään, kuka tapahtuman järjestää, onko kutsu henkilökoh-

tainen yhdelle tai kahdelle henkilölle ja tarvitseeko kutsuun vastata. Lisäksi kutsussa olisi 

hyvä kertoa jotain tapahtuman ohjelmasta, miten tapahtumaan kannattaa pukeutua, yhteys-

tiedot lisäkysymyksille sekä kysyä vieraiden mahdollisista erikoisruokavalioista ja allergee-

neista, jos ne ovat järjestettävän tapahtuman kannalta oleellisia. Kutsutyyppejä on erilaisia, 

joista nykyään yleisin on sähköpostitse lähetetty kutsu. Tapahtuman tyypistä riippuen kutsun 

voi myös toimittaa henkilökohtaisesti tai lähettää postitse tai tekstiviestillä. Sosiaalinen me-

dia ja erityisesti Facebook ovat myös yleistyneet kutsuprosesseissa, sillä siellä on helppo ja-

kaa ajankohtaista tietoa tapahtumasta ja vieraat voivat olla vuorovaikutuksessa keskenään 

ennen tapahtumaa, tapahtuman aikana ja sen jälkeen. (Catani 2017, 60-64.) 

3.4.2 Turvallisuus ja riskien hallinta 

Tapahtumatuotannossa tärkeä osa huolellista suunnittelua on varautua pahimpaan. Kattavalla 

turvallisuussuunnitelmalla ja riskien kartoituksella pyritään varmistamaan vieraiden sekä 

työntekijöiden turvallisuus tapahtumassa. Allenin (2002, 191) mukaan erityistä huomiota täy-

tyy kiinnittää tapahtumaturvallisuuteen, kun tapahtuma järjestetään ulkomailla, sillä muuttu-

vat ajat aiheuttavat epävakautta niin poliittisesti kuin ympäristöllisesti. Riskien hallinnalla ei 

kuitenkaan tarkoiteta vain ihmisten turvallisuutta, vaan sillä pyritään minimoimaan mahdolli-

set taloudelliset, ympäristölliset sekä yrityksen imagoon vaikuttavat riskit (Ferdinand & Kit-

chin 2017, 211-212).  

Tapahtumanjärjestäjän vastuulla on huolehtia vieraiden ja henkilökunnan turvallisuudesta ja 

terveydestä koko tapahtuman ajan. Jo tapahtumapaikkaa suunniteltaessa kannattaa ottaa 

huomioon rikollisuuden uhka kaupungissa sekä tapahtumatilassa, sillä esimerkiksi tilaisuuden 

järjestäminen pilvenpiirtäjässä tai rakennuksessa, joka mielletään maamerkiksi, voidaan pitää 

suurempana uhkana turvallisuudelle (Allen 2002, 191.) Ulkomailla ja erityisesti suurkaupun-

gissa järjestettävissä tapahtumissa myös tartuntojen riski tulisi kartoittaa ja niihin varautua 

asianmukaisilla rokotuksilla sekä hygienia ohjeistuksilla. Tapahtumatilassa erityistä huomiota 
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kannattaa kiinnittää myös tilan esteettömyyteen, tilan tulee olla kaikille käyttäjille toimiva 

ja helppokulkuinen, turvallinen ja miellyttävä.  

Ilmastonmuutos on muodostunut suureksi osaksi riskien kartoitusta, sillä erilaiset sääilmiöt 

vaikuttavat vahvasti vieraiden kokemukseen, erityisesti ulkoilmatapahtumissa. Luonnonkata-

strofeihin on myös syytä varautua, sillä esimerkiksi maanjäristykset, myrskyt ja tulvat voivat 

johtaa tapahtuman peruuntumiseen, taloudellisiin tappioihin, oikeudelliseen vastuuseen tai 

jopa henkilövahinkoihin. (Ferdinand & Kitchin 2017, 219.) 

Riskien tunnistamisen jälkeen, on tarpeellista arvioida kuinka todennäköisiä ja kuinka vakavia 

mahdolliset riskit ovat. Apuna voidaan käyttää taulukon 1 mukaista riskimatriisia, jossa arvioi-

daan riskien todennäköisyyttä ja vakavuutta neljässä eri kategoriassa. Taulukon avulla tunnis-

tetaan ne riskit, jotka vaativat toimenpiteitä. Taulukossa ensimmäinen kategoria ovat tum-

mimmalla värillä merkityt riskit, jotka ei ole hyväksyttäviä ja vaativat välittömiä toimenpi-

teitä joko perumalla tai siirtämällä tapahtumaa tai muuttamalla osan tapahtumasta, joka ai-

heuttaa riskin. Toinen ja kolmas kategoria ovat ilmaistu keski- ja vaaleansinisellä, nämä ovat 

riskejä, joihin on syytä varautua miettimällä kenen vastuulla ne ovat, miten ne voidaan vält-

tää ja miten toimitaan niiden toteutuessa. Neljäs ja vaalein kategoria edustaa riskejä, jotka 

ovat epätodennäköisiä tai merkityksettömiä, näihin on syytä varautua mutta ne eivät välttä-

mättä vaadi toimenpiteitä. (Ferdinand & Kitchin 2017, 222-224.) 

 

Todennäköi-

syys/ vaka-

vuus 

Merkitykse-

tön 

Kohtalainen Vakava Erittäin va-

kava 

Kriittinen 

Lähes varma       

Todennäköi-

nen 

     

Mahdollinen      

Harvinainen      

Epätodennä-

köinen 

     

Taulukko 1: Riskimatriisi 
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3.5 Vastuuhenkilöt 

Tapahtumaa tuottaessa on tärkeää pitää mielessä, että tuottaja ei tee tapahtumaa yksin, 

vaan ainoastaan hallinnoi kokonaisuutta. Tapahtumatuottajalta vaaditaan erinomaisia sosiaa-

lisia taitoja, projektinhallintaa sekä laajaa kontaktiverkostoa, jotta vaativa työ voidaan tehdä 

hyvin. Kun projektiryhmä on valikoitu huolellisesti ja ohjeistettu niin, että kaikki tuntevat ta-

voitteet ja työkalut, voi tapahtumasta tulla onnistunut kokonaisuus. Ulkomaantuotannoissa 

usein tutut kumppanit ja verkostot eivät ole käytettävissä, jonka vuoksi varmistaminen ja 

huolellinen ja yksityiskohtaisten sopimusten laatiminen alihankkijoiden kanssa on erityisen 

tärkeää. Seuraavissa alaluvuissa määritellään mikä on projektiryhmä, käsitellään tapahtuma-

toimiston roolia tapahtumatuotannossa sekä pohditaan kumppaneiden ja alihankkijoiden mer-

kitystä.  

3.5.1 Projektiryhmä 

Vallon ja Häyrisen (2016, 217) mukaan projektiryhmä kootaan räätälöidysti jokaista tapahtu-

maa varten tapahtuman koon ja tavoitteiden perusteella. Projektiryhmä koostuu projektipääl-

liköstä, organisaation jäsenistä, joille tapahtuma järjestetään, tapahtumatoimiston työnteki-

jöistä, kumppaneista ja alihankkijoista sekä tapahtumatyöntekijöistä. Kaikilla projektiryhmän 

jäsenillä on yksi yhteinen tavoite: järjestää onnistunut tapahtuma. Tähän tavoitteeseen pääs-

tään vain, jos projektiryhmän välinen kommunikaatio toimii ja tapahtuman tavoitteet ovat 

selvillä kaikille (Iiskola-Kesonen 2004, 34).  

Projektipäällikön tehtävä on nimensä mukaisesti johtaa projektia. Projektipäälliköksi valitaan 

tapahtumatoimiston henkilö tai organisaation henkilö, jolle tapahtuma toteutetaan, isom-

missa projekteissa nämä henkilöt voivat myös toimia yhdessä. Projektipäällikkö on vastuussa 

projektiryhmän koostamisesta ja johtamisesta, yksi projektipäällikön tärkeimmistä tehtävistä 

onkin pysyä ajan tasalla projektista ja varmistaa, että kaikki tarpeellinen on huomioitu ja 

tehty ennen tapahtumaa. Delegoimisen ja varmistamisen lisäksi projektipäällikkö on vastuussa 

mm. tapahtuman suunnittelusta, budjetoinnista, alihankkijoista, tuotannosta, toteutuksesta 

ja raportoinnista. On tärkeää, että projektipäällikölle annetaan tarpeeksi valtaa projektiin 

liittyvien päätösten tekemiseen, jotta työskentely olisi mahdollisimman tehokasta. (Vallo & 

Häyrinen 2016, 266-267.) 

3.5.2 Tapahtumatoimiston rooli 

Tapahtumatuotanto on aikaa vievää ja haastavaa työtä eikä sitä suositella tehtäväksi muiden 

töiden ohella. Tapahtuman suunnitteluun, toteutukseen ja jälkimarkkinointiin kuluu myös pal-

jon pääomaa, jonka vuoksi se kannattaa tehdä huolella. Parhaaseen tulokseen päästään kään-

tymällä ammattilaisen puoleen, tapahtumatoimistoihin turvaudutaan yleensä silloin, kun 

omassa organisaatiossa ei riitä resursseja, aikaa tai osaamista tapahtumanjärjestämiseen. Ta-
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pahtumatoimiston palveluja ostamalla asiakas voi delegoida vastuun tapahtuman onnistumi-

sesta ja sujuvuudesta, lisäksi tapahtumatoimistot tuovat lisäarvoa tuotantoon kokemuksen 

kautta mm. luovuudella suunnitteluvaiheessa, yksityiskohtien huomioimisella, kontakteilla ja 

laadukkailla alihankkijoilla sekä tapahtumien dokumentoinnilla ja mittaamisella. (Vallo & 

Häyrinen 2016, 116-119.) 

Suurin osa suomalaisista tapahtumatoimistoista toteuttaa kaikenlaisia tapahtumia asiakasyri-

tyksilleen. On kuitenkin myös toimistoja, jotka erikoistuvat vain tietyntyyppisiin tapahtumiin 

esimerkiksi messuihin. Tapahtumatoimiston kanssa työskentely on yleensä kannattavinta, kun 

saman toimiston kanssa suunnitellaan ja toteutetaan kaikki yrityksen tapahtumamarkkinointi-

tarpeet ja niiden tavoitteet pidemmällä aikavälillä sisällyttäen ne yrityksen markkinointivies-

tintäsuunnitelmaan. Tapahtumatoimistoa voidaan hyödyntää myös yksittäisissä tapahtumissa, 

jolloin tapahtumatoimistojen kilpailuttaminen on erittäin yleistä, erityisesti kun kyse on suu-

remmasta tapahtumasta. (Vallo & Häyrinen 2016,117.) Tapahtumatoimiston tuottamat tapah-

tumat ovat kuitenkin aina projektikohtaisia ja räätälöityjä juuri kyseiseen tilaisuuteen. Asia-

kas saa itse päättää, mitä tapahtumatoimistolta haluaa ostaa ja kuinka paljon yritys haluaa 

itse olla mukana projektissa.  

3.5.3 Kumppanit ja alihankkijat 

Tapahtuma-alalla eteen tulee usein mitä erikoisempia toivomuksia ja yksi tapahtumatoimis-

ton käyttämisen hyödyistä onkin se, että niihin löydetään aina ratkaisu. Koska kukaan ei voi 

olla asiantuntija alalla kuin alalla, tulee tapahtumatuottajalla olla suuri kontakti- ja alihank-

kijaverkosto. (Catani 2017, 36.) Tapahtumatoimistot luovat sopimuksia laadukkaiden ja luo-

tettavien kumppaneiden ja alihankkijoiden kanssa. Keskittämällä hankinnat tietyille kumppa-

neille voidaan varmistua palvelun laadusta sekä pienentää kustannuksia.  

Tapahtumia tuottaessa, on molemmille osapuolille hyödyllistä neuvotella sopimuksia alihank-

kijoiden kanssa. Ennen neuvotteluun ryhtymistä, täytyy kuitenkin selvittää mahdolliset palve-

luntarjoajat ja mitä palvelusta ollaan valmiita maksamaan. Sopimuksia laatiessa on hyvä kiin-

nittää huomiota ja neuvotella ainakin palvelun hinta ja mahdolliset lisäpalvelut, maksuaika, 

peruutusaika ja peruutusmaksu. (Allen 2002, 143-145.) Sopimuksia neuvotellessa ulkomaisten 

alihankkijoiden kanssa, tulee tarjoukset pyytää mahdollisimman yksityiskohtaisesti ja kuvien 

kanssa, jotta mitään varaa ei jäisi erilaisille tulkinnoille. Uusien kansainvälisten alihankkijoi-

den kanssa viestinnälle tulee myös varata enemmän aikaa, sillä työskentelytavat sekä aikaero 

vaikuttavat usein niin, että vastausaika on huomattavasti pidempi, kuin kotimaisten kumppa-

neiden kanssa työskennellessä (Catani 2017, 163).  
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3.6 Erityispiirteet ulkomaantuotannossa 

Toimintaympäristön muuttuessa, täytyy tapahtumanjärjestäjän kiinnittää erityistä huomiota 

tapahtuman suunnitteluun ja valmistautumiseen. Toimintaympäristön muuttuessa myös koh-

deryhmällä on merkitystä, kun tapahtuma järjestetään paikalliselle yleisölle, tuottajan olisi 

syytä tutustua kohdemaan tapoihin ja kulttuuriin. Kun tapahtuma järjestetään ulkomailla, 

täytyy tapahtumaan valmistautua huolellisesti. On tärkeää, että tapahtuman juoksutus on 

mietitty loppuun ja kaikki tarvittavat elementit ja tavarat ovat mukana. Lisäksi on tärkeää 

muistaa huolehtia sekä vieraiden että projektiryhmän liikkumiseen ja turvallisuuteen liitty-

vistä asioista. Tapahtumaan valmistautuessa on hyvä käyttää muistilistaa, jotta voidaan var-

mistua, että kaikki on valmiina tapahtumaa varten. 

3.6.1 Tapahtumaan valmistautuminen 

Liikkuessa toiseen maahan, on matkustavalla luonnollisesti syytä olla voimassa oleva passi. 

Passport indexin (2019) mukaan Suomen passi onkin yksi maailman parhaista, nimittäin sillä 

pääsee matkustamaan viisumivapaasti jopa 127 maahan. Loput 71 maata vaativat viisumin 

anomisen joko etukäteen tai se luovutetaan maan rajalle saapuessa. Kohdemaasta riippuen 

kannattaa viisumihakemukset tehdä ajoissa, sillä niiden käsittelyaika saattaa olla jopa kuu-

kausia. Hakemukset ja muut lomakkeet selvitetään kohdemaan suurlähetystöstä. (Hellsten 

2009, 197.) 

Ennen matkustamista on hyvä pitää huolta, että rokotukset ovat kunnossa. Matkustajan tär-

keimmät rokotukset ovat samat kuin Suomessakin; jäykkäkouristus-, polio-, MPR-, kurkku-

mätä- ja influenssarokotus. Kauemmas matkustaessa annetaan rokotuksia maakohtaisesti ja 

se saattaa olla jopa edellytys maahan pääsemiseen, näistä yleisimpiä ovat hepatiitti- ja kelta-

kuumerokotukset sekä malarianestolääkitys. Lääkäriin on syytä hakeutua noin kuukausi ennen 

matkustamista, sillä rokotussuojan kehittyminen saattaa kestää jopa viikkoja. Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos pitää kirjaa kohdemaiden rokotustarpeista matkailijan terveysoppaassa. 

(Lääketietokeskus 2019.) 

Matkustajan täytyy myös huolehtia, että matkan ajan on voimassa oleva matkavakuutus, oli 

se sitten henkilökohtainen tai työpaikan tarjoama. Matkavakuutuksen ehtoihin kannattaa pe-

rehtyä, mutta yleisimmin se korvaa matkan aikana hoitotoimenpiteet sattuneesta onnetto-

muudesta tai äkillisestä sairastumisesta. Hätätilanteiden varalta vakuutusyhtiön puhelinnu-

mero kannattaa pitää aina matkassa. (Matkailijan terveysopas 2017.) Euroopan sisällä on myös 

käytössä eurooppalainen sairaanhoitokortti, joka oikeuttaa julkiseen sairaanhoitoon EU- 

maissa sekä Sveitsissä (Rokote 2019). 

Ennen matkaa on syytä tarkistaa kohdemaan turvallisuustilanne, Suomen ulkoministeriö selvit-

tää jatkuvasti eri maiden turvallisuustilannetta ja päivittää niitä nettisivuilleen, lisäksi si-
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vuilta löytyy tietoa mm. terveydenhoidosta, tautiepidemioista sekä kulttuurisista ja poliitti-

sista olosuhteista. Ulkoministeriön sivuilla pääsee myös tekemään matkustusilmoituksen, mat-

kustusilmoitus tehdään kriisitilanteiden ja hätätapausten varalle, jotta ministeriöllä olisi tieto 

Suomalaisten olinpaikasta. (Ulkoministeriö 2019.) 

Haastateltavien mukaan ainakin osa projektiryhmästä lähtee aina mukaan tapahtumapaikalle. 

Matkustustapa riippuu kohteesta mutta haastatteluista ilmeni, että projektipäällikön olisi 

hyvä olla paikalla viimeistään vuorokautta ennen tapahtumaa, jotta mahdollisiin puutteisiin 

tai muutoksiin ehditään reagoimaan ja jotta mahdollinen aikaerorasitus vaikuttaisi tapahtu-

mapäivänä mahdollisimman vähän. Projektiryhmän sekä vieraiden majoittamisen sekä liikku-

misen järjestäminen koetaan hyvänä palveluna. Jos osallistujamäärät ovat suuret, voi näiden 

palvelujen ulkoistaminen olla järkevin vaihtoehto. Kun matkanhallintayritykset huolehtivat 

kuljetuksista ja majoituksista, voi tapahtumatuottaja keskittyä muihin asioihin. (Egencia 

2019.) 

3.6.2 Kansainväliset tavat ja kulttuurit 

Haastateltavien mukaan ulkomailla työskennellessä välimatka tai kielimuuri eivät itsessään 

tuota haasteita, vaan kulttuurierot ja erilaiset työtavat. Haastatteluista kävi ilmi, että yksi 

yleisimmistä kompastuskivistä on yrittää saada kumppanit tai alihankkijat työskentelemään 

niin, kuin on itse tottunut. Viestiessä kansainvälisten verkostojen kanssa onkin tärkeää, että 

löydetään yhteiset työskentelytavat toivotun lopputuloksen aikaansaamiseksi. (haastateltavat 

2 & 3.) Myös Immanuel Kant (1795) perusteli jo yli 200 vuotta sitten, että ihmisillä on oikeus 

maailmankansalaisina liikkua ympäri maailmaa, kunhan he eivät käytä hyväksi paikallisia yh-

teisöjä tai vaadi päästä isännäksi vierailemassaan paikassa. Kantin filosofia vieraanvaraisuu-

desta toimii edelleen pohjana kansainvälisten kohtaamisten etiketeissä. (Edelheim & Ilola 

2017, 248.)  

Kansainvälisessä toimintaympäristössä on aina syytä tutustua vieraan kulttuurin erikoispiirtei-

siin ennakolta, jotta voidaan välttyä suurimmilta virheiltä ja jotta tiedetään, miten kyseisessä 

kulttuurissa kuuluu käyttäytyä. Sosiaalisissa tilanteissä kulttuuri määrittelee mm. mistä ai-

heista on soveliasta keskustella, miten tilaisuuksiin pukeudutaan, keskustelun sävyn ja elekie-

len, joukon hierarkian sekä kohteliaisuudet. Myös Catanin (2017, 163) mukaan kansainväli-

sessä tapahtumatuotannossa kokemus erilaisista toimintaympäristöistä tuo varmuutta tuotan-

toon, ja jos kokemusta ei ole, Catani suosittelee yhteistyötä paikallisten kumppaneiden 

kanssa. Isännän tärkeimpinä piirteinä monikulttuurisessa ympäristössä voidaan pitää kulttuu-

rien tuntemusta ja kunnioittamista sekä vieraanvaraisuutta. (Hakala 2010, 111-116.) Edel-

heimin ja Ilolan (2017, 249) mukaan vieraanvaraisuus muodostuu kolmesta ulottuvuudesta; 

kulttuurinen/sosiaalinen ulottuvuus, yksityinen/kodin ulottuvuus sekä kaupallinen/teollinen 

ulottuvuus. Seuraavassa kuviossa (kuvio 2) kuvataan vieraanvaraisuuden ulottuvuuksia. 
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Kuvio 2: Vieraanvaraisuuden kolme ulottuvuutta (Edelheim & Ilola 2017, 249) 

Vieraanvaraisuuden ensimmäinen ulottuvuus on kulttuurinen ja sosiaalinen ulottuvuus, sillä 

tarkoitetaan ns. aitoa vieraanvaraisuutta, joka usein rinnastetaan maaseudulla asuvaan väes-

töön. Aito vieraanvaraisuus on vilpitöntä kiinnostusta vierasta kohtaan ja moraalista tottu-

musta välittää vieraista ilman velvoitteita. Toinen ulottuvuus on yksityinen ulottuvuus, jolla 

tarkoitetaan isännän velvollisuutta varautua vieraan saapumiseen, varautumisella tarkoite-

taan sekä fyysisten että psykologisten tarpeiden huomioimista. Tärkeimpiä tarpeita ovat 

ruoka ja juoma, majoitus sekä vieraan turvallisuuden tunne. Kolmas ulottuvuus käsittää kau-

pallisen vieraanvaraisuuden, jossa vieras toimii asiakkaana. Vaikka asiakkaalla tavoitellaankin 

voittoa, ei se tarkoita, että vieraanvaraisuus ei olisi aitoa. Ulottuvuuksia on vaikea erotella 

toisistaan, sillä ne vaikuttavat toisiinsa ja yhdessä muodostavat vieraanvaraisuuden kokemuk-

sen. (Edelheim & Ilola 2017, 249-251.) 

4 Kehittämisprosessin kuvaus 

Tämä laadullinen opinnäytetyö toteutettiin toimeksiantona MKTG:lle ja sen tekemisessä hyö-

dynnettiin laadullista tutkimusmenetelmää. Tutkimuksen tärkein tiedonkeruumenetelmä oli 

kohdeyrityksen työntekijöille toteutetut teema-haastattelut, joista saatiin yksityiskohtaista 

tietoa toimeksiantajayrityksestä, sen toimintatavoista sekä toimintaympäristöstä. Teemahaas-

tattelut analysoitiin käyttäen teoria-ohjaavaa sisällönanalyysia, jossa saatuja tutkimustuloksia 

nojataan opinnäytetyön teoreettiseen viitekehykseen.  
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4.1 Laadullinen tutkimus tutkimusmenetelmänä 

Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus on tutkimusmuoto, jota käytetään, kun tutkittavasta 

ilmiöstä ei ole ennalta valmista teoriaa tai mallia tai siitä halutaan saada syvällinen näkemys. 

Laadullisessa tutkimuksessa etsitään vastausta tutkimusongelmaan ja siihen, mistä ilmiössä on 

kyse. Laadulliselle tutkimukselle on ominaista, että tutkimus tapahtuu sen luonnollisessa ym-

päristössä ja se kerätään vuorovaikutussuhteessa asianomaisilta tutkittavilta. (Kananen 2014, 

16-18.) 

Opinnäytetyön tutkimusmenetelmäksi valittiin teemahaastattelu, jolla voidaan kerätä syväl-

listä tietoa kehityshankkeeseen. Teemahaastattelu on puolistrukturoitu haastattelu, joka 

mahdollistaa haastattelun kohdentamisen tiettyyn aihepiiriin, antaen silti haastateltaville va-

pauden syventyä haluamaansa osa-alueeseen. (Hirsjärvi & Hurme 2004, 47-48.) Haastattelut 

eroavat toisistaan niiden laajuuden ja järjestyksen osalta riippuen haastateltavan tietämyk-

sestä kyseiseen teema-alueeseen. 

Teemahaastattelun suunnittelu aloitetaan perehtymällä tutkimusongelmaan ja sitä koskevaan 

teoriaan. Teoreettisesta viitekehyksestä voidaan hahmottaa tutkimuksen peruskäsitteitä, 

jotka toimivat haastattelussa ilmiöiden pääluokkina. Teemahaastattelussa ei käytetä yksityis-

kohtaisia kysymyksiä, vaan ilmiöiden pääluokkien alle kerätään alakäsitteitä, jotka johdatte-

levat keskustelua. Samalla ne toimivat myös haastattelijan muistilistana. Seuraavassa kuvi-

ossa havainnollistetaan teemahaastattelun prosessia. (Hirsjärvi & Hurme 2004, 66-67.) 

 

Kuvio 3: Teema-alueet tutkimuskokonaisuudessa (Hirsjärvi & Hurme 2004, 67) 

Laadullisen tutkimuksen viimeinen vaihe on sisällön analysoiminen. Sisällönanalyysi on mene-

telmä, jolla tutkitaan kerättyä kuultua, kirjoitettua tai nähtyä aineistoa ja analysoidaan niitä 

systemaattisesti ja objektiivisesti. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 103-109.) Vilkan mukaan sisäl-

lönanalyysi on havaintojen pelkistämistä ja se voidaan toteuttaa joko aineistolähtöisesti tai 

teorialähtöisesti. Tutkimusaineistoa on tärkeä tarkastella määritellyn teoreettisen viitekehyk-

sen pohjalta, jotta tutkimustulokset käsittävät olennaista aineistoa. Laadullisessa tutkimuk-

sessa havaintojen yhdistämisen tarkoitus ei ole määritellä tyypillistä tai keskivertoyksilöä, 
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vaan muotoilla sääntö, sääntörakenne tai yleinen teoria, joka pätee koko tutkimusaineistoon. 

(Vilkka 2007, 76.) Tuomen ja Sarajärven mukaan analyysi taas voidaan toteuttaa yhdellä kol-

mesta menetelmästä; aineistolähtöinen, teoriaohjaava tai teorialähtöinen analyysi (Tuomi & 

Sarajärvi 2018, 103-109). 

Tässä tutkimuksessa käytetään teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä, jossa tutkittu teoriatieto an-

taa tutkimukselle kontekstia, mutta ei suoranaisesti määrittele tai testaa tutkimusta.  Analy-

soinnissa on kolme vaihetta; aineiston redusointi, aineiston klusterointi sekä abstrahointi. Lit-

teroitu aineisto tulee ensin redusoida eli aineistosta etsitään tutkimuksen kannalta olennai-

nen tieto ja muu jätetään pois. Tämän jälkeen aineisto jaetaan osiin ja siitä luodaan pelkis-

tettyjä ilmauksia. Pelkistetyt ilmaisut tulee listata ja niistä etsitään samankaltaisuuksia, jotta 

ne voidaan klusteroida eli ryhmitellä. Ilmaisuista luodaan klusteroinnin perusteella alaluokkia, 

jotka nimetään niiden sisällön mukaan. Alaluokkia yhdistämällä luodaan yläluokkia, jotka 

abstrahoidaan, eli niistä muodostetaan tutkimukselle olennaisia teoreettisia käsitteitä. Käsit-

teitä yhdistetään jälleen pääluokiksi tai niin pitkälle kuin luokittelu on mahdollista. Sisäl-

lönanalyysin avulla voidaan kuvailla teemat ja teoreettiset käsitteet, jotka laadullisesta tutki-

muksesta nousivat esille ja pyritään ymmärtämään, mitä teemat tutkittaville merkitsevät. 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 122-126.)  

4.2 Teemahaastattelun suunnittelu ja toteutus 

Teemahaastattelun tavoitteena oli kerätä yksityiskohtaista tietoa toimeksiantajayrityksen toi-

mintatavoista, sillä haastattelut olivat tärkein tiedonkeruumenetelmä opinnäytetyön tuotok-

sen rakentamisessa. Teemahaastattelut pohjautuvat teoriaan, mutta koska kirjoitettu teoria 

aiheesta on vähäistä ja koska tuotos luodaan työkaluksi toimeksiantajan omaan tarpeeseen, 

ovat haastateltavat ja heidän kokemuksensa tutkimuksen kannalta erittäin tärkeitä.  

Teemahaastattelu pohja (liite 1) suunniteltiin tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen poh-

jalta hyödyntäen kirjallisuutta ja tutkimustietoa kansainvälisestä tapahtumatuotannosta. Tee-

mahaastattelun teemat pohjautuvat Vallon ja Häyrisen (2016, 128) malliin onnistuneesta ta-

pahtumasta. Mallin avulla voitiin löytää yksityiskohtaista tietoa haastateltavien kokemuksista 

ja tarpeista yrityksen toiminnan kehittämisen kannalta. 

Teemahaastattelut toteutettiin keväällä 2019 toimeksiantajayrityksen työntekijöille yrityksen 

toimistolla Helsingissä. Yrityksen työntekijöistä valittiin kolme henkilöä, jotka toimivat erilai-

sissa rooleissa kansainvälisen tuotannon parissa, haastateltavilla on vuosien kokemus kansain-

välisestä tapahtumatuotannosta. Haastattelujen teemat olivat kaikissa haastatteluissa samat, 

mutta haastateltavien työtehtävien ja roolien perusteella alakysymykset ja painopisteet vaih-

telivat haastatteluissa. Haastattelut kestivät puolesta tunnista ja tuntiin ja ne nauhoitettiin, 

haastattelut litteroitiin myöhemmin sanatarkasti aineiston analysointia varten. 
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4.3 Teemahaastattelun sisällönanalyysi 

Tämän tutkimuksen teemahaastattelut analysoitiin käyttäen teoriaohjaavaa sisällönanalyysia, 

jossa tutkimuksen teoreettista viitekehystä käytettiin apuna aineiston analysoinnissa. Analy-

soinnin ensimmäisessä vaiheessa litteroitu aineisto redusoitiin eli siitä etsittiin tutkimuksen 

kannalta olennaista tietoa. Redusoinnin yhteydessä aineistoa tutkittiin useaan kertaan ja siitä 

luotiin alkuperäisilmauksia sekä karsittiin kommentit, jotka eivät olleet tutkimuksen tai muis-

tilistan kannalta olennaisia. 

Analysoinnin seuraavassa vaiheessa redusoitu aineisto klusteroitiin, eli alkuperäisilmauksista 

etsittiin yhdistäviä tekijöitä ja niistä luotiin ryhmiä teema-alueiden mukaisesti. Teema-alueet 

oli määritelty jo haastatteluvaihetta varten ja analyysin ryhmiksi muodostuivat samat teema-

alueet, joita olivat; tapahtumatyypit ja kohderyhmä, kumppanit ja alihankkijat, budjetointi, 

logistiikka sekä haasteet. Näiden teema-alueiden perusteella redusoitu aineisto jaettiin taulu-

koihin (taulukko 2), jotta tutkimuskysymyksiä voitiin käsitellä omina kokonaisuuksinaan.  

Redusoitujen ilmaisujen pohjalta muodostettiin pelkistettyjä ilmauksia, jotka tiivistivät alku-

peräisilmauksia ja tarkensivat niiden merkitystä. Pelkistetyistä ilmauksista muodostettiin tut-

kimukselle olennaisia alaluokkia, jotka ilmensivät käsiteltyä aineistoa ja tekevät niistä vertai-

lukelpoisia. Alaluokkia oli useita ja niiden avulla ilmaukset pystyttiin jakamaan yläluokkiin. 

Yläluokat perustuvat Vallon ja Häyrisen (2016, 121-125) strategisiin ja operatiivisiin kysymyk-

siin; mitä, miten, miksi, millainen, kenelle ja kuka. Analysoinnin viimeisessä vaiheessa il-

mauksista etsittiin yhdistäviä tekijöitä, ja ne jaettiin niiden perusteella tapahtumatuotannon 

strategiseen ja operatiiviseen osuuteen. Koska opinnäytetyö keskittyy tapahtumatuotannon 

operatiiviseen osuuteen, pystyttiin sisällönanalyysin perusteella löytämään aineistosta epä-

olennainen tieto. Taulukoinnin avulla havaittiin myös useasti esiintyviä aiheita, joita painote-

taan opinnäytetyön toiminnallisessa osuudessa eli tuotoksena syntyneessä muistilistassa. Seu-

raavassa taulukossa (taulukko 2) havainnollistetaan sisällönanalyysin luokittelua. 

Teema 5: Haasteet 

Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka Yhdistävä 

Suurin haaste mihin 
jotkut kompastuu, 
on että yritetään 
vääntää joku muu 
jossain toisella puo-
lella maailmaa teke-
mään asiat niin kuin 
me tehdään 

Paikallisten 
kumppaneiden pi-
tää antaa työs-
kennellä niin kuin 
he ovat tottuneet 

Kulttuurierot Kuka tai ketkä 
(vastuuhenkilöt) 

Operatiiviset 
kysymykset 

Aina on hyvä ottaa 
selvää tärkeimmistä 
asioista kohdemaan 
kulttuurissa että tie-
tää ne pienet kohte-
liaisuudet ja käytös-
malli kun sinne me-
nee 

Täytyy ottaa sel-
vää kohdemaan 
kulttuurista ja 
työtavoista 

Kulttuurierot Miten (Tapahtu-
maprosessi) 

Operatiiviset 
kysymykset 
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Siellä on selkeä kult-
tuurimuuri, ei vaan 
kielellisesti vaan se, 
että ei vaan puhuta 
samoista asioita 

Kulttuurilliset 
erot vaikuttavat 
työskentelyyn 

Viestintä Miten (Tapahtu-
maprosessi) 

Operatiiviset 
kysymykset 

Haasteita ei aiheuta 
välimatka sinällään 
vaan se byrokratia ja 
kulttuuriero 

Kulttuurilliset 
erot vaikuttavat 
yhteistyöhön 

Kulttuurierot Miten (Tapahtu-
maprosessi) 

Operatiiviset 
kysymykset 

Taulukko 2: Sisällönanalyysin ote 

Analyysin perusteella kriittisiä pisteitä kansainvälisen tapahtumatuotannon operatiivisessa 

osuudessa olivat viestintä, projektinhallinta, budjetointi, varmistaminen, logistiikka sekä 

kulttuurierot. Haastatteluista voidaan päätellä, että kun tapahtumia tuotetaan ulkomailla, on 

huolellinen valmistautuminen ensiarvoisen tärkeää. Kun tapahtuman jokainen elementti on 

ennalta mietitty, ja mahdollisiin muutoksiin varauduttu ajoissa, on tapahtumalla parhaimmat 

mahdolliset lähtökohdat onnistua. 

Kansainvälisissä tapahtumissa pitää tuotantoon valmistautuminen aloittaa ajoissa, jotta vies-

tinnälle jää tarpeeksi aikaa. Kansainvälinen viestintä ja sopimusprosessit asiakkaiden, kump-

paneiden ja alihankkijoiden kanssa ovat hitaampia kulttuuri- ja aikaeroista johtuen. Viestin-

tään täytyy myös kiinnittää erityistä tarkkuutta, jotta voidaan välttyä väärinkäsityksiltä. Yksi-

tyiskohtaiset sopimukset sekä kuvien käyttäminen viestinnässä minimoivat väärinkäsityksiä. 

Budjetointiin tulee myös kiinnittää erityistä huomiota, kun tapahtuma tuotetaan ulkomailla. 

Haasteena budjetoinnissa on esimerkiksi eri maiden vaihtelevat arvonlisäverotukset sekä va-

luuttakurssien vaihtelu. Lisäksi ulkomailla tehdyissä sopimuksissa tulisi sopimusehdot lukea 

erityisen huolellisesti sekä säästää budjettiin varaumia mahdollisille yllättäville kuluille. 

Tärkeimpänä huomiona haastateltavat kuitenkin nostivat esille kulttuurierojen merkityksen. 

Haastateltavat olivat yksimielisiä siitä, että kun työskennellään ulkomailla paikallisten ali-

hankkijoiden kanssa, täytyy heille antaa tilaa työskennellä tottumallaan tavalla eikä yrittää 

opettaa omiin toimintamalleihin. Kulttuurilliset erot vaikuttavat työskentelyyn ja toimintata-

poihin ja ennen ulkomaille lähtöä olisikin hyvä tutustua kohdemaan tapoihin ja kulttuuriin. 

5 Muistilista kansainväliseen tapahtumatuotantoon 

Tämä opinnäytetyö syntyi toimeksiantona MKTG:lle ja opinnäytetyön tuotoksena syntyi kan-

sainvälisen tapahtumatuotannon muistilista. Muistilista kehitettiin työkaluksi yrityksen käyt-

töön ja siinä hyödynnetään toimeksiantajan yritystietoja sekä verkostoja, jonka vuoksi muisti-

lista pidetään salaisena. Tärkeimmät tiedonhankintamenetelmät muistilistaa varten olivat toi-
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meksiantajan henkilökunnalle tehdyt teemahaastattelut sekä tiedonhaku alan kirjallisuu-

desta, julkaisuista ja artikkeleista. Muistilistan lisäksi opinnäytetyön tuotoksena syntyi mat-

kustussuunnitelma. Tuotoksista kerrotaan lisää seuraavissa alaluvuissa. 

5.1 Muistilista kansainväliseen tapahtumatuotantoon 

Muistilistan tarkoituksena on toimia apuna MKTG:n tuottajille, jotka työskentelevät kansain-

välisen tuotannon parissa. Muistilista luotiin käyttäen hyväksi teorian pohjalta luotuja tee-

moja, joiden avulla toteutettiin teemahaastattelut. Teemahaastatteluista ja sen pohjalta 

tehdystä teoriaohjaavasta analyysistä luotiin pohja muistilistalle ja sen sisällölle.  

Muistilistan visuaalinen ilme pyrittiin pitämään mahdollisimman yksinkertaisena, ja sen on 

tarkoitus palvella käyttäjiä sekä sähköisenä että printattuna versiona. Muistilistan ulkoasu 

personoitiin yrityksen visuaalisen ohjeistuksen mukaisesti ja sen käyttäjille suodaan mahdolli-

suus muokata tiedostoa omaan tarpeeseen sopivaksi tapahtumien monimuotoisuuden vuoksi. 

Muistilista talletetaan MKTG:n jaetulle asemalle sekä pilvipalveluun, jonne yrityksen työnteki-

jöillä on pääsy ajasta ja paikasta riippumatta.  

Muistilista päädyttiin rajaamaan niihin kriittisiin pisteisiin, jotka kansainvälisessä tapahtuma-

tuotannossa eroavat paikallisista tuotannoista. Muistilista on jaettu kolmeen pääteemaan, 

joita ovat; luvat ja dokumentit, budjetointi sekä tapahtumaan valmistautuminen. Jokaisen 

teeman alle on listattu asioita, jotka ovat kriittisiä kansainvälisessä tuotannossa sekä link-

kejä, mistä aiheesta saa lisää tietoa. 

5.2 Matkustussuunnitelma 

Kun tapahtuma tuotetaan ulkomailla, lähes poikkeuksetta myös tapahtumantuottaja osallistuu 

tapahtumaan, tuottaja on usein yksin työmatkalla ja hoitaa itse matkajärjestelynsä. Toimek-

siantaja näki tarpeen lomakkeelle, jonka avulla yrityksessä voidaan olla tietoisia henkilökun-

nan työmatkoista ja niiden yksityiskohdista. Tuotoksen toinen osa sisältää matkustussuunni-

telman, jonka tarkoituksena on parantaa tiedonkulkua tuottajan ja esimiehen välillä, kun 

tuottaja on työmatkalla.  

Matkustussuunnitelma sisältää yksityiskohtaista tietoa työmatkasta, jonka ulkomaille lähtevä 

työntekijä täyttää ja toimittaa esimiehelleen ennen työmatkalle lähtemistä. Matkustussuunni-

telmaan täytetään henkilötiedot, tapahtuman tiedot, lentojen tiedot, majoittuminen matkan 

aikana sekä alustavan aikataulun kohteessa. Lisäksi matkustussuunnitelmasta löytyy vakuutus-

yhtiön yhteystiedot hätätilanteita varten.  

Koska tiedosto sisältää arkaluontoista dataa, säilyttää esimies matkustussuunnitelmat suoja-

tussa kansiossa, jonne pääsy on rajattu muilta. Matkustussuunnitelmalla halutaan varautua 
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hätätilanteita varten ja erityisesti tilanteisiin, joissa työmatkalla olevaan työntekijään ei 

saada yhteyttä.  

5.3 Tuotoksen arviointi 

Kansainvälisen tapahtumatuotannon muistilista luotiin yrityksen tarpeesta kehittää prosessia, 

jolla kansainvälisiä tapahtumia tuotetaan ja luoda jäsennelty vinkkiopas helpottamaan selvi-

tystyötä. Koska jokainen tuotettu tapahtuma on itsenäinen projekti, kuluu usein paljon aikaa 

ja resursseja selvitystöihin, joita toistettiin projektikohtaisesti. Muistilistan tarkoituksena oli 

kerätä tietoa mitä erityisesti kansainvälisissä tuotannoissa tulee huomioida sekä viestiä mistä 

kyseisiä asioita tulee selvittää.  

Muistilistan luomisessa haasteena oli rajata aiheet käsittelemään kansainvälistä toimintaa, 

sillä monet tapahtumatuotannon osa-alueet ovat samoja kotimaassa ja kansainvälisesti. Luo-

dessa muistilistaa tapahtumatuotannon ammattilaisille, täytyi varoa tarttumasta ilmiselviin 

asioihin, jotka olisivat helposti tehneet muistilistasta turhan laajan ja vaikealukuisen. Toinen 

haaste muistilistassa oli tapahtumien monimuotoisuus, kun tapahtumatyypit vaihtelevat vii-

den hengen illallisista tuhansien ihmisten kansainvälisiin messuihin, on ongelmallista luoda 

muistilista, joka palvelisi kaikkia tarpeita. Koska muistilistan haluttiin toimivan globaalisti, ei 

suurten maakohtaisten erojen vuoksi pystytty antamaan yksityiskohtaista tietoa tietyistä aihe-

alueista.  

Vaikka teemahaastatteluiden otanta oli pieni, teki tutkimuksesta erittäin validin kaksi seik-

kaa; haastateltavien asiantuntijuuden taso sekä se, että muistilista luotiin yrityksen omaan 

käyttöön. Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta tarkastellessa täytyy ottaa huomioon tutki-

jan objektiivisuus sekä hänen vaikutus tutkimustuloksiin. Lopullinen tuotos antaa vastauksia 

alkuperäiseen tutkimuskysymykseen minkälaisia yksityiskohtia kansainvälisessä tapahtumatuo-

tannossa tulee ottaa huomioon. Sen perusteella voidaan sanoa, että muistilistalla saavutettiin 

sille asetetut tavoitteet, vaikkakin todellisia tuloksia voidaan saada vasta, kun tuotos otetaan 

käyttöön. 

6 Yhteenveto ja johtopäätökset 

Opinnäytetyön tekeminen aloitettiin tammikuussa 2019 yhdessä toimeksiantajan kanssa esi-

haastatteluilla, joissa päätettiin opinnäytetyön aihe, tavoitteet ja aikataulu. Opinnäytetyö-

prosessi eteni teoreettisen viitekehyksen tutkimisella sekä opinnäytetyön tietoperustan luomi-

sella. Tietoperustan pohjalta luotiin teemahaastattelulomake (Liite 1) jonka jälkeen prosessi 

eteni haastatteluvaiheeseen. Teemahaastattelut toteutettiin toimeksiantajan työntekijöille 

maaliskuussa 2019 yrityksen toimistolla Helsingissä. Teemahaastattelut litteroitiin ja analysoi-

tiin, jonka jälkeen aloitettiin muistilistan rakentaminen. Muistilista sekä opinnäytetyö valmis-

tuivat toukokuussa 2019 ja ne toimitettiin toimeksiantajalle.  
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Tämän laadullisen opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia tapahtuman operatiivisen suunnitte-

lun prosessia kansainvälisestä näkökulmasta. Opinnäytetyö antaa kattavan katsauksen tapah-

tumaprosessiin, sisältösuunnitteluun, vastuuhenkilöihin sekä kansainvälisen tapahtumaan val-

mistautumiseen tapahtumatuottajan näkökulmasta. Opinnäytetyön teoreettisessa viitekehyk-

sessä hyödynnettiin eri alojen kirjallisuuden lisäksi asiantuntijahaastatteluita, sillä säntillinen 

teoriatieto kansainvälisestä tapahtumatuotannosta on vähäistä.  

Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että kansainvälinen tapahtumatuotanto on hyvin sa-

mankaltaista kuin kotimainenkin, kunhan tapahtuma on huolellisesti suunniteltu. Kriittisim-

pänä teemana aiheesta nousi esille viestintä, johon täytyy kiinnittää erityistä huolellisuutta 

väärinkäsitysten välttämiseksi. Viestinnän tueksi sekä haastateltavat että alan teoria kehotta-

vat hankkimaan tukea paikalliselta alihankkijalta, jotta kaikki potentiaaliset kontaktit ja ver-

kostot olisivat käytettävissä. 

Opinnäytetyössä haasteena oli aiheen laajuus sekä alan monimuotoisuus. Jokainen tuotettu 

tapahtuma on erilainen, jonka vuoksi myös tutkimusryhmän kokemukset vaihtelivat suuresti. 

Tutkimuksesta löydettiin kuitenkin paljon asioita, jotka pätevät yleisimpiin tapahtumatyyp-

peihin ja joita kannattaa kansainvälisessä tuotannossa vähintäänkin tarkastella. Jotta muisti-

listasta olisi saanut yksityiskohtaisen, olisi se pitänyt rajata johonkin tiettyyn maahan sekä 

tiettyyn tapahtumatyyppiin. Tämä ei olisi palvellut tarkoitusta, sillä sen käyttö olisi jäänyt vä-

häiseksi. 
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Liite 1: Teemahaastattelu runko 

Taustatiedot 
Yritys:  
Haastateltava henkilö: 
Asema:  
Ajankohta: 
Haastattelun kesto: 
 
Pääteema: Kansainvälinen tapahtumatuotanto 
 
Teema 1: Tapahtumatyypit 

- Millaisia tapahtumia ja missä  

- Onko näihin voinut vaikuttaa vai tuleeko asiakkaalta suoraan 

- Hyödynnetäänkö synergiaa 

Teema 2: Kumppanit ja alihankkijat 

- Paikallinen toimisto/ muut tapahtumatoimistot 

- Paikallinen henkilökunta (tuottajat/tulkit/promoottorit)  

- Kansainväliset kumppanit ja alihankkijat 

Teema 3: Budjetointi 

- Verot 

- Vakuutukset 

- Palvelumaksut 

Teema 4: Logistiikka 

- Mitä tuodaan Suomesta ja mikä tulee kohdemaasta 

- Huolintaliike  

Teema 5: Haasteet 

- Maiden erityispiirteet (USA, EU, Aasia) 

- Valmistautuminen 

- Luvat 

 

 


