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1 Johdanto 

Tapahtumat ovat nykyisin osa monen yrityksen strategiaa. Niiden avulla voidaan ke-

hittää brändi-imagoa sekä verkostoitua tehokkaasti, minkä myötä voidaan kasvattaa 

liikevaihtoa ja lisätä yrityksen tunnettavuutta. (Ferdinand & Kitchin 2017, 1–2, 145–

146) Tapahtumat tarjoavat yrityksille erinomaisen mahdollisuuden markkinoida osaa-

mistaan, tuotteitaan sekä kasvattaa asiakaskuntaansa uusia ihmisiä tapaamalla. Roje-

kin (2013,3) mukaan tapahtumiin osallistuminen kehittää myös tiimin ryhmähenkeä, 

yhteisöllisyyttä sekä työntekijän henkilökohtaista työidentiteettiä. Tämän vuoksi yri-

tysten olisikin tärkeä tietää, miten tapahtumamarkkinoinnilla voidaan vaikuttaa asia-

kasyritysten ostopäätöksiin. 

Yritystapahtumia järjestetään paljon: paikallisesti, kansallisesti sekä kansainvälisellä 

tasolla. (Foley, McGillivray & Mcpherson 2012, 1–2.) Tänä päivänä erilaisiin tapahtu-

miin voivat osallistua digitalisaation ja globalisaation myötä miljoonat ihmiset ympäri 

maailmaa, mikä tarjoaa erinomaisia mahdollisuuksia tapahtumien kehittämiselle ja 

kasvattamiselle (Ferdinand & Kitchin 2017, 1–2). Mahdollisuuksia tälle on Suomessa 

paljon, sillä maailmalla tapahtumateollisuus on miljardibisnestä ja digitalisaatiosta 

huolimatta tärkeänä arvona pidetään edelleen verkostoitumista ja vuorovaikutusta 

kasvokkain eri ihmisten kanssa (Suomessa aliarvostettu ala on Suomessa miljardiluo-

kan bisnes 2017). Matkailu- ja ravintolapalvelu Mara ry:n teettämän kyselyn mukaan 

Suomessa järjestettiin vuonna 2017 noin 148 000 tapahtumaa, jotka tuottivat liike-

vaihtoa noin 260 miljoonaa euroa. Suurin osa kyselyyn vastanneista yrityksistä arvioi 

tapahtumien määrän olevan edelleen kasvussa. (Tapahtuma- ja kokousmyynnistä 

ensi kertaa kattavaa tietoa – osallistujamäärät kovassa kasvussa 2018.) Näin ollen 

voidaan todeta, että kyseessä on merkittävä toimiala, joka tarjoaa yrityksille erin-

omaisen mahdollisuuden kasvuun.  

Toimeksiantajana tässä opinnäytetyössä toimii Kasvu Open Oy, joka järjestää vuosit-

tain Jyväskylässä Kasvu Open Karnevaali -tapahtuman. Yritys mylläreineen toimii Kas-

vunpolku- ohjelmaan ilmoittautuneiden, kasvua hakevien yritysten valmentajana 

vuoden verran. Näistä valmennettavista valitaan parhaat esittelemään yrityksensä 

Kasvu Open Karnevaaliin. Tämän lisäksi tapahtumassa on asiantuntijaluentoja sekä 
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messualue, jossa yritykset esittäytyvät omilla esittelypisteillään. Kasvu Open Karne-

vaalin lopuksi jaetaan Suomen Kasvupalkinto ja verkostoitumista jatketaan vielä myö-

hemmin iltajuhlassa.  

Kasvu Open Karnevaalissa yrityksillä on mahdollisuus ostaa itselleen esittelypiste, 

jossa voidaan kertoa yrityksestä sekä sen tarjoamista tuotteista ja palveluista. Kasvu 

Open Oy:ssä on huomattu tarve näiden esittelypisteiden myynnin kehittämiselle.  Yri-

tys halusi selvittää, minkä vuoksi asiakasyritykset ostavat käyttöönsä esittelypisteen 

sekä millä tavalla tapahtumamarkkinoilla voidaan vaikuttaa niiden myyntiin. Tämän 

toimeksiannon pohjalta opinnäytetyö päätettiin toteuttaa. 

Kysymystä lähdettiin ratkaisemaan toteuttamalla laadullinen tutkimus. Tutkimus teh-

tiin haastattelemalla yrittäjiä, jotka ovat jo ostaneet esittelypisteen tapahtumaan 

vuonna 2018. Tämän kvalitatiivisen tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää syvälli-

semmin, miksi yritykset ostavat esittelypisteen Kasvu Open Karnevaali -tapahtumaan 

ja kuinka tapahtumamarkkinointi on vaikuttanut ostopäätöksen tekemiseen. Tutki-

musongelmana on, ettei ostopäätöksen syitä tunneta ja sen vuoksi esittelypisteitä ei 

myydä riittävästi tapahtumaan. Kasvu Open Oy haluaa myös selvittää, millaisilla 

markkinointitoimenpiteillä myyntiä voitaisiin tehostaa ja onko syytä muuttaa esimer-

kiksi myytävää tuotetta. Haastattelut toteutetaan yksilöittäin teemahaastatteluina 

sen jälkeen, kun yritykset ovat osallistuneet tapahtumaan vuonna 2018. 

Tavoitteena on tuottaa toimeksiantajalle lisätietoa siitä, miten tapahtumamarkki-

noinnin avulla esittelypisteiden myyntiä voitaisiin kasvattaa ja millaiset asiat johtavat 

yritysten ostopäätökseen. Tutkimus tuo alalle tietoa yritysten ostopäätökseen johta-

vista syistä sekä lisää Kasvu Open Oy:n asiakasymmärrystä. Yritykselle ei ole tehty ai-

heesta aiemmin opinnäytetyötä ja toimeksiantaja koki, että markkinointiprosesseissa 

olisi kehitettävää, joten opinnäytetyön tuloksia voidaan hyödyntää yrityksen tapahtu-

mamarkkinointia suunniteltaessa tulevaisuudessa.   

Yrityksen ostopäätökseen johtavia tekijöitä on tutkittu aiemmin esimerkiksi Järven-

mäen (2016) opinnäytetyössä. Järvenmäen (2016) työssä keskityttiin kuitenkin pohti-

maan ilmiötä yleisellä tasolla. Karlsson ja Kindberg (2018) tutkivat gradussaan sitä, 

millainen vaikutus sosiaalisella medialla on yrityksen ostopäätökseen. Tutkimus 
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osoitti, että sosiaalinen media, etenkin LinkedIn, on tärkeässä roolissa yrityksiä tavoi-

tettaessa.  

Tämä opinnäytetyö keskittyy enemmän tapahtumamarkkinoinnin vaikutuksiin osto-

päätökseen, mikä tuo uuden näkökulman asiaan. Kokko (2014) on tutkinut myös ta-

pahtumamarkkinoinnin merkitystä myynninedistäjänä. Tutkimuksen näkökulma on 

ollut tutkia tarkemmin promootiotapahtuman vaikutusta tuotteiden myyntilukuihin. 

Tässä opinnäytetyössä puolestaan tarkastellaan kaikkien käytettyjen tapahtuma-

markkinointikeinojen vaikutuksia yrityksen ostopäätökseen kokonaisuudessaan, mikä 

tuo laajemman näkemyksen aiheeseen. Teoreettisessa viitekehyksessä esitellään tut-

kimuksen taustatiedot ja määritellään tärkeimmät käsitteet asian ymmärtämiseksi. 

Teoriapohja on esitelty tarkemmin liitteessä 3 kuvion muodossa. 

 

 

2 Tutkimusasetelma 

Tutkimus toteutetaan laadullisena tutkimuksena eli kvalitatiivisella menetelmällä. 

Laadullinen tutkimus soveltuu menetelmäksi silloin kun kyseessä on uusi ilmiö, josta 

halutaan syvällistä tietoa (Kananen 2014, 16). Kvalitatiivisen tutkimuksen avulla pyri-

tään saamaan yksityiskohtaista tietoa ilmiöstä tutkien muutamaa henkilöä, kun taas 

määrällisellä tutkimuksella pyritään saamaan paljon yleistä tietoa asioista tutkimalla 

suurta ihmisjoukkoa. Kvalitatiivinen tutkimus valitaan usein, kun halutaan tutkia esi-

merkiksi ihmisten asenteita tai vuorovaikutusta tai ilmiö on ennestään tuntematon 

(Veal & Burton 2014, 112.) Tutkimusongelman ratkaisemiseksi haastatellaan yrittäjiä, 

jotka ovat osallistuneet Kasvu Open Karnevaaliin vuonna 2018 ostamalla sinne yrityk-

selleen esittelypisteen. Haastattelut toteutetaan teemahaastatteluina yksilöittäin, 

vuonna 2018 Kasvu Open Karnevaali -tapahtuman jälkeen. Haastatteluja jatketaan, 

kunnes vastaukset saturoituvat. 

2.1 Tutkimusongelma ja -kysymykset 

Tutkimusongelma 



6 
 

 

Wilson (2010, 307) määrittelee tutkimusongelman olevan ongelma, jonka selvittämi-

nen vaatii tutkimusta. Ongelma tulee olla selkeästi määritelty ja helposti ymmärret-

tävä. Kanasen (2015, 41) mukaan tutkimusongelman rajaaminen ja määrittely on kes-

keinen tekijä tutkimuksenteossa. Tärkeää on, että ongelma on ratkaistavissa ja siihen 

on tarjolla laadukasta aineistoa. Merkittävää on myös se, että tutkijalla on aiheesta 

riittävästi tietoa sekä innostus perehtyä aiheeseen. Creswell (2016, 88) lisää, että tut-

kimusongelman avulla voidaan perustella koko tutkimuksen tarpeellisuutta. Tutki-

musongelma saattaa olla esimerkiksi yrityksen haaste, joka tulee ratkaista, tai kirjalli-

suuden perusteella havaittu tutkimuksentarve.  

Aiheena opinnäytetyössä on tapahtumamarkkinointi ja tutkimusongelmana on selvit-

tää, millä perusteella yritykset ostavat esittelypisteen Kasvu Open Karnevaaliin ja mil-

lainen vaikutus tapahtumamarkkinoinnilla on ollut ostopäätöksen syntymiseen.  

Tutkimusongelma: 

Miten tapahtumamarkkinointi vaikuttaa yrittäjien ostopäätöksiin Kasvu Open Karne-

vaali- tapahtuman esittelypisteitä myytäessä 

Tutkimusongelma ratkaistaan vastaamalla asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Rat-

kaisu ongelmaan pyritään löytämään haastattelemalla yrittäjiä, jotka ovat ostaneet 

yritykselleen esittelypisteen Kasvu Open Karnevaali 2018 -tapahtumaan. Kanasen 

(2014, 26) mukaan laadullinen tutkimus soveltuu hyvin syy-seuraussuhteiden selittä-

miseen, kuten tässä tapauksessa markkinoinnin vaikutuksen suhteeseen yrittäjien os-

topäätöksiin. Tutkimustulosten avulla voidaan paremmin ennakoida sitä, millä mark-

kinointitoimenpiteillä esittelypisteiden myyntiä voitaisiin kasvattaa. 

Tutkimuskysymykset 

Tutkimuskysymys voi olla joko yksi tai useampi kysymys, joihin vastaamalla pyritään 

ratkaisemaan asetettu tutkimusongelma. Tutkimuskysymysten avulla voidaan usein 

myös selventää sitä, mikä on tutkimuksen tavoitteena (Saunders & Lewis 2018, 19). 

Tutkimuskysymyksien tukena voidaan käyttää myös apukysymyksiä eli metakysymyk-

siä. Tutkimuskysymyksiin vastataan keräämällä ja analysoimalla dataa, jota saadaan 

vastaajilta esimerkiksi haastattelujen tai kyselylomakkeen avulla (Creswell 2016, 97.) 

Ongelmaa ei voida ratkaista kysymällä vastaajilta suoraan tutkimuskysymyksiä, vaan 
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ratkaisu löytyy laajemmalla ja syvällisemmällä tutkimuksella (Kananen 2015, 57). Tä-

män tutkimuksen tutkimuskysymykset ovat seuraavat:  

 

• Mitkä tekijät saavat yrityksen ostamaan esittelypisteen tapahtumaan? 
 
 

• Miten tapahtumamarkkinointi vaikuttaa esittelypisteiden myyntiin? 
 
 

Tutkimusote 

Tutkimusotteeksi tähän tutkimukseen valittiin laadullinen eli kvalitatiivinen mene-

telmä. Laadullinen menetelmä on perusteltu, kun tutkittava ilmiö on tuntematon ja 

uusi (Kananen 2015, 59 –65). Aiheesta pyritään saamaan laaja ja selkeä yleiskuva 

haastattelemalla tapahtumaan esittelypisteen ostaneita yrittäjiä. Tavoitteena on kes-

kustella aiheen teemoista haastateltavien kanssa avoimesti ja saada selkeä sekä kat-

tava kuva asiakkaan kokemuksesta.  

Laadulliselle tutkimukselle on tyypillistä kuvailla ilmiö vastaajien näkökulmista (Cres-

well 2016, 8). Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (2016) kuvaavatkin kvalitatiivista tutki-

musta aidon elämän kuvaamiseksi, jolla pyritään ymmärtämään tutkimuksenkoh-

detta mahdollisimman syvällisesti. Tavoitteena on saada ilmiöön uusia, yllättäviäkin 

näkökulmia ja tuottaa ylipäätänsä lisää tietoa aiheesta. (Hirsjärvi ym. 2016, 160.) 

Creswellin (2016) mukaan tarkoituksena on tutkia aihetta esimerkiksi keskustele-

malla asiantuntevien henkilöiden kanssa. Tutkimustilanteita tai tutkimuksen kulkua 

yleisesti ei voi suunnitella juurikaan etukäteen, vaan se muotoutuu vastauksien mu-

kaan. (Creswell 2016, 8.) Kanasen (2014,16–18) mukaan laadullinen tutkimus sovel-

tuu hyvin tilanteisiin, joissa ilmiöstä ei ole vielä vahvaa teoria- ja tutkimuspohjaa, siitä 

halutaan luoda uusia näkemyksiä tai syventää niitä. Tutkimustulokset eivät ole yleis-

tettävissä, vaan kertovat vain tietystä, tutkitusta ilmiöstä. 

Haasteita kvalitatiiviseen tutkimukseen tuo se, että aineistoa kertyy yleensä paljon ja 

analyysitapoja on monia erilaisia. Aineistoja tulee myös käsitellä ennen kuin niitä voi-

daan analysoida, mikä tuo tutkijalle lisätyötä. (Kananen 2015, 128–131.) Hirsjärven ja 
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muiden mukaan (2013, 164) laadulliselle tutkimukselle on tyypillistä se, että tutki-

musaineisto saadaan toisten ihmisten kanssa luonnollisesti vuorovaikuttamalla. Tut-

kittavia voidaan esimerkiksi havainnoida tai haastatella. (Hirsjärvi ym. 2013, 164.) 

Haastattelujen avulla pyritään tutkimaan ilmiötä syvällisesti ja löytämään siitä toistu-

vuuksia yleisellä tasolla tarkasteltuna (Hirsjärvi ym. 2013,182). Yleensä ottaen kvalita-

tiivinen tutkimus ei tuota numeraalista dataa, toisin kuin kvantitatiivinen tutkimus. 

Laadullisen tutkimuksen aineisto voi olla esimerkiksi tekstiä, videokuvaa tai äänitettä. 

(Saunders & Lewis 2018, 86.) Tavanomaista on myös se, että tutkittavat valitaan tie-

tyin perustein eikä satunnaisesti, kuten esimerkiksi kvantitatiivisessa tutkimuksessa 

on usein tapana (Hirsjärvi ym. 2013, 164). Aineiston määrää tai esimerkiksi haastatte-

lukysymysten laatua ei voida myöskään määritellä tarkasti etukäteen, joten tutkimus 

ei ole niin suunnitelmallinen ja ennakoitu kuin kvantitatiivinen tutkimus (Kananen 

2014, 18–26). 

2.2 Tutkimusmenetelmät  

Tutkimusmenetelmän avulla pyritään ratkaisemaan asetettu tutkimusongelma. Tutki-

musmenetelmä valitaan sen perusteella, millaista dataa ongelman ratkaisemiseksi 

tarvitaan ja millaisella analyysimenetelmällä aineisto saadaan parhaiten kerättyä. 

(Walliman 2011, 173.) Tutkimusmenetelmällä tarkoitetaan siis niitä tapoja, joilla tut-

kimusaineisto kerätään ja sitä analysoidaan (Hirsjärvi ym. 2013,183).  

Aineistonkeruumenetelmä 

Aineistonkeruumenetelmänä käytetään tässä tutkimuksessa teemahaastattelua. Tee-

mahaastattelu soveltuu menetelmäksi, kun aiheesta halutaan saada syvällistä tietoa 

(Veal & Burton 2014, 222-223). Haastattelujen avulla halutaan selvittää, miten yrityk-

set ovat kokeneet tapahtuman markkinoinnin vaikuttaneen heidän ostopäätöksiinsä 

sekä lisäksi löytää syitä siihen, minkä takia he ovat ylipäätänsä päätyneet tekemään 

ostopäätöksen.  

Haastattelu on soveltuva metodi tilanteissa, joissa pyritään ymmärtämään ihmisen 

ajattelua, uskomuksia, tunnemaailmaa ja käyttäytymistä (Hirsjärvi ym 2013, 185). Ka-

nanen (2015, 143) toteaa myös, että haastattelu soveltuu aineistonkeruumenetel-

mäksi, kun halutaan tutkia asiakkaiden näkemyksiä ja mielipiteitä uudesta ilmiöstä.  
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Teemahaastattelun avulla saadaan selvitettyä, mitä tutkittava ajattelee ilmiöstä ja 

kuinka hän sen kokee (Kananen 2015, 59). Teemahaastattelulla tarkoitetaan keskus-

telua, joka etenee teemoittain. Teemat on pohdittu ja määritelty etukäteen, ja ne 

ovat yleisluontoisia. (Kananen 2015, 70.)  

Haastattelujen tavoitteena on selvittää, millaisena yritykset kokevat Kasvu Open Kar-

nevaali -tapahtuman markkinoinnin ja esittelypisteen ostoprosessin. Keskustelemalla 

pyritään saamaan selville syitä ostopäätöksen syntymiseen ja selvittämään siihen joh-

taneita tekijöitä. Tarkoituksena on kerätä erilaisia mielipiteitä ja näkemyksiä asiasta, 

jotta tapahtumaa ja sen markkinointia voidaan tulevaisuudessa kehittää sekä näin ol-

len parantaa myös esittelypisteiden myyntiä. 

Wallimanin (2011, 192) mukaan haastattelujen avulla ilmiöstä saadaan syvällisempää 

tietoa kuin kyselylomakkeen avulla, sillä haastattelija voi esimerkiksi kysyä tarkenta-

via kysymyksiä epäselvissä tilanteissa. Tämän tutkimuksen haastatteluissa halutaan 

kuulla asiakkaiden näkemyksiä tapahtumasta ja sen markkinoinnista monipuolisesti 

ja syväluotaavasti yleisten tietojen sijaan. Teemahaastattelu on tutkimusmenetel-

mänä perusteltu, sillä sen avulla voidaan saada syvällistä tietoa ilmiöstä (Veal & Bur-

ton 2014, 222-223). Haastatteluissa syntyneitä vastauksia ja näin ollen koko tutki-

musta voidaan myös hyödyntää tulevaisuudessa yrityksen markkinoinnin kehittämi-

sessä.  

Kanasen (2015, 148) mukaan teemahaastattelu on yksi yleisemmistä tutkimuksen tie-

donkeruumenetelmistä, kun puhutaan kvalitatiivisesta tutkimuksesta. Haastattelut 

voidaan toteuttaa joko ryhmille tai yksilöille tilanteen mukaan. Haastateltaviksi tulee 

valita henkilöitä, joilla on riittävä tietämys aiheesta. Haastatteluja tehdään niin 

kauan, kunnes vastaukset saturoituvat, eikä aiheesta nouse esiin enää uusia, olennai-

sia näkemyksiä. (Saunders & Lewis 2018, 158–165.) Tavoitteena on tehdä haastatte-

luja niin kauan, kunnes ne saturoituvat ja aineistoa on riittävästi tutkimusongelman 

ratkaisemiseksi.  

Haastatteluihin on valittu henkilöitä, jotka ovat olleet mukana esittelypisteen osto-

prosessissa sekä Kasvu Open Karnevaali -tapahtumassa vuonna 2018. Tällä halutaan 

taata se, että haastateltavalla on riittävä tietämys asiasta ja markkinointiprosessi on 
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vielä heillä tuoreessa muistissa. Haastattelut toteutetaan yksilöittäin, jotta luotta-

muksellinen ilmapiiri säilytetään mahdollisimman hyvin ja haastattelija voi keskittyä 

yhden henkilön vastauksiin syvällisemmin.  

Vealin ja Burtonin (2014, 223) mukaan tärkeä osa haastattelun tekoa on siihen val-

mistautuminen. Ennen haastattelua tulee tutustua haastateltavaan ja yritykseen, 

jossa hän työskentelee sekä suunnitella teemat, joista aikoo keskustella. Haastattelu-

paikan tulee olla rauhallinen ja mukava ympäristö, jossa keskustelua voidaan käydä 

häiriöttä. Saundersin ja Lewisin mukaan (2018, 160) haastattelijan tulee olla siististi 

pukeutunut ja ajoissa paikalla. Mikäli haastattelu nauhoitetaan, laitteiden toimivuus 

kannattaa testata etukäteen. Haastattelijan on syytä kiinnittää huomiota myös sii-

hen, miten hänen ilmeensä, eleensä ja kehonkielensä voivat vaikuttaa haastatelta-

vaan sekä kuunnella aktiivisesti haastateltavaa luontevan keskustelun ylläpitämiseksi. 

On myös tärkeää muistaa kunnioittaa haastateltavaa kiittämällä häntä ajasta sekä 

haastattelun aluksi että lopuksi. (Saunders & Lewis 2018, 160.) 

Haastatteluihin valmistaudutaan huolellisesti. Haastattelurunko ja teemat suunnitel-

laan etukäteen ja niiden rakenteesta sekä toimivuudesta keskustellaan. Haastattelija 

tutustuu jokaiseen haastateltavaan ja hänen edustamaansa yritykseen etukäteen, 

jotta tuntee paremmin haastateltavan taustat. Haastattelupaikaksi valitaan rauhalli-

nen ja hiljainen paikka, yleensä haastateltavan yrityksen tiloista. Tällä halutaan taata 

se, että haastatteluun voidaan keskittyä, kyseessä on rauhallinen tila, eikä haastatte-

lua jouduta keskeyttämään ulkoisten seikkojen vuoksi. Haastattelija on haastatte-

luissa ajoissa paikalla ja noudattaa bisnesetiketin mukaista pukeutumista sekä käyt-

täytyy ammattimaisesti.  

Haastattelut nauhoitetaan kahdella laitteella (matkapuhelin ja tietokone) saman ai-

kaisesti laatuvirheiden sekä teknisten ongelmien välttämiseksi. Käytetyt laitteet tes-

tataan etukäteen ja ladataan asianmukaisesti, jotta niitä voi käyttää koko haastatte-

lun ajan keskeytyksettä. Haastattelija kiinnittää huomiota eleisiinsä, ilmeisiinsä ja ke-

honkieleensä sekä pyrkii käyttäytymään mahdollisimman neutraalisti. Tällä pyritään 

siihen, ettei haastattelija vaikuta haastateltavan vastauksiin millään tavalla. Tärkeää 

on kuitenkin myös rohkaisevien eleiden ja ilmeiden käyttö, jotta keskustelu sujuu 

luontevasti ja kysymyksiin saadaan riittävän kattavat ja syvälliset vastaukset. 



11 
 

 

Tyypillistä teemahaastattelulle on se, että haastattelun aihepiirit on määritelty etukä-

teen, mutta kysymyksiä ei ole pohdittu tarkasti. Kysymyksiä voidaan esittää haastat-

telussa vapaasti ja missä tahansa järjestyksessä, kunhan ne käsittelevät valittuja tee-

moja. (Veal & Burton 2014, 222–223.) Kananen (2014, 78) lisää, että teemat tulee va-

lita niin, että niiden aihepiirit kattavat riittävän laajasti koko aiheen ja tarkentavilla 

kysymyksillä päästään perehtymään kaikkiin osa-alueisiin.  

Teemahaastattelu aloitetaan kysymällä yleisiä kysymyksiä edeten haastavampiin ja 

yksityiskohtaisempiin kysymyksiin. Kysymysten avulla pyritään tutkimaan ja ymmär-

tämään ilmiötä monipuolisesti ja syvällisesti. (Kananen 2014, 77.) Jokainen haastat-

telu on erilainen ja synnyttää uusia kysymyksiä tutkijalle, joten tarkoituksena on, 

ettei haastattelurunko ole liian tarkkaan suunniteltu. Tärkeää on toimia joustavasti ja 

luontevassa vuorovaikutuksessa haastateltavan kanssa, tarkan kysymysluettelon seu-

raamisen sijaan. Tavoitteena haastattelussa on käydä kaikki teemat läpi haastatelta-

vien kanssa kattavasti, mutta avoimesti keskustellen. (Saunders & Lewis 2018, 159.) 

Opinnäytetyötä varten tehdyissä haastatteluissa käytetään liitteessä 1 esitettyä tee-

mahaastattelurunkoa. Haastattelurungon tarkoituksena on varmistaa, että haastatte-

lussa käydään kaikki vaadittavat teemat läpi, mutta niitä ei välttämättä käsitellä osoi-

tetussa järjestyksessä. Apuna haastattelun teossa on myös muutamia apukysymyksiä, 

joita käytetään ohjaamaan keskustelua tarvittaessa oikeaan suuntaan. 

Kanasen (2014,74) mukaan tulee myös kiinnittää huomiota kysymysten laatuun. Sul-

jettuja kysymyksiä ja liian nopeaa asiassa etenemistä pitäisi välttää, jotta tietoa saa-

taisiin mahdollisimman paljon haastateltavalta. Haastattelijan on huomioitava, ettei 

johdattele haastateltavan vastauksia tiettyyn suuntaan omilla kysymyksillään. (Kana-

nen 2015, 151). Keskustelun lomassa on hyvä tehdä välillä yhteenvetoja ja tarkenta-

via kysymyksiä, joilla varmistetaan, että haastateltavaa ymmärretään varmasti oike-

alla tavalla. Haastetta teemahaastatteluun tuo se, että kysymyksiä tai niiden järjes-

tystä ei voi suunnitella etukäteen. Haastattelua on tämän vuoksi hyvä harjoitella etu-

käteen ja varmistaa, että kaikki halutut teemat varmasti käsitellään, haastatteluti-

lanne sujuu jouhevasti ja aikataulutus onnistuu. (Saunders & Lewis 2018, 163–165.) 

Haastatteluja ennen pohditaan sopivia kysymyksiä ja kysymyssanoja, joista tehdään 

haastattelijalle apulista haastatteluun käytettäväksi. Haastattelija kiinnittää erityistä 

huomiota kysymysten asetteluun ja pyrkii kysymään ainoastaan avoimia kysymyksiä 



12 
 

 

johdattelun tai vastauksiin vaikuttamisen ehkäisemiseksi. Haastatteluun pyritään luo-

maan kiireetön tuntu ja haastateltavalle annetaan aikaa pohtia vastauksiaan rau-

hassa, hiljaisuudessakin. Epäselvissä vastauksissa kysytään lisäkysymyksiä tai varmis-

tetaan toistamalla vastaus, että haastattelija on ymmärtänyt vastauksen oikein. 

Haastattelun tekoa harjoitellaan etukäteen, jolla varmistetaan tilanteen sujuvuus. 

(Kananen 2011, 54–56.) 

Haastattelijan tulee luoda mukava ja avoin ilmapiiri, mutta hän ei saa johdatella 

haastateltavaa (Hirsjärvi ym. 2013, 206). Tähän on pyritty kertomalla haastateltavalle 

tutkimuksen luotettavuudesta ja siitä, että yksittäistä vastaajaa tai hänen edusta-

maansa yritystä ei voida tunnistaa lopputuotoksesta. Haastateltavalle kerrotaan 

myös, että haastattelija toimii vaitiolovelvollisuuden alaisena ja haastattelun nauhoit-

teet hävitetään asianmukaisesti heti, kun niitä ei enää opinnäytetyön kannalta tar-

vita. Suostumus ja ymmärrys näihin seikkoihin varmistetaan pyytämällä jokaiselta 

haastateltavalta allekirjoitus haastattelusuostumukseen (liite 2), jossa asiat on käyty 

läpi myös kirjallisesti.  

Haastattelija pyrkii omalla olemuksellaan ja elekielellään viestimään rennosta ja posi-

tiivisesta ilmapiiristä, sekä luomaan luottamusta haastateltavaan jutustelemalla 

aluksi mukavia ja etenemällä aiheissa helposta haastavampaan. Haastattelija tulkit-

see haastateltavan eleitä, ilmeitä ja kehonkieltä ja pyrkii havaitsemaan, mikäli jokin 

kysymys tulee asetella eri tavalla tai tarvitsee lisäselvennystä. Positiivisuuden ja avoi-

men kehonkielen avulla haastattelija pyrkii mukavan ilmapiirin luomiseen, jotta haas-

tattelija uskaltaa vastata kysymyksiin mahdollisimman avoimesti ja rehellisesti.  

Haastattelu on tehokkainta tehdä kasvokkain, jolloin voidaan parhaiten hyödyntää 

kehon kieltä ja haastateltava varmasti kuulee kysymykset selkeästi. Kasvokkain haas-

tattelemalla vältytään myös teknisten yhteysongelmien aiheuttamilta haasteilta. Tee-

mahaastattelu voidaan kuitenkin toteuttaa myös puhelimitse tai esimerkiksi Skypen 

välityksellä, mutta silloin menetetään paljon ele- ja kehonkielestä, mikä lisää väärin-

ymmärrysten riskiä. (Saunders & Lewis 2018, 165.) Kananen (2015, 145) tuo myös 

esiin, että erilaisten ohjelmistojen käyttö vaatii niiden toimintaan perehtymistä ja on 

mahdollista, etteivät laitteistot ole kaikkien yritysten käytössä. Kaikki haastattelut to-

teutetaan opinnäytetyössä kasvokkain, jotta vältytään teknisiltä ongelmilta ja vuoro-

vaikutuksesta saadaan mahdollisimman lämmintä, aitoa ja yksiselitteistä. 
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Keskustelu kannattaa äänittää litteroinnin helpottamiseksi ja jotta tilanteessa on hel-

pompi olla läsnä sekä kuunnella aktiivisesti haastateltavaa (Saunders & Lewis 2018, 

162). Mikrofonien käyttöä voi harkita, mikäli niiden käyttö on mahdollista, äänenlaa-

dun takaamiseksi. Kaikki laitteet kannattaa testata etukäteen ja valmistautua myös 

tekemään muistiinpanoja tarvittaessa. (Creswell 2016, 132-133.) Haastattelun alussa 

haastateltavalle voi antaa täytettäväksi suostumuslomakkeen, jolla varmistetaan, 

että hän ymmärtää oikeutensa ja hyväksyy keskustelun äänittämisen sekä vastauk-

sien käyttötarkoituksen. Samalla sovitaan esimerkiksi siitä, että tarvittaessa voidaan 

olla yhteydessä uudelleen tarkentavien vastausten tai jopa uuden haastattelun saa-

miseksi. (Saunders & Lewis 2018, 162.) Haastattelut äänitetään kahdella laitteella, 

jotka on testattu etukäteen. Jokainen haastateltava allekirjoittaa ennen haastattelua 

suostumuslomakkeen. (ks. liite 2) Ennen haastattelua keskustellaan sopimuksen eh-

dot vielä läpi sanallisesti ja sovitaan uusintahaastattelun mahdollisuudesta. Kaikki 

haastateltavat saavat haastattelijan yhteystiedot, mikäli haluavat kysyä jotakin tai 

tarkistaa omia lausuntojaan. 

Äänityksessä kuuluvat myös äännähdykset ja äänenpainot, joilla saattaa olla merki-

tystä keskustelua analysoidessa. Haastattelua äänitettäessä kaikki puhe saadaan tal-

teen, joten siihen on myös mahdollista palata jälkeenpäin. Näin ollen aineistoa voi-

daan hyödyntää jälkikäteen myös muissa tutkimuksissa helpommin. (Walliman 2012, 

194.)  

Kananen (2015, 156) lisää, että muistiinpanojen tekeminen saattaa viedä turhaan ai-

kaa ja huomiota haastattelusta. Haastateltava voi myös virheellisesti tulkita muistiin 

kirjattavien asioiden olevan muuta keskustelua merkittävämpää, mikä ohjaa keskus-

telua helposti väärään suuntaan. Veal ja Burton (2014, 226) tuovat toisaalta esiin 

myös, että nauhoitus ei ole aina mahdollista esimerkiksi, jos haastateltava ei anna tä-

hän lupaa. Näissä tilanteissa muistiinpanojen tekeminen onkin välttämätöntä. Kai-

kilta haastateltavilta on kysytty haastattelusta sovittaessa, että keskustelun äänittä-

minen sopii heille. Haastattelijalla on mukanaan kuitenkin myös muistiinpanoväli-

neet, mikäli haastateltava muuttaa mieltään. 
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Haastateltavien valintamenetelmä 

Creswellin (2016, 109-110) mukaan laadullisessa tutkimuksessa haastatteluihin vali-

taan ne henkilöt, joilla on paras tieto tutkitusta aiheesta. Haastateltavien valitsemi-

sessa ja löytämisessä voidaan hyödyntää eri tapoja. Potentiaalisia haastateltavia voi-

daan etsiä esimerkiksi mainoksella sosiaalisessa mediassa, keskustelemalla verkosto-

jen kanssa tai lähettämällä kutsu sähköpostitse kiinnostaville henkilöille.  Haastatelta-

via saattaa olla hyvinkin paljon ja on syytä pohtia, millä perustein haastateltavat vali-

taan. Kanasen (2015, 144) mukaan sopivien haastateltavien löytäminen saattaa vaa-

tia jopa tutkimuksen tekoa. Tärkeintä on valita haastattelun henkilöitä, jotka tuntevat 

ilmiön mahdollisimman hyvin.  

Tähän tutkimukseen haastateltaviksi on valittu yrittäjiä, jotka ovat ostaneet yrityksel-

leen esittelypisteen vuoden 2018 Kasvu Open Karnevaaliin. Valitut henkilöt ovat ol-

leet mukana esittelypisteen ostoprosessissa. Henkilöt ovat aidosti kiinnostuneita 

osallistumaan tutkimukseen, mikä nähdään positiivisena haastattelujen teon kan-

nalta. Valinnat haastateltavista tehtiin keskustelemalla yrittäjien kanssa Kasvu Open 

Karnevaali -tapahtumassa lokakuussa 2018 sekä toimeksiantajan toiveita kuunnellen. 

Haastateltaviksi on pyritty valitsemaan Karnevaalissa eri rooleissa toimineita yrityk-

siä, jotta kokemuspohja olisi mahdollisimman laaja.   

Haastateltavien määrää on vaikea määritellä etukäteen, sillä haastattelujen tekemi-

nen lopetetaan vasta, kun vastaukset alkavat saturoitua. Apuna määrän arvioinnissa 

voi käyttää aiheesta aiemmin tehtyjä, samankaltaisia tutkimuksia. Haastatteluja jat-

ketaan niin kauan, kuin vastaukset tarjoavat aiheesta uutta tietoa, eivätkä vastaukset 

toista toisiaan. (Creswell 2016, 110.) Joissakin alan kirjoissa on mainittu sopivaksi 

haastattelumääräksi 10–15 haastateltavaa, mutta määrä on aina tutkimuskohtaista. 

Tärkeintä on ratkaista ongelma laaja-alaisesti ja tämä vaatii aineiston jatkuvaa analy-

sointia, jotta vastauksien toistuminen voidaan havaita ajoissa. Haastattelun tekoon 

liittyy myös haasteita. Kyseessä on aikaa vievä menetelmä, sillä haastattelut kestävät 

vähintään puoli tuntia, yleensä lähemmäs muutamaa tuntia. Lisäksi haastattelijan 

ammattitaidolla on paljon merkitystä tuloksien kannalta. (Kananen 2015, 146.) 
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Haastatteluja tehtäessä saturoitumista alettiin havaita jo neljännen haastattelun jäl-

keen, mutta haastatteluja päätettiin kuitenkin vielä jatkaa lisätiedon saamiseksi. Tä-

män jälkeen uutta tietoa ei kuitenkaan juurikaan enää tullut esiin, vaan samat asiat 

alkoivat toistua haastattelu haastattelulta. Lisäksi todettiin, että vastaus tutkimusky-

symyksiin on saatu riittävällä tasolla. Tämän takia haastattelujen tekeminen päätet-

tiin lopettaa kuudennen haastattelun jälkeen.  

Aineiston analyysimenetelmät 

Kuviossa 1 on kuvattu, kuinka aineiston analyysiprosessi etenee laadullisessa tutki-

muksessa Ruusuvuoren, Nikanderin ja Hyvärisen (2010) mukaan. 

 

 

  

Kuvio 1. Aineiston analyysiprosessi (Ruusuvuori ym. 2010, 12, muokattu) 

 

 

Kun tutkimus on suunniteltu ja aineisto kerätty, haastatteluäänite litteroidaan ja ryh-

dytään rajaamaan materiaalia. Rajaus tulee olla perusteltu, esimerkiksi tutkimuson-

gelmaan peilaten. Aineiston rajauksen jälkeen sitä voidaan alkaa luokittelemaan esiin 
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nousevien teemojen perusteella. Tutkijan tulee keskittyä siihen, millaisia asioita ai-

neistosta tulee etsiä, jotta tutkimuskysymyksiin vastataan riittävän laajasti. (Ruusu-

vuori, Nikander & Hyvärinen 2010, 12-19.) Hirsjärven ja muiden (2013) mukaan laa-

dullisen aineiston analyysi alkaa yksittäisten havaintojen keräämisestä, joista kooste-

taan laajempia kokonaisuuksia. Aineistosta poimitaan oleelliset asiat määriteltyjen 

teemojen mukaisesti, luokitellaan niitä ja kehitellään niistä erilaisia ratkaisuja tutki-

musongelmaan. (Hirsjärvi ym. 2013, 266-267.) 

Haastatteluaineisto litteroidaan eli muutetaan tekstimuotoon sen analysoinnin hel-

pottamiseksi. Tässäkin voidaan erottaa erilaisia tapoja: hyvin karkeasta, yksityiskoh-

taiseen sekä haastateltavan eleet huomioivaan litterointitapaan. (Kananen 2015, 

160.) Litteroinnissa voidaan käyttää erilaisia tehosteita ja välimerkkejä esimerkiksi 

selventämään äänensävyjen käyttöä tai sitä kuka puhuu missäkin vaiheessa keskuste-

lua (Saunders & Lewis 2018, 204). 

Aineisto analysoidaan litteroinnin jälkeen lukemalla teksti useampaan kertaan, tiivis-

tämällä sekä luokittelemalla sitä. Tekstistä pyritään löytämään ratkaisu tutkimuson-

gelmaan analysoimalla ja pohtimalla sen sisältöä eri näkökulmista. (Kananen 2015, 

160–170.) Tekstistä etsitään yhteneväisiä aiheita, joista eri haastateltavat voivat pu-

hua eri sanoin. Aineistoa pyritään tällä tavoin pelkistämään eli toisin sanoen teksti 

abstrahoidaan. (Kananen 2014, 99–100.)  

Saunders & Lewis (2018, 202–205) lisäävät, että analyysissä voidaan hyödyntää myös 

erilaisia tietokoneohjelmistoja. Tärkeintä on heidän mukaansa muodostaa kirjalli-

suuskatsauksen pohjalta näkemyksiä, joiden todenperäisyyteen etsitään vastausta 

analysoimalla haastatteluaineistoa. Kvalitatiiviselle tutkimukselle on tyypillistä, että 

näkemykset muokkautuvat tutkimuksen myötä tutkijan saadessa lisätietoa ilmiöstä. 

Samalla tutkija arvioi analyysien myötä, milloin vastaukset alkavat saturoitua ja haas-

tatteluja ei ole enää tarpeen tehdä. Kanasen (2014, 98) mukaan tutkijan tulee analy-

soida saatu aineisto viipymättä ja arvioida sen jälkeen tarvitaanko lisäkysymyksiä tai 

lisää aineistoa yleisesti. Tutkija pohtii, vastaako jo kerätty aineisto asetettuihin tutki-

muskysymyksiin riittävällä tasolla. Mikäli aineistosta ei nouse uusia näkemyksiä ja 

tutkimusongelmaan on saatu ratkaisu, aineiston kerääminen voidaan lopettaa.  
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Aluksi haastattelut litteroitiin sanatarkasti omiin dokumentteihinsa. Eleitä tai ilmeitä, 

eikä äännähdyksiä huomioitu litteroinnissa, sillä sen ei nähty olevan asian kannalta 

merkittävää. Tämän jälkeen vastauksista etsittiin haastattelurungon mukaisten tee-

mojen alle sopivia vastauksia teemoittelemalla tekstiä erilliseen dokumenttiin eli tee-

makortistoon. Tästä teemoittelusta jätettiin pois asiaankuulumaton keskustelu, jota 

oli esimerkiksi haastattelujen alussa ja lopussa mukavan tunnelman luomiseksi, sekä 

muu epärelevantti materiaali. Jokaisen teeman alle kerättiin vastauksia kaikilta haas-

tatelluilta. Haastateltujen vastaukset värikoodattiin vastaajien erottamisen helpotta-

miseksi. Teemoittelu koettiin hyväksi analyysimenetelmäksi, sillä haastattelun poh-

jana oli toiminut teemahaastattelurunko, jonka pohjalta oli luonteva lähteä luokitte-

lemaan vastauksia ja analysoimaan tuloksia.  

Tyypittelyn avulla vastauksista pyrittiin löytämään yleisiä näkemyksiä asetettuihin ky-

symyksiin. Apuna yleistyksessä käytettiin esimerkiksi lausuntojen esiintyvyyden laske-

mista. Vastaajista laskettiin myös jonkin verran osuuksia, esimerkiksi montako vas-

taajista oli ollut aiemmin tapahtumassa ja kuinka moni oli ensimmäistä kertaa pai-

kalla. Tyypittely koettiin myös sopivaksi analyysimenetelmäksi, sillä oli havaittavissa, 

että haastateltavat ovat olleet asioista samaa mieltä, jolloin yleistyksiä on mahdol-

lista ja mielekästä tehdä. 

Näistä vastauksista koostettiin yleistyksiä kaikkien haastateltujen mielipiteistä ja li-

säksi käytettiin suoria lainauksia, joissa asia oli esitetty selkeästi yhden henkilön nä-

kökulmasta. Sitaatit tiivistivät tehokkaasti asiaa, jonka selittäminen olisi muuten ollut 

monimutkaisempaa ja elävöittivät hyvin tekstiä. Suorat lainaukset tuovat myös selke-

ämmin esiin haastateltujen persoonan ja mahdollistavat tunteidenilmaisun parem-

min. 

Tuloksia koostettaessa löydettiin myös uusia teemakokonaisuuksia, jotka kuvasivat 

paremmin vastauksia edellisten sijaan, jonka pohjalta tehtiin uudelleen teemoittelua. 

Tämä tehtiin, jotta teemat kuvaisivat paremmin lausuntojen sisältöjä. Tuloksena saa-

tiin koonti haastatteluista, jonka avulla onnistuttiin löytämään vastaukset asetettui-

hin tutkimuskysymyksiin. Tämän jälkeen tuloksia ryhdyttiin analysoimaan, jonka pe-

rustella voitiin tuottaa erilaisia johtopäätöksiä ja kehitysehdotuksia toimeksiantajan 

käyttöön. 
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Tutkimuksen luotettavuusanalyysi 

Tutkimuksen luotettavuutta tulee pohtia jo suunnitteluvaiheessa. Laadullisessa tutki-

muksessa luotettavuuden arviointi on haasteellisempaa, sillä tarkkoja kriteerejä sii-

hen ei ole määritelty, toisin kuin määrällisessä tutkimuksessa. Tutkimuksen luotetta-

vuutta voidaan arvioida luotettavuusmittareilla: validiteetilla ja reliabiliteetilla. (Kana-

nen 2014, 146–147.) 

Validiteetti tarkoittaa, että tutkimus on tehty oikeilla menetelmillä siitä aiheesta, 

josta oli tarkoituskin. Tutkimusmenetelmät ja saadut tutkimuslöydökset koskevat en-

nalta määriteltyä aihetta ja ovat laadukkaita. (Kananen 2014, 146–147.) Hirsjärven ja 

muiden (2013, 231–233) mukaan validius laadullisissa tutkimuksissa on haasteelli-

sempaa määrittää. Kvalitatiivisen tutkimuksen validiutta arvioidessa voidaan tarkas-

tella esimerkiksi sitä, kuinka luotettavana lopputuloksia ja aineistonkeruumenetelmiä 

voidaan pitää. Saatuja tuloksia verrataan siihen, miten laadukkaasti tutkija on onnis-

tunut kertomaan mahdollisista luotettavuuteen vaikuttavista tekijöistä tutkimuspro-

sessin aikana. Näitä voivat olla esimerkiksi haastattelutilan haasteet tai tutkijan teke-

mät analysointivirheet. Kaikki toiminta tutkimuksen aikana on pystyttävä perustele-

maan ja selittämään tarkasti, jotta tutkimuksen luotettavuutta voidaan analysoida. 

Stokesin (2011, 131) mukaan validiteetilla voidaan tarkoittaa myös sitä, ovatko tulok-

set uskottavia ja saavutettiinko tutkimukselle asetetut tavoitteet.  

Tässä tutkimuksessa validiteetti varmistetaan sillä, että tutkimusasetelma on tarkoin 

pohdittu ja sen laadukkuudesta on keskusteltu eri opettajien kanssa, sekä tutustuttu 

teoreettisesti siihen millainen hyvä tutkimusasetelma on. Aineistonkeruu- ja analyysi-

menetelmät on mietitty tarkasti samalta pohjalta ja niiden soveltuvuutta pohdittu 

yhdessä ohjaajan kanssa teoreettiseen materiaaliin tukeutuen. Tutkimuksentekopro-

sessi on selostettu tarkasti ja mahdolliset ongelmakohdat analysoidaan luotettavuu-

den arvioimiseksi. Kaikki valinnat tutkimusasetelmaa koskien perustellaan niistä ker-

rottaessa.  

Reliabiliteetti tarkoittaa, että toinen tutkija voi saavuttaa samat tulokset toteutta-

malla tutkimus uudelleen samalla tavalla. Hirsjärven ja muiden (2013, 231) mukaan 

reliabiliteetti voidaan myös määritellä niin, että tutkimus antaa tuloksia, jotka eivät 

ole sattumanvaraisia. Tärkeää on myös se, että datasta on helposti havaittavissa, 
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kuinka tutkija on päätynyt saamiinsa johtopäätöksiin (Saunders & Lewis 2018, 134–

135). 

Tutkimuksen luotettavuuteen voi vaikuttaa haastattelussa se, että haastateltava 

saattaa vastata kysymyksiin niin kuin hän olettaa, että olisi suotavaa. On myös huo-

mioitava haastattelutilanteen erikoisuuden vaikutus vastauksiin: toisenlaisessa tilan-

teessa vastaukset voisivat olla erilaisia. (Hirsjärvi ym. 2013, 207.) Haastattelija ei saa 

ottaa kantaa vastauksiin, vaan hänen tulee pysytellä mahdollisimman neutraalina 

koko haastattelun ajan. Omaan elekieleenkin tulee kiinnittää huomiota, koska sillä 

saattaa olla myös vaikutusta vastaajaan. Tutkijan tulee pyrkiä saamaan muutakin 

kuin yleisluontoisia vastauksia ilmiön ymmärtämisen syventämiseksi. Tämä voidaan 

saavuttaa luomalla luottamuksellinen suhde haastateltavaan ja kysymällä tarkentavia 

kysymyksiä. (Kananen 2014, 81–82.) 

Haasteita tutkimuksen luotettavuuteen tuo myös se, että haastattelijan on aina tul-

kittava haastateltavan puhetta ja se on harvoin yksiselitteistä. Tästä syntyykin väärin-

ymmärrysten ja – tulkintojen mahdollisuus. Joissakin tilanteissa voi olla syytä myös 

tulkita haastateltavan non-verbaalista viestintää ja merkityksiä sanottujen sanojen 

takana. Haastattelijan taidot saattavat myös vaikuttaa tutkimustuloksiin. Sillä millai-

sen ilmapiirin haastattelija onnistuu luomaan, on merkitystä esimerkiksi sen kan-

nalta, kuinka henkilökohtaisia asioita haastateltava kertoo. Kysymystenasettelu vai-

kuttaa myös paljon siihen millaisia vastauksia onnistutaan saamaan. Lisäkysymyksillä 

keskustelua voidaan ohjata oikeaan suuntaan ja varmistaa, että haastateltava on tul-

lut oikein ymmärretyksi. On tärkeää kuitenkin edetä keskustelussa haastateltavan eh-

doilla ja pyrittävä lähinnä kuuntelemaan, keskustelua liikaa ohjaamatta. (Kananen 

2015, 71–76.)  

Tutkimuksen luottavuus varmistetaan siten, että haastattelija pyrkii pysyttelemään 

mahdollisimman neutraalina koko haastattelun ajan ja antaa haastateltavalle tilaa 

kertoa omista näkemyksistään kiireettä. Haastattelija kiinnittää huomiota omaan ke-

honkieleensä ja pitää sen positiivisuutta ja avoimuutta viestivänä. Tavoitteena on 

reagoida jokaiseen vastaukseen kannustavasti, mutta neutraalisti ilman, että oma nä-

kemys asiasta olisi huomattavissa. Haastattelija kuuntelee aktiivisesti, eikä täytä 

haastateltavan hiljaisiakaan pohdintahetkiä omilla kommenteillaan. Epäselvissä tilan-

teissa toistetaan vastaus tai kysytään lisäkysymyksiä. Haastattelija kannustaa omalla 
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ele- ja kehonkielellään vastaajaa jatkamaan puhettaan. Tavoitteena on osoittaa aktii-

visen kuuntelun merkkejä esimerkiksi nojautumalla kevyesti haastateltavaa kohti, 

nyökkäilemällä sekä hymyilemällä.  

Haastattelija harjoittelee haastatteluja ammattitaitonsa kehittämiseksi ja on tutustu-

nut ennen haastatteluja huolellisesti siihen, miten laadukas haastattelu toteutetaan. 

Haastattelijalla on mukanaan lista kysymyssanoista, joita kannattaa käyttää, jotta ky-

symyksistä saadaan muotoiltua avoimia. Kysymyksenasetteluun kiinnitetään erityistä 

huomiota ja pyritään luomaan haastatteluun luottamuksen ilmapiiri.  

2.3 Toimeksiantajan esittely 

Toimeksiantajana opinnäytetyössä toimii Kasvu Open Oy, joka järjestää vuosittain 

Kasvu Open Karnevaali- tapahtuman. Kasvu Open Oy on vuonna 2016 perustettu 

suomalainen yritys, joka toimii liikkeenjohdon konsultoinnin alalla. Yritys on lähtöisin 

Jyväskylästä ja sen liikevaihto on ollut vuonna 2017 607 000 euroa. Toimitusjohtajana 

yrityksessä toimi vuonna 2018 Uljas Valkeinen. Uudeksi toimitusjohtajaksi valittiin 

Jaana Seppälä, joka aloittaa työssään syyskuussa 2019. Kevään 2019 ajan Seppälä toi-

mii yrityksen varatoimitusjohtajana. (Lehtinen. 2019.) Vuonna 2017 yritys on työllis-

tänyt 5 henkilöä. (Kasvu Open Oy n.d.)  

Yrityksen toiminta on saanut alkunsa jo vuonna 2011. Tällöin perustettiin ohjelma, 

jossa yrittäjät kehittivät toimintaansa asiantuntijoiden kanssa haasteistaan keskustel-

len. Ohjelma kehitettiin yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun 

kanssa Keski-Suomen kauppakamarissa. Vuonna 2016 yritys jatkoi toimintaansa osa-

keyhtiönä, ja nykyään Kasvu Open Oy:stä suurimman osan omistaa Keski-Suomen 

kauppakamari ja Jykes Oy. Osakkaina yrityksessä toimivat lisäksi Kasvun Roihu Oy ja 

Aava & Bang Oy, jotka vastaavat maanlaajuisesti toimivien Kasvun Polkujen organi-

soinnista. (Pietarila 2016.) 

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö myönsi Kasvu Open Oy:lle kansainvälistymispal-

kinnon yhteisökategoriassa presidentinlinnassa marraskuussa 2018. Kyseessä on vuo-

sittain myönnettävä palkinto, jonka saa suomalainen, kansainvälisesti menestynyt 
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yritys tai yhteisö. (Pietarila 2018b) Kasvu Open Oy on myös huomioitu kansainväli-

sellä tasolla, sillä yritys palkittiin yritysten kansainvälistymisen tukemisesta marras-

kuussa 2018 Itävallassa järjestetyssä SME Assembly -tapahtumassa. (Pietarila 2018a) 

Kasvu Open Oy:n Kasvupolku on koko Suomen laajuisesti toimiva yritysten sparraus-

ohjelma, joka on suunnattu kasvua tavoitteleville pienille ja keskisuurille yrityksille. 

Vuosittain mukana on 450 yritystä eri toimialoilta. Sparrausohjelman tavoitteena on 

kehittää yrityksen liiketoimintaa sekä voimistaa sen kasvua vuoden mittaisen ohjel-

man avulla. Ohjelma on yritykselle maksuton, kuten myös Kasvu Open Karnevaali -

tapahtuma, joten sponsorien merkitys on suuressa roolissa tapahtuman kannatta-

vuutta arvioidessa. (Suomen suurin yritysten kasvun sparrausohjelma. n.d.) Vuonna 

2018 mukaan kasvun sparrausohjelmaan haki yli 800 yritystä, joista jatkoon valittiin 

411. Näistä sata parasta yritystä pääsi mukaan Kasvu Open Karnevaalin finaaliin. 

(Lehtinen 2018.) 

Kasvu Open Karnevaali järjestetään vuosittain Jyväskylässä lokakuussa. Tapahtuma 

kestää kaksi päivää, joiden aikana verkostoidutaan ja finaaliin päässeet yritykset esit-

täytyvät sekä saavat lisäsparrausta viimeiseen myyntipuheeseensa. Toisena tapahtu-

mapäivänä valitaan Suomen parhaat kasvuyritykset sadan finalistin joukosta ja jatke-

taan verkostoitumista iltajuhlan merkeissä. (Kasvu Open prosessi n.d.) 

Koko tapahtuman ajan yrittäjät voivat tavata toisiaan ja tutustua yrityksiin myös esit-

telypisteillä. Kovakosken (2018) mukaan tavoitteena Kasvu Openilla on myydä tapah-

tumaan noin 100–130 esittelypistettä ja vuonna 2018 niitä on myyty yhteensä 52 kpl: 

42 yrityksille, sekä 10 esittelypistettä tapahtuman kumppaneille. Tavoitteena on kas-

vattaa tapahtuman suosiota yleisesti ja sen myötä lisätä myös esittelypisteiden 

myyntiä. Lokakuussa 2018 yritys julkistikin, että seuraavan vuoden 2019 pääpalkinto 

tulee olemaan miljoona euroa, mikä varmasti houkuttelee lisää yrityksiä mukaan toi-

mintaan. (Lehtinen 2018.) 
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3 Tapahtumamarkkinointi 

3.1 Tapahtuma 

Tapahtuma voidaan määritellä väliaikaiseksi ja tarkoituksenmukaiseksi ihmisten ko-

koontumiseksi. Tapahtumille on tyypillistä olla ainutlaatuisia, hetkellisiä, rituaalin-

omaisia ja ihmisiä yhdistäviä. Tapahtumalla voi olla tarkoin määritelty alkamis- ja lop-

pumisaika tai se saattaa olla suunnittelematon ja yllättävä. (Bladen, Kennell, Abson & 

Wilde 2012, 3–4.) Ferdinandin ja Kitchinin (2017, 95) mukaan Allen (2000) määritte-

lee tapahtuman olevan tietynlainen esitys, rituaali, näytös tai juhla. Raj, Walters ja 

Rashid (2017, 5) määrittelevät puolestaan tapahtuman olevan yksinkertaisesti toi-

mintaa, jolla on tavoite. Tapahtuman tavoite voi olla taloudellinen: esimerkiksi liike-

vaihdon tai kävijämäärien kasvattaminen tai vaikeammin tutkittavissa oleva: esimer-

kiksi ilon tuottaminen ja brändi-imagon vahvistaminen. Yhteisöllisyys ja vuorovaikut-

teisuus ovat aina tärkeä osa tapahtumaa oli kyse sitten pienestä paikallis- tai valta-

vasta maailmanlaajuisesta tapahtumasta.  

Goldblatt (2002) on Ferdinandin ja Kitchinin (2017, 95) mukaan määritellyt neljä eri 

tarkoitusta tapahtumille: juhla, markkinointi, koulutus tai jälleennäkeminen. Yritysta-

pahtumia voivat olla esimerkiksi messut, verkostoitumistapahtumat, konferenssit, 

kokoukset, media- ja pressitilaisuudet, tuotelanseeraukset, näyttelyt tai markkinoin-

titilaisuudet (Taylor 2011, 538). Koulutuksellisten tapahtumien määrä kasvaa koko 

ajan ja näissä tapahtumissa on tavoitteena verkostoitua tai kehittyä ammatillisesti. 

Markkinointimielessä järjestetyllä tapahtumalla voi olla tavoitteena esimerkiksi kas-

vattaa yrityksen myyntiä tai herättää kiinnostusta yritystä kohtaan alalla. (Ferdinand 

& Kitchin 2017, 94–95.)  

3.2 Tapahtumamarkkinoinnin erikoispiirteet 

Tapahtumamarkkinointi voidaan määritellä Rajin ja muiden (2017, 205) mukaan joh-

tamisprosessiksi, jolla pyritään saavuttamaan yrityksen tavoitteet tutkimalla ja täyt-

tämällä tapahtumaan saapuvien asiakkaiden toiveet. Bladen ja muut (2012, 163) 

määrittelevät tapahtumamarkkinoinnin olevan prosessi, jonka avulla pyritään ym-
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märtämään potentiaalisia asiakkaita kokonaisvaltaisesti paremmin, jotta heille voi-

daan tuottaa tarpeet ja tavoitteet täyttävä tapahtuma. Tärkeää on huomioida myös 

se, että asiakassuhteet pyritään säilyttämään kehittämällä tapahtumaa ja sen markki-

nointia jatkuvasti.  

Tapahtumamarkkinoinnilla voidaan tarkoittaa joko itse tapahtuman markkinoinnilla 

yrityksille tai tapahtumaan osallistuvien yritysten ja heidän tuotteidensa markkinoin-

tia osallistujille. Markkinoinnin perusperiaatteita voidaan soveltaa myös tapahtuma-

markkinointiin. Erityisenä piirteenä on kuitenkin tapahtumamarkkinoinnin vuorovai-

kutteisuus: osallistujat markkinoivat myös omaa yritystään ja tuotteitaan tapahtu-

massa, vaikka eivät olekaan osallistuneet itse tapahtuman järjestämiseen. (Ferdinand 

& Kitchin 2017, 146–147.) Vallon ja Häyrisen (2012, 19–20) mukaan tapahtumamark-

kinointia voidaan kuvailla toiminnaksi, joka yhdistää yrityksen ja sen kohderyhmät 

itse tapahtumassa. Tapahtumamarkkinoinnin avulla pyritään vahvistamaan yrityksen 

imagoa ja brändiä suunnitelmallisesti osana muuta markkinointia. 

Tapahtumamarkkinointi on nykyisin tärkeä osa yritysten markkinointistrategiaa. Yksi 

tärkeimmistä syistä, miksi yritykset osallistuvat tapahtumiin, on potentiaalisten asiak-

kaiden ja yhteistyökumppaneiden tapaaminen eli toisin sanoen verkostoituminen. 

Samalla halutaan lisätä oman yrityksen tunnettavuutta ja vahvistaa brändi-imagoa. 

(Ferdinand & Kitchin 2017, 146-147) Vallon ja Häyrisen (2012, 21) mukaan tapahtu-

majärjestäjän onkin pohdittava, kuinka suurestakin tapahtumasta saa aidosti vuoro-

vaikutteisen.  

Markkinoinnin kannalta tapahtuma voidaan rinnastaa enemmänkin palveluun kuin 

tuotteeseen. Näin ollen tapahtuman markkinointia suunnitellessa on syytä laatia 

markkinointisuunnitelma, joka voi pohjautua esimerkiksi 7 P:n malliin (ks. kuvio 2).  
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Kuvio  2 Tapahtuman markkinointimix (Levens 2014, 314, muokattu) 

 

 

Haasteita tapahtumamarkkinointiin tuo se, että markkinointi tulee suunnata usein 

sekä sponsoreille, esittelijöille että tapahtumaan saapuville asiakkaille. Tämän lisäksi 

itse tapahtuman tulisi olla sen järjestäjälle taloudellisesti kannattava. (Ferdinand & 

Kitchin 2017, 148–149.)  

Tapahtumamarkkinoinnissa on erityisen tärkeää ymmärtää, mikä tapahtumassa hou-

kuttaa asiakkaita (Bladen 2012, 170–171). Yrityksen tavoitteena voi olla esimerkiksi 

syventää asiakassuhteita tai esitellä uusi tuote tai palvelu. Tapahtuma on hyvä tilai-

suus saada palautetta tuotteen toimivuudesta ja tavata potentiaalisia asiakkaita. 

(Hall 2017, 259.) Monesti asiakkaat haluavat myös jotakin konkreettista itselleen 

muistoksi tapahtumasta, mikä toimii samalla erinomaisena mainoksena yritykselle. 

Tapahtuma on luonteeltaan kertakäyttöinen, ja se kulutetaan samalla kun se tuote-

taan, joten tämän vuoksi huolellinen suunnittelutyö on äärimmäisen tärkeää. Tapah-

tuman alkaessa myyntityö on jo tehty ja mahdollinen myyntitulo menetetty tyhjien 

paikkojen muodossa. (Bladen 2012, 170–171.) 
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Preston (2012) korostaa, että tapahtuman tulee olla elämyksellinen ja unohtumaton 

kokemus asiakkaille, jotta he ovat valmiita maksamaan siitä. Tämän varmistamiseksi 

tulee määritellä tavoitteet siitä, millaisen elämyksen yritys haluaa asiakkailleen tar-

jota. Tärkeää on myös tehdä taustatutkimusta asiakkaiden toiveista ja tutkia esimer-

kiksi haastattelujen avulla, millainen asiakaskokemus heille on jo syntynyt aiemmissa 

tapahtumissa.  

3.3 Tapahtumamarkkinointiprosessi 

Ferdinandin ja Kitchinin (2017, 151-156) mukaan Beunk ja Älmeby (2009) esittävät, 

että tapahtumamarkkinointistrategian laatimisessa tulisi huomioida kuusi asiaa. (Ks. 

kuvio 3.)  

 

 

 

Kuvio  3 Tapahtumamarkkinointistrategian laatimisen kuusi askelta 

 

 

Ensimmäiseksi on tärkeää tutkia ja ymmärtää omaa markkinaansa ja kohderyh-

määnsä. Kohderyhmää voidaan analysoida esimerkiksi PESTE- tai SWOT- analyysin 

1.Markkinan ja kohderyhmän syvällinen tuntemus

2. Selkeiden tavoitteiden asettaminen

3. Viestintästrategian laatiminen

4. Markkinointimixin suunnitteleminen

5. Markkinointistrategian toteuttamissuunnitelma

6. Palautteen keräys, käsittely ja toiminnan kehittäminen 
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avulla. Analyysi auttaa määrittelemään alan kilpailijat, tapahtuman kohderyhmän ja 

sen koon, pohtimaan alan trendejä markkinoinnin saralla sekä sitä millaisin keinoin 

kohderyhmän voisi parhaiten tavoittaa. (Ferdinand & Kitchin 2017, 151–156.) Raj ja 

muut (2017, 204–205) korostavat myös markkinoiden ja kohderyhmän tuntemuksen 

merkitystä asiakasymmärryksen vahvistamisessa ja pitkien asiakassuhteiden luomi-

sessa. Kilpailija-analyysin avulla ymmärretään oman yrityksen sijoittuminen toi-

mialalla ja voidaan löytää kilpailuvaltteja, joiden avulla erotutaan muista yksilöllisillä 

ratkaisuilla. Myös Hallin (2017, 261) mukaan ensimmäinen tärkeä vaihe on kerätä asi-

akkaista tietoa sekä ennen tapahtumaa, mutta myös sen aikana ja sen jälkeen. Kilpai-

lija-analyysin avulla vältetään esimerkiksi tapahtumien päällekkäisyydet.  

Toiseksi on tärkeää määritellä selkeät tavoitteet markkinoinnille. Näitä voivat olla esi-

merkiksi tapahtuman kävijämäärä, liikevaihdon kasvu tai tietty asiakastavoitemäärä 

joltakin toimialalta. On myös syytä laatia tapahtumalle viestintästrategia, jolla voi-

daan kertoa kohderyhmälle selkeästi tapahtuman kilpailuedut, myyntiargumentit 

sekä se, mitä arvoa tapahtuma kävijälleen tuottaa. (Ferdinand & Kitchin 2017, 151– 

156.) Tavoitteiden laatimisessa auttaa analyysi esimerkiksi siitä, kuinka monta kävijää 

tapahtumaan odotetaan ja paljonko he ovat valmiita siitä maksamaan (Raj ym. 2017, 

205). Hallin (2017, 261) mukaan on myös tärkeää olla asiakkaisiin riittävän ajoissa yh-

teydessä, sillä yrittäjien kalenterit täyttyvät nopeasti tapahtumista.  

Markkinointimixin suunnitteleminen on osa tapahtumamarkkinointistrategian laati-

misprosessia. Tapahtuman markkinointia suunniteltaessa voidaan hyödyntää esimer-

kiksi 7 P:n mallia. (ks. kuvio 2, s. 24) Mallin avulla pohditaan tapahtuman tuotetta, 

hintaa, toimintapaikkaa, markkinointiviestintää, prosesseja ja toimintatapoja, palve-

luympäristöä, henkilöstöä sekä asiakkaalle jäävää todistetta tapahtumasta. Tämä voi 

olla esimerkiksi esite tai t-paita. (Ferdinand & Kitchin 2017, 151–156.) 

Markkinointistrategian toteuttamissuunnitelma sisältää esimerkiksi aikataulutuksen 

markkinointitoimenpiteille sekä analyysin sen toteuttamiseen tarvittavista resurs-

seista (Ferdinand & Kitchin 2017, 156). Raj ja muut (2017, 205) mainitsevat lisäksi, 

että on syytä pohtia tarkasti, millaisia keinoja markkinointiviestintään käytetään ja 

kuinka usein viestejä julkaistaan kohderyhmän tavoittamiseksi. Apuna toteuttamis-

suunnitelman laatimisessa käytetään usein projektijohtamisen erilaisia työkaluja. Hall 
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(2017, 263) mainitsee myös siitä, että markkinointitoimenpiteitä tulisi olla sekä en-

nen tapahtumaa että sen jälkeen. Ennen tapahtumaa markkinoinnilla viestitään asi-

akkaalle tapahtuman tarkoitus, demonstroidaan viime tapahtuman tuloksia, vasta-

taan tyypillisimpiin kysymyksiin ja esitellään yhteyshenkilöt. Lisäksi erilaisten uusien 

asiakastutkimuksien avulla pyritään kehittämään samalla asiakasymmärrystä. Jälki-

markkinoinnin avulla saadaan palautetta, jonka avulla voidaan kehittää tapahtumaa 

edelleen. Vuorovaikuttamalla asiakkaiden kanssa syvennetään jo olemassa olevia 

asiakassuhteita ja sen vuoksi yhteydenpito olisi tärkeää myös puhelimitse. 

Koko tapahtumamarkkinointiprosessin ajan on syytä arvioida ja tutkia miten markki-

noinnissa on onnistuttu (Ferdinand & Kitchin 2017, 156). Tämä prosessi perustuu kol-

meen eri vaiheeseen: analysointiin, suunnitteluun ja tulosten tarkasteluun (Raj ym. 

2017, 206-207). Tutkimusta voidaan tehdä esimerkiksi kyselylomakkeiden, haastatte-

lujen tai havainnoinnin avulla. Saatujen tutkimustuloksien avulla tapahtumamarkki-

nointia voidaan kehittää tehokkaasti. (Ferdinand & Kitchin 2017, 156.) Analyysi voi 

kohdistua esimerkiksi siihen, millaisella toimialalla yritys toimii tai millaisia kilpaili-

joita alalla on. Tutkimustulosten perusteella voidaan suunnitella ja kehittää yrityksen 

toimintaa vastaamaan enemmän valitun kohderyhmän tarpeisiin. Tarkastelulla arvi-

oidaan, kuinka asetettuihin tavoitteisiin on päästy ja mitä vielä tarvitaan, jotta ne voi-

taisiin saavuttaa entistä tehokkaammin tulevaisuudessa. (Raj ym. 2017, 207.) 

Tapahtumamarkkinoinnin onnistumista voidaan arvioida esimerkiksi tutkimalla pää-

sylippujen tai sponsorointimyyntien määrää. Tapahtumaan osallistuvien yritysten tai 

näytteilleasettajien määrä kertoo myös markkinoinnin onnistumisesta. Markkinointia 

voidaan arvioida myös tutkimalla, kuinka kohderyhmä on saavutettu ja paljonko tu-

loa tapahtuma on tuottanut. (Ferdinand & Kitchin 2017, 151–152.) Onnistunut tapah-

tumamarkkinointi saa aikaan positiivisen kehän, jonka seurauksena kaikki sidosryh-

mät ovat siihen tyytyväisiä. (ks. kuvio 4.) 
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Kuvio  4 Onnistuneen tapahtumamarkkinoinnin kehä (Ferdinand & Kitchin 2017,149, 
muokattu) 

 

 

3.4 Tapahtumamarkkinoinnin tulevaisuus 

Digitaalisen vallankumouksen myötä ihmiset, ja etenkin nuoret milleniaalit, ovat yh-

teydessä toisiinsa ja loputtomaan uutisvirtaan vuorokauden ympäri joka päivä. Tämä 

tuo sekä haasteita että mahdollisuuksia tapahtumamarkkinoinnin saralle. Toisaalta 

kilpailu kovenee ja toisaalta asiakkaat ovat yhä helpommin tavoitettavissa jatkuvasti 

ympäri maailman. Tapahtumatuottajat voivat huomioida tämän esimerkiksi teke-

mällä tapahtumasta entistä virtuaalisemman ja hyödyntämällä sosiaalista mediaa 

monipuolisesti markkinoinnissaan. (Preston 2012, 3.) Hallin (2017, 266) mukaan tätä 

voidaan hyödyntää esimerkiksi keräämällä ihmisten käyntikortteja datapankkiin ta-

paamisten sopimiseksi. Tässä tosin on tärkeää huomioida nykyisen tietosuoja-asetuk-

sen asettamat rajoitukset. 

Tyytyväiset sponsorit, 
esittelypisteen ostaneet 
yritykset, puhujat yms. 

Tyytyväiset 
osallistujat/vieraat

Tyytyväiset 
tapahtumajärjestäjät

Onnistunut 
tapahtumamarkkinointi
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Vallon ja Häyrisen (2012, 24–25) mukaan myös yleinen taloudellinen tilanne vaikut-

taa tapahtumamarkkinoinnin budjetteihin paljon. Markkinointi, ja etenkin tapahtu-

mamarkkinointi, on usein asia, josta rahoitusta vähennetään ensimmäisenä. Digitali-

saation myötä tapahtumamarkkinointia tehdään yhä enemmän teknologian tarjo-

amin keinoin virtuaalisesti, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Tämä on kustannuste-

hokas markkinointikanava ja sillä voidaan tavoittaa yhä enemmän ihmisiä ympäri 

maailman. (Ferdinand & Kitchin 2017, 159.) Monet tapahtumat järjestetään nykyisin 

joko osittain tai täysin virtuaalisesti. Erilaisten applikaatioiden ja sosiaalisen median 

käyttö ovat luonnollinen osa myös tapahtumien markkinointia ja asiakkaiden osallis-

tamista tapahtumassa. (Vallo & Häyrinen 2012, 25.) 

Sosiaalisen median myötä voidaan nopeammin luoda mielikuvia tapahtumasta, niin 

positiivisessa kuin negatiivisessakin mielessä. Asiakkaiden kanssa on helpompi kom-

munikoida, mutta toisaalta he ovat myös entistä vaativampia tarjonnan paljouden 

myötä. (Ferdinand & Kitchin 2017, 1–2.) Vapaa-ajan merkitys on korostunut ja ihmi-

set miettivät yhä tarkemmin, mihin he haluavat sitä käyttää. Tämän vuoksi markki-

noinnin tulee olla entistä yksilöidympää ja kiinnostavampaa, jossa avuksi on esimer-

kiksi asiakkaiden syvällisempi tuntemus asiakastutkimuksen myötä. (Vallo & Häyrinen 

2012, 24–25.) 

Globalisaatio on saanut aikaan kansainvälisten tapahtumien kasvun ja menestyksen 

maailmanlaajuisesti. Tämä on saanut aikaan nousujohteista hintakilpailua ja tarjoaa 

sekä mahdollisuuksia että haasteita markkinoinnin saralla. Suurien tapahtumien jär-

jestäminen ympäri maailmaa on vaikuttanut myös siihen, kuinka eri maiden infra-

struktuuri kehittyy niiden myötä. Ferdinand ja Kitchin (2018, 10) esittävät esimerk-

kinä Coca Colan brändin menestyksen. Kyseinen yritys on onnistunut hyödyntämään 

tapahtumamarkkinointia erinomaisella tavalla sponsoroimalla esimerkiksi suuria kan-

sainvälisiä urheilukilpailuja. Toisaalta suuret tapahtumat houkuttelevat puoleensa 

myös rikollisuutta ja terrorismia, joka on myös huomioitava turvallisuudessa, markki-

noinnissa, sekä tapahtumien sponsoroinnissa. 

Kestävä kehitys on teema, joka näkyy myös tapahtumamarkkinoinnin alalla. Ilmas-

tonmuutoksen torjumiseksi ja hiilijalanjäljen pienentämiseksi tarvitaan toimenpiteitä 

myös tapahtumia järjestäessä ja lisäksi ekologisuutta markkinoimalla saattaa saada 

merkittävää kilpailuetua yritykselleen. (Ferdinand & Kitchin 2017, 84.) 
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4 Yrityksen ostopäätös 

Seuraavassa kerrotaan yrityksen ostopäätöksestä ensiksi lyhyesti yleisellä tasolla. Sen 

jälkeen käydään läpi niitä asioita, jotka vaikuttavat yritysten ostopäätöksen tekoon. 

Tämän jälkeen selostetaan mitä vaiheita yrityksen ostopäätösprosessiin yleensä kuu-

luu. Osuudessa keskitytään kertomaan etenkin niistä vaiheista, jotka ovat osa esitte-

lypisteen ostavan yrityksen ostoprosessia. Teoriaosuudessa on keskitytty ainoastaan 

yritysten ostopäätösten analysointiin, sillä tutkimus käsittelee asiaa tästä näkökul-

masta.  

Asiakkaiden vaatimukset ovat kasvaneet ajan myötä sekä palvelujen tarjonnan moni-

puolistuessa. Etenkin yrityksille myytäessä asiakas ja hänen toiveensa on tunnettava 

hyvin, jotta voidaan vastata alati kasvavaan kilpailuun sekä muuttuviin markkinatilan-

teisiin. (Laine 2015, 116.) Revellan (2015, 5) mukaan 2012 julkaistussa Corporate Exe-

cutive Board’s Marketing Leadership Councilin tekemässä tutkimuksessa kerrottiin, 

että yritykset ovat tehneet ostopäätöksen jo 60 prosenttisesti ennen kuin ovat yhtey-

dessä myyjään. Yritysmyyjien olisikin tärkeää ymmärtää asiakkaitansa hyvin sekä 

kuunnella heidän toiveitaan tarkasti. Tehokkaan tarvekartoituksen ja asiakastunte-

muksen avulla myyjä voi olla tietoisempi tekijöistä, jotka johtavat ostopäätöksen syn-

tymiseen. (Revella 2015, 5–7.) 

4.1 Yrityksen ostopäätökseen vaikuttavat asiat 

Ostopäätökseen vaikuttavat sekä tietoiset että tiedostamattomat tekijät. Yhdessä 

näiden tekijöiden avulla ihminen muodostaa käsityksensä esimerkiksi tietystä tuot-

teesta tai brändistä. Myyjän on syytä tuntea nämä asiakkaan molemmat puolet, jotta 

voi tulkita esimerkiksi asiakkaan sanattomia ostosignaaleja eleiden ja ilmeiden 

kautta. (Barden 2013, 35.)  

Salosen ja Toikkasen (2014) mukaan tärkein kilpailuetu liiketoiminnassa tällä hetkellä 

on ymmärtää ihmisten käyttäytymistä.  Yksi merkittävä tekijä ihmisen käyttämisessä 
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on se, että meidän tulee tehdä elämässämme valintoja, jotka perustuvat siihen, 

mistä näemme saavamme itsellemme eniten arvoa. Asiakkaan arvot ovatkin tärkeä 

osa ostoprosessia ja ostopäätöksen syntymistä. (Salonen & Toikkanen 2014, 32, 

67,100.) Fogelqvist (2017) korostaa sitä, että tiedostamaton mieli ohjaa usein osto-

päätöksiämme, jonka ansiosta saatamme esimerkiksi valita turvallisen vaihtoehdon 

uuden kokeilun sijaan. Valintojen tekeminen on yhä haastavampaa nykymaailmassa, 

kun valinnanvaraa on paljon ja joudumme päivittäin tekemään paljon erilaisia pää-

töksiä. Tutkimusten mukaan yritykset ovatkin jo pitkällä ostopäätösprosessissa ennen 

yhteydenottoa myyjään. Ennen tätä asiakas on jo esimerkiksi vertaillut tuotteen omi-

naisuuksia ja hintaa. (Fogelqvist 2017, 50,144,151.) 

Hawkinsin ja Mothersbaughin (2013,681) mukaan yrityksen ostopäätöksiin vaikutta-

vat etenkin tuotteen laatu ja hinta, mutta myös brändillä on merkitystä. Joskus hinto-

jen nostaminen voi vaikuttaa ostopäätökseen jopa positiivisesti, kun tuotteen arvioi-

daan olevan tämän vuoksi arvokkaampi. Tuotteen testaamisen merkitys korostuu ja 

kaupan ehdot ovat tärkeämmässä roolissa yrityskaupoissa. Maksutapojen mahdolli-

suudet ovat myös merkittävässä osassa ostopäätöstä tehtäessä.  

Asiakkaan tyytyväisyys tuotteeseen riippuu yleensä usean eri henkilön näkemyksistä 

ja heidän vaatimuksien täyttymisestä, jonka vuoksi arvostuksen saavuttaminen on 

haastavampaa. Ostopäätöksen tekoon vaikuttavat paljon myös yrityksen organisaa-

tiokulttuuri ja saatavilla olevat referenssit. (Hawkins &Mothersbaugh 2013, 681.) 

Hudsonin ja Hudsonin (2017) mukaan yrityksen ostopäätökseen vaikuttavat myös os-

tajan riskit. Etenkin täysin uuden tuotteen tai palvelun ostamiseen liittyy usein esi-

merkiksi taloudellisia riskejä, jotka yritys huomioi päätöstä tehdessään. Ostopäätök-

seen vaikuttavat esimerkiksi lisäksi tuotanto- ja aikatauluvaatimukset sekä tuotteen 

hinta-laatusuhde (Grewal,Lilien, Bharadwaj, Jindal, Kayande, Lusch, Mantrala,  Pal-

matier, Rindfleisch, Scheer, Spekman & Sridhar, 2015). 

Pandeyn ja Mookerjeen (2018) tutkimuksen mukaan tunteet vaikuttavat myös yritys-

ten päätöksen tekoon. Henkilökohtaiset suhteet myyjään, jaetut huomaavaisuudet ja 

kuulopuheet yrityksestä tai tuotteesta voivat olla vaikuttavina tekijöinä päätöstä teh-

dessä. Tutkimuksessa todettiin myös, että asiakaskokemuksella on erityisesti merki-

tystä, kun yrityksellä on jo mielikuva tuotetta tai palvelua myyvästä yrityksestä. Hy-

vän ensivaikutelman saaminen myyntitilanteessa korostui myös tutkimustuloksissa.  
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Tutkimuksen mukaan yrityksille on myös tärkeää, että myyjä tuntee hyvin asiak-

kaansa, sekä heidän tarpeensa ja tällä saattaa olla merkitystä ostopäätöksen syntymi-

sessä. Satyajit, King ja Dash (2011) havaitsivat tutkimuksessaan, että asiakkaan luot-

tamus myyjään on merkittävässä roolissa ostopäätöksen teossa. Myyjän tulisi pyrkiä 

luomaan asiakkaaseen pitkäaikainen luottamussuhde pelkän riippuvuussuhteen si-

jaan. Asiakkaan luottamuksen todettiin lisäävän myös myönteistä vuorovaikutusta ja 

edistävän asiakassuhteen jatkuvuutta.  

Yrityksen ostopäätökseen vaikuttavat myös millainen ostopäätösprosessi yrityksellä 

on, kuinka monta henkilöä päätöksenteossa on mukana ja millainen on heidän roo-

linsa. BuyGrid- eli palvelujen ostoprosessimallin mukaan ostoprosessissa on aina mu-

kana eri rooleissa toimivia henkilöitä, joista koostuu niin sanottu ”buying center” eli 

ostokeskus. Usein henkilöt, jotka tekevät lopullisen ostopäätöksen ja määrittelevät 

sen ehdot, eivät ole mukana kaikissa ostoprosessin vaiheissa. (Grewal ym. 2015, 

195.)  

Resen ja Maiwaldin (2011, 339) mukaan ostokeskukseen kuuluu kuusi erilaista roolia: 

ostaja (buyer), vaikuttaja (influencer), päättäjä (decider), aloitteentekijä (initiator), 

portinvartija (gatekeeper) ja loppukäyttäjä (user). Loppukäyttäjä, nimensä mukai-

sesti, tulee hyödyntämään työssään uutta tuotetta tai palvelua ja muuttamaan työta-

pojaan sen mukaisesti. Ostajalla on virallinen toimivalta ja vastuu tehdä sopimuksia 

eri palveluntarjoajien kanssa, jonka vuoksi hän harkitsee tarjousta tarkkaan ja haluaa 

vertailla eri vaihtoehtoja keskenään. Vaikuttajan tärkein tehtävä on tuottaa tarvitta-

vaa tietoa ja ehdottaa reunaehtoja yrityksen ostopäätöstä koskien. Hän voi olla töissä 

ostajayrityksessä tai olla ulkopuolinen konsultti. Päättäjällä on päätäntävalta mikä 

tarjotuista vaihtoehdoista loppuen lopuksi valitaan ja hänellä on asiasta niin sano-

tusti viimeinen sana muidenkin mielipiteiden yli. Portinvartija hallinnoi ostokeskuk-

sen tavara- ja informaatioliikennettä. Hän voi esimerkiksi kontrolloida ostoprosessia 

pimittämällä tietoa ja on tärkeä yhteyshenkilö myyjäyrityksen ja ostokeskuksen vä-

lillä. Aloitteentekijä saa koko ostoprosessin käyntiin ehdottamalla sitä. Tässä roolissa 

saattaa toimia ulkopuolinen myyjä tai yrityksen sisällä toimiva henkilö. Myyjän on 

tärkeä tietää, millainen on ostajan rooli yrityksen ostokeskuksessa, jotta ymmärtää 

yrityksen ostoprosessia paremmin ja osaa argumentoida ostajalle oikealla tavalla. 

(Resen & Maiwaldin. 2011, 339.) 
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4.2 Yrityksen ostopäätösprosessi 

Yritykset tekevät kuluttajien tavoin paljon ostopäätöksiä, jotka voivat olla joko rutii-

ninomaisia tai uuden tuotteen tai palvelun ostoa koskevia. Yritys saattaa tarvita käyt-

töönsä jotakin aivan uutta, päivittää jo olemassa olevaa tuotetta tai uusia jo tehdyn 

sopimuksen sellaisenaan. (Grewal ym. 2015, 196.) Yrityksen ostopäätösprosessin voi-

daan katsoa koostuvan Hawkinsin ja Mothersbaughin mukaan (2013,681) monista eri 

vaiheista, jotka mukailevat kuluttajien käyttäytymistä. (ks. kuvio 5)  

 

 

 

Kuvio  5 Yrityksen ostoprosessi (Hawkins & Mothersbaugh 2013, 681; Hudson&Hud-
son 2017 mukaillen) 

 

 

Hudson ja Hudson (2017) lisäävät prosessiin vielä toiseksi vaiheeksi tarpeen määritte-

lyn ja ennen käyttöönottoa tuotteen testauksen.  Yleinen tapa kuvata yrityksen osto-

prosessia on myös palvelujen ostoprosessi malli eli niin sanottu BuyGrid-malli.  Mallin 

avulla määritellään, millainen ostotilanne on kyseessä, millaisessa roolissa ostaja yri-

tyksessä on ja missä vaiheessa ostoprosessia asiakas on. (Grewal ym. 2015, 196.) 
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Ostopäätösprosessin ensimmäisessä vaiheessa yritys havaitsee itsellään ongelman, 

joka tarvitsee ratkaisun. Tässä vaiheessa ryhdytään pohtimaan tavoitteita ja rajoit-

teita tuotteen tai palvelun hankkimisen suhteen. Grewalin ja muiden (2015) mukaan 

yrityksille on tärkeää vastata heidän omien asiakkaidensa tarpeisiin, joihin ostopää-

töksien teko perustuu. Tavoite sekä budjetti ostolle ovat yleensä selkeästi ja tarkoin 

määritelty etukäteen. (Grewal ym. 2015.193–208.)  

Toisessa vaiheessa ostopäätösprosessia yritys ryhtyy etsimään tietoa siitä, miten syn-

tynyt ongelma voitaisiin ratkaista. Grewalin ja muiden mukaan (2015) yritysmyynnin 

trendit ovat myös muuttumassa muun maailman kehityksen mukana. Ostajilla on 

mahdollisuus saada yhä enemmän tietoa ja arvioita tuotteista, sekä yrityksistä jo etu-

käteen monien eri lähteiden avulla. Digitaalisuuden myötä myynti siirtyy enemmän 

verkkoalustoille ja sosiaaliseen mediaan, joka tuo mukanaan omat haasteensa. Esi-

neiden internetin yleistyessä yritysten tulee myös pystyä kehittämään uusia tuotteita 

ja palveluita vastaamaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. (Grewal ym. 2015, 202.) 

Kolmannessa ostopäätösprosessin vaiheessa yritys arvioi millaisia eri ratkaisuvaihto-

ehtoja heillä on ja valitsevat niistä itselleen sopivimman. Hudsonin ja Hudsonin 

(2017) mukaan erona kuluttajien ostopäätöksiin, yrityksissä päätöksentekoon vaikut-

tavat lisäksi myös yleensä useat eri henkilöt, eri toimenkuvista, ainoastaan yhden si-

jaan. Haasteita myyntiin tuokin se, että kaikkien ostoprosessiin vaikuttavien henkilöi-

den tulee hyväksyä tuote. (Hudson & Hudson 2017, 48.) Tyypillistä on, että ennen 

päätöksentekoa käydään useita neuvottelu- ja tarjouskierroksia, jonka vuoksi osto-

prosessin loppuun saattaminen saattaa viedä kuukausia tai jopa vuosia. (Grewal ym. 

2015, 193–208.) 

Lisäksi, koska yritysostajat etsivät ratkaisua laajempiin tarpeisiinsa, ainoastaan vain 

yhden tuotteen ostamisen sijaan, esitetty tarjous on yleensä paljon monimutkai-

sempi kuin kuluttajalle tehty. Hyväksytty tarjous ja tuote saattaa esimerkiksi sisältää 

koulutusta tuotteen käyttöön, tuotteen toimituksen perille tai teknisen tuen tuot-

teen käytön ajaksi. (Grewal ym. 2015, 193–208.) Näin ollen hyväksytty tarjous sisäl-

tää yleensä myös ostoprosessin viimeiset vaiheet, joissa yritys testaa tuotetta, ottaa 

sen käyttöön ja arvioi sen toimivuutta. 
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5 Tutkimustulokset 

Tässä luvussa esitellään teemahaastattelujen tulokset ja kerrotaan, miten tutkimus 

on toteutettu. Tulokset on esitetty tutkimuskysymyksien mukaan ja alaotsikot on uu-

delleenteemoitettu vastauksien perusteella.   

5.1 Tutkimuksen toteuttaminen 

Tutkimusotteeksi valittiin kvalitatiivinen tutkimustapa ja aineistonkeruumenetel-

mäksi teemahaastattelu, sillä uutta ilmiötä haluttiin tutkia syvällisesti. Haastateltavat 

valittiin toimeksiantajan kanssa yhteistyössä ja keskustelemalla yrittäjien kanssa 

Kasvu Open Karnevaali- tapahtumassa lokakuussa 2018. Tämän jälkeen laadittiin tee-

mahaastattelurunko (liite 1), jonka avulla haastattelut suoritettiin. Haastattelurunkoa 

ei noudatettu kirjaimellisesti, vaan aiheita käsiteltiin vapaassa järjestyksessä ja tarvit-

taessa käytettiin apukysymyksiä keskustelun jatkamiseksi. Keskusteluissa käytetyt 

teemat on esitelty myös kuviossa 6. Yhteensä haastatteluja tehtiin kuusi kappaletta.  
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Kuvio  6  Haastatteluissa käytetyt teemat 

 

 

Haastatteluajankohdat sovittiin puhelimitse ja haastattelut järjestettiin kasvokkain. 

Haastattelut olivat kestoltaan noin tunnin mittaisia ja ne toteutettiin Kasvu Open Kar-

nevaali- tapahtuman jälkeen. Kaikki haastattelut nauhoitettiin litterointia varten ja 

yhteensä litteroitua tekstiä tuli 21 sivua. Tuloksien analysointimenetelmänä hyödyn-

nettiin teemoittelua ja tyypittelyä aineiston tiivistämisen jälkeen. Aineiston analyy-

sissa käytettiin myös uudelleenteemoittelua materiaalin jäsentelemiseksi.  

Haastateltaviksi valikoitu sekä tapahtuman kumppaneita, Kasvupolulla mukana ol-

leita yrittäjiä, että ainoastaan esittelypisteen tapahtumaan ostaneita yrittäjiä. Kaksi 

haastateltavista olivat olleet mukana kisaamassa Kasvupolulla, yksi haastateltava oli 

ollut mukana kehittämässä konseptia, yksi oli toiminut myllärinä aiemmin ja kaksi 

haastateltavaa olivat olleet mukana esittelijänä, sekä tapahtumassa aiemmin vierail-

leena. Haastateltavien henkilöiden edustamat yritykset sijaitsivat Jyväskylässä, Tam-

pereella ja Helsingissä. Tavoitteena oli saada käsiteltäviin asioihin näkemyksiä eri 

paikkakunnilla toimivilta yrittäjiltä paikallistoimijoiden lisäksi. Vastaajista 70% oli nai-

sia ja 30% miehiä. Kaikki vastaajat työskentelivät myyntipäälliköinä tai vastaavassa 

asemassa ja valtaosalla vastaajista oli kaupallisen alan korkeakoulututkinto.  

Tuloksia esitellessä haastateltavien lausunnot on merkitty koodein H1-H6, jossa H1 

tarkoittaa ensimmäistä haastateltavaa, H2 toista haastateltavaa ja niin edelleen. Näin 

on voitu säilyttää vastaajien anonymiteetti, mutta kuitenkin on selvästi erotettavissa, 

kuka on kommentoinut mitäkin asiaa. Haastateltavien lausunnot on käännetty litte-

roidusta tekstistä yleiskielelle ja korjattu kieliopillisesti oikeaan muotoon tekstin sel-

keyttämiseksi.  

Toimeksiantajan näkemyksiä tapahtumamarkkinoinnin vaikutuksista yrittäjien os-
topäätöksiin 

Ennen haastateltavien valintaa ja teemahaastattelujen aloittamista haastateltiin vuo-

den 2018 tapahtuman projektipäällikköä. Kovakoski kertoi, että tapahtuman myynti 

on tapahtunut lähinnä puhelimitse. Markkinointia puolestaan on tehty pitkälti sähkö-

postitse ja Facebookin kautta. Paljon tietoa on keskitetty yrityksen ja tapahtuman 
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omille nettisivuille. Lisäksi erilaisissa tapahtumissa, kuten Kiitoradalla, on pidetty tie-

toiskuja esittelypisteen ostomahdollisuudesta. (Kovakoski 2018.) 

Myynnissä on ollut erilaisia paketteja, jotka on esitelty tapahtuman nettisivuilla. Ko-

vakoski (2018) kertoi kokevansa nettisivujen olevan omasta mielestään sekavat. Tä-

hän toivottiin tutkimuksen tuottavan ideoita ja lisätietoa, kuinka niitä voitaisiin pa-

rantaa. Tavoitteena olisi lisäksi parantaa myyntiä, sillä esittelypisteitä voitaisiin 

myydä tapahtumaan paljon enemmänkin. Haasteena myynnissä on ollut esimerkiksi 

hänen oma kokemattomuutensa, sillä Kovakoski on juuri aloittanut työt, eikä ole var-

sinaisesti opiskellut myyntiä aiemmin. Hän kokee tapahtuman houkuttelevuusteki-

jöinä olevan esimerkiksi mahdollisuuden verkostoitua ja sen, kuinka tapahtuma tar-

joaa yrityksille näkyvyyttä. Toiveena oli, että tutkimuksen avulla saataisiin tietää 

myös lisää myyntiargumentteja. Myyntityö on yleensä aloitettu alkukeväästä, maalis-

kuussa. Esittelypaikan myynnin jälkeen vastuu asiakkaista on siirtynyt Jyväskylän 

messuille, jotka ovat lähettäneet asiakkaalle tilausvahvistuksen ja huolehtineet asia-

kaspalvelusta tästä eteenpäin. (Kovakoski 2018.) 

Toimeksiantajan tavoitteet tutkimukselle 

Tutkimuksen tavoitteena oli saada selville, onko esittelypiste kiinnostava tuote vai 

onko se yrityksille jo vanhanaikainen ja toimimaton tapa markkinoida. Kasvu Open 

Oy halusi myös saada selville, millainen tuote olisi kiinnostavampi, mikäli näin on. 

Toimeksiantajaa kiinnosti myös tietää, onko markkinointiviestintää huomattu ja mi-

ten sitä voitaisiin parantaa. Tavoitteena oli selvittää lisäksi, miten asiakkaat ovat kuul-

leet tapahtumasta ja mikä olisi sopiva kanava lähestyä heitä. Tutkimuksen toivottiin 

tuovan myyjille lisää myyntiargumentteja ja ideoita siihen, miten tuotetta voitaisiin 

myydä. Tavoitteena oli myös kehittää myyntiä selvittämällä, mitkä asiat myyntipro-

sessissa ovat toimineet ja mitä osa-aluetta voitaisiin vielä kehittää. (Kovakoski 2018.) 

5.2 Esittelypisteen ostopäätökseen johtavat tekijät 

Tapahtuman tunnettavuuden vaikutus ostopäätöksen syntymiseen 

Jokaista haastateltavaa pyydettiin kuvailemaan Kasvu Open Karnevaalia adjektiivein 

ja kuviossa 7 on nähtävissä kooste saaduista vastauksista.  
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Kuvio  7 Haastateltujen mielikuva tapahtumasta 

 

 

Neljä haastateltua kertoi, että heidän mielikuvansa brändistä, Kasvu Open Karnevaali 

– tapahtumasta ja yrityksestä on yleisesti ottaen positiivinen. Kolme haastateltavaa 

mainitsi huomanneensa Kasvu Open Oy:n saaneen myös palkintoja sekä kansallisella 

että kansainvälisellä tasolla, joka lisäsi heidän arvostustaan entisestään. Kaksi haasta-

teltua kommentoi myös, että tapahtuma ansaitsisi enemmän huomiota, sillä se on 

erittäin toimiva ja kiinnostaisi varmasti ihmisiä, etenkin yrittäjiä. Vastaajat eivät itse-

kään olleet tienneet tapahtumasta ennen siinä mukanaoloa. Haastateltavat kom-

mentoivat asiaa seuraavasti:  

Värikäs Innostava Vauhdikas Luova

Tunnettu Osallistava Kiinnostava Kehittyvä
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Ihmettelin miksi en ole kuullut tästä aiemmin, vaikka minulla on paljon 
yrittäjäkavereita. H5 

Kollegat yllättyivät: ”Et sitten sanonut, että se on näin arvokas tapah-

tuma”. H6 

 

Huomattavaa oli, että Kasvu Open Oy- yrityksenä ja Kasvu Open Karnevaali- tapahtu-

mana olivat tuttuja Jyväskylässä sijaitseville yrityksille, mutta tuntemattomampia kai-

kille muissa kaupungeissa toimiville yrityksille.  

Oman yrityksen näkyvyyden lisääminen oli kaikille haastatelluille tärkeä tekijä, joka 

johti ostopäätöksen syntymiseen. Yksi haastateltava mainitsi sen olleen jopa tärkein 

syy tapahtumaan osallistumiselle. Yrityksen yleistä tunnettavuutta pyrittiin lisäämään 

tai oltiin lanseeraamassa uutta tuotetta tai palvelua, jota haluttiin tuoda esiin tapah-

tumassa. Koettiin, että Kasvu Open Karnevaali on tapahtuma, jossa tämä voidaan 

saavuttaa ja jossa kannattaa näkyä. Haastatellut kokivat myös, että esittelypisteeltä 

oli helpompi lähestyä ihmisiä ja se lisäsi yrityksen tunnettavuutta sekä muistetta-

vuutta yleisesti. He kommentoivat asiaa seuraavasti: 

Lyhyessä ajassa saa hyvää näkyvyyttä pienehköllä panoksella -- ammat-
tilaiset, jotka ovat kasassa, niin siinä yhteisössä kannattaa olla mukana. 
H3 

Koen että se on hyvä paikka näkyä siellä itsekin ikään kuin mukana siinä 
skenessä ja siinä hyvässä pöhinässä. Kaikkinensa hyvä tapahtuma olla 
mukana ja näkyä. H1 

 

Yrityksen ostopäätösprosessin vaikutus ostopäätökseen 

Keskusteluissa tuli esiin, että päätöksen teko yrityksissä on monimutkaisempaa ja pi-

tempikestoista kuin kuluttajilla. Ostopäätöksestä ei vastaa ainoastaan yksi henkilö ja 

huomioon pitää ottaa enemmän eri asioita, joten päätöksenteko on hitaampaa. 

Haastatellut kommentoivat asiaa näin: 

 

Yritysmyynnissä päätökset ei tule hetkessä, eikä tunteella, vaan järjellä 
ja kestää hyvin pitkään H5 
 
Lounaan yhteydessä keskusteltiin asiasta kesällä, saatiin tarjous, mietit-
tiin ja soviteltiin pari kuukautta ja aika loppusuoralla tehtiin päätös, 
mutta itse halusin että lähetään mukaan. H3 
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Todennäköisesti ei voitaisi vielä keväällä päättää, ollaanko mukana 
vaan vasta syksyllä, ellei olisi joku tosi hyvä diili, myyntiä vasta myö-
hemmin syksyllä, voidaan sitten nopeasti reagoida H2 

 
Asiaa ehdotettiin hyvissä ajoin tässä syksyllä, oli tarkoitus tulla isommin 
mukaan mylläriksi tai muuta, mutta asia jäi pyörimään ylemmälle ta-
holle. H4 

 

Tuotteen ja hinnoittelun merkitys ostopäätöstä tehtäessä 
 
Esittelypisteen hinnasta oli eriäväisiä näkemyksiä. Kolme haastateltavista koki, että 

hinta oli joko edullinen tai sopiva, yksi koki sen kalliiksi. Kaksi haastateltavaa kertoi, 

etteivät olleet vielä ehtineet käydä läpi tapahtuman hyötyjä vielä tiimin kanssa. Haas-

tateltavat kommentoivat asiaa seuraavasti:  

 
Hinta on tärkeä tekijä kyllä, sillä budjetti tulee olemaan tiukka, vaikka 
olisi hirmukiva lähteä kaikkeen mukaan. H1 
 
Panos-tuotos suhde omasta mielestä on tosi hyvä. H3 
 
Esittelypisteellä oli osallistujalle sopiva hinta, täyteen hintaan ei ehkä, 
koska tapahtumassa oli melko vähän kävijöitä perinteisiin messuihin 
verrattuna. H2 
 

Kaksi haastateltavaa kertoi, että hyvä tarjous, uudenlaisella tuotteella saisi heidät to-

dennäköisesti innostumaan mukaan tapahtumaan myös ensi vuonna. Kolme haasta-

teltua oli ostanut ison esittelypisteen yritykselleen ja kolme pienemmän tilan. Yksi 

kertoi, että olivat valinneet isomman pisteen, jotta molemmat edustetut yritykset 

ovat riittävästi esillä. Toinen haastatelluista kertoi, että he valitsivat pienemmän pis-

teen sen hinnan perusteella. Kaikki vastaajat olivat melko tyytyväisiä esittelypisteen 

kokoon. Yksi haastatelluista ehdotti, että myynnissä voisi olla vielä keskikoko kahden 

muun väliltä, sillä esittelypiste tuntui jopa liian suurelta. 

Neljä haastateltavaa mainitsi, että myyntituotteiden olisi tärkeä uudistua, jotta ta-

pahtuma olisi jatkossakin kiinnostava. Yksi haastateltavista ehdotti, että yritys saisi 

esitellä itsensä tapahtumassa lavalla ja saisi näin enemmän näkyvyyttä. Hän myös 

mainitsi, että pelkkä logonäkyvyys ei riitä, mutta esimerkiksi isompi näkyvyys kahvi-

pisteen sponsoroinnissa voisi toimia. Kolme haastateltavaa ehdottivat, että uusi myy-

tävä tuote voisi olla huomio sosiaalisessa mediassa, esimerkiksi blogitekstin julkaisu 

tai videoesittely nettisivuilla. Ehdotuksen tiivisti H4 näin:  
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Olisi hyvä huomioida ne, jotka tulevat vain esittelypisteelle, eivätkä ole 

muuten mukana. Jotakin yhteistä tai esiin nostoa esim. verkkosivuilla tai 

sosiaalisessa mediassa. Some-esittely voisi olla hyvä.  Tai verkostokes-

kustelua tai jotain. Tästä voisi maksaa erikseen tai myydä pakettina. 

Hinta ei toki saa olla liian korkea. Olisi hyvä, jos some halutaan mukaan, 

niin jotain olisi valmiina, jota pystyy jakamaan sitten itse. Se olisi oikein 

hyvä! H4 

 

Logonäkyvyydestä tuotteena esim. vesipulloissa oltiin kahta mieltä. Kaksi haastatel-

luista sanoivat, että kyseessä ei olisi heille toimiva tuote. Kolmen haastateltavan mie-

lestä logonäkyvyys olisi hyvä idea myyntituotteeksi, kunhan hinta olisi kohdillaan. 

Yksi haastateltava totesi tuotteiden olevan jo nyt riittävän monipuoliset, mutta olisi 

myös valmis kuuntelemaan ehdotuksia uusista mahdollisuuksista. 

Henkilökohtaisen myyntityön merkitys ostopäätöstä tehtäessä 

Kaikki haastateltavat olivat yhtä mieltä siitä, että paras tapa myydä tuote on puheli-

mitse: suoraan ja henkilökohtaisesti. Sähköpostin käyttö kommunikointikanavana ja-

koi mielipiteitä: kaksi haastateltavaa piti sitä hyvänä kanavana, kahden mielestä vies-

tit vain hukkuvat muiden joukkoon ja kaksi koki, että LinkedIn olisi paras vaihtoehto 

yhteydenpitoon. Haastateltavat kommentoivat asiaa seuraavasti: 

 

Henkilökohtainen tervehdys, hyvällä tarjouksella olisi kiinnostava. Säh-
köpostilla, mutta puhelinsoitto olisi myös kiva. Varsinkin, jos sähköpos-
tiin ei vastata, niin voisi soittaa perään. Henkilökohtainen lähestyminen 
ja myös palautteen kysely henkilökohtaisesti. Olisi tärkeä tuntea, että 
meidät on huomattu ja on tiedostettu, että oltiin siellä mukana. H1 
 
Ykköskontaktitapa olisi henkilökohtainen myyntityö. Mielenkiinnon he-
rättäjänä tämän tapaisen tapahtuman hypettäminen tulisi tehdä, ja 
kasvattaisi uskottavuutta LinkedInin kautta, en tiedä tavoittaako koh-
deyleisön? LinkedIn lisäisi uskottavuutta ja arvoa asialle. H6 
 

Kaksi haastatelluista kertoi keskustelleensa Kasvu Open Oy:n toimitusjohtajan kanssa 

aiheesta ja he olivat hänen tekemänsä henkilökohtaisen myyntityön ansiosta innos-

tuneet asiasta. Molemmat hänen kanssaan asiasta keskustelleet olivat myös aloitta-

neet osallistumisen harkitsemisen jo huomattavasti paljon ennen ostopäätöksen syn-

tymistä, noin 6-12 kk aiemmin. Neljä haastateltavaa kertoi tuntevansa tapahtuman ja 

yrityksen hyvin ennestään, mikä osaltaan myös helpotti ostopäätöksen syntymistä. 

Kuten H3 esimerkiksi haastattelussaan toteaa:  
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Kun konsepti ja brändi on tuttu, ei markkinointi- tai myyntityötä tarvitse 
juurikaan edes tehdä. H3 

 
Keskusteluissa nousi myös esiin se, että haastatellut haluaisivat tulla muistetuksi hen-

kilökohtaisesti. He odottivat myyjän tuntevan yrityksen, sen nykytilan ja historian 

Kasvu Open Oy:n kanssa. Toivottiin asiakkuuksien arvostusta ja vaalimista, sekä aktii-

vista yhteydenpitoa. Haastatellut kommentoivat asiaa seuraavasti: 

 
Selkeä viestintä, missä muistettaisiin, että on ollut jo mukana ja jotain 
henkilökohtaista mukana -- Olisi tärkeä tuntea, että meidät on huo-
mattu ja on tiedostettu, että oltiin siellä mukana. -- Olisi kiva saada kii-
toskirje ja tarjous ensi vuodelle, mukana olleille extraetu, esim. 5 min 
haastattelu, videopätkä tai extranäkyvyys somessa tai muuta vastaa-
vaa. H1 
 
Uljaksella on ollut isot saappaat, harva pystyy tekemään niin aktiivista 
myyntityötä -- Kannattaisi ylläpitää jatkuvaa vuoropuhelua kumppanien 
kanssa, onko heillä uudistumistoiveita, hakea suuntaa. Vetovoimaisuu-
den lisääminen ja nykyisin kumppanuuksien vaaliminen: pysyvät tyyty-
väisinä ja innokkaina H3 
 
Olisi hyvä huomioida, että haluttiin mylläreiksi, mutta ei päästy. H4 
 
Asiatuntijamyynti vaatii ihmiskontaktia. -- Yritykset ei itse aktiivisesti, 
tai harvemmin hakee itse, sijoituskohteita tai tapahtumia mihin osallis-
tua. H6 

 
Asiakastyytyväisyyden vaikutus yritysten ostopäätöksiin 

Haastatelluista kolme oli käynyt aiemmin tapahtumassa ja kolme oli paikalla ensim-

mäistä kertaa. Kaikki kolme tapahtumassa jo ollutta kertoivat siitä jääneen positiivi-

sen kuvan edellisinä vuosina ja tapahtuma oli tavallaan myynyt itsensä jo hyvällä mai-

neellaan.  

Vuoden 2018 tapahtuman jälkeen kokemukset vaihtelivat. Kolme haastateltavaa ker-

toi lähtevänsä mielellään mukaan ensi vuonnakin, kaksi muuta lähtisivät, jos hinta ja 

hyödyt olisivat kohdillaan ja yksi kertoi, että mukaan lähtö vaatisi tapahtuman uudis-

tamista. Neljä haastateltavaa kertoi olleensa tyytyväisiä tapahtumaan ja saavutta-

neensa omat tavoitteensa. Kaksi vastaajaa tuntuivat olevan hieman pettyneitä ja he 
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kertoivat, ettei asetettuja tavoitteita saavutettu. Haastatellut kommentoivat koke-

mustaan seuraavasti: 

Ei olla vielä purettu, että saatiinko rahalle vastinetta. Melko kallis on ja 
se mitä siitä saadaan, kun tavoitteet ei täyttyneet tavallaan. Että pitäisi 
keksiä syy miksi tulla, vaikka hauska tapahtuma onkin. H1 

Hyvä, tiivis kaksipäiväinen, missä ammattilaiset ja verkostot kohtaavat. 
Vuoropuhelua, yhteydenpitoa, uusia kontakteja ja mahdollisuuksia. -- 
jotta lähdetään seuraavan kerran matkaan, niin jotain uudistumista tar-
vitaan siihen ohjelmaankin.  H3 

Tapahtuma yllätti positiivisesti, koko ajan sattui ja tapahtui kaiken-
laista, jäi hyvä maku. H5 

Messunäkyvyys kiinnostaisi, mutta toisaalta kun ei ole oikein kävijöitä, 
niin ei enää innosta niin paljoa. Ihmisiä voisi pyrkiä ohjaamaan parem-
min esittelypisteille. Jäi mielikuva nyt, että kyseessä on pikku tapah-
tuma, jota kukaan ei edes kuuntele. H2 

Kasvuopen vaikutti ennen kuin tutustui paljon pienemmältä ja vaatimat-
tomammalta. Parasta Karnevaalissa oli helpon kohtaamisen määrä: 
kaikki hyvän yhteisen asian puolesta, erilainen henki, kun muissa tapah-
tumissa. Siellä ollaan yhdessä. H6 

Kaksi haastateltavaa mainitsivat, että heillä oli jäänyt hyödyntämättä yrityksen esit-

tely sosiaalisessa mediassa, joka kuului pakettiin. Haastateltavat kertoivat, että tätä 

ei ollut huomioitu Kasvu Open Oy:n puolelta. Yksi kertoi tunnelmistaan seuraavasti: 

Jäi sellainen olo, että seuraako kukaan edes, että asiakas saa kaiken 
mistä on maksanut.  H1 

Kaikki haastateltavat olivat tyytyväisiä esittelypisteeseen itsessään ja kaksi kehui 

etenkin, että esillepano kuormalavoilla oli mukava lisä. Kaksi haastateltavaa toivoi, 

että yrityksen logo näkyisi pisteeltä selkeämmin kauemmaksikin. Kaikki haastatelta-

vat pitivät ruoasta ja kertoivat ruokailujen sujuneen hyvin. Kaksi haastateltavaa olisi 

toivonut lounasta myös ensimmäiselle päivälle, kun pisteitä kasattiin. Viisi haastatel-

tavaa koki, että vastaanotto oli hyvä ja he saivat tarvittaessa apua esittelypisteellä. 

Yksi vastaajista kertoi, että kukaan ei vastaanottanut heitä tai ollut apuna ja hän jäi 

kaipaamaan palvelua tässä asiassa. Neljä haastateltua mainitsivat, että Kasvu Open 

Karnevaalissa tapahtuman äänentoisto oli ollut huonoa, eikä lavan puheesta ollut 
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saanut selvää, mikä oli haitannut ohjelman seuraamista esittelypisteiltä. Kaksi haas-

tateltavaa toivoivat erilaista, herättelevämpää ja elämyksellisempää iltaohjelmaa. Eh-

dotuksina oli esimerkiksi cheerleaderesitys tai sirkustaiteilija. 

Kaikki haastateltavat mainitsivat, että välillä esittelypisteellä oli hiljaisia hetkiä. Puo-

let haastatelluista kokivat sen negatiivisina ja toivoivat asiakasvirran parempaa ohjaa-

mista, etenkin laidoille sekä hiljaisista hetkistä etukäteen tiedottamista. Yksi haasta-

teltu ehdotti, että ohjelmaan voisi laittaa erikseen aikaa esittelypisteiden kiertelyyn. 

Yksi haasteltava koki, että asiakkaiden saaminen pisteelle on pitkälti omasta aktiivi-

suudesta kiinni. Kolme haastateltavaa ei kokenut hiljaisten hetkien olleen heille on-

gelma.  

Yhteenveto vastauksista 

Tiivistettynä voidaan sanoa, että eniten yrittäjien ostopäätökseen näyttää tutkimuk-

sen mukaan vaikuttaneen yritysten mielikuvat Kasvu Open Oy:stä ja Kasvu Open Kar-

nevaali - tapahtumasta sekä yrityksen toimitusjohtajan tekemä henkilökohtainen 

myyntityö. Jonkin verran vaikutusta on myös ollut aiemmin syntyneillä positiivisilla 

kokemuksilla tapahtumasta, tuotevalikoimalla, sekä hinnalla. Yleisesti ottaen koke-

mus itse tapahtumasta on ollut myönteinen tänäkin vuonna. 

5.3 Tapahtumamarkkinoinnin vaikutus esittelypisteen myyntiin 

Kukaan haastateltavista ei kertonut kohdanneensa tuotteen myyntiä puhelimitse, 

yksi haastateltavista kertoi saaneensa tarjouksen markkinointina sähköpostiinsa. Os-

topäätös oli tämän yrityksen kohdalla tehty saadun viestin ja aiemmin Kiitorata- tilai-

suudessa kohdatun markkinoinnin perusteella. Kolme haastateltavaa kertoivat, että 

tapahtumaan osallistumisesta oli keskusteltu yrityksen toimitusjohtajan kanssa. Kaksi 

haastateltavaa olivat kiinnostuneet tapahtumasta havaittuaan tarpeen yrityksen li-

sänäkyvyydelle. He olivat hankkineet asiasta lisätietoa itsenäisesti esimerkiksi tutki-

malla tapahtuman nettisivuja. Yritykset olivat tämän jälkeen itse lähestyneet Kasvu 

Open Oy:tä ja kysyneet pääsisivätkö mukaan tapahtumaan.  

Yhteydenoton jälkeen yritykset olivat saaneet sähköpostiinsa tarjouksen esittelypis-

teestä ja hyväksyneet sen. Tämän jälkeen vastuu asiakkaista oli siirtynyt Jyväskylän 

Messut Oy:lle. (Kovakoski 2018.) Haastateltava H1 kommentoikin asiaa seuraavasti:  



45 
 

 

Myynnin jälkeen Kasvu Openilta ei oltu meihin millään lailla yhteydessä, 
seuraava yhteydenotto oli messuilta. Tähän toivoisi kehitystä. H1 

 

Tapahtuman nettisivut synnyttivät eriäviä mielipiteitä: kolme vastaajista kertoi, että 

sivut olivat selkeät ja he olivat löytäneet sieltä haluamansa tiedon. Kolme haastatel-

tua ei ollut tyytyväinen nettisivuihin, vaan ne koettiin sekavina ja tiedonlöytäminen 

oli hankalaa. Haastatellut kertoivat nettisivuista näin: 

 

Verkkosivuista ei paljoa hyvää sanottavaa. Ne ovat se mistä lähden ha-
kemaan lisää tietoa. Ei ollut ongelmatonta, en löytänyt aina tietoa mitä 
etsin. Se oli vähän sirpaleista sielläkin. Sivuston rakenne on sekava, se ei 
ohjaa selkeästi oikeaan paikkaan. Oikeasti pitäisi miettiä koko sivu-
kartta uusiksi, toki isompi homma, se viestintä mitä siellä puhutaan ja 
koko konsepti a:sta ö:hön alusta loppuun, järkevämmin ja selkeämmin 
esille. Sivuston rakennetta pitäisi muuttaa. H6 
 
Hemmetin selkeät nettisivut, kiva kun ei tarvitse skrollata. Haluttu info 

löytyy max. kahdella klikkauksella, tästä iso plussa! H5 

 

 

Haastateltavilla oli erilaisia näkemyksiä myös kohtaamastaan viestinnästä. Kaksi 

haastateltavaa koki viestinnän olleen sekavaa ja toivoi siihen selkeyttä. Toinen heistä 

kommentoi asiaa seuraavasti: 

 

Viestintä yleisesti KasvuOpenilla on sekavaa ja viestit ovat liian pitkiä. 
Pitäisi pysyä asian ydin. Viestintää tehtäessä pitäisi ajatella loppukäyt-
täjää, että mikä on sille tärkeää asiaa ja toki, jos haluaa lisätietoa, niin 
pitäisi viestiä mistä se onnistuu. Viestintä on hyvin pirstaloitunutta mitä 
sieltä tulee ja käsitteet: Kasvupaja, Kasvupolku, KasvuOpen Karnevaali. 
Vähän sekavaa on, mutta toivottavasti selkeytyisi. H6 
 

 

Yksi haastateltava mainitsi, että viestinnän tulisi olla henkilökohtaisempaa. Kolme 

haastateltavaa kertoi viestinnän olleen selkeää ja että sitä on tullut riittävästi. Haas-

tatelluista puolet toivoi, että viestinnässä olisi selkeämmin nimetty yksi vastuuhen-

kilö, johon voisi olla tarvittaessa yhteydessä ja joka vastaisi yhteydenpidosta yrityk-

siin. 

Asiakkaita ei ollut tavoitettu sosiaalisen median kautta: yli puolet vastaajista kertoi-

vat, etteivät olleet huomanneet siellä lainkaan markkinointia, vaikka seuraavatkin 

Kasvu Open Oy:n sosiaalisen median kanavia. Yksi haastatelluista kertoi, että kokee 
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markkinoinnin olleen riittävää ja toimivaa. Kaksi vastaajaa kertoi huomanneensa jul-

kaisuja LinkedInissa. 

Neljä haastatelluista toivoi, että LinkedInia hyödynnettäisiin aktiivisemmin markki-

nointikanavana. Kahden haastatellun mielestä myös Facebook olisi sopiva kanava 

vastaanottaa viestintää. Yksi haastateltava puolestaan kertoi, ettei käytä Facebookia 

työasioihin ja yksi kertoi, ettei käytä sosiaalista mediaa lainkaan.  

Kaksi toivoi markkinointia sähköpostitse, kun taas kolme muuta haastateltua kokivat, 

että viestit hukkuvat helposti siellä muiden joukkoon. Yksi mainitsi sähköpostin ole-

van turha viestintäkanava. Yksi haastatelluista ei kommentoinut sähköpostimarkki-

nointia erityisemmin. 

Kolmen haastateltavan kanssa keskusteltiin myös jälkimarkkinoinnista. Yksi kommen-

toi, ettei ollut huomannut sitä lainkaan kiireidensä vuoksi. Yksi heistä kertoi saa-

neensa kyselyn, mutta toivoi että yrityksiä olisi huomioitu myös esimerkiksi kiitoskir-

jeellä tämän lisäksi. Hän kertoi olleensa yllättynyt yhteydenpidon vähäisyydestä. Kol-

mas haastateltava oli samoilla linjoilla ja kommentoi asiaa seuraavasti:  

 

Tapahtumasta voisi rummuttaa huomattavasti paljon enemmän, jos 

ajattelee ettei muutama yrittäjäkaveri ole koskaan kuulutkaan. Vierail-

lekin, messukävijöille. Tulisi muitakin, kun muita ständiesittelijöitä käy-

mään, voisi rummuttaa paljon enemmän. Sosiaalinen mediamarkki-

nointi olisi helppo, puhelimet ovat kaikilla mukana ja systeemien pitää 

toimia sen avulla: Facebook, Instagram, LinkedIn-profiilit yritykselle ja 

henkilökohtaisesti. H5 

 

6 Johtopäätökset 

Yrityksen ostopäätökseen johtavat tekijät nykytilassa ja niiden kehittäminen 

Haastattelujen perusteella voidaan sanoa, että mielikuva Kasvu Open Karnevaalista ja 

Kasvu Open Oy:stä on positiivinen. Tapahtuma nähdään uudistuskykyisenä, kiinnos-

tavana ja tunnettuna. Suurin osa haastatelluista perusti ostopäätöksensä ainakin jos-

sakin määrin siihen, että uskoivat saavansa yritykselle tarvittavaa, positiivista näky-

vyyttä tapahtumasta. Moni mainitsi myös kokevansa, että on tärkeä olla osana tä-

män kaltaista yhteisöä. Tätä tietoa kannattaisi hyödyntää myyntiargumenttina ja 

markkinointiviestinnässä kertomaan asiakkaille tapahtuman hyödyistä.  
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Todettiin, että yrityksen ostopäätösprosessilla on vaikutusta yritysten ostopäätöksiin, 

jonka vuoksi markkinointi- ja myyntityö tulee aloittaa riittävän ajoissa. Asiakasyrityk-

set ja heidän ”buying centerinsä” tulee tuntea hyvin, jotta myynti ja markkinointitoi-

menpiteet osataan kohdistaa oikein, kiinnostavalla tavalla. Aktiivisella yhteydenpi-

dolla asiakkaisiin voidaan myös varmistaa, ettei ostoprosessi jää kesken.  

Keskimäärin asiakkaat olivat tyytyväisiä tuotteen hinnoitteluun ja esittelypisteen ko-

koon. Haastatteluissa tuli esiin, että hyötyjen esiintuomisella ja arvonluonnilla sa-

masta tuotteesta saataisiin asiakkaalle arvokkaamman oloinen. Aktiivisella myynti-

työllä, mielikuvien luomisella ja asiakassuhteiden ylläpidolla on suuri merkitys siihen, 

kuinka tärkeäksi asiakas tuntee itsensä ja ostetun tuotteen. Asiakkaat toivoivat myös 

myyntituotteiden uudistamista ja olisivat valmiita maksamaan sosiaalisen median 

huomiosta mielellään. Tämä tulee ehdottomasti huomioida lisäämällä tuotevalikoi-

maan tämänkaltainen tuote. Uusi tuote toimisi varmasti mielenkiinnon herättäjänä ja 

saattaisi johtaa uusiin ostopäätöksiin, kuten haastatteluissa todettiin.  

Henkilökohtaisen myyntityön, jota etenkin yrityksen toimitusjohtaja on tehnyt, mer-

kitys nousi suureen arvoon. Uuden toimitusjohtajan kannattaa seurata hyvin aloitet-

tua työtä ja pyrkiä myös luomaan vahvat suhteet asiakkaisiin aktiivista myyntityötä 

tehden. Tärkeää on huolehtia jo olemassa olevista, toimivista suhteista osallistavalla 

vuorovaikutuksella. Tämä koettiin myös tärkeäksi tekijäksi ostopäätöksiä tehtäessä.  

Asiakaskokemus tapahtumasta on ollut keskimäärin positiivinen. Haastatteluista 

nousi ilmi se, että esittelypisteillä oli paikoittain ollut hiljaista ja tähän toivottiin muu-

tosta. Yleensä ottaen yrittäjien tyytyväisyyteen ja tapahtuman houkuttelevuuteen 

vaikuttaisi varmasti, jos asiakkaita voitaisiin aktiivisemmin ohjata esittelypisteille. 

Tässä voitaisiin käyttää tilasuunnittelun keinoja ja laittaa ohjelmaan esimerkiksi erik-

seen aikaa esittelypisteisiin tutustumiselle.  

Tapahtumamarkkinoinnin merkitys esittelypisteiden myynnissä tällä hetkellä 

Tutkimuksessa havaittiin, että tapahtumamarkkinoinnilla ei ole ollut suurta merki-

tystä yritysten ostopäätösten synnyssä. Kasvu Open Oy:n olisi tärkeä pohtia syitä 

tälle. Haastatellut kertoivat seuraavansa yrityksen sosiaalista mediaa, mutta hyvin 

harva oli havainnut markkinointia tai varsinkaan kiinnostusta erityisesti herättävää. 
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Kasvu Open Oy voisi keskittää sosiaalisen median markkinointinsa LinkedIniin ja Face-

bookiin asiakasyritysten toiveiden mukaisesti. LinkedInissa kannattaisi pohtia uusia 

keinoja erottua, kuten ehdotettujen kilpailujen järjestäminen tai videoesittelyjen laa-

timinen. Facebookissa on hyvä myös huomata, että osa asiakkaista käyttää sitä aino-

astaan vapaa-ajan mediana.  

Olisi hyvä kartoittaa erilaisia keinoja yksilöittää markkinointia, jotta se olisi kiinnosta-

vampaa ja tavoittaisi paremmin vaativat ja kiireiset yritysasiakkaat. Etenkin sähkö-

postimarkkinoinnissa olisi tärkeä erottautua, jotta viestit eivät hukkuisi muiden jouk-

koon, kuten haastatellut mainitsivat. Sosiaalisessa mediassa apuna voisi käyttää esi-

merkiksi LinkedInin ja Facebookin yritysmarkkinoinnin työkaluja. Markkinointiviestin-

nän sävyyn ja napakkaan, selkeään viestintään tulisi kiinnittää huomiota ja miettiä 

ydinviestin merkitystä jokaisessa julkaisussa. Jälkimarkkinoinnilla on myös tärkeä 

merkitys, sillä asiakkaat olisivat valmiita tekemään ostopäätöksen seuraavalle vuo-

delle hyvän tarjouksen perusteella.  

Kehitysehdotukset 

Tapahtuman tunnettavuutta olisi syytä lisätä, jotta yhä useampi voisi perustaa osto-

päätöksensä brändin tuntemukseen. Voidaan siis todeta, että vaikka mielikuva brän-

distä ja tapahtumasta on tällä hetkellä positiivinen, on syytä tehdä vielä markkinointi-

työtä laajemmin, jotta tietoisuus tapahtumasta ja yrityksestä yleisesti lisääntyy. Tä-

män myötä esittelypisteitä voitaisiin myydä enemmän jo pelkän positiivisen yritysku-

van avulla. Tarvetta lisämarkkinoinnille näyttäisi haastattelujen perusteella olevan 

etenkin Jyväskylän ulkopuolella ja esimerkiksi pääkaupunkiseudulla olisi paljon po-

tentiaalisia asiakasyrityksiä.  

Huolimatta siitä, että osa asiakkaista oli tyytyväisiä verkkosivujen ilmeeseen, olisi 

niitä hyvä uudistaa ja selkeyttää, kuten Kovakoskikin (2018) toivoi ennen tutkimuk-

sen aloittamista. Kuten haastatteluissa tuli ilmi, olisi syytä yksinkertaistaa valikkoja ja 

tuoda etenkin myllärien tiedot ja esittelyt helposti asiakkaiden saataville. Myös kon-

septin ja käsitteiden selkeämpi esittely voisi olla tarpeen. Tiedon etsimisen helpotta-

miseksi olisi hyvä lisätä hakutoiminto sivuille. Olisi myös syytä pohtia, tulisiko verkko-

sivujen asettelu uudistaa kokonaan sivujen selkeyttämiseksi. Tämä olisi ostopäätök-

sen teon kannalta tärkeää siksi, että moni yritys aloittaa tiedonetsinnän verkkosi-

vuilta ja sekavat nettisivut saattavat jopa pysäyttää ostoprosessin. 
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Myynnin ja markkinoinnin tueksi tulisi ottaa aktiiviseen käyttöön toimiva CRM- järjes-

telmä, jonka avulla kaikki työntekijät tietäisivät asiakkaiden tilanteen reaaliaikaisesti. 

Kun myyjät ja markkinoijat käyttävät ja päivittävät yhdessä samaa järjestelmää, voi-

daan paremmin optimoida milloin lähettää markkinointiviestintää ja milloin myyjän 

kannattaa olla asiakkaaseen yhteydessä. Järjestelmän avulla on myös helppo muis-

taa, millainen suhde yrityksellä on ollut tapahtumaan edellisinä vuosina ja luoda luot-

tamuksellisia, sekä pitkäaikaisia asiakassuhteita helpommin. Asiakaskokemus para-

nee myös henkilökohtaisempien kontaktien myötä ja asiakas kokee tulleensa huomi-

oiduksi paremmin. Myyjien työ helpottuisi, kun he näkisivät heti missä vaiheessa os-

toprosessia asiakas on ja mitä heidän kanssaan on viimeksi keskusteltu ja sovittu. Sa-

malla myös asiakkaat tuntisivat itsensä tärkeämmiksi. Tämä tarve tuli haastatteluissa 

esiin ja olisi tärkeää huomioida tulevaisuudessa tehokkaammin. 

Markkinoinnissa ja itse tapahtumassa tulisi huomioida digitalisuuden hyödyntäminen 

selkeämmin. Myyntituotteeksi kannattaisi lisätä paljon toivottu ”somehuomio” eli 

esimerkiksi blogikirjoitus, videoesittely tai livestream-aikaa tapahtuman lavalla ynnä 

muuta vastaavaa. Yleensä ottaen yritykset ja koko tapahtuma tulisi tuoda enemmän 

esiin sosiaalisessa mediassa, etenkin LinkedInia ja Facebookia hyödyntäen. Tuotteena 

voisi myös myydä mahdollisuutta saada yritykselle näkyvyyttä esimerkiksi kahvipöy-

dän sponsorina tai vesipulloissa, seinäheijasteissa tai muussa vastaavassa.  

Tapahtumapäivänä olisi tärkeä huolehtia, että tapahtumaa voi seurata helposti sekä 

paikan päällä että verkossa. Tekniikan toimivuuteen ja näyttöruutujen sijoitteluun tu-

lee kiinnittää erityistä huomiota. Tämä olisi tärkeää tunnettavuuden ja tapahtuman 

kiinnostavuuden lisäämisen kannalta, joka puolestaan lisää taas mahdollisuutta osto-

päätöksen syntymiseen.  

Haastatteluissa tuli myös ilmi se, että asiakkaat toivoisivat, että myynnille olisi ni-

metty yksi yhteyshenkilö, jolta saisi tarvittaessa lisätietoja. Ainakin aluksi viestintä ta-

pahtuisi hänen kauttaan, jotta olisi selkeää keneen olla yhteydessä tarpeen vaatiessa. 

Lisäksi yhteyshenkilö tulisi esitellä yhteystietoineen sekä verkkosivuilla, sähköpostitse 

että sosiaalisessa mediassa. Tapahtumapäivänä yhden henkilön tulisi olla vastaanot-

tamassa yrittäjiä ja huolehtia, että heillä on kaikki hyvin esittelypisteillä, sekä auttaa 

ongelmatilanteissa. Kaikille esittelypisteiden ostaneille tulisi myös viestiä selkeästi, 

kuka tapahtumasta vastaa ja kehen olla yhteydessä. Tämä lisäisi palvelun ja henkilö-
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kohtaisuuden tuntua, joka on asiakkaille tärkeää ostopäätöksiä tehdessä. Asiakastyy-

tyväisyydellä ja – kokemuksilla on merkitystä myös tulevaisuuden ratkaisuja pohdit-

taessa.  

Myynnin tekemistä tulisi jatkaa samoilla keinoilla kuten aiemminkin, sillä tutkimuk-

sen mukaan mieluisin ja tehokkain tapa vastaanottaa myyntiä on puhelimitse. Mikäli 

asiakasta ei tavoita, voisi lähettää asiasta kiinnostavan, yksilöidyn sähköpostin ja pa-

lata asiaan vielä uudelleen. Huomioitavaa on myös se, että haastateltuja ei kuiten-

kaan ollut tavoiteltu puhelimitse, joten kontaktoinnin lisäämistä voisi pohtia tai aina-

kin kartoittaa tarkemmin kehen yrityksessä tulisi olla yhteydessä.  

Tapahtuman kannalta jatkuva uudistuminen olisi tärkeää mielenkiinnon ylläpitä-

miseksi. Iltaohjelman tulisi olla viihdyttävämpi ja erikoisempi kiinnostuksen herättä-

miseksi. Teema ja tapahtuman puhujat tulisi valita huolella ja pyrkiä saamaan ajan-

kohtaisia, kiinnostavia ja monipuolisia aiheita, sekä uusia esiintyjiä paikalle vuosit-

tain. Näilläkin asioilla voidaan lisätä brändin arvostusta ja sen myötä myydä enem-

män esittelypisteitä tapahtumaan.  

7 Pohdinta 

Tavoitteena oli tuottaa Kasvu Open Oy:lle tietoa siitä, mitkä tekijät saavat yrityksen 

ostamaan esittelypisteen Kasvu Open Karnevaali- tapahtumasta ja millainen vaikutus 

tapahtumamarkkinoinnilla on yrityksen ostopäätökseen. Tuloksena saatiin kuusi kap-

paletta teemahaastatteluja, joiden mukaan esimerkiksi yritysmielikuvalla ja henkilö-

kohtaisilla suhteilla on vaikutusta yrityksen ostopäätöksen teossa. 

Tutkimuksen onnistuminen 

Tutkimuksen voidaan sanoa onnistuneen, sillä toimeksiantajalle saatiin paljon uutta 

ja hyödyllistä tietoa aiheesta, jota on jo käytetty heidän markkinoinnissaan. Teema-

haastattelu koettiin erittäin toimivaksi ja hyvin valituksi menetelmäksi, jonka avulla 

saatiin aikaan rento ja vapaamuotoinen keskustelu, mutta lisäksi myös riittävän sy-

vällisiä vastauksia tutkimuskysymyksiin. Etenkin rehellisten vastausten saamisessa 

koetaan, että on onnistuttu hyvin. Haastattelurungon avulla oli helppo tarkistaa, että 

kaikki aiheet on tullut käsiteltyä riittävän laajasti sekä ohjata keskustelua tarvittaessa 

oikeaan suuntaan. Aineiston kerääminen onnistui hyvin ja haastateltavat olivat oikein 
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perustein valittuja. Teoriapohjasta tuli sopivan kattava ja se perustuu laadukkaisiin, 

pääosin kansainvälisiin ja tuoreisiin lähteisiin.  

Tuloksena saatiin paljon käytännön vinkkejä markkinoinnin toteuttamiseen, tapahtu-

man kiinnostavuuden kehittämiseen ja yrityksen ostoprosessin tuntemuksen lisäämi-

seen. Saadun palautteen avulla Kasvu Open Oy ymmärtää paremmin asiakkaan toi-

veita sekä motiiveja ostaa tuote. Toimeksiantaja voi kehittää markkinointiaan tietäes-

sään, miten asiakas voidaan tavoittaa parhaiten. 

Kasvu Open Oy:lle toimitettiin tiivistetty raportti tuloksista jo ennen opinnäytetyön 

valmistumista, jota he ovat hyödyntäneet jo markkinointia suunnitellessaan. Tämä 

todettiin yhdessä hyödylliseksi, sillä tapahtuman myynti oli jo alkanut ennen kuin 

koko tutkimus oli ehditty viimeistellä valmiiksi. Tuloksia on käytetty uusien tuottei-

den suunnittelussa ja koko tapahtuman sekä verkkosivujen uudistamisessa. Esimer-

kiksi tapahtuman teemaväri muuttui vihreästä violetiksi ja somenäkyvyys on tuot-

teena melkein kaikissa saatavilla olevissa tuotepaketeissa. Myyntituotteena valikoi-

massa on nyt myös mahdollisuus sponsoroida kahvi- tai välipalapöytä. Lisäksi yritys 

on päättänyt päivittää CRM- järjestelmänsä uuden kehitysjohtajansa johdolla, kuten 

johtopäätöksissä ehdotettiin. Näin ollen tutkimuksen voidaan todeta olleen hyödylli-

nen toimeksiantajalle ja asetetut tavoitteet on onnistuttu saavuttamaan. 

Luotettavuus 

Haastateltavien vastauksien huomattiin saturoituvan, jonka vuoksi haastattelujen te-

keminen päätettiin lopettaa kuuden haastattelun jälkeen. Lisäksi koettiin, että tutki-

muskysymyksiin oli vastattu tässä vaiheessa riittävällä tasolla. Tämän voidaan katsoa 

lisäävän tutkimuksen luotettavuutta. Kaikilla haastateltavilla on ollut mahdollisuus 

tarkistaa äänitetty nauhoite ja varmistaa millaisia lausuntoja opinnäytetyössä aiotaan 

käyttää. Haastateltaville on annettu tutkimuksen tekijän yhteystiedot ja kerrottu 

mahdollisuudesta pyytää lausunnot tarkastettavaksi. Kukaan haastateltavista ei koke-

nut tätä tarpeelliseksi. Luotettavuutta lisää myös se, ettei ketään vastaajista voi hen-

kilökohtaisesti tunnistaa. Tämän vuoksi voidaan olettaa, että vastauksiksi saadaan ai-

dompia ja rehellisempiä lausuntoja negatiivisistakin asioista, kuin nimellä esiinnyttä-

essä.  
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Haastatteluja tehtäessä huomattiin jossakin määrin, että kaikkien haastateltavien tie-

tämys käsiteltävistä ostoprosessin osa-alueista ei aina ollut riittävän syvällistä. Toi-

saalta taas jokaisella haastateltavalla oli paljon tietämystä monista muista käsiteltä-

vistä aiheista, mikä tuotti enemmän tietoa näiltä osa-alueilta. Luotettavuuden lisää-

miseksi olisi voinut olla hyödyksi tiedustella vielä tarkemmin haastateltavan taustoja 

ja varmistaa, että hän on varmasti tietoinen kaikista ostoprosessin osa-alueista riittä-

vällä tasolla. Aikataulujen salliessa olisi voinut olla myös hyödyllistä haastatella toi-

nenkin henkilö yrityksestä, joka tiesi enemmän tietystä ostoprosessin osiosta. Tämä 

toisaalta osoittaa myös hyvin sen, kuinka monimutkainen yrityksen ostoprosessi on ja 

että yksi henkilö ei hallitse sitä kokonaisuudessaan. 

On myös huomattava, että haastateltavan sanoja joudutaan aina tulkitsemaan, mikä 

saattaa aiheuttaa väärinymmärryksiä. Tämän ehkäisemiseksi epäselvissä tilanteissa 

haastateltavaa on pyydetty tarkentamaan asiaa lisäkysymyksien avulla tai toistettu 

annettu vastaus ja varmistettu että se on ymmärretty oikein. Hyödyksi oli myös se, 

että haastattelut toteutettiin kasvokkain, eikä puhelimitse, jolloin väärinymmärrysten 

määrä vähenee. Tämän vuoksi haastateltaviin pystyttiin myös luomaan lämpimämpi 

ja luottamuksellisempi suhde, joka lisää syvällisempien vastausten saannin todennä-

köisyyttä. Tekemällä haastattelut henkilökohtaisesti pystyttiin myös luomaan parem-

min kiireettömyyden tuntu ja haastateltavilla oli mahdollisuus pohtia rauhassa vas-

tauksiaan. 

Haastatteluja on tehty verraten pienelle määrälle tapahtumaan osallistuneista yrittä-

jistä, joten tieto ei ole yleistettävissä. Toisaalta laadullisen tutkimuksen tavoitteena 

on saada syvällistä tietoa, suuren määrän sijaan. Tämä tuo myös yritykselle mahdolli-

suuksia toteuttaa uusi, laajempimittainen tutkimus samasta aiheesta. 

Palaute teoriaan  

Hawkinsin ja Mothersbaughin (2013,681) mukaan yritysten ostopäätökseen vaikutta-

vat esimerkiksi brändi, tuote, referenssit, organisaatiokulttuuri ja hinta. Haastatte-

luissa tuli ilmi, että näillä kaikilla oli ollut vaikutusta yritysten ostopäätöksiin. Etenkin 

tapahtuman brändi oli merkittävässä roolissa päätöstä tehtäessä. Yritykset tekivät os-

topäätöksen useimmiten siksi, että kokivat saavansa tapahtumasta lisää positiivista 

näkyvyyttä itselleen ja he halusivat olla osana Kasvu Open Karnevaali -yhteisöä. Näin 
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ollen voidaan todeta brändin olleen yksi tärkeimmistä syistä ostopäätöksen syntymi-

seen. Hinnalla kerrottiin olleen myös merkitystä päätöstä tehdessä. Organisaatiokult-

tuurin voidaan katsoa vaikuttaneen päätöksiin siinä mielessä, että muutamalla yrityk-

sellä päätöksenteko kesti pidempään yrityksen sisäisten prosessien vuoksi. Saatavilla 

olevat referenssit ovat varmasti myös vaikuttaneet yritysten mielikuviin tapahtu-

masta ja Kasvu Open Oy:stä, vaikka se ei suoranaisesti tullutkaan haastatteluissa 

esille. 

Hudson ja Hudson (2017) mainitsivat myös, että yritysostajalla on enemmän riskejä, 

jonka vuoksi päätöksenteko voi kestää ja ostoprosessi on pidempi. Tämä todettiin 

myös haastatteluissa, joissa useampi kertoi, että ostopäätöstä oli harkittu useampi 

kuukausi tai jopa vuosi. Lisäksi päätöstä pohdittiin useamman ihmisen toimesta yh-

den sijaan, joka aiheutti viivästyksiä. Useimmissa tapauksissa asiasta oli myös keskus-

teltu moneen otteeseen ennen asian etenemistä ja lupa tapahtumaan lähtöön piti 

kysyä ylemmältä taholta.  

Salosen ja Toikkasen (2014,67, 100) mukaan asiakkaan arvot ovat tärkeä osa ostopro-

sessia ja ostopäätöksen syntymistä. Voidaan sanoa, että yhteisöllisyys on varmasti ol-

lut tärkeä arvo tapahtumaan osallistuneille yrityksille, sillä se mainittiin tapahtu-

neesta saaduksi hyödyksi melkein kaikissa haastatteluissa. Muutama mainitsi, että he 

kokevat hyväksi asiaksi näkyä tämän kaltaisessa yhteisössä, joka tukee yrittäjyyttä ja 

kasvua. Yritykset kokevat tärkeäksi olla mukana auttamassa muita menestymään, jo-

ten varmasti myös solidaarisuus on yksi tärkeistä tapahtumaan osallistuvien arvoista. 

Kuten Bladen (2012, 170–171) toteaa, tapahtuman ja sen markkinoinnin suunnittelu 

on erittäin tärkeää, jotta tapahtuma onnistuu. Tapahtumamarkkinointia voitaisiin 

suunnitella esimerkiksi Ferdinandin ja Kitchinin (2017, 151–156) kuuden askeleen 

mallin mukaisesti. Haastatteluissa palautetta tuli etenkin viestinnän laadusta ja jälki-

markkinoinnin puutteesta ja esimerkiksi näihin asioihin saataisiin kehitystä huolelli-

sella suunnittelulla ja strategian noudattamisella. Myyntityö tehdään ennen tapahtu-

maa, joten myös siihen keskittyminen on merkittävää onnistumisia saadakseen. Ku-

ten haastatteluista kävi ilmi, markkinointiin, sen laatuun ja kohdentamiseen tulee 

kiinnittää entistä enemmän huomiota, jotta tavoitetaan potentiaaliset asiakkaat.  
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Myyntiin tulisi myös ottaa suunnitelmallisempi ja tehokkaampi ote. Näiden tavoittei-

den saavuttamisessa tärkeä työkalu on CRM- järjestelmä. Varmasti myös asiakasym-

märryksen lisäämisestä esimerkiksi toisen tutkimuksen tekemällä olisi hyötyä tulevai-

suuden toimintatapoja suunnitellessa. Vallo ja Häyrinen (2012, 24–25) korostavat 

myös asiakastuntemuksen merkitystä tapahtumamarkkinoinnin suunnittelussa ja on-

nistumisessa. Kuten haastatteluista ilmeni, vuorovaikutus, palautteen kysyminen 

sekä tiivis yhteydenpito asiakkaisiin on todella tärkeää, joten siihen kannattaa jat-

kossa keskittää entistä enemmän voimavaroja. Kuten Hall (2017, 263) mainitsee yri-

tyksen olisi olennaista pyrkiä syventämään olemassa olevia asiakassuhteita, samalla 

uusia hankkien. Tässä apuna on jälkimarkkinointi ja vuorovaikutussuhteiden ylläpitä-

minen myös puhelimitse. 

Haastatteluissa tuli myös ilmi, että tunteilla on myös merkitystä yrityksen ostopää-

töksenteossa, joka tukee Pandeyn ja Mookerjeen (2018) tutkimustuloksia. Ostopää-

tös oli tehty monessa tapauksessa pohjautuen mielikuviin tapahtumasta, henkilökoh-

taisiin suhteisiin myyjään tai muutenkin koko organisaatioon. Myös muistikuvilla 

siitä, millaista tapahtumassa on ollut aiemmilla kerroilla, oli vaikutusta ostopäätök-

seen. Tämän vuoksi onkin tärkeää huolehtia asiakkaista alusta loppuun saakka, jotta 

asiakaskokemus olisi mahdollisimman positiivinen ja näin ollen voisi vaikuttaa myös 

tuleviin ostopäätöksiin myönteisellä tavalla. 

Haastatteluissa tuli myös esiin, että asiakkaat toivoisivat etenkin iltaohjelmalta 

enemmän elämyksellisyyttä. Tämä tukee Prestonin (2012) teoriaa siitä, että asiak-

kaille on tärkeää tuntea olevansa osa unohtumatonta tapahtumaa ja tämän vuoksi 

tapahtumamarkkinoijan tulee tietää miten tarjota ja myydä tämä elämys asiakkaille. 

Tämän tutkimuksen myötä Kasvu Open Oy tuntee paremmin asiakkaiden tarpeet ja 

voi vastata niihin tehokkaammin. Kehityksen myötä tämä tulee varmasti johtamaan 

myös asiakastyytyväisyyden ja myynnin kasvuun. Kuten Raj ja muut (2017, 207) to-

teavat, tutkimuksesta saatujen tutkimustulosten avulla voidaan kehittää tapahtuma-

markkinointia tehokkaasti. 

Tutkimuksesta ilmeni myös, että asiakkaat toivoisivat kohtaavansa markkinointia 

enemmän sosiaalisessa mediassa ja haluaisivat tapahtuman olevan paremmin seurat-

tavissa virtuaalisesti. Tämä tukee Prestonin (2012, 3) näkemystä siitä, että tulevai-

suudessa digitalisaatio tulisi huomioida tapahtumissa tekemällä niistä virtuaalisempia 
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ja lisäämällä sosiaalisen median markkinointia. Kuten Vallo ja Häyrinen (2012, 25) to-

teavat tapahtumamarkkinoinnissa kannattaisi hyödyntää myös erilaisia applikaati-

oita, jotka ovatkin olleet tapahtumassa käytössä. Sosiaalisen median tehokkaampi 

hyödyntäminen voisi lisätä tapahtuman tunnettavuutta ja esittelypisteiden myyntiä, 

kun yhä useampi asiakas olisi tavoitettavissa esimerkiksi livestreamin välityksellä in-

ternetissä. Samalla voitaisiin saada myös enemmän myyntituloja myymällä yrityksille 

näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa, kuten haastatellutkin ehdottivat. Tämä olisi myös 

kustannustehokas tapa markkinoida, kuten Ferdinand ja Kitchinkin (2017, 159) totea-

vat. 

Tulevaisuudessa tapahtuma tarvitsee uudistumista säilyttääkseen kiinnostavuutensa, 

kuten haastatteluissakin tuli esiin. Kuten Ferdinand ja Kitchin (2017, 84) mainitsevat 

tulevaisuuden trendeissä tapahtumamarkkinoinnin saralla näkyvät esimerkiksi kan-

sainvälistymisen ja ilmastonmuutoksen vaikutukset. Kasvu Open Karnevaali voisi hyö-

dyntää myös näitä trendejä kutsumalla paikalle kansainvälisiä puhujia ja ottaen huo-

mioon kestävän kehityksen esimerkiksi yhtenä tapahtuman teemoista.  

Jatkotutkimusaiheet 

Jatkotutkimusaiheena olisi varmasti hyödyllistä ja kiinnostavaa tutkia aihetta laajem-

min kvantitatiivisen tutkimuksen keinoin. Tämän vuoden tapahtuman jälkeen voisi 

kaikille kävijöille esimerkiksi lähettää sähköisen kyselylomakkeen, josta saataisiin 

vielä kattavammin tietoa siitä, miten näkemykset eroavat esimerkiksi eri kaupun-

geista tulevien asiakkaiden kesken. Kvantitatiivisella tutkimuksella saataisiin nopeam-

min, enemmän dataa tämän syvällisemmän tutkimuksen tueksi. Saadun tiedon avulla 

voitaisiin kohdistaa eri tyyppistä markkinointia erilaisille asiakasryhmille, esimerkiksi 

toimialan tai toimialueen mukaisesti. Tarvetta voisi hyvinkin olla myös brändin tar-

kemmalle tutkimukselle, jotta sen avulla tapahtumaa voitaisiin tulevaisuudessa mark-

kinoida entistä tehokkaammin. 
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Liitteet 

 

Liite 1. Haastattelurunko 

 

1. Tutkimuksen taustojen esittely, haastattelusuostumuksen allekirjoitus, aika-

taulun varmistus, teemojen läpikäyminen 

2. Haastateltavan taustat (toimenkuva yrityksessä ja koulutustausta, yrityksen 

rooli tapahtumassa) 

3. Teema 1: Kasvu Open Oy- yritysmielikuva (ja sen vaikutus ostopäätökseen) 

(Millaiset mielikuvat haastateltavalla on Kasvu Open Oy:stä ja Kasvu Open 

Karnevaalista? Millainen suhde haastateltavalla on Kasvu Openiin?) 

4. Teema 2: Kasvu Open Karnevaalin tapahtumamarkkinointi (ja sen vaikutus 

ostopäätökseen) (Hyvät ja huonot asiat, Mieluisin kontaktikanava? Millaista 

markkinointia kohtasit? Millaista markkinointiviestintää kohtasit? Miten ke-

hittäisit markkinointia? Millainen mielikuva tapahtumasta syntyi?) 

5. Teema 3: Esittelypisteen myyntiprosessi (ja vaikutus ostopäätökseen) (Mi-

ten myytiin? Millaista tuotetta myytiin? Kuinka houkutteleva tuote oli? Mikä 

sai ostamaan? Mikä lisäisi houkuttelevuutta?  Mikä olisi ideaali tapa myydä 

tuote teille?) 

6. Teema 4: Asiakaskokemus Kasvu Open Karnevaalissa (ja vaikutus tulevai-

suuden ostopäätöksiin) (Millainen asiakaskokemus oli? Olisiko kiinnostusta 

jatkaa yhteistyötä tulevaisuudessa? Mikä saisi innostumaan yhteistyöstä?) 

7. Loppusanat ja kiitokset 
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Liite 2. Suostumuslomake 

 

Haastattelusuostumus 
Haastattelija: Pauliina Siimelä, opiskelija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 

Liiketalouden koulutusohjelma|  

 

Arvoisa haastateltava, 

Tämä haastattelu toteutetaan osana opinnäytetyötä, jonka toimeksiantajana toimii 

Kasvu Open Oy. Haastattelu nauhoitetaan ja materiaalia voidaan käyttää aineistona 

Pauliina Siimelän opinnäytetyössä. Yksittäisiä vastaajia tai yrityksiä ei mainita, eikä 

niitä voi tunnistaa lausunnoista. Tutkimusaineistoa käsitellään luottamuksellisesti ja 

saatu aineisto hävitetään opinnäytetyön valmistuttua.  

 

Hyväksyn osallistumiseni haastatteluun ja sen hyödyntämisen aineistona opinnäyte-

työssä. 

 

Paikka ja päiväys:  

 

Allekirjoitus ja nimenselvennys: 
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Liite 3. Teoreettinen viitekehys visualisoituna 

 

 

 

 

Tapahtuma-
markkinoinnin vaikutus 

yrityksen 
ostopäätökseen

Miten tapahtumamarkkinointi 
vaikuttaa esittelypisteiden 
myyntiin?

•Tapahtumamarkkinointi

•Tapahtuma

•Tapahtumamarkkinoinnin 
erityispiirteet

•Tapahtumamarkkinointi-
prosessi

•Tapahtumamarkkinoinnin 
tulevaisuus

Mitkä tekijät saavat yrityksen 
ostamaan esittelypisteen 
tapahtumaan?

•Yrityksen ostopäätösprosessi

•Yrityksen ostopäätökseen 
vaikuttavat tekijät


