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Tässä opinnäytetyössä selvitetään Internetin ja sähköpostin vaikutusta kongressiprojektin etenemiseen. Tapausesimerkkinä käytetään vuonna 1991 perustettua helsinkiläistä kongressipalvelutoimisto CONGREX / Blue & White Conferences Oy:tä. Selvityksen tarkoituksena oli selvittää, miten sähköiset viestintävälineet ovat vaikuttaneet yrityksen työprosesseihin. Tutkimus keskittyy 1990- ja
2000-lukuihin.
Opinnäytetyön teoriaosuudessa esitellään kongressitoimintaa Suomessa ja sen
merkitystä Suomelle. Lisäksi annetaan yleiskuva kongressin järjestämisestä.
Työ keskittyy tarkemmin tiettyihin kongressin järjestämisen vaiheisiin. Sähköiset
viestintävälineet ovat vaikuttaneet vaiheisiin merkittävimmin.
Opinnäytetyön empiirinen osa koostuu yrityksen toimitusjohtajan ja kongressipäällikön haastattelusta. Heidän mielipiteidensä ja havaintojensa avulla rakentui
työn tärkein osuus. Haastattelun avulla haluttiin muodostaa mahdollisimman
monipuolinen kuva eri vaiheiden muutoksista ja siitä, miten merkittäviä ne ovat
kongressiprojektissa.
Selvityksen tuloksena huomattiin, että huolimatta työprosessien muutoksista,
työn määrä ei ole vähentynyt. Työ on vain kohdistunut eri tavalla. Vaikka viestintävälineet ovat tuoneet monia etuja, on niistä seurannut myös haittoja. Kriittisin haitta on nähtävissä osallistujien ja kongressin järjestäjien sähköpostikäyttäytymisessä. Internetin ja sähköpostin käyttö on edelleen kehitysvaiheessa,
joten erilaiset sähköiset sovellukset tulevat vielä kehittymään, mikä taas tarkoittaa lisää muutoksia työprosesseihin.
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This thesis examines the impact of the Internet and e-mail on the progress of a
congress project. The case study example is a professional congress organizer
CONGREX / Blue & White Conferences Oy, which was founded in 1991. The
purpose of this study is to figure out how the electronic communications have
impacted on the company’s work processes.
The theoretical part of the thesis describes congress operations in Finland and
its importance for Finland. In addition, the study gives an overview of organizing
a congress. The study focuses on certain phases that the electronic communications have most significantly impacted on.
The empirical part of the thesis consists of the interviews of the CEO and the
congress manager of the company. The major part of the study is based on
their opinions and observations. With the help of the interviews I wanted to build
a most versatile picture of the changes in various phases and the importance of
them in a congress project.
The result of the study was that, although the work processes have changed,
the workload has not decreased but is only distributed in a different way. Even
though the communications have brought many advantages, there are also disadvantages. The most critical disadvantage can be seen in the e-mail behavior
of the congress participants and organizers.
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1 JOHDANTO

Tämän työn tarkoituksena oli selvittää, miten sähköiset viestintävälineet (erityisesti sähköposti ja Internet) ovat vaikuttaneet kongressiprojektin etenemiseen.
Tapausesimerkkinä käytettiin vuonna 1991 perustettua kongressipalvelutoimisto
CONGREX / Blue & White Conferences Oy:tä. Työ selvittää, millaisia vaikutuksia sähköpostilla ja Internetillä on ollut yrityksen työprosesseihin. Lisäksi työssä
selvitetään, miten yrityksen työnkuvan painopisteet ovat muuttuneet siirryttäessä 1990-luvulta 2000-luvulle.

Työn toisessa luvussa kerrotaan kongressitoiminnasta Suomessa ja sen kehittymisestä sekä esitellään kongressialan ammattilaisia, jotka tarjoavat osaamistaan kongressin järjestäjälle. Lisäksi esitellään tapausesimerkkinä oleva yritys.
Kongressitoiminnan kehitystä ja merkitystä seurataan erityisesti Suomessa järjestettyjen kansainvälisten kongressien osalta.

Kolmannessa luvussa annetaan yleiskuva kongressin järjestämisestä. Luvussa
keskitytään syvemmin kongressin markkinointiin, tiedotukseen, rekisteröintiin,
tieteelliseen ohjelmaan ja abstraktien käsittelyyn sekä näyttelyyn. Näiden vaiheiden on katsottu olevan tärkeimpiä sähköisten viestintävälineiden kannalta ja
tutkittaessa Blue & White Conferences Oy:n työprosessien muutoksia.

Neljännessä luvussa tarkastellaan Blue & White Conferences Oy:n työprosessien muutoksia syvemmin. Selvitys toteutettiin haastattelemalla yrityksen toimitusjohtajaa ja kongressipäällikköä. Selvityksessä otettiin huomioon niin Internetin kuin sähköpostin tarjoamat mahdollisuudet. Viidennessä luvussa esitetään
johtopäätöksiä ja pohditaan, mitä muutokset ovat tuoneet tullessaan ja mihin ne
voivat vielä viedä tulevaisuudessa.
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2 KONGRESSITOIMINTA SUOMESSA

Kongressin saaminen Suomeen on arvokasta ja siitä on tullut yksi Suomen kärkituotteista kansainvälisillä markkinoilla. Kongressialan ja sen merkityksen paremmin ymmärtämiseen auttaa kongressi-käsitteen määrittely. Suomessa käytetään IAPCO:n (International Association of Professional Congress Organizers) mukaisia kokoustilaisuuksien käsitteiden määrittelyjä. (Blinnikka &
Kuha 2004, 13). IAPCO määrittelee kongressin näin:

Säännöllisin väliajoin järjestettävä kokoontuminen, johon kokoontuu
satoja – tai jopa tuhansia – saman ammatillisen, kulttuurisen, uskonnollisen tai muun ryhmittymän edustajia. Kongressi järjestetään
yleensä tietyn aiheen käsittelyä varten. Esitysten ja keskustelun aiheet tulevat järjestävän organisaation jäseniltä. Järjestämistiheys
on yleensä ennalta määrätty ja kongressi voi olla joko useamman
vuoden välein tai vuosittain järjestettävä. Useimmat kansainväliset
kongressit ovat edellistä tyyppiä, kun taas kansallisia kongresseja
järjestetään tavallisesti vuosittain. Kongressi kestää yleensä useita
päiviä ja sen aikana järjestetään useita samanaikaisia istuntoja.
UIA:n (Union of International Associations) mukaan kansainvälisen
kongressin kesto on vähintään kolme päivää. Kongressissa on vähintään 300 osanottajaa, jotka ovat vähintään viidestä eri maasta ja
osanottajista on vähintään 40 % ulkomailta. (Rautiainen & Siiskonen 2007, 25.)

2.1 Kongressitoiminnan kehitys
”Ihmisten tarve tavata ja vaihtaa mielipiteitä, kokoontumisen perusidea, on yhtä
vanha kuin ihmiskunta.” (Blinnikka & Kuha 2004, 18). Kongressialan ensimmäiset juuret löytyvät vuodesta 1896, jolloin USA:n Detroitissa perustettiin ensimmäinen kongressitoimisto, Convention and Visitor Bureau. Varsinaisesti kokousja kongressiteollisuus alkoi kehittyä 1900-luvulla, jolloin myös muihinkin Yhdysvaltojen kaupunkeihin alettiin rakentaa kongressitoimistoja. Euroopassa
kongressiteollisuus lisääntyi 1900-luvun puolivälin jälkeen. Kongressiteollisuuden kehittymiseen ovat vaikuttaneet globalisaatio, ihmisten liikkuvuus ja se, että
kunnat ja kaupungit ovat ymmärtäneet kongressiteollisuuden potentiaalisuuden
ja hyödyt. (Blinnikka & Kuha 2004, 18.)
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Kansainväliset kokoukset ja kongressit merkitsevät Suomelle ja kokouspaikkakunnille erittäin paljon. Kansainvälisen kongressin järjestäminen kehittää tietyn
tieteenalan kansainvälistä yhteistyötä. Samalla saadaan esitellä suomalaisia
tutkimustuloksia ja tehdä niitä tunnetuiksi. Kongressien avulla tehdään myös
tunnetuksi suomalaista yhteiskuntaa, miljöötä, kulttuuria ja Suomen sijaintia.
(Rautiainen & Siiskonen 2007, 14.)

Finland Convention Bureaun teettämän kongressitutkimuksen mukaan vuonna
2007 Suomessa järjestettiin 438 kansainvälistä kongressia ja ne keräsivät yhteensä 60 790 osallistujaa. Kongresseja oli hieman enemmän kuin vuonna
2006, jolloin Suomessa järjestettiin 376 kansainvälistä kongressia. Helsinki oli
ylivoimaisesti suosituin kongressikaupunki, seuraavana tulivat Turku ja Tampere. Osallistujat viipyivät maassa keskimäärin 4,7 vuorokautta ja yksi kongressiin
osallistuja kulutti rahaa keskimäärin 246 euroa vuorokaudessa. Kongresseista
saatu matkailutulo oli 99,5 miljoonaa, joka muodostui kongressijärjestäjien ja
osallistujien yhteisestä kulutuksesta. (Kongressit Suomessa 2007 –raportti,
2008.)

Suomi oli 17. suosituin kansainvälisten kongressien pitopaikka maailmassa
vuonna 2007. Vertailussa oli mukana 176 maan ja alueen sekä 1623 kaupungin
tiedot. Helsinki oli 20:nneksi suosituin kongressikaupunki. Tiedot perustuvat
UIA:n tilastoon. Suurin osa kongresseista oli kansainvälisten järjestöjen järjestämiä tai sponsoroimia kongresseja, konferensseja, symposiumeja ja vuosittaisia kokouksia. Pääasiassa kyse oli tieteellisten järjestöjen kokouksista, joiden
järjestämisestä useat maat kilpailevat. (UIA:n tilastotietoja 2007.)

Kongressiosallistujien määrä vaihtelee vuosittain. Oheisesta kuviosta (kuvio 1)
selviää Suomessa vuosina 1985-2008 järjestettyjen kongressien kongressiosallistujien määrät. Vuoden 1999 kongressiosallistujista noin 20 000 oli Suomen
EU-puheenjohtajuuskauden tuomia kokousvieraita. Vuoden 2008 osallistujamäärä 58 000 on arvio mahdollisesta osallistujamäärästä.
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KUVIO 1. Kansainvälisten kongressien osallistujamäärien kehitys Suomessa
1985 - 2008 (Kansainväliset kongressit Suomessa 2009-2013)

2.2 Kongressin järjestämisen ammattilaisia
Kongressin suunnitteluun ja toteuttamiseen tarvitaan monenlaisia palveluja.
Kongressialalla toimii monia palvelun tarjoajia, jotka varmistavat, että tapahtuma onnistuu mahdollisimman hyvin. Kongressipalveluiden lisäksi tapahtuman
onnistumiseen vaikuttaa se, että osallistujille annetaan mahdollisimman positiivinen kuva kongressikaupungista. (Blinnikka & Kuha 2004, 30–31.)

Finland Convention Bureau toimii valtakunnallisella tasolla opastaen ja neuvoen
kansainvälisen kongressin järjestäjää. Alueellisella tasolla toimivia ammattilaisia ovat kongressitoimistot ja matkailutoimistot. Lisäksi on olemassa ammattimaisia kongressinjärjestäjiä, kongressipalvelutoimistoja, joihin Blue & White
Conferences Oy kuuluu.
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2.2.1 Finland Convention Bureau

Finland Convention Bureau (FCB) ry. on kokousalan valtakunnallinen markkinointiorganisaatio, joka on ottanut tehtäväkseen kasvattaa Suomessa järjestettävien kansainvälisten kokousten, kongressien, kannustematkojen ja yritystapahtumien määrää. Sen toimisto perustettiin vuonna 1974, ja se oli yksi Euroopan ensimmäisistä kongressitoimistoista. FCB tarjoaa kokous- ja kongressialan
asiantuntijuutta ja se on informaatio- ja palvelupiste. Sen rahoituksesta vastaavat työ- ja elinkeinoministeriö sekä yhdistyksen jäsenkuntaan kuuluvat 14 kaupunkia ja noin 80 kokous- ja matkailualan yritystä ympäri Suomea. (FCB 2009.)

FCB on aktiivisesti mukana kansainvälisessä kokous- ja kongressialan yhteistyössä, ja se on jäsenenä seuraavissa järjestöissä: European Cities Marketing,
International Congress and Convention Association (ICCA), Meeting Professionals International (MPI), Society of Incentive & Travel Executives (SITE),
Union of International Associations (UIA). (FCB 2009.)

FCB:n palveluihin kuuluu opastaminen ja neuvominen kansainvälisten kokousten ja kongressien sekä yritystapahtumien ja kannustematkojen järjestäjiä kaikissa tapahtumiin liittyvissä asioissa maksutta. Kongressin hakuprosessia
käynnistäessä FCB lähtee liikkeelle selvittämällä kaikki kongressin hakemiseen
ja järjestämiseen liittyvät asiat. Se selvittää kilpailutilanteen ja laatii valmisteluille
aikataulun. Se myös esittelee kokouspaikka- ja majoitusvaihtoehtoja ja kertoo
tarjolla olevista palveluista sekä auttaa löytämään sopivat yhteistyökumppanit.
(FCB:n palvelut 2009.)
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FCB valmistaa yksilöllisen kirjallisen kutsuaineiston (bidbook) kokouskutsun
esittämistä varten. Kutsuaineisto sisältää muun muassa viralliset kutsukirjeet,
tapahtuman alustavan talousarvion sekä Suomen ja kokouspaikan esittelyn.
FCB tarjoaa kongressin kutsumiseen ja markkinointiin esitteitä sekä avmateriaalia. Tarpeen vaatiessa FCB lupautuu huolehtimaan käytännön järjestelyistä liittyen tutustumismatkan järjestämiseen Suomeen ennen varsinaista kokouspäätöstä. Se myös varaa alustavasti valitun kokouspaikan ja tarvittavan
määrän hotellihuoneita. FCB välittää tarjouspyynnöt jäsenilleen, jotka auttavat
kongressin käytännön järjestelyissä. Lisäksi FCB avustaa kongressin osallistujamarkkinoinnissa mahdollisuuksiensa mukaan. (FCB:n palvelut 2009.)

2.2.2 Kongressitoimistot
Kongressitoimiston - käytetään myös nimitystä Convention bureau - vastuulla
on tietyn kaupungin kongressikeskuksen markkinoiminen kansainvälisen kongressin saamiseksi. Kongressitoimisto hoitaa kongressikeskuksen kokous-,
kongressi- ja näyttelytoimintaa. Se tarjoaa ilmaista apua ja asiantuntemusta
kansainvälisen kongressin järjestäjälle sekä kutsu- että suunnitteluvaiheessa.

Kongressitoimiston tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat muun muassa kaupungit, kunnat, yliopistot, korkeakoulut, ammattikorkeakoulut ja kongressikeskukset sekä liikenneyhtiöt, hotellit ja kongressipalvelutoimistot. Kongressitoimiston tavanomaisimpia toimintamuotoja ovat avustaminen kongressin kutsumisessa, kutsukansion laadinta, tutustumisvierailun järjestäminen ja avustaminen
kongressin markkinoinnissa. (Rautiainen & Siiskonen 2007, 51.)

2.2.3 Matkailutoimistot
Kaupunkien matkailutoimistot tarjoavat myös osaamistaan kongressin järjestäjälle. Matkailutoimistot tarjoavat erilaista esitemateriaalia kaupungista, kongressitiloista, hotelleista, ympäristöstä ja tapahtumista. Materiaali voi olla esimerkiksi
esitteiden tai julisteiden muodossa.
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Matkailutoimistot auttavat kongressin järjestäjää välittämällä auktorisoituja oppaita, tarjoamalla kongressisalkkuihin tulevaa esitemateriaalia ja järjestämällä
kaupunkikiertoajeluita, joissa esitellään kongressikaupunkia tuleville järjestäjille.
Lisäksi matkailutoimistojen kongressiosastot avustavat osallistujien rekisteröintija majoituspalveluissa, hoitavat tarvittaessa retki- ja oheisohjelman järjestelyt
sekä pre- ja postmatkat (ennen kongressia ja kongressin jälkeen tarjottavat
matkat). (Rautiainen & Siiskonen 2007, 54.)

2.2.4 Kongressipalvelutoimistot
Kongressipalvelutoimistot (Professional Congress Organizer=PCO) tarjoavat
ammatillista osaamistaan kongressien järjestäjille ja hoitavat käytännön järjestelyt korvausta vastaan. PCO-toimistojen tehtäviin kuuluvat muun muassa kongressin suunnittelu, budjetointi, markkinointi, käytännön järjestelyt ja taloushallinto. Niiltä odotetaan erityisosaamista, ja kongressien osallistujat vaativat interaktiivista sekä nopeaa palvelua vastausten, vahvistusten ja muutosten hoitamisessa.

PCO-toimistot pystyvät hyödyntämään Internetin välityksellä kongressin tiedonhallintaa, rekisteröintiä ja abstraktitöitä. Ne soveltavat käytännössä tietotekniikkaa ja samalla uusinta teknologiaa. PCO-toimistoilta saatetaan usein pyytää
palveluja, jotka muodostavat osan kongressien suunnittelusta ja järjestelyistä.
(Rautiainen & Siiskonen 2007, 51.)

2.2.5 CONGREX / Blue & White Conferences Oy

Blue & White Conferences Oy perustettiin vuonna 1991 ja se kuuluu kansainväliseen Congrex-ketjuun, jonka itsenäiset toimistot toimivat noin 15 maassa. Se
on Suomen johtavia kongressipalvelutoimistoja, ja se on järjestänyt suuren
osan suurimmista Suomessa pidetyistä kansainvälisistä kongresseista. Yritys
saavutti vuonna 2008 korkean, Suomen Asiakastiedon myöntämän Rating Alfa luokituksen, johon yltää vain joka kymmenes suomalaisyritys. Yritykselle myönnettiin Suomen vahvimmat 2009 -sertifikaatti.
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Blue & White Conferences Oy on täyden palvelun kongressipalvelutoimisto,
joka tarjoaa palveluinaan

-

projektinhallintaa

-

aikataulutusta ja rahoitusta

-

markkinointia ja painotuotteita

-

Internet-sivujen suunnittelua ja toteutusta

-

budjetointia ja maksuliikenneapua

-

abstraktien käsittelyä

-

näyttelyjärjestelyjä

-

osallistujien rekisteröintiä (sekä sähköinen että perinteinen)

-

järjestelyt kongressipaikalla

-

raportointia sekä tilastointia.

Vakituiseen henkilöstöön kuuluu tällä hetkellä toimitusjohtaja Jussi Saari, kongressipäällikkö ja hallituksen jäsen Mervi Toivonen, projektipäällikkö Tiina Järvinen, projektipäällikkö Päivi Simola, projektipäällikkö Barbro Leidenius ja projektiassistentti Tarja Saari sekä projektikoordinaattori Helinä Kyönsaari.
(CONGREX / Blue & White Conferences Oy 2009.)

13
3 KONGRESSIN JÄRJESTÄMISEN VAIHEET

3.1 Kongressin kutsuminen ja suunnittelu
Kongressin järjestämiseen liittyy monia eri vaiheita. Kongressin kutsumista
suunniteltaessa on tärkeää analysoida tarkasti kilpailutilanne ja mahdollisuudet
saada kongressi Suomeen. On hyvä selvittää, millä tavalla kansainvälinen järjestö osallistuu järjestelyihin ja miten vastuu jakautuu. Lisäksi on selvitettävä
kutsumenettelyä koskevat säännöt ja tavat, missä ja milloin päätös tehdään sekä päättävän organisaation kokoonpano. Päätös kongressin paikasta tehdään
jo 1-4 vuotta ennen kongressia. Sen vuoksi valmistelut on hyvä aloittaa ajoissa.
Kongressimaan ja -paikan valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat alan tutkimuksen
ja sovellutuksen taso, asiaohjelman teema ja alustava sisältö, taloudelliset
mahdollisuudet hoitaa kongressijärjestelyt, kongressipaikan sijainti, turvallisuus
ja luotettavuus, hintataso, sopivat kokous- ja näyttelytilat, riittävä ja oikean tasoinen majoituskapasiteetti sekä maan ja paikkakunnan yleinen kiinnostavuus.
(Kongressisuunnittelun opas 2003.)

Kongressin kutsumiseen on monia eri tapoja. Joskus pelkkä kirje tai suullinen
kutsu riittää, mutta useimmiten edellytetään perusteellista valmistautumista ja
erilaisia toimenpiteitä. Kutsumiseen liittyviä toimenpiteitä ovat muun muassa
toimenpiteiden suunnittelu ja kustannusarvion laadinta, ajankohdasta päättäminen, paikkakunnan ja kongressipaikan valinta, kongressipaikan ja hotellihuoneiden varaus, kutsuaineiston valmistaminen ja lähettäminen etukäteen päättävälle
ryhmälle sekä toimenpiteet päättävässä kokouksessa. (Kongressisuunnittelun
opas 2003.)

Onnistuneen kongressin perusedellytyksiä ovat hyvin hoidettu talous, realistinen
talousarvio ja sen jatkuva seuraaminen. Talousarvio joudutaan usein laatimaan
jo kutsuvaiheessa, jolloin aikaa kongressiin saattaa olla vielä vuosia. Palveluiden lopullisia hintoja ei yleensä tiedetä talousarviota laadittaessa, joten talousarviossa käytetään voimassa olevia hintoja ja niitä päivitetään säännöllisesti.
(Kongressisuunnittelun opas 2003.)
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Suurin osa kongressin kuluista rahoitetaan osallistujamaksuilla, mutta ne eivät
aina riitä kattamaan kaikkia kongressin kuluja. Kongressin muita rahoituslähteitä
ovat kansainvälinen järjestö, yritykset, näyttely, mainokset, säätiöt ja rahastot,
valtio ja kunnat. (Kongressisuunnittelun opas 2003.)

Kongressin valmistelut käynnistyvät kongressiorganisaation nimeämisellä. Organisaation tulee olla riittävän pieni, jotta se pystyy tekemään päätöksiä nopeasti ja joustavasti. Kun kongressin alkamispäivä on päätetty, sitä ei voi siirtää.
Kaiken on oltava valmiina ajoissa, joten onnistunut tehtävien ajoitus vaatii huolellisen suunnittelun. Myös varaukset on tehtävä ajoissa, erityisesti kongressipaikan, hotellihuoneiden, ravintoloiden, vierailukohteiden ja kuljetusten varaukset. Kongressi alkaa käytännössä jo silloin, kun ensimmäinen kongressiosallistuja saapuu maahan ja päättyy vasta, kun viimeinenkin osallistuja on poistunut
maasta. (Kongressisuunnittelun opas 2003.)

Seuraavassa keskitytään syvemmin tiettyihin kongressin järjestämisen vaiheisiin: kongressin markkinointiin niin painotuotteiden kuin Internetinkin osalta,
kongressin tiedotukseen, rekisteröintiin ennen kongressia ja kongressipaikalla,
tieteelliseen ohjelmaan ja abstraktien käsittelyyn sekä kongressin yhteydessä
järjestettävään näyttelyyn. Vaiheiden on katsottu olevan oleellisimpia tutkittaessa sähköisten viestintävälineiden vaikutusta kongressiprojektin etenemiseen ja
samalla niiden tuomia muutoksia Blue & White Conferences Oy:n työprosesseihin.

3.2 Markkinointi
Kongressin markkinointi aloitetaan usein edeltävissä saman alan kongresseissa. Markkinoinnin tulee olla tehokasta, sillä sen avulla lisätään kongressin osallistujamäärää, joten eri toimenpiteet täytyy suunnitella huolella. On tärkeää, että
tieto kongressista saavuttaa oikein valitun kohderyhmän helposti ja oikeaan aikaan. Osallistujapäätökseen vaikuttavat aiheet ja luennoitsijat, mahdollisuus
kollegojen tapaamiseen, mielenkiintoinen vapaa-ajanohjelma sekä mahdollisuus matkoihin. (Kongressisuunnittelun opas 2003.)
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Kongressia markkinoitaessa on muistettava tosiasioita Suomesta, joten tietyn
realismin säilyttäminen kannattaa. Markkinointia suunnitellessa on mietittävä
millaisia vahvuuksia Suomesta löytyy. (Aarrejärvi 2003, 51.) FCB:n mukaan
Suomen vahvuus ovat modernit ja korkeatasoiset kokous- ja kongressitilat, jotka soveltuvat kaikenkokoisten kokousten ja kongressien järjestämiseen. (FCB
2009). Blinnikan ja Kuhan (2004, 21) mukaan Suomen tärkeimpiä etuja kokous- ja kongressimaana ovat muun muassa kongressitoimijoiden tehokkuus,
osaaminen ja kielitaito, riittävän omaperäiset ja toimivat oheispalvelut, turvallisuus ja luotettavuus, tieteen ja tutkimuksen korkea taso, monipuolinen ja kaunis
luonto, hiljaisuus ja autius sekä tuntemattomuus. (Blinnikka & Kuha 2004, 21).

3.2.1 Painotuotteet
Kongressia markkinoitaessa on syytä muistaa, että useimmat osallistujat saapuvat Suomeen ensimmäistä kertaa. Kongressin painotuotteiden ulkonäköön
onkin kiinnitettävä paljon huomiota. Kongressille tulisi luoda alusta asti yhtenäinen ja selkeä yleisilme. Myös julkaisujen kieliasu on tärkeä. (Kongressisuunnittelun opas 2003.)

Useimmiten kongressit julkaisevat kaksi ennakkoesitettä. First Announcement
(liite 1) ilmoittaa tulevasta tapahtumasta ja sen on tarkoitus herättää mielenkiinto tulevaa kongressia kohtaan. First Announcement lähetetään noin 2-3 vuotta
ennen kongressia. Siinä ilmoitetaan kongressin nimen ja aihepiirin lisäksi myös
pääteemat, joiden ympärille ohjelma rakentuu. Lisäksi mainitaan kongressin
paikka ja aika, vastuullinen järjestelyorganisaatio ja kongressin sihteeristön yhteystiedot sekä kongressin kotisivujen osoite. (Aarrejärvi 2003, 53.)

Second Announcement sisältää yksityiskohtaiset tiedot kongressin organisaatiosta, paikasta, asiaohjelmasta ja vapaa-ajan ohjelmasta, ilmoittautumismenettelystä, maksuista ja majoituksesta, yleisiä ohjeita sekä ilmoittautumislomakkeet.
(Kongressisuunnittelun opas 2003). Sen tavoitteena on houkutella mahdollisimman paljon osallistujia, joten siitä tulisi löytyä kaikki se tieto, jolla osallistujien
mielenkiinto saadaan heräämään. (Rautiainen & Siiskonen 2007, 146).
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3.2.2 Internet
Internet-sivut ovat nykyään ensisijainen markkinointikanava kongressin ennakkomarkkinointiin. Painotuotteet ovat edelleen tärkeässä asemassa, mutta yhä
useampi osallistuja hakee tarvitsemansa tiedon Internetistä kongressin omilta
www-sivuilta. Internet-sivujen avulla luodaan mielikuva tulevasta kongressista ja
Suomesta kongressimaana. Samalla luodaan mielikuva suomalaisten tietotaidon tasosta. (FCB:n lehdistötiedote 2003.)

Internetin etuihin kuuluu edullisuus, tietojen linkitettävyys ja helppo päivitettävyys. Internet-sivuilla markkinoidaan kongressia kätevästi ja edullisesti. Internet-sivuille voidaan linkittää tietoa Suomesta, kongressikaupungista ja liikenneyhteyksistä. Lisäksi sivuilta täytyy löytyä faktatietojen lisäksi houkuttelevaa
kuva-aineistoa, joka on tärkeää ensimmäistä kertaa Suomeen tulevan osallistujan kannalta. Nykyään tarjotaan myös mahdollisuus ilmoittautua kongressiin
Internetin kautta online-ilmoittautumislomakkeella. Tämän lisäksi osallistujille
voidaan antaa mahdollisuus palautteen antamiseen ja kyselyiden tekemiseen.
Kongressin kotisivujen osoitetta käytetään kaikissa kongressin esitteissä, lehtiilmoituksissa ja tiedotteissa. Kotisivuille löytää myös erilaisten hakukoneiden
avulla. (Rautiainen & Siiskonen 2007, 143.)
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Internet-sivuille laitettavaa yksityiskohtaista tietoa on tavallisesti:

-

yleisteema, erityisistunnot, luennot

-

avajais- ja päätöstilaisuus

-

kongressin järjestelyorganisaation tervehdykset

-

ohjelma ja aikataulu

-

yleistietoa kongressista, kuten kokouspaikan esittely ja tietoa matkustusjärjestelyistä, kongressin virallisista kielistä, ohjelmaan kuuluvista aterioista,
vakuutuksista jne.

-

kongressihotellit hintatietoineen

-

iltaohjelmat, retket, seuralaisten ohjelmat sekä ennen ja jälkeen kongressia
tarjottavat matkat (pre- and post tours)

-

kokouksen järjestäjät

-

kongressikaupungin esittely ja kartta

-

yhteystiedot

-

linkkejä muille Internet-sivuille tarpeen mukaan (Rautiainen & Siiskonen
2007, 143.)

Kongressimarkkinoinnin muita keinoja ja kanavia ovat muun muassa:

-

ennakko-ohjelmat

-

markkinointi alan muissa tapahtumissa

-

henkilökohtaiset yhteydenotot

-

kongressiluettelot

-

sponsorit ja yhteistyökumppanit

-

kansainvälisen järjestön verkkosivut

-

sähköpostimarkkinointi ja tiedotteet (Rautiainen & Siiskonen 2007, 142.)

3.3 Tiedotus
Tiedotuksen aikataulun ja tiedotteiden sisällön suunnittelu on aloitettava noin
vuosi ennen kongressia, jos kongressista halutaan antaa tietoja julkisuuteen.
Siten ehditään seuloa aineisto ja rakentaa toimiva tiedotusohjelma. Tiedotusohjelma pitää sisällään mitä, missä, milloin ja kenelle tiedotetaan.
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Tiedotussuunnitelman tulisi kattaa sekä tiedotuksen yleinen uutisvälitys että
ammattilehdistö. Tiedottaminen suunnataan yleensä alan ammattilehdille, päivälehdille ja sähköisille viestimille sekä kotimaassa ja ulkomailla. Kongressin
aihe vaikuttaa siihen millainen tiedotuksesta rakennetaan. Jos tiedotetaan suuresta kongressista, sen tiedottaminen on hyvä jättää ammattitiedottajalle. (Aarrejärvi 2003, 93; Kongressisuunnittelun opas 2003.) Myös painotuotteet ja kongressin omat www-sivut toimivat kongressin tiedotusvälineinä.

3.4 Rekisteröinti
Yksi keskeisimmistä asioista kongressin järjestelyissä ovat osallistujien ilmoittautumisten ja maksujen vastaanottaminen sekä osallistumisen vahvistaminen.
Rekisteröintivaiheeseen luetaan kuuluvaksi rekisteröinti ennen tapahtumaa ja
rekisteröinti kongressipaikalla. Rekisteröinti tarkoittaa ilmoittautumisten lähettämistä, vastaanottamista ja tallentamista tietokoneohjelman avulla. Osallistuja
voi ilmoittautua usein eri tavoin. Ilmoittautumislomake voidaan palauttaa joko
sähköpostitse, postitse, faksilla tai Internetin kautta. Nykyään on kuitenkin hyvin
harvinaista, että ilmoittautumislomakkeita lähetetään postitse. (Rautiainen &
Siiskonen 2007, 130.)
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Ilmoittautumislomake (liite 2) sisältää oleellisimmat tiedot. Tavallisesti muun
muassa:

-

osanottajan nimi- ja yhteystiedot: postiosoite, maa

-

yrityksen nimi

-

puhelin- ja faksinumero, sähköpostiosoite

-

rekisteröitymisnumero (useimmiten tietokonejärjestelmän luoma)

-

seuralaisen nimi (jos osallistuja matkustaa seuralaisen kanssa)

-

abstraktin lähetys

-

osallistumismaksut (early, late)

-

osallistuminen: tieteellinen ohjelma, seuralaisten ohjelma, pre- ja postmatkat, iltaohjelma

-

maksutavat (pankkitilille, luottokortit)

-

majoitukset: hotelli; huonemäärä, henkilömäärä ja huonetyyppi, erityistoivomukset, saapumispäivämäärä, lähtöpäivämäärä. (Rautiainen & Siiskonen
2007, 130.)

Rekisteröityessä kongressipaikalla osallistujille jaetaan niin sanotut arvokuoret
ja mahdollinen salkku tai kansio, jossa on kongressin materiaalia. Arvokuoret
pakataan yleensä kongressia edeltävinä päivinä. Niissä on näkyvillä osallistujan
nimi (ja numero) ja niiden sisältöön kuuluvat nimitunniste, kutsukortit, osallistumisliput tilaisuuksiin ja retkille sekä mahdolliset ateriakupongit ja kahvikupongit.
Kongressilaukun sisältöön kuuluvat muun muassa kongressiohjelma, abstraktikirja, osallistujaluettelo, näyttelyluettelo, kongressipaikkakunnan esitteitä, kongressipaikkakunnan kartta ja sponsoroivien yrityksien esitteet. Kongressisalkut
pakataan tavallisesti kongressin alkua edeltävänä päivänä. Lisäksi kongressipaikalla voi olla jaossa esimerkiksi turistimateriaalia, josta osallistujat voivat valita. (Rautiainen & Siiskonen 2007, 134.)
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3.5 Tieteellinen ohjelma ja abstraktien käsittely
Tieteellistä ohjelmaa voidaan kutsua kongressin selkärangaksi. Sen tulee olla
vahva, mielenkiintoinen ja uutta tietoa jakava. Koska kongressin taloudellinen
onnistuminen edellyttää riittävästi osallistujia, täytyy onnistuminen varmistaa
kilpailukykyisellä ohjelmalla. Panostaminen ohjelman rakentamiseen, kypsyttelyyn ja hiomiseen kannattaa. (Saarelma 2002, 28.)

Tieteellinen ohjelma rakentuu kutsuttujen puhujien esityksistä, tarjotuista lyhytesityksistä ja posterisessioista. Rautiainen ja Siiskonen (2007, 180) määrittelevät posterisession materiaalinäyttelyksi, jossa ovat mukana kirjailijat tai tutkijat.
Erityisesti nuorille tutkijoille omien tutkimustuloksien tarjoaminen alan kongressin ohjelmaan on tärkeä kanava, jolla he saavat töilleen ja työryhmälleen näkyvyyttä sekä pääsevät matkustamaan tieteellisiin kongresseihin. Muuhun tieteellisen ohjelmaan kuuluvat satelliittisymposiumit (aiheet sivuavat kongressin pääteemoja), lounassessiot, posterinäyttely, paneelikeskustelut, workshopit ja laitosvierailut/opintokäynnit. (Saarelma 2002, 28, 30, 32–33.)

Abstraktit eli luentolyhennelmät toimitetaan määräpäivään mennessä järjestäjille sovitussa muodossa. Tieteellinen toimikunta (tieteellisen ohjelman rungon
luova toimikunta) käsittelee saapuneet esitykset ja valitsee ne, jotka pääsevät
kongressin ohjelmaan. Toimikunnan täytyy päättää etukäteen, millä perusteella
se hylkää paperin tai jättää sen pois abstraktikirjasta, tai hyväksytäänkö mahdollisesti kaikki tarjotut abstraktit tieteelliseen ohjelmaan. (Saarelma 2002, 17,
29–30.)

Toimikunta toimittaa kaikille abstraktin lähettäneille tiedon hyväksymisestä tai
hylkäämisestä ennakolta ilmoitettuun päivämäärään mennessä. Abstraktin lähettänyt saa kuulla, onko paperi hylätty vai hyväksytty suulliseksi esitykseksi tai
posteriesitykseksi. Samalla kerrotaan myös suullisen esityksen aika, paikka ja
kesto, posteritaulujen koko, kiinnitys- ja purkuajat ja -tapa sekä näihin ohjelmiin
osallistumisen edellytykset, esimerkiksi osallistumismaksun maksaminen tiettyyn päivämäärään mennessä. (Saarelma 2002, 30.)
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3.6 Näyttely
Kongressin yhteydessä järjestettävä näyttely luo pohjaa koko kongressin taloudelle. Etenkin suuret näyttelyt ovat taloudellisesti mittavia. Kongressiin osallistujien ja näytteilleasettajien kannalta on tärkeää, että kongressi ja näyttely toimivat hyvin yhdessä. Näyttelyn sijainti on tärkeä. Näyttelyn tulisi sijaita niin, että
osallistujat voivat tutustua siihen helposti. Lisäksi näyttelyyn tutustumiseen on
annettava riittävästi aikaa.

Näyttelyn järjestäminen vaatii ammattitaitoa, ja monet kongressipalvelutoimistot
avustavat myös näyttelyjärjestelyissä. Lisäksi on olemassa näyttelypalveluihin
erikoistuneita yrityksiä. Suurimpien näyttelyjen järjestämiseen liittyy suuria asiakokonaisuuksia, kuten näyttelybudjetin laatiminen, markkinointi, vuokrat, vakuutukset, näyttelytilan myyminen, näyttelyn koko ja sijainti, suunnittelu (aluekartat,
pohjapiirroksen laatiminen, opasteet), näyttelyrakenteet, kalustus ja somistus
sekä pystytys, purku ja siivous. (Kongressisuunnittelun opas 2003; Rautiainen &
Siiskonen 2007, 127.)
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4 SÄHKÖISEN VIESTINNÄN VAIKUTUS KONGRESSIPROJEKTIN JÄRJESTÄMISEEN

Internetiä voi soveltaa monipuolisesti liiketoiminnassa. Internet voi merkitä joillekin aloille tiedonkulun tehostamista, kustannusten alentamista tai uusien
markkinoiden avaamista. Yritystoiminnan kaksi päätavoitetta ovat kasvu ja kannattavuus. Internet palvelee kummankin päätavoitteen saavuttamisessa. Sen
avulla voidaan pyrkiä liikevaihdon kasvattamiseen, mutta se myös auttaa yrityksen pyrkimyksissä liiketoiminnan kustannusten alentamiseen ja toimintojen virtaviivaistamiseen. (Ahonen 2001, 114.) Internet antaa yrityksille suuren mahdollisuuden, mutta samalla se luo myös haasteita, jolloin yrityksen vastuulle jää
miettiä, miten mahdollisuus hyödynnetään ja miten haasteista selvitään. (Karjalainen 2000, 122).

Sähköpostin parhaimmaksi puoleksi yritysten kannalta voidaan katsoa sen edullisuus. Sähköpostin hyviin puoliin kuuluu myös se, että vastaanottaja voi lukea
viestin silloin, kun se hänelle sopii. Asian merkitys korostuu erityisesti silloin,
kun asioidaan eri aikavyöhykkeiden välillä. (Ahonen 2001, 54, 118.) Lisäksi
sähköpostin keskeisiä etuja ovat sen helppous ja nopeus. Sähköpostin helppoudesta ja nopeudesta kertookin sen soveltuvuus lyhyiden tiedonantojen ja
nopeiden kysymysten lähettämiseen. (Korpela 2007, 247.)

Tässä luvussa kuvataan Blue & White Conferences Oy:n työprosesseja ennen
sähköisiä viestintävälineitä ja niiden käyttöönoton jälkeen. Haastattelun avulla
haluttiin tuoda esille edellisessä luvussa esiteltyjen vaiheiden merkittävimpiä
muutoksia. Lisäksi haluttiin tuoda esille, millaisia etuja sekä haasteita Internet ja
sähköposti ovat tuoneet kongressipalvelutoimiston työhön.
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4.1 Sähköisten viestintävälineiden käyttöönotto
Blue & White Conferences Oy käytti ensimmäisen kerran laajemmassa muodossa Internet-sivuja Tampereella järjestetyssä IUFRO (XX World Congress of
Int'l Union of Forest Research Organizations) 1995 -kongressissa, joka oli tuolloin suurin Tampereella järjestetty kongressi (osallistujamäärä oli lähes 3000).
Asiakkaana ollut Metsäntutkimuslaitos teki Internet-sivut, joihin oli kerätty muun
muassa kongressihotellien perustiedot. Internet-sivut haluttiin tuoda yhtenä uutena elementtinä kongressiin, ja samalla ne tukivat painotuotteita. Ne todella
toimivatkin uutena elementtinä, sillä 1990-luvun puolivälissä Internet-sivut olivat
monelle vielä täysin tuntematon viestintäväline.

Sähköpostin käyttö alkoi vuosien 1996 ja 1997 aikana, jolloin esimerkiksi IUPS
(33rd Congress of International Union of Physiological Sciences) 1997 kongressiin liittyen tuli paljon sähköpostia osallistujilta. Sähköpostin käyttö lisääntyi merkittävästi vuosien 1998 ja 1999 aikana, jolloin jo melkein jokaiseen
kongressiprojektiin liittyen käytettiin sähköpostia. Alkuvaiheessa sähköpostit
tulivat yrityksen yleiseen sähköpostiosoitteeseen, ja sähköpostia käytettiin yhdeltä työasemalta modeemin välityksellä. Sähköpostiohjelmat olivat alussa yhtä
kehittymättömiä kuin sen käytön yleinen osaamistasokin. Vuodesta 2000 alkaen
kongressiprojekteille alettiin avata omia sähköpostiosoitteita ja sähköpostin
määrä alkoi lisääntyä huomattavasti.

4.1.1 Osallistujien reagointi
Jo sähköpostien yleistymisen alkuvaiheessa osallistujat käyttivät mielellään
sähköpostia. Alussa sähköposti ja Internet-sivut tukivat muita viestintävälineitä,
kuten postia ja faksia sekä painotuotteita. Toimitusjohtaja Jussi Saari ja kongressipäällikkö Mervi Toivonen kertovat, että esimerkiksi vuonna 1997 järjestetyssä IUPS 1997 -kongressissa lähetettyjen faksien määrä oli vielä erittäin suuri
ja osallistujien kanssa käytävää kirjeenvaihtoa ja lomakkeita arkistoitiin ”hyllymetreittäin”, koska pääosa ilmoittautumisista tuli paperilomakkeilla, jotka saapuivat toimistoon postin tai faksin kautta. (Saari & Toivonen 2009.)
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Nykyään tilanne on päinvastainen, eli Internet ja sähköposti ovat nousseet pääasiallisiksi viestintävälineiksi ja muut viestintävälineet sekä painotuotteet ovat
Internet-pohjaisen viestinnän tukena. Internetin käyttöaste on ollut vaihtelevaa
eri kongresseissa, mutta trendi on kuitenkin ollut selkeästi nouseva.

Osallistujien halukkuutta käyttää sähköpostia ja sen käytön nopeaa vakiintumista voidaan havainnollistaa kahden toistuvan kongressin avulla. Alla olevassa
kuviossa 2 on käytetty esimerkkinä kahta kongressia (Pulpaper ja CIB), joiden
järjestämisväli on kolme vuotta.
Pulpaper 2004 –kongressiin osallistui 990 osallistujaa ja osallistujien lähettämien sähköpostikyselyiden määrä oli 398 (40,2 %). Vuonna 2007 kongressin osallistujamäärä oli 854 ja sähköpostikyselyiden määrä oli 298 (34,9 %). CIB 2005
–kongressiin osallistui 330 osallistujaa, jolloin sähköpostikyselyiden määrä oli
suhteellisen suuri, 265 (80,3 %) kyselyä. Vuonna 2008 kongressin osallistujamäärä oli huomattavasti pienempi, 44 osallistujaa, mutta sähköpostikyselyiden
määrä oli 27 (61,4 %). Osallistujien lähettämien sähköpostikyselyiden määrä on
pysynyt tasaisena, vaikka osallistujamäärät ovat vaihdelleet hyvin paljon eri
vuosina.

KUVIO 2. Osallistujien lähettämät sähköpostikyselyt Pulpaper ja CIB
-kongresseissa (Pulpaper 2004; Pulpaper 2007; CIB 2005; CIB 2008)
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4.1.2 Henkilöstön sopeutuminen viestintävälineisiin
Alussa uudet työvaiheet olivat henkilöstölle outoja ja tekniikka uutta, ja työvaiheiden omaksuminen vaati aikaa. Kehityksen myötä työtavat ovat muokkautuneet ja toiminta on muuttunut rutinoituneemmaksi. Aikaisemmin sähköpostin
käyttö oli vain pieni osa päivittäistä työntekoa. Nykyään sähköpostin käsittely
vie suuren osan työajasta johtuen sen suuresta määrästä. Työ muuttuu jatkuvasti tietokoneorientoituneemmaksi.

Tiedonvälityksen ja kommunikaation painopisteet ovat muuttuneet paljon 1990ja 2000-lukujen aikana. Saari arvioi, että painopisteet ovat muuttuneet seuraavalla tavalla (taulukko1):

TAULUKKO 1. Tiedonvälityksen ja kommunikaation painopisteiden muuttuminen 1990- ja 2000-lukujen aikana (Saari 2009)
1990-luku
Painotuotteet
Posti (ja sähköposti)
Mikrotietokoneet
Faksi
Puhelin

2000-luku
Internet
Sähköposti (toimistossa, Internetin
kautta ja mobiililaitteissa)
Kannettavat tietokoneet verkossa
Painotuotteet
Puhelin ja mobiililaitteet

Painopisteiden muuttuminen osoittaa selkeästi, että sähköposti ja Internet ovat
nykyään päivittäisiä työkaluja kommunikointiin ja tiedon hakemiseen. Yhä edelleenkin sähköpostin ja Internetin käyttöönotto vaatii uusien työtapojen ja käytäntöjen opettelemista sekä jatkuvaa kehittämistä ja työtapojen muokkaamista.
(Saari & Toivonen 2009.)
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4.2 Sähköisten viestintävälineiden edut ja haasteet
Sähköiset viestintävälineet ovat tuoneet monenlaisia etuja ja haasteita kongressipalvelutoimiston työhön. Sähköpostitse on helppoa ja nopeaa lähettää tietoa
osallistujille yksittäin tai jopa suurina massasähköpostituksina. Sähköpostiviestinnän suurin haaste on se, että vastausta odotetaan nopeasti muihin viestintätapoihin verrattuna. Osallistujat saattavat odottaa vastausta jo vähintään 24
tunnin kuluessa riippumatta aikavyöhykkeestä.

4.2.1 Sähköpostin helppous
Eri kongressiprojektien sähköpostiosoitteiden kautta kongressiosallistujat voivat
olla yhteydessä kongressipalvelutoimistoon. Muiden viestintätapojen käyttö on
vähentynyt merkittävästi. Sähköpostin käytön yleistymisen myötä puhelujen
määrä on vähentynyt huomattavasti. Osallistujien on mahdollista löytää ajantasaista tietoa kongressien omilta Internet-sivuilta. Näin kysymysten määrä vähenee ainakin teoreettisesti. Toisaalta, sähköpostin lähettämisen helppous madaltaa kynnystä kysyä, vaikka tietoa voitaisiin etsiä myös Internet-sivuilta.

Sähköpostin käyttö on lisääntynyt ja monipuolistunut vuosien varrella tietokoneiden, ohjelmistojen, tietoliikenneratkaisujen, operaattorien ja verkkoratkaisujen kehittyessä. Myös mobiililaitteet ovat monipuolistaneet sähköpostin käyttöä
viimeisen kahden vuoden aikana.

Kongressin järjestäjien kanssa sähköpostitse tapahtuva kommunikointi on lisääntynyt vuosien aikana, ja joissain tapauksissa se myös vähentää kokousten
määrää. Saaren (2009) mukaan sähköpostin käytön pelisäännöt ja käytännöt
vaativat usein ohjeistusta, jotta kommunikaatio ei ”riistäydy käsistä”.
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4.3 Sähköisten viestintävälineiden hyödyntäminen kongressiprojektin eri vaiheissa
Blue & White Conferences Oy hyödynsi sähköisiä viestintävälineitä ensimmäiseksi kongressin markkinoinnissa ja tiedotuksessa. Kongressin markkinoinnissa
työn määrä on lisääntynyt, koska nyt tietoa levitetään monen eri viestintäkanavan kautta. Aiemmin painotuotteet olivat kongressin pääasiallinen markkinointija tiedotusväline. Nykyään Internet-sivut toimivat pääasiallisena tiedonvälityskanavana, mutta niiden rinnalla käytetään edelleen myös painotuotteita. Painotuotteiden määrä on kuitenkin pienempi, ja pääosin niitä käytetään vain kongressin alkuvaiheen markkinoinnissa. Painotuotteiden tavoitteena on antaa tietoa
kongressin Internet-sivuista ja samalla siirtää tiedonhaku sinne.

Kongresseista tiedottamiseen on käytettävissä yhä useampia kanavia. Painotuotteet, Internet-sivut sekä sähköpostitse tapahtuva kommunikaatio täydentävät toisiaan. Kongressin tiedotustapojen käyttö vaihtelee jonkin verran eri aloilla,
ja eri alojen vakiintuneet käytännöt vaikuttavat käytettäviin viestintätapoihin.
Myös kohderyhmien ikärakenne vaikuttaa. Postituslistojen saatavuus on ollut
avainkysymys jatkuvasti. Aikaisemmin tarvittiin postiosoitteita, jotta kirjepostit
saatiin perille. Nykyään sähköpostiosoitteistojen saamista vaikeuttaa yksityisyyskysymys. Internet-sivujen ja sähköpostin avulla muutoksista ja päivityksistä tiedottaminen on merkittävästi helpompaa tilanteissa, joissa kongressin
ohjelma tai muut yksityiskohdat ovat muuttuneet.

4.4 Paperilomakkeista online-lomakkeisiin
Aiemmin kongresseihin rekisteröidyttiin paperilomakkeella. Käsin kirjoitetuissa
tai telefaksilla lähetetyissä lomakkeissa oli usein tulkintaongelmia, joten tulkinta
ja virheiden korjaukset aiheuttivat lisätyötä. Välillä faksit saattoivat tukkeutua tai
niistä saattoi loppua paperi, kun ilmoittautumisia ja abstrakteja lähetettiin paljon
deadline-päivien lähestyessä. Paperilomakkeella lähetetyt tiedot (yhteystiedot,
varaukset, hotellivaraukset, maksutiedot) tallennettiin käsin toimistolla olleeseen
tietokonepohjaiseen kongressienhallintajärjestelmään.
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Nykyään lähes kaikki ilmoittautumiset saapuvat online-ilmoittautumislomakkeiden kautta, ja ne voidaan viedä suoraan online-tietokannasta toimistojärjestelmään, jossa ilmoittautumisia ja varauksia käsitellään edelleen muun muassa
laskujen ja vahvistusten toimittamiseksi osallistujille. Aikaa ei kulu tietojen tulkintaan ja tallentamiseen. Toisaalta online-lomakkeidenkin käyttö vaatii virhetilanteiden seuraamista ja kontrollointia sekä virheiden korjaamista ja tietojen täydentämistä.

Osallistujien reagointia toisenlaiseen rekisteröitymismahdollisuuteen voidaan
havainnollistaa esimerkin avulla. Esimerkkiin on otettu mukaan kaksi kansainvälistä kongressia, joiden osallistujamäärät olivat lähes samat. Kuvio näyttää
online-ilmoittautumislomakkeella saapuneiden rekisteröitymisien määrän suhteessa kongressien osallistujamääriin.

ECET (8th European Congress of Enterostomal Therapists) 2005 -kongressissa
osallistujille annettiin kaksi eri rekisteröitymismahdollisuutta:
online-ilmoittautumislomake ja Excel-ilmoittautumislomake (liite 3), joka oli
mahdollista palauttaa sähköpostitse liitetiedostona, faksilla tai postitse. 1120
osallistujasta vain 296 (26,4 %) ilmoittautui online-ilmoittautumislomakkeella
(kuvio 3). Osallistujista vain 4 palautti Excel-lomakkeen sähköpostitse. Loppuosa osallistujista käytti mieluiten muita annettuja mahdollisuuksia.

Kolme vuotta myöhemmin olleessa FESPB (16th Congress of the Federation of
European Societies of Plant Biology) 2008 -kongressissa osallistujille annettiin
mahdollisuudeksi ilmoittautua vain online-ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautumisia tuli 1268 (106,3 %) kappaletta, lopulliseksi osallistujamääräksi muodostui 1193 (kuvio 3).
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KUVIO 3. ECET 2005 ja FESPB 2008 online-ilmoittautumislomakkeella
rekisteröityneet (ECET 2005; FESPB 2008)

Online-rekisteröinteihin liittyvät automaattiset sähköpostivahvistukset ovat vähentäneet puhelinkyselyitä, kun taas aiemmin saatettiin soittaa ja tarkistaa oliko
faksi tullut perille. Online-lomakkeiden käytön myötä on huomattu, että ”eitoivottujen” (esimerkiksi viisuminhakijat Nigeriasta) osallistujien mahdollisuudet
päästä ilmoittautumaan kongresseihin ovat lisääntyneet. Tämän vuoksi kongressipalvelutoimiston vastuu on lisääntynyt online-lomakkeiden kautta vastaanotettujen ilmoittautumisten kontrolloinnissa ja suodattamisessa.

4.4.1 Rekisteröinti kongressipaikalla

GSM-puhelinten käyttö tarpeen mukaan ja 3G-yhteydet sekä luottokorttimaksupäätteen käytön lisääntyminen ovat olleet olennaisin muutos rekisteröintiin
kongressipaikalla. Lisäksi aiemmin käytetyt normaalit tietokoneet/työasemat
ovat poistuneet ja kaikki kongressipaikalla olevat tietokoneet ovat nykyään kannettavia. Aiemmin lisätyötä aiheuttivat nimen korjaukset, mutta nyt niitä ei tarvitse tehdä enää niin paljon, koska osallistujat käyttävät online-rekisteröintiä.
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4.4.2 Abstraktien lähetys
1990-luvulla myös abstraktit lähetettiin paperilomakkeella. Tulostettu abstrakti
liimattiin tai teipattiin sille varattuun tilaan paperilomakkeeseen. Valmis lomake
lähetettiin postitse tai faksilla. Abstrakti kuvattiin suoraan lomakkeesta esimerkiksi abstraktikirjaan. Abstraktilomakkeen tekstit ja muut elementit oli painettu
vaaleansinisellä värillä, jotta ne eivät erottuisi kuvausvaiheessa tai faksattaessa.
Kopiointi- ja postitustyötä aiheutui paljon, koska abstraktien arviointi tapahtui
paperimuodossa lähetetyistä abstraktinipuista ja kootut arvioinnit täytyi tallentaa
manuaalisesti listoista tietokantaan.

2000-luvun alussa abstraktit lähetettiin sähköpostitse liitetiedostoina (liite 4) ja
rekisteröitiin kongressipalvelutoimistossa manuaalisesti abstraktitietojärjestelmään. Painatukset tehtiin liitetiedostoista tai kootuista tiedostoista, ja näin painatusten laatu oli parempi aikaisempaan menetelmään verrattuna. Arvioinnit
voitiin tehdä joissain tapauksissa sähköpostitse lähetetyistä liitetiedostoista ja
pisteytykset koottiin esimerkiksi Excel-taulukoihin. Vaihe nopeutti jonkin verran
abstraktien käsittelyä, mutta pisteytysten tallentaminen jouduttiin edelleen tekemään manuaalisesti kongressipalvelutoimiston toimesta.

Nykyään abstraktit lähetetään online-pohjaisen abstraktijärjestelmän kautta,
joten abstrakteja ei enää tarvitse rekisteröidä manuaalisesti kongressipalvelutoimistossa. Abstraktin kirjoittaja voi tarvittaessa muokata abstraktiaan saadulla
käyttäjätunnuksella ja salasanalla tiettyyn päivämäärään asti. Myös arvioinnit
tehdään Internetin kautta. Arvioijille avataan oma arviointimoduuli, jossa arvioijat lukevat abstraktit ja antavat pisteet suoraan, jolloin arviointeja ei tarvitse tallentaa erikseen abstraktitietojärjestelmään. Abstraktien käsittelyn sähköistyminen on nopeuttanut monia vaiheita, mutta tekniset ratkaisut edellyttävät abstraktien online-järjestelmän perinpohjaista tuntemusta, jotta online-lomake ja abstraktitietojärjestelmä toimivat toivotulla tavalla.
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4.5 Näyttelyn varaus ja markkinointi
Aikaisemmin näyttelyvaraukset ja niihin liittyvät muutokset tehtiin postitse tai
faksilla, kun taas nykyään ne tehdään yhä useammin sähköpostitse. Internetsivujen kautta näyttelykarttaa voidaan ylläpitää helposti ja nopeasti, ja niiden
kautta myös myytävissä olevat näyttelytilat voidaan päivittää tarpeellisin väliajoin. Myös muut näytteilleasettajien varaukset voidaan tehdä joko Internetsivujen tai sähköpostin kautta.

Aiemmin näytteilleasettajien yritysten näkyvyys rajoittui lähinnä kongressin
markkinointiin liittyviin painotuotteisiin ja kongressin ohjelma- tai abstraktijulkaisuihin. Näyttelyihin liittyen tehtiin tavallisesti muutaman sivun näyttelyesite.
Nykyään pienenä painoksena painettavaa näyttelyesitettä täydentää kongressin
Internet-sivuilla julkaistava PDF-versio näyttelyesitteestä.

Näyttelyä voidaan markkinoida myös sähköpostitse PDF-esitteen ja Internetsivujen linkkien avulla. Lisäksi yrityksille voidaan tarjota lisänäkyvyyttä kongressin Internet-sivujen avulla, joihin voidaan päivittää helposti näytteilleasettajien
lista ja/tai logot.

4.6 Mielipiteitä kehityksestä
Saaren ja Toivosen mielestä sähköpostin ja Internetin käyttö on jossain määrin
edelleen kehitysvaiheessa. Heidän mukaansa kehitystä on vaikea pysäyttää ja
he uskovat, että paluu aikaisempiin työtapoihin ei varmasti olisi mahdollinen.
Saari ennustaa, että erilaiset sähköiset sovellukset tulevat varmasti kehittymään
vielä, ja tulevaisuudessa hyödynnetään esimerkiksi puheentunnistusta ja erilaisia Internet-pohjaisia neuvottelupalveluja.
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Saari ja Toivonen harmittelevat sitä, että sähköisten viestintävälineiden kehityksen kautta työajan ja vapaa-ajan raja on hämärtynyt. Aiemmin tekniset välineet
olivat käyttäjän saavuttamattomissa työajan ulkopuolella. Ajanhallintaan ja saavutettavuuteen liittyvät työkalut ja ratkaisut ovat nykyään käyttäjien päätettävissä, koska langattomat ja matkapuhelinpohjaiset ratkaisut eivät enää aseta rajoituksia saavutettavuudelle. (Saari & Toivonen 2009.)
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA

Kansainvälisen kongressitoiminnan merkitys Suomelle on suuri. Sillä on monia
positiivisia vaikutuksia, niin taloudellisia kuin tieteellisiäkin. Suomesta löytyy
monia vahvuuksia, joiden avulla pystytään lupaamaan ja toteuttamaan onnistunut kongressi. Suomessa toimii myös monia kongressialan ammattilaisia, jotka
ammattitaidollaan auttavat kongressin järjestäjää luomaan halutunlaisen kongressin.
Kansainvälisen kongressin järjestäminen on pitkä projekti ja se vaatii monen eri
vaiheen läpikäymisen. Sähköiset viestintävälineet ovat helpottaneet tiettyjä
kongressin järjestämisen vaiheita. Muutokset ovat nähtävissä erityisesti kongressin markkinoinnissa, rekisteröinnissä, tiedotuksessa, abstraktien lähetyksessä ja käsittelyssä sekä näyttelyn varauksessa ja markkinoinnissa.

Internet on monipuolinen viestintäväline, joka antaa yrityksille suuren mahdollisuuden. Internet soveltuu tiedonkulun tehostamiseen, kustannusten alentamiseen ja uusien markkinoiden avaamiseen. Sähköposti taas on edullinen, helppoa ja nopea viestintäväline. Internetin ja sähköpostin kehittyminen on ollut nopeaa ja niiden käytön määrä on lisääntynyt paljon. Jo pelkästään kymmenen
vuoden aikana niiden kehitys on mennyt eteenpäin huimasti.

Vielä 1990-luvun puolivälissä monikaan ei ollut kuullut www-sivuista. Jo vuotta
myöhemmin tilanne oli toinen ja kongressipalvelutoimistossa alettiin käyttää
sähköpostia, jonka käytön määrä on kasvanut tasaiseen tahtiin siitä asti. Tuolloin tosin sähköposti toimi vain tukevana elementtinä muille viestintävälineille.

Osallistujat ovat käyttäneet alusta asti mielellään sähköpostia. Esimerkki toistuviin kongresseihin liittyneistä sähköpostikyselyistä osoittaa, että huolimatta pienestä osallistujamäärästä, saattaa sähköpostiliikennettä olla silti paljon. Esimerkki kuvaa myös sähköpostin käytön nopeaa vakiintumista ja osallistujien
halukkuutta käyttää sitä.
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Sähköiset viestintävälineet ovat vaatineet henkilöstöltä sopeutumista uusiin työtapoihin. Tiedonvälityksen ja kommunikaation painopisteiden muuttumisen myötä sähköposti ja Internet ovat tulleet päivittäisiksi työkaluiksi. Kehitys on jatkuvaa, joten henkilöstöltä vaaditaan koko ajan uusien työtapojen ja käytäntöjen
opettelemista, kehittämistä ja muokkaamista.

Kongressin pääasialliseksi markkinointikanavaksi mainitaan kongressin omat
Internet-sivut ja sitä kautta myös sähköposti. Internet-sivut ja sähköposti ovat
tärkeitä välineitä myös kongressin tiedotuksessa. Blue & White Conferences Oy
hyödynsi sähköisiä viestintävälineitä ensimmäiseksi juuri kongressin markkinoinnissa ja tiedotuksessa. Markkinoinnissa ja tiedotuksessa tapahtuneiden
muutoksien myötä henkilöstön työmäärä on lisääntynyt, koska nyt käytössä on
useampia viestintäkanavia. Mahdollisuuksia on nyt enemmän, mutta työ vaatii
uudenlaista otetta.

Rekisteröintivaihe on myös käynyt läpi muutoksia. Aiemmin ylimääräistä työtä
aiheutui käsinkirjoitettujen paperilomakkeiden tulkinnasta. Oman lisänsä toivat
faksilla lähetetyt paperilomakkeet. Nykyään käytetään online-ilmoittautumislomakkeita, joten tietyiltä osin työ on helpottunut. Edelleen kuitenkin vaaditaan
virhetilanteiden seuraamista ja kontrollointia.

Vielä vuonna 2005 annettiin useampia mahdollisuuksia rekisteröitymiseen. Käytössä olivat niin sanotut vanhat tavat. Suurin osa ilmoittautumisista saapui faksilla ja postitse. Tässä tapauksessa voidaan tietysti miettiä kongressin kohderyhmän ikärakennetta ja kongressin järjestäjän toiveita rekisteröitymisen suhteen. On myös mahdollista, että suuri osa osallistujista oli sellaisista maista,
joissa kehitys ei vielä ollut kovin pitkällä. Kolme vuotta myöhemmin järjestetyssä
kongressissa

rekisteröitymismahdollisuudeksi

annettiin

vain

online-ilmoit-

tautumislomake. Kehitys ei ollut enää esteenä, vaan se oli saavutettu jo laajemmin ja annettu rekisteröitymistapa toimi kaikkien osallistujien kannalta.
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Rekisteröinti eli muutosvaihettaan 2000-luvun alussa, mutta abstraktien lähetyksessä oli meneillään välivaihe, jolloin abstraktit lähetettiin sähköpostin liitetiedostona. Vasta ihan viime vuosina myös abstraktien lähetyksessä ja käsittelyssä on siirrytty pelkkään online-pohjaiseen järjestelmään. Välivaihe saattoi olla
tarpeellinen, koska kuten rekisteröinti-vaiheessa huomattiin, osallistujat tarvitsevat aikaa sopeutumiseen.

Sähköisten viestintävälineiden avulla näytteilleasettajille voidaan luvata entistä
enemmän näkyvyyttä. Aiemmin näkyvyys oli rajoitetumpaa ja se keskittyi vain
painotuotteisiin ja ohjelma- tai abstraktijulkaisuihin. Nykyään näyttelyä voidaan
markkinoida kongressin Internet-sivujen lisäksi myös sähköpostitse. Näyttelyt
ovat tärkeitä kongressin talouden pohjan luojia, joten laajemmat markkinointimahdollisuudet ovat suuri etu.

Internetillä ja sähköpostilla on monia etuja, mutta eduista seuraa myös haittoja.
Osallistujille on annettu mahdollisuuksia toimia entistä aktiivisemmin, mutta
viestintävälineiden helppouden ja nopeuden takia osallistujat unohtavat ottaa
huomioon joitain rajoittavia tekijöitä, kuten aikavyöhykkeen. Osallistujat ovat
muuttuneet kärsimättömimmiksi ja samalla heille on saattanut syntyä harhaluulo, että kongressipalvelutoimiston työ olisi helpompaa kuin ennen. Työtavat ovat
kyllä muuttuneet, mutta todellisuudessa työ on muuttunut vain näkymättömämmäksi.

Mitä pidemmälle kehitys etenee, sitä enemmän se vaatii sen vastaanottajilta.
Osallistujien ja kongressin järjestäjien nopea sopeutuminen on auttanut kehitystä eteenpäin. Myös henkilöstön sopeutuminen ja halukkuus oppia ovat auttaneet kehityksen eteenpäin viemisessä. Kongressipalvelutoimisto pystyy toimimaan entistä tehokkaammin niin kongressin järjestäjien kuin osallistujienkin
kanssa.
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Kaiken jo olemassa olevan kehityksen myötä herää kysymys siitä, että mihin
tämä kehitys voi vielä johtaa. Saari ennustaa kehityksen seuraavaksi vaiheeksi
puheentunnistuksen hyödyntämisen ja erilaiset Internet-pohjaiset neuvottelupalvelut. Varmaa on, että jos ne tulevat toteutumaan, henkilöstön lisäksi myös
osallistujat ja kongressin järjestäjät ovat taas uuden sopeutumisvaiheen edessä.
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6 LOPUKSI

Toivoin löytäväni opinnäytetyöni aiheeksi jonkin uuden ja erilaisen aiheen. Saatuani tämän aiheen viime syksynä, tartuin siihen innolla. Alussa työn aloittaminen kyllä tuntui haasteelliselta, mutta tutkimusongelman tarkan rajaamisen ja
sisällysluettelon hahmottelemisen jälkeen työ oli helpompi aloittaa. Internetin ja
sähköpostin vaikutuksia kongressiprojektin etenemiseen ei ole tutkittu paljon,
joten selvitystä oli todella mielenkiintoista tehdä. Erilaiset kokouksen ja kongressin järjestämiseen liittyvät oppaat kyllä myöntävät, että sähköinen viestintä
valtaa ja on vallannut kongressialaa. Oppaat eivät kuitenkaan vähättele niin sanottujen vanhojen viestintäkeinojen merkitystä, vaan pitävät niiden olemassaoloa vielä tärkeänä.

Kongressin järjestämiseen liittyviä yleisiä oppaita löytyy aika paljon. Työssä ei
kuitenkaan haluttu esitellä laajasti kaikkia kongressin järjestämisen vaiheita,
vaan pääpaino oli vaiheissa, joissa sähköisten viestintävälineiden vaikutuksen
katsottiin näkyvän eniten.

Työn haastavuutta lisäsi välillä asioiden perustelu niin, että lukijalle syntyy oikeanlainen käsitys työn tarkoituksesta. Toiseksi haasteeksi osoittautui määrällisen
puolen yhdistäminen haastatteluun. Lukujen ainoaksi lähteeksi löydettiin kongressien sähköpostikansiot, joiden avulla saatiin luotua muutama havainnollistava kuvio. Esimerkkeihin otettiin mukaan vain muutamia kongresseja, joten ne
eivät anna aivan täydellistä kuvaa, mutta havainnollistavat silti joitain tärkeitä
asioita.

Työn tärkein osuus oli haastattelu, jossa selvitettiin työprosessien muutokset
kongressipalvelutoimiston näkökulmasta. Haastattelu antoi paljon arvokasta
tietoa ja mielestäni se oli työn mukavin vaihe. Haastattelun aikana nousi esiin
monia tärkeitä asioita.
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Selvitys toteutettiin kongressipalvelutoimiston näkökulmasta ja osallistujien sekä
järjestäjien reagointia ja mielipiteitä vain sivuttiin hieman haastattelu-osuudessa.
Nämä kaksi tekijää voisivat tarjota oivallisen tutkimuskentän. Jatkoselvitys tästä
samasta aiheesta saattaisi myös olla tarpeellinen myöhemmässä vaiheessa.

Kongressialalla on monia eri toimijoita, joilta löytyy ammattitaitoa ja sen ammattitaidon lisäksi heiltä saatetaan odottaa tai edellyttää melkein ylivertaisia tietoteknisiä taitoja. Osaamisen myötä kehitys pääsee etenemään, mutta samalla
syntyy uusia haasteita, jotka kaipaavat sääntöjä. Selvityksessä kriittisemmäksi
asiaksi nousi osallistujien ja kongressin järjestäjien sähköpostikäyttäytyminen,
joka vaatii uusien pelisääntöjen luomista.

Opinnäytetyöprosessi oli välillä haasteellinen, mutta myös opettavainen. Opin
lisää omasta alastani ja opin ymmärtämään aikatauluttamisen tärkeyden. Saattaa olla, että nyt ottaisin työhöni toisenlaisen lähestymistavan. Toteuttaisin työn
laajemmin eli ottaisin mukaan myös muitakin kongressipalvelutoimistoja, jolloin
työstä tulisi enemmän vertaileva tutkimus.
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