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1 Johdanto 

Tein työharjoitteluni viestintäassistenttina Suomen Kiinteistöliitossa, joka on kiinteistöalan 

asiantuntijaorganisaatio. Työharjoittelun aikana Kiinteistöliitto järjesti seminaarikiertueen, jossa 

oli mukana alan näytteilleasettajayrityksiä. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mihin 

näytteilleasettajat olivat tyytyväisiä kiertueessa ja mitä olisi voitu kehittää. Näytteilleasettajien 

palautteen avulla saadaan Kiinteistöliitolle  kehitysideoita tulevia kiertueita varten. Tutkimuk-

sen olennainen merkitys Kiinteistöliitolle on ymmärtää, että näytteilleasettajayritykset ovat sen 

sidosryhmiä. Heidän palautteensa ja kokemuksensa ovat juuri suhteiden kannalta merkitykselli-

siä. (Aula & Mantere 2005, 37.) 

 

Suomessa käytetään paljon tapahtumamarkkinointia osana organisaatioiden markkinointivies-

tintää. Tapahtumamarkkinointi on kehittynyt, ja nykyään on huomattavissa se, että organisaa-

tiot asettavat selkeitä ja merkittäviä tavoitteita tapahtumilleen. Lisäksi organisaatiot seuraavat 

tapahtumien hyötyä ja keräävät palautetta tapahtumista. Palautteiden avulla tapahtumista voi-

daan oppia ja oppimisen kautta tapahtumia voidaan kehittää, jotta tavoitteet toteutuisivat jat-

kossa paremmin. (Vallo & Häyrinen 2008, 10.) 

 

1.1 Tutkimusongelma ja -kysymykset 

Kiinteistöliitto oli yksi järjestäjätaho Energiatehokas korjausrakentaminen -

seminaarikiertueessa, joka toimi Tee parannus! -viestintäohjelman nimissä. Jokaisella kiertueen 

19 paikkakunnalla järjestettiin seminaarit ja alan yritysten näyttely. Kiertue alkoi marraskuussa 

2009 ja päättyi toukokuussa 2010. Kiertueella oli mukana 32 näytteilleasettajayritystä.  

 

Kiinteistöliitto on kerran aiemmin järjestänyt vastaavanlaisen kiertueen, joka oli nimeltään 

Mahdollisuuksien remontti -kiertue. Kyseisellä kiertueella oli myös mukana näytteilleasetta-

jayrityksiä, osittain jopa samoja kuin Tee parannus! -aluekiertueella. Kiinteistöliitossa järjeste-

tään varmasti jatkossakin kiertueita, joissa on näytteilleasettajayrityksiä mukana, joten siellä 

tarvitaan opastusta tuleville kiertueille. Kiinteistöliitolla ei ole aiempaa asiakaspalautetta kiertu-

eesta eikä näytteilleasettajien kokemuksiin olla syvennytty.  

 

Aihe on rajattu kiertueen onnistumisiin ja epäonnistumisiin. Niiden avulla voidaan selvittää, 

mitä asioita kannattaa säilyttää jatkossa ja mitä kannattaisi muuttaa. Lisäksi selvitetään kiertu-

een vaikutusta näytteilleasettajien mielikuvaan Kiinteistöliitosta. Lopuksi kartoitetaan, osallis-

tuisiko yritys jatkossa Kiinteistöliiton järjestämälle kiertueelle. 
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Tutkimuksen tavoitteena on saada sanallinen tieto näytteilleasettajien kokemuksista (Alasuutari 

1999, 31-33). Näin ollen tutkimus on lähtökohtaisesti laadullinen. Tutkimuksessa on kuitenkin 

myös vähän kvantitatiivista menetelmää, sillä tilastollista menetelmää voidaan hyödyntää myös 

laadullisessa tutkimuksessa. Tuloksia voidaan laajentaa laskennallisten tekniikkojen avulla niin, 

että ne saadaan koskemaan koko aineistojoukkoa. Tutkimuksen haastatteluotos on laaja, joten 

tilastoimalla aineistoa tuloksia voidaan osittain yleistää koskemaan koko joukkoa. Tutkimuksen 

tärkein aineisto on kuitenkin sanallinen tieto. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 133.)  

 

Yhdessä toimeksiantajan kanssa tutkimusmenetelmäksi valittiin haastattelut. Valinta oli selkeä, 

sillä haastattelujen avulla tutkimusongelmaan saataisiin perusteellisin vastaus. Haastattelulajeis-

ta päädyttiin puolistrukturoituihin teemahaastatteluihin. Lähtökohtana oli haastatella kaikkien 

näytteilleasettajayritysten edustajaa, mutta vain 14 antoi suostumuksensa haastatteluun. Haas-

tattelut tehtiin puhelimitse kesäkuussa 2010.  

 

1.2 Työn rakenne 

Tutkimuksen alussa esitellään toimeksiantaja ja Tee parannus! -aluekiertue sekä näytteilleasetta-

jayritykset. Taustatiedoissa on tutustuttu suhdetoiminnan merkitykseen, sillä näytteilleasetta-

jayritykset ovat tärkeitä sidosryhmiä Kiinteistöliitolle. Lisäksi tutkimuksessa on esitelty tapah-

tumamarkkinoinnin käsitettä ja sen merkitystä sekä markkinoinnin keinoja. Näiden avulla on 

saatu toimeksiantajalle tietopohjaa tapahtumien järjestämisestä tulevia kiertueita varten.  

 

Tutkimus etenee taustatietojen jälkeen tulosten esittelemiseen ja johtopäätöksiin. Tulosten 

esittelyssä haastatteluvastaukset on raportoitu tarkasti ja huolellisesti. Vastaukset on luokiteltu 

teemoittain haastattelukysymysten mukaan. Kappaleessa 7 Johtopäätökset tulokset on koottu 

toimeksiantajalle ja niiden pohjalta on annettu kehitysehdotuksia ja vastattu tutkimuskysymyk-

siin. Haastatteluvastauksia on peilattu taustatietoihin ja niiden avulla on esitelty ohjeita toimek-

siantajalle jatkoa varten. 

 

Tutkimuksen lopussa on arvioitu tutkimuksen luotettavuutta. Luotettavuuden arvioinnissa on 

erityisesti otettu huomioon laadullisen tutkimuksen arviointi. Luotettavuutta on perusteltu 

selostamalla tutkimuksen kulku mahdollisimman tarkkaan. Tämän avulla annetaan lukijallekin 

tarvittavat tiedot tutkimuksen luotettavuuden arviointiin. Tutkimuksen viimeinen osio on tut-

kijan raportointi prosessin etenemisestä ja arvio tutkijan omasta työskentelystä. 
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2 Suomen Kiinteistöliitto ja aluekiertue 

Suomen Kiinteistöliitto ry on kiinteistöalan asiantuntijaorganisaatio, joka toimii kiinteistön-

omistajien äänitorvena ja on asiantuntija kiinteistöalan juridiikassa. Kiinteistöliiton asiakkaita 

ovat sen jäsentaloyhtiöt, joita vuoden 2010 alussa oli yli 20 000. Näissä kiinteistöissä asuu yh-

teensä lähes kaksi miljoonaa ihmistä. Kiinteistöliitto toimii kiinteistöalan kokoavana keskusjär-

jestönä. Jäsenyhdistyksinä on 25 alueellista yhdistystä ja valtakunnallinen toimialajärjestö Suo-

men Vuokranantajat ry. (Suomen Kiinteistöliitto 2010.) 

 

Alueelliset kiinteistöyhdistykset vaikuttavat paikalliseen päätöksentekoon kuten kiinteistöve-

roon ja kunnallisiin maksuihin. Näillä päätöksillä on suora vaikutus taloyhtiöiden toimintaan ja 

kiinteistön maksamiin kustannuksiin. Kiinteistöyhdistykset järjestävät koulutustilaisuuksia ja 

julkaisevat jäsentiedotteita. Suomen Vuokranantajat ry palvelee yksityisiä vuokranantajia vuok-

ra-asumiseen liittyvissä asioissa. (Suomen Kiinteistöliitto ry 2010; Suomen Vuokranantajat ry 

2010.) 

 

2.1 Kiinteistöliiton palvelut 

Kiinteistöliiton jäsenyys tuo turvaa kiinteistönomistajille. Kiinteistöliitto yhdessä paikallisyhdis-

tysten kanssa tarjoaa monipuolisia palveluita jäsenilleen ja välittää heille alan tuoreimman tie-

don. Kiinteistöliitosta saa lakineuvontaa kiinteistöjuridiikan kysymyksissä. Talous- ja veroneu-

vonnassa kiinteistöalan kirjanpitokysymyksiin ja verotukseen erikoistunut asiantuntija opastaa 

jäsenkiinteistöjen edustajia. Tutkimusosasto antaa tietoa koskien muun muassa energian- ja 

vedenkulutusta, asuinkiinteistöjen hoitokuluja ja korjausrakentamista. Taloyhtiöiden palkkaa-

mien talonmiesten ja siivoojien työsuhdeasioissa neuvoa antaa työsuhdeneuvonta. (Suomen 

Kiinteistöliitto 2010.) 

 

Säännöllisin väliajoin Kiinteistöliitto järjestää tiettyyn teemaan liittyvän koulutuskiertueen yh-

teistyössä eri järjestöjen kanssa. Tilaisuuksia on pidetty muun muassa korjausrakentamisesta ja 

uudesta asunto-osakeyhtiölaista sekä taloyhtiöiden hallitustyöskentelystä ja hyvästä hallintota-

vasta. Jäsenjärjestöjen koulutustilaisuudet ovat useimmiten maksuttomia jäsentaloyhtiöiden 

edustajille. Kiinteistöliitto välittää tiedon myös Kiinteistöalan Koulutuskeskuksen järjestämistä 

koulutuksista. Jäsenjärjestöjen julkaisema jäsentiedote on ajankohtainen tietopaketti kiinteistö-

alan ajankohtaisista uutisista. Jäsenyyteen kuuluu myös Suomen Kiinteistölehti, joka on 10 

kertaa vuodessa ilmestyvä alan johtava ammattilehti. (Suomen Kiinteistöliitto 2010.) 
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Kiinteistöliitto panostaa tutkimus- ja kehitystyöhön. Kiinteistöliitto tiedottaa yhteiskunnallisille 

päättäjille kiinteistöalan asioista ja keskustelee vaikuttajien kanssa. Kiinteistöliiton edustajat 

ovat mukana eri työryhmissä, jotka valmistelevat kiinteistöjä koskevia säännöksiä ja toiminta-

ohjeita. Edunvalvontaan kuuluu myös Kiinteistöliiton laatimat lausunnot eri ministeriöille. 

Yksi tutkimus- ja kehitystyön ajankohtaisista asioista on energiatehokkuus. Energiansäästö-

mahdollisuudet vähentävät asukkaiden kustannuksia ja parantavat ympäristöystävällisyyttä. 

(Suomen Kiinteistöliitto 2010.) 

 

2.2 Tee parannus! -viestintäohjelma 

Tekes, Sitra ja ympäristöministeriö toteuttavat yhdessä muiden alan toimijoiden kanssa Tee 

parannus! -viestintäohjelmaa, jonka tavoitteena on edistää kustannus- ja energiatehokasta kor-

jausrakentamista ja kannustaa parannuksiin taloyhtiöissä. Korjauspalveluilla on enemmän ky-

syntää kuin tarjontaa. Viestintäohjelmalla halutaan edistää monikanavaisen viestinnän avulla 

korjauspalveluiden kysynnän ja tarjonnan tasapainoista kohtaamista taloyhtiössä. Kehitystä 

tarvitaan muun muassa tuotteisiin, tekniikoihin, toimintatapoihin ja palveluliiketoimintaan. 

(Tee parannus 2010.) 

 

Viestintäohjelman avulla taloyhtiöille välitetään tietoa oikeista ja hyviksi koetuista uusista rat-

kaisuista, korjaustavoista, palvelukonsepteista ja rahoitusmahdollisuuksista. Korjausrakentami-

sen ammattilaisia kannustetaan käytännönläheiseen ja rohkeaan kehitystyöhön. Viestintäoh-

jelmalla halutaan myös parantaa korjausrakentamisen ja perusparantamisen laatua ja palveluita. 

(Tee parannus 2010.) 

 

Energiatehokkuuden parantamista ei monesti pidetä kovin merkittävänä. Etenkin energiate-

hokkaan korjausrakentamisen tuomat ylimääräiset kustannukset korjausvaiheessa eivät kannus-

ta valintoihin. Ilmastonmuutoksen hidastaminen edellyttää kuitenkin huomattavia energian-

säästötoimia taloyhtiöiden kiinteistöissä ja niissä olevissa asunnoissa. Rakennukset kuluttavat 

Euroopassa noin 40 prosenttia kaikesta käytetystä energiasta. Lähivuosina ja -vuosikymmeninä 

valtaosa kerros- ja rivitaloista saavuttaa sellaisen iän ja kunnon, jotka edellyttävät merkittäviä 

korjaus- ja parannustoimenpiteitä kiinteistöissä. (Tee parannus 2010.) 
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2.3 Aluekiertue 

Tee parannus! -viestintäohjelma järjesti Energiatehokas korjausrakentaminen taloyhtiöissä -

kiertueen. Kiinteistöliitto vastasi kiertueesta, joka järjestettiin yhteensä 19 eri paikkakunnilla. 

Seminaareissa alan asiantuntijat kertoivat muun muassa hyviksi koetuista ja ympäristöystävälli-

sistä korjaustavoista, korjausrakentamisen rahoitusmahdollisuuksista ja uusista teknisistä rat-

kaisuista. (Tee parannus 2010a.) 

 

Seminaarien yhteydessä tilaisuuksissa oli mukana 32 alan näytteilleasettajayritystä. Näytteil-

leasettajat esittelivät seminaarisalin ulkopuolella olevilla osastoilla tuotteitaan ja palveluitaan. 

Mukana olleet näytteilleasettajayritykset olivat: 

 

- Aarsleff Oy  

- Are Oy  

- Bauer Watertechnology Oy 

- Carrier Oy 

- Cembrit Oy 

- Cupori Group Oy 

- Ekoveto Palvelut Oy 

- Ensto Oy 

- EW-Liner Oy 

- Fescon Oy 

- Isover 

- KONE Hissit Oy 

- LVI-talotekniikkateollisuus ry 

- Oy KWH Pipe Ab 

- NCC Rakennus Oy 

- Neapo Oy 

- NewLiner Oy 

- Parma-keittiöt 

- Parma Oy 

- Pihlavan Ikkuna Oy 

- Pipe-Modul Oy 

- Putkireformi Oy 

- Stonel Oy 

- Swegon ILTO Oy 
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- Tekes 

- TeliaSonera Oyj 

- Uponor Suomi Oy 

- Vahanen-yhtiöt 

- Vallox Oy 

- Vexve Oy Vesiverto 

- YIT 

(Tee parannus 2010b.) 

 

Kiertue alkoi marraskuussa 2009 ja päättyi toukokuussa 2010. Tilaisuuksissa järjestettiin ilta-

päivätilaisuus ammattilaisille sekä koulutusilta taloyhtiön hallitusten jäsenille. Molempien tilai-

suuksien alussa kävijöille tarjottiin kahvitus, jonka aikana he saivat tutustua näyttelyyn. Mo-

lemmissa tilaisuuksissa oli myös noin 45 minuutin tauko, joka oli varattu näyttelyyn tutustu-

mista varten. Näyttelyt purettiin vasta päivän päätteeksi, joten kävijät pystyivät vielä seminaa-

rista poistuessaankin tutustumaan osastoihin.  

 

Myös paikallislehdistöjen ja alan medioiden edustajat tutustuivat näyttelyyn. Kiertueen ulko-

puolelle jäi monia yrityksiä, jotka eivät mahtuneet mukaan. Näytteilleasettajat maksoivat kier-

tuepaketista kertamaksun. Heidän kiertuepakettiinsa kuului näyttelypöytä, Roll Up ja sähköt. 

Näyttelyosastot olivat keskimäärin noin 2m x 2m. Kiertueella oli messurakentajayritys, joka 

pystytti näytteilleasettajille osastot jokaisella paikkakunnalla. 

 

Näytteilleasettajayrityksen edustajan oli oltava seminaaripäivänä paikalla noin klo 11.00 - 20.00, 

joten päivä oli erittäin pitkä. Tilaisuuksia oli yhteensä 37, joten kiertue oli välillä hyvin tiivis. 

Esimerkiksi yhden viikon sisällä peräkkäisinä päivinä järjestettiin tapahtumat Lahdessa, Kou-

volassa, Kuopiossa ja Oulussa. Kiertue oli raskas ja oli monia asioita, joihin näytteilleasettajat 

eivät välttämättä olleet tyytyväisiä. Vastaavanlaisilla kiertueilla saattaa huomio kiinnittyä liiaksi 

käytäntöön ja seminaarien sisältöön, joka johtaa siihen, että huomio näytteilleasettajia kohtaan 

vähenee. Tavoitteena oli, että näytteilleasettajat olisivat mahdollisimman tyytyväisiä kiertuee-

seen, ja että heille jäisi jatkossakin positiivinen mielikuva Kiinteistöliitosta. 

 

2.4 Kiertueen yhteenveto 

Tilaisuuksia järjestettiin 19 paikkakunnalla yhteensä 37: ammattilaisiltapäiviä 20 ja koulutusilto-

ja 17. Kiertueelle osallistui yhteensä noin 1800 kävijää. Osallistujamäärät on esitelty taulukossa 

1. Osallistujilta pyydettiin tilaisuuden jälkeen palautetta, joiden yhteenvedon mukaan parasta 



  

7 

 

tilaisuuksissa oli muun muassa aiheen ajankohtaisuus, hyvä informaatio näyttelyosastoilta, hy-

vät luennoitsijat ja tuote-esittelyt ja näytteilleasettajat usealta eri alalta samanaikaisesti yhdessä 

paikassa. Kehitysehdotuksina mainittiin, että näyttelyihin tutustumiseen olisi pitänyt olla 

enemmän aikaa ja että rivitaloihin soveltuvista ratkaisuista olisi voinut olla enemmän tietoa. 

 

Taulukko 1. Osallistujat Tee parannus -kiertueella    

Pvm Paikkakunta Iltapäivä Ilta 

24.11.2009 Järvenpää 120 70 

18.1.2010 Turku 95 110 

19.1.2010 Pori 58 64 

20.1.2010 Rauma 21 44 

1.2.2010 Helsinki 44 98 

3.2.2010 Hämeenlinna 81 118 

4.2.2010 Tampere 91 141 

9.2.2010 Jyväskylä 44 40 

16.3.2010 Helsinki 58 44 

22.3.2010 Vantaa 43  

15.4.2010 Seinäjoki 51 34 

27.4.2010 Imatra 29  

28.4.2010 Lappeenranta 26 24 

29.4.2010 Kotka 31 29 

3.5.2010 Lahti 47 60 

4.5.2010 Kouvola 29 26 

5.5.2010 Kuopio 39 68 

6.5.2010 Oulu 30 28 

10.5.2010 Espoo 61  

11.5.2010 Rovaniemi 24 25 

  1022 763 

 yhteensä 1785 
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2.5 Markkinointitoimenpiteet 

Kiertuetta markkinoitiin Kiinteistöliiton paikallisyhdistysten jäsentiedotteissa ja -tilaisuuksissa.  

Tapahtumia markkinoitiin monissa medioissa, kuten Suomen Kiinteistölehdessä, MTV3:n 

ohjelmassa ”Joka kodin asuntomarkkinat” ja Rakennuslehdessä. Paikallislehtiin lähetettiin en-

nakkojutut tilaisuudesta ja viestintäohjelmasta. Kutsuja lähetettiin Kiinteistöliiton jäsenille sekä 

Taloyhtio.net-portaalin rekisteröityneille jäsenille, joita oli keväällä 2010 noin 15 000. Taloyh-

tio.net on sivusto, johon kuka vain voi liittyä. Se tarjoaa taloyhtiön hallitukselle, isännöitsijälle 

sekä kerros- ja rivitaloasukkaalle alan hyötytietoa. Tapahtumat löytyivät eri Internet-sivustojen 

tapahtumakalentereista, kuten Kiinteistöliiton, Tee parannuksen ja Taloyhtio.netin. 
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3 Suhdetoiminta organisaation voimavarana 

Rakennettu ympäristö edustaa kolmea neljäsosaa Suomen kansallisvarallisuudesta. Kiinteistö- 

ja rakennusalojen tulisi hyödyntää osaamiskeskittymäänsä. Asuntoministeri Jan Vapaavuori 

harmittelee Talouselämän artikkelissa (2009), että Suomessa ei vielä oikein hahmoteta kiinteis-

tö- ja rakennusalaa omana klusterinaan. Todellista yhteistyötä ei vielä hallita ja verkostoitumis-

ta pitäisi osata hyödyntää paremmin. (Steinbock 2009.) 

 

Kiinteistöliitto pyrkii hyödyntämään klusteria. Sen keskeisiä arvoja ovat yhteenkuuluvuus, 

avoimuus ja me-henki. Kiinteistöliitto panostaa sekä sisäisiin että ulkoisiin sidosryhmäsuhtei-

siin. On merkityksellistä, että alan yritykset arvostavat Kiinteistöliittoa. Kaikkia sidosryhmiä 

voidaan tietyllä tavalla pitää organisaation asiakkaina, sillä organisaation menestykseen vaikut-

taa ratkaisevasti sidosryhmien mielikuvat siitä. On tärkeää, että sidosryhmät tuntevat organisaa-

tion ja tietävät, mitä se tekee. (Kinkki, Hulkko & Mäkinen 2001, 104; Suomen Kiinteistöliitto 

2010; Pitkänen 2001, 68.) 

 

Ovatko näytteilleasettajayritykset sidosryhmiä Kiinteistöliitolle? Kinkki ja Isokangas (2002) 

esittelevät, että organisaatio tekee yleensä kirjallisen sopimuksen sidosryhmänsä kanssa. Esi-

merkiksi rahoittajan kanssa laaditaan velkakirja ja tavarantoimittajan kanssa kauppasopimus. 

Sopimus voi olla myös suullinen. Kiinteistöliitolla ei ole sopimusta tehtynä näytteilleasettajien 

kanssa, joten voidaan kyseenalaistaa, ovatko ne Kiinteistöliiton sidosryhmiä. Toisaalta kuiten-

kin Kiinteistöliitolla on taloyhtiöiden kanssa sopimus jäsenyydestä ja näytteilleasettajat tekevät 

sopimuksia taloyhtiöiden kanssa. Usein näytteilleasettajayritysten sopimukset taloyhtiöiden 

kanssa liittyvät esimerkiksi remontoimiseen tai kunnossapitoon, joiden säännöksiin taas Kiin-

teistöliitto vaikuttaa toiminnallaan. Näin ollen yrityksiä voitaisiin pitää Kiinteistöliiton sidos-

ryhminä, sillä heillä on yhteistoimintaa. (Kinkki & Isokangas 2002, 63.) 

 

Verkostoituminen on Niemelän (2002) mukaan yhteistyötä, jonka avulla yritykset hakevat yh-

dessä ratkaisuja haasteisiin. Hakanen ym. (2007) puolestaan esittelevät, että verkostoituminen 

on yksi useista termeistä, joilla kuvataan yritysten toimintamallia sidosryhmien kanssa. Tämän 

määrittelyn mukaan on selkeää, että näytteilleasettajat ovat sidosryhmiä Kiinteistöliitolle. Kin-

kin ja Isokankaan (2002) rajaus siitä, että vain keskenään kirjallisen sopimuksen tehneet organi-

saatiot ovat sidosryhmiä toisilleen, vaikuttaa melko jyrkältä ajatukselta. Verkostoituminen si-

dosryhmien kanssa tarkoittaa prosessia, jossa yhteistyössä organisaatioiden tieto ja osaaminen 

yhdistetään. Toiminnalla synnytetään lisäarvoa. Kiinteistöliitto yhdessä näytteilleasettajien 
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kanssa saavutti juuri verkostomaisella toiminnalla lisäarvoa kiinteistöalalle ja jakoi yhdessä tie-

toa. (Hakanen, Heinonen & Sipilä 2007, 40-44; Kinkki & Isokangas 2002, 63; Niemelä 2002, 

13.) 

 

Verkostoitumalla sidosryhmien kanssa pystytään jakamaan tietoa ja yhdistämään osaamista. 

Seuraavissa kappaleissa on syvennytty tarkemmin verkostoitumiseen sekä esitelty suhdemark-

kinoinnin hyötyjä. Lisäksi on esitelty hyvän mielikuvan vaikutuksista. (Hakanen ym. 2007, 25; 

Ståhle & Laento 2000, 21.) 

 

3.1 Verkostoitumisen etuja 

Gummerson (2004) vertaa organisaatioita yhteiskuntaan ja tuo esille, että jos sosiaaliset suhde-

verkostot katkaistaan, koko yhteiskunta hajoaa. Sama aate pätee siis myös organisaatioverkos-

toihin; jos sosiaalisia suhteita ei ole, organisaation toiminnalla ei ole mitään merkitystä. Gum-

merson (2004) kertoo, että yhteisön voi muodostaa ryhmä, jolla on jokin yhteinen kiinnostuk-

sen kohde. Tätä näkökulmaa voi liittää myös Kiinteistöliiton suhteeseen näytteilleasettajia koh-

taan. Kiinteistöliitto yhdessä yritysten kanssa muodostaa ryhmän, jonka jäsenillä on yhteisiä 

intressejä. Tärkeä yhteinen kiinnostuksen kohde on kiinteistöala. Tahot toimivat alalla eri ta-

voin, mutta kiinnostus alaa kohtaan tekee tahoista yhteisön. (Gummerson 2004, 30-32.) 

 

Myös Ståhle ja Laento (2000) tuovat esille sitä, että verkosto on organisaatiolle välttämätön. 

Verkosto on kokonaisuus näkymättömiä suhteita. Mitä enemmän suhteita on, sitä vahvempi 

verkosto on. Yksi pääominaisuus verkostolle on tiedon nopea leviäminen.  Tosin he mainitse-

vat myös sen, että jatkuva runsauden tuottaminen voi joskus olla jopa liian runsasta. Organi-

saatiot yleensä optimoivat toimintaansa niin, että resursseja ei käytetä mihinkään turhaan. Or-

ganisaation mielestä ylijäämä saattaisi synnyttää jopa ahdistavuutta. Ståhle ja Laento (2000) 

kuitenkin korostavat, että tehokasta verkostoa on vaikea ylläpitää ilman ylimääräistä työtä. 

(Ståhle & Laento 2000, 121-122.) 

 

Organisaatio voi tavoitella verkostoitumisella useita etuja, kuten liiketoiminnan kasvua, oppi-

mista ja informaatiota. Kuten Hakanen ym. (2007) kuvailevat, verkostoitumisen tarkoituksena 

on monesti osaamisen vahvistaminen sekä tiedon hankinta ja oppiminen. Yhteistyöllä voidaan 

monesti saavuttaa paljon enemmän kuin toimimalla yksin. Toivola (2006) esittelee, että verkos-

to on toiminnassaan nopeampi kuin yksittäinen yritys, sillä verkosto jo itsessään toimii mark-

kinointikanavana ja organisaatio pystyy järjestämään toiminnot rinnakkaisiksi. Verkostojen 
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laajentuessa organisaatioilla on mahdollisuutta syventyä ydinosaamiseensa. (Hakanen ym. 2007, 

25; Toivola 2006, 13-15.) 

 

Yhteenvetona verkostoitumisen hyödyistä voi kiteyttää, että yhteistyötä hyödynnetään koko 

ajan yhä enemmän ja enemmän. Ennen verkostoitumisen tarkoituksena oli lähes pelkästään 

kustannusetujen hakeminen, liiketoiminnan kasvu ja uusien tuottojen etsiminen. Nykyään or-

ganisaatiot osaavat kuitenkin tavoitella yhteistyöltä enemmän. Tutkimusten mukaan motiiveja 

verkostoitumiselle ovat myös muun muassa innovatiivisuuden toteutuminen sekä uskottavuu-

den ja reagointivalmiuden parantaminen. (Hakanen ym. 2007, 25.) 

 

3.2 Hyötyä suhdemarkkinoinnista 

Isoviita ja Lahtinen (2004) esittelevät suhdemarkkinointia ja sen vaikutusta organisaatioon. 

Suhdemarkkinointi on tärkeä ja välttämätön osa organisaation toiminnassa. Yritys kehittää 

jatkuvasti suhteita sidosryhmiinsä ja luo myös uusia suhteita. Sidosryhmiä voi olla monenlaisia, 

ja yrityksen on tärkeää osata ylläpitää suhteita kaikkiin ryhmiin ja havaita, että kaikki ryhmät 

ovat tärkeitä. Suhdemarkkinoinnin kohderyhmiä on viisi, jotka on kuvattu kuviossa 1. Tämän 

jaottelun mukaan näytteilleasettajat ovat Kiinteistöliitolle suosittelijoita ja vaikuttajia, jotka ovat 

hyviä markkinoijia yritykselle. Potentiaaliset asiakkaat uskovat enemmän suosittelijoiden sa-

naan kuin yrityksen omaan markkinointiin. (Isoviita & Lahtinen 2004, 72-74.) 

 

 

 

 

 

 

 

Suosittelijat ja Kilpailijat 

 

 

 

Kuvio 1. Suhdemarkkinoinnin viisi kohderyhmää (Isoviita & Lahtinen 2004, 72.) 

 

Myös Vuokko (2002) esittelee suhdetoiminnan merkitystä ja sen roolia osana organisaation 

markkinointiviestintää. Hän ei ole jaotellut sidosryhmiä, kuten Isoviita ja Lahtinen (2004), vaan 

hänen teoksessaan puhutaan yleisesti suhteiden vaikutuksista organisaatioon. Suhdetoiminnan 

tarkoituksena on pyrkiä saavuttamaan ja säilyttämään organisaatiolle merkityksellisten sidos-
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ryhmien ymmärtämys ja tuki. Toiminta on määrätietoista ja luonteeltaan jatkuvaa. Suhdetoi-

minta jakautuu sisäiseen ja ulkoiseen suhdetoimintaan. Ulkoisella suhdetoiminnalla pyritään 

kehittämään sidosryhmäsuhteita. Suhteiden avulla pyritään vaikuttamaan muun muassa organi-

saation luotettavuuteen ja hyvän yrityskuvan luomiseen. (Vuokko 2002, 66-69.) 

 

Organisaatio tarvitsee sidosryhmiltään muun muassa tukea toiminnalleen. Eräitä keinoja hyvi-

en sidosryhmäsuhteiden luomiseen ja ylläpitoon ovat asiakastapahtumat ja kannanotot yhteis-

kunnallisesti tärkeissä asioissa. Nämä ovat hyviä keinoja Kiinteistöliiton suhdetoimintaa varten. 

Kiinteistöliitto ottaa usein kantaa kiinteistöalaan liittyvissä asioissa ja monista kannanotoista on 

vaikutusta näytteilleasettajayritysten toimintaan. (Vuokko 2002, 70.) 

 

Organisaation on hyvä pitää huolta sidosryhmäsuhteistaan. Toiminta on usein intressiryhmien 

varassa ja tästä johtuen organisaation kannattaa varmistaa toiminnallaan, että sidosryhmäsuh-

teet on hoidettu hyvin. Näin sidosryhmät ovat myötämielisiä organisaation toimintaa kohtaan. 

Rope (2000) esittelee, että hyvällä suhdemarkkinoinnilla saadaan organisaatiolle aktiivista nä-

kyvyyttä sidosryhmiä kohtaan sekä edesautetaan mahdollisuutta luoda henkilötasoisia suhteita 

oman organisaation ja sidosryhmän edustajan välille. (Rope 2000, 355.) 

 

Sidosryhmäsuhteiden sisällä voidaan puhua myös kumppanuudesta. Kumppanuus on yksi 

useista käsitteistä, joita käytetään määritellessä erilaisia yhteistyön toimintamalleja. Kumppa-

nuuden peruselementit ovat tietopääoma, lisäarvo ja luottamus. Näiden elementtien hallinta 

määrittää kyvyn rakentaa menestyksellisiä kumppanuussuhteita. Kumppanuuksia on erilaisia. 

Ståhle ja Laento (2000) ovat luokitelleet kumppanuudet operatiiviseksi, taktiseksi ja strategi-

seksi. Kiinteistöliiton kumppanuussuhde näytteilleasettajayrityksiin on taktinen, jossa pohja 

rakentuu tiedon ja osaamisen integroinnille. Kumppanuudessa tavoitteena on oppiminen eikä 

ainoastaan välitön taloudellinen hyöty. (Ståhle & Laento 2000, 26; 86-91.)  

 

3.3 Mitä hyötyä hyvästä mielikuvasta on organisaatiolle? 

Tutkimuksessa yksi haastattelukysymys oli, miten kiertue vaikutti näytteilleasettajayrityksen 

mielikuvaan Kiinteistöliitosta. Maineen käsite määritellään sidosryhmien kautta, sillä maine 

muodostuu aina suhteessa yrityksen sidosryhmiin. Maineen kautta määritetään, rakentuuko 

sidosryhmäsuhteesta hyvä ja luottamuksellinen, vai kääntyykö sidosryhmä yritystä vastaan. 

Yrityksen maine kehittyy yritystä ympäröivässä sidosryhmäverkostossa. (Aula & Mantere 2005, 

31-38.) 
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Vuokko (2002) korostaa, että yrityskuvan arvo on merkityksellinen organisaatiolle, vaikka se ei 

olekaan suoraan taloudellinen arvo. Jokaisella sidosryhmällä voi olla erilainen mielikuva organi-

saatiosta. Organisaation tulisi itse päättää, millainen se haluaa perusimagonsa olevan tietyn 

sidosryhmän mielestä. Pitkänen (2001) erittelee, mitä vaikutuksia sidosryhmien muodostamilla 

mielikuvilla on organisaatiolle. Sillä on merkitystä, pitääkö sidosryhmä organisaatiota laaduk-

kaana vai laadultaan epätasaisena, vastuullisena vai pelurina, palveluiltaan miellyttävänä vai 

töykeänä. (Pitkänen 2001, 69-70; Vuokko 2002, 60-66.)  

 

Pitkäsen (2001) luettelemilla jaotteluilla on myös Kiinteistöliitolle huomattavan suuri merkitys. 

On tärkeää, että sidosryhmät pitävät Kiinteistöliittoa vastuullisena ja palveluiltaan miellyttävä-

nä sekä laadullisena järjestönä. Organisaation on hyvä muistaa se, että jokainen sidosryhmä voi 

olla sille potentiaalinen puolestapuhuja. Kiinteistöliitolle on merkityksellistä, että alan yritykset 

puhuvat sen puolesta asiakkailleen. Näin yritysten asiakkaat, jotka ovat potentiaalisia tai ole-

massa olevia jäseniä Kiinteistöliitolle saavat positiivisen kuvan Kiinteistöliitosta. (Pitkänen 

2001, 70.) 

 

Mielikuvan merkitys organisaatiotoiminnassa voidaan jaotella välittömiin ja välillisiin. Sidos-

ryhmäsuhteet kuuluvat välillisiin tekijöihin. Rope (2000) esittelee, että hyvä mielikuva auttaa 

sidosryhmäsuhteiden hoidossa. Hyvä mielikuva antaa hyvät edellytykset toimia yhteistyössä eri 

sidosryhmien kanssa. Mielikuva muodostuu tasoittain ja vahvistuu tasojen edetessä. (Rope 

2000, 178-180.) 

 

Kuviossa 2 on esitelty, kuinka kommunikaatiotasot etenevät yhdessä psykologisen mielikuvan 

syvenemisen kanssa. Tietoisuusvaiheessa organisaatio tunnetaan vain nimeltä. Tuntemisvai-

heessa sidosryhmä osaa yhdistää organisaation johonkin henkilöön, mainokseen tai tuottee-

seen. Tietoisuusvaihe on siis syventynyt tuntemiseen. Ihmiselle on muodostunut käsitys siitä, 

mitä organisaatio tekee ja/tai minkälainen organisaatio on. Tässä vaiheessa mielikuvia kutsu-

taan puhtaiksi mielikuviksi, sillä organisaatiota kohtaan ei ole vielä arvolatautunutta tunnetta. 

(Rope 2000, 180-182.) 

 

Asennevaiheessa tunnetaan jo arvolatauksia organisaatiota kohtaan - negatiivisia, neutraaleja tai 

positiivisia. Tässä vaiheessa puhdas mielikuva on muuttunut pysyväksi mielikuvaksi, sillä asen-

teiden muuttaminen on yleensä haastavaa. Suositummuusvaiheessa organisaatiota pidetään 

parempana kuin muita ja syvin vaihe on kokemusvaihe, joka määrittää kokemusten ja odotus-
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ten kohtaamisen. Viimeisessä vaiheessa mielikuva muuttuu pysyvästä mielikuvasta sisäiseksi 

totuudeksi. (Rope 2000, 180-182.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2. Mielikuvan syveneminen tasoittain (Rope 2000, 181.) 
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4 Tapahtumamarkkinointi 

Tutkimukset osoittavat, että organisaatiot käyttävät yhä enemmän ja enemmän tapahtuma-

markkinointia osana markkinointiaan. Kasvavan kiinnostuksen kohteena on asiakkaiden koh-

taaminen kasvokkain ja yleisötapahtumien trendi laajentaa suosiotaan jatkuvasti. Tapahtumien 

järjestäminen on mediana ainutlaatuinen ja erityisen tärkeää on, että tapahtumat järjestetään 

huolella. (Harma 2007; Vallo & Häyrinen 2008, 11.) 

 

Tapahtumamarkkinoinnin termiä ei vielä tunnettu 1970-luvulla. Tapahtumilla ei ollut varsinai-

sesti mitään omaa roolia, eikä niille asetettu selkeitä tavoitteita. Tästä johtuen kukaan ei odot-

tanutkaan tapahtumilta paljoa. Tilaisuuksien katsottiin olevan osa suhdetoimintaa. 1980-luvun 

lopulla tapahtumia alettiin järjestää hienommissa puitteissa taloudellisen nousukauden seurauk-

sena. Vielä silloinkaan ei vielä tunnettu tapahtumamarkkinoinnin käsitettä. Vasta 1990-luvulla 

organisaatiot alkoivat järjestää monipuolisia tapahtumia ja opittiin, että sidosryhmille on teho-

kasta markkinoida tapahtuman avulla. (Vallo & Häyrinen 2008, 23-24.) 

 

2000-luvulla tapahtumien sisältöä on mietitty tarkemmin ja tapahtumamarkkinointi on ollut 

kohdistetumpaa. Organisaatiot miettivät tarkkaan etukäteen, miten tapahtuman sisältö vastaa 

kävijöiden tarpeisiin. Lähtökohdat ovat olennaisia: mitä järjestetään, miten ja kenelle. (Vallo & 

Häyrinen 2008, 24.) 

 

4.1 Miksi tapahtumia järjestetään? 

Tapahtuma on maailman vanhin mainosväline ja edelleen kohtaamista pidetään tehokkaimpa-

na mediana (Suomen tapahtumamarkkinointiyhdistys 2010). Jokaisen tapahtuman tulisi täyttää 

etukäteen määritetty tarkoitus, minkä vuoksi monet organisaatiot pitävät tapahtumiaan yhtenä 

haastavimmista toimistaan. Liittojen ja järjestöjen yksi tapahtumamuoto on seminaarit, joiden 

kohderyhmänä ovat usein jäsenet ja tukijat. Hoyle (2002) esittelee, että järjestöjen tarkoituksia 

tapahtumille ovat muun muassa suhteiden luominen ja ylläpitäminen sekä tiedon välittäminen. 

Juuri nämä olivat Tee parannus! -aluekiertueen päätarkoitukset sekä Kiinteistöliitolle että näyt-

teilleasettajille. (Hoyle 2002, 10-11.) 

 

Parhaimmillaan tapahtumalla vaikutetaan ihmisen syvimpiin tunteisiin ja tapahtuman avulla 

tehdään henkilökohtaista myyntityötä sekä edistetään suhde- ja tiedotustoimintaa. Kun tapah-

tuma on onnistunut, se antaa järjestävästä organisaatiosta sekä mukana olevista tahoista miel-
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lyttävän kuvan. Riskinä on, että jos tapahtuma epäonnistuu, tapahtumasta jää negatiivinen ku-

va ja negatiivisuus heijastuu helposti organisaatioiden toimintaan. Tästä johtuen jokaisessa 

tapahtumassa organisaatio laittaa peliin oman maineensa. Vaihtoehtona on myös, että kävijä ei 

tapahtuman jälkeen edes muista, kuka järjestävä organisaatio oli ja keitä tapahtumassa oli mu-

kana. Tästä neutraalista vaikutuksesta voi miettiä, kannattaako kaikkea vaivaa nähdä, jos siitä ei 

ole mitään hyötyä kohderyhmää ajatellen. (Vallo & Häyrinen 2008, 27-28.) 

 

Jotta tapahtumalla on onnistunut merkitys, sillä on oltava selkeä tavoite. Se voi olla esimerkiksi 

viihdyttäminen, tuotteen lanseeraus, varojen keruu tai julkisuuden saaminen jollekin asialle. 

Usein julkisuutta halutaan asialle, jota järjestäjä pitää tärkeänä. Tämä oli tavoitteena myös Tee 

parannus! -kiertueella. Kiertueen aihe oli tärkeä, ja sitä haluttiin viedä eteenpäin yleisölle. Ta-

pahtuman järjestämisen syynä ei saa olla se, että tapahtuma järjestetään koska muutkin järjestä-

vät niitä. Olennaista on astua kutsuttavan asemaan ja miettiä, miten hän saisi parhaimman 

mahdollisen hyödyn tapahtumasta. (Vallo & Häyrinen 2008, 101-104.) 

 

Organisaation on hyvä pitää mielessään, että tapahtuma viestii aina organisaatiosta. Siksi tapah-

tumaa suunniteltaessa ja sen merkitystä pohtiessa olisi hyödyllistä miettiä, että mitä organisaa-

tio haluaa viestiä. Vallo ja Häyrinen (2008) painottavat, että tapahtuman viestiin vaikuttavat 

monet tekijät, kuten paikka, ohjelma, isäntien käyttäytyminen ja esitysmateriaalit. Myös Muho-

nen ja Heikkinen (2003) määrittelevät, että tapahtuman avulla organisaation on mahdollista 

lunastaa imagolle asetetut lupaukset ja odotukset. (Muhonen & Heikkinen 2003, 115; Vallo & 

Häyrinen 2008, 105-107.) 

 

4.2 Tapahtumamarkkinointi osana organisaation markkinointiviestintää 

Markkinointiviestinnän kenttään kuuluu mainonta, myynninedistäminen, henkilökohtainen 

myyntityö, sponsorointi ja suhdetoiminta, joka on esitelty kappaleessa 3 Suhdetoiminta organi-

saation voimavarana. Muhosen ja Heikkisen (2003) mukaan vasta viime aikoina markkinointi-

viestinnän kenttään on hyväksytty myös tapahtumamarkkinointi. Tapahtumamarkkinoinnista 

on useita eri määritelmiä, ja ristiriidat määritelmästä vievät tapahtumamarkkinoinnin uskotta-

vuutta ja arvostusta markkinointiviestinnän keinona. (Muhonen & Heikkinen 2003, 115.) 

 

Tapahtumamarkkinoinnissa yhdistyvät tapahtumat ja markkinointi. Markkinoinnin tehtävänä 

on välittää viestiä ja saada ihminen toimimaan organisaation haluamalla tavalla. Markkinointi 

on aina tavoitteellista toimintaa. Tapahtumamarkkinoinnissa organisaatio ja kohderyhmät 
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muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden tapahtumassa, joka on rakennettu valitun teeman 

tai idean ympärille. (Vallo & Häyrinen 2008, 19.) 

 

Rope määrittelee tapahtumamarkkinointia näin: ”Pelkkä tapahtuma ei tee tilaisuudesta tapah-

tumamarkkinointia. Mikäli tapahtumassa ei tehdä kauppaa, ei tilaisuudesta voi tulla tapahtu-

mamarkkinoinnin sovellusta” (2000, 375-376.) Sen sijaan Fill (2002) korostaa, että tapahtuma 

voi olla onnistunut ilman tehtyä kauppaa. Hän kuvailee, että tapahtuman merkitys voi olla 

pelkkä suhteiden solmiminen. Onko siis myynnillisesti tulokseton tapahtuma osa organisaation 

tapahtumamarkkinointia? (Fill 2002, 716-718.) 

 

Suomen tapahtumamarkkinointiyhdistys määrittelee, että tapahtumamarkkinointia ovat ”ko-

kemukselliset markkinointitoimenpiteet, joissa yrityksen tai tuotteen brändi kohtaa asiakkaansa 

ja muut sidosryhmänsä ennakkoon suunnitellussa tilanteessa ja ympäristössä” (Suomen tapah-

tumamarkkinointiyhdistys 2010.) Tämän kuvauksen perusteella Ropen (2000) rajaus tapahtu-

mamarkkinoinnin määritelmästä vaikuttaa hieman liian jyrkältä. (Rope 2000, 375-376.) 

 

Vallo ja Häyrinen (2008) yhdistävät eri määritelmiä ja kokoavat tapahtumamarkkinoinnin käsit-

teen niin, että tapahtumamarkkinointi on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä toimintaa. Siinä 

organisaatio viestii valittujen kohderyhmien kanssa ja kohtaa sidosryhmänsä ennakkoon suun-

nitellussa tilanteessa ja ympäristössä. Määritelmä on siis melko samanlainen kuin miten Suo-

men tapahtumamarkkinointiyhdistys käsitteen määrittelee. Vallo ja Häyrinen (2008) laajentavat 

vielä käsitettä niin, että tapahtumamarkkinointia voi olla mikä tahansa tilaisuus, jossa tuodaan 

yhteen yrityksen toimintaa ja potentiaalisia asiakkaita. (Vallo & Häyrinen 2008, 19.) 

 

4.3 Tapahtumien suunnittelu ja markkinointi 

Tapahtumaa järjestettäessä suunnittelu on ensiarvoisen tärkeää. Vastuut on jaettava selkeästi 

tapahtuman järjestäjien kesken. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon useita tahoja, joista kes-

keisimpiä ovat yleisö, yhteistyökumppanit ja sidosryhmät sekä organisaation oma henkilöstö. 

Yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien tarpeiden huomiointi tapahtumaa suunniteltaessa on 

ensiarvoisen tärkeää, sillä positiivinen asenne edesauttaa huomattavasti tapahtuman onnistu-

mista ja hyvillä kokemuksilla voi olla myös positiivisia seurannaisvaikutuksia tulevaisuuteen. 

Projektin kulusta kannattaa luoda perusteellinen toteutussuunnitelma. (Kauhanen, Juurakko & 

Kauhanen 2002, 48-52.) 
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Toteutussuunnitelmaa varten kannattaa tarkistaa, että tapahtuman ajankohta on otollinen koh-

deryhmälle ja ettei samaan aikaan ole kilpailevia tapahtumia. Lisäksi on huomioitava, että or-

ganisaation ulkopuoliset palvelut on otettu huomioon ja että tilavalinta on oikea tapahtumaa 

varten. Toteutussuunnitelman avulla voidaan laatia henkilöstösuunnitelma ja tehtäväluettelo, 

jotta jokainen tietää oman roolinsa tapahtuman järjestämisessä. (Kauhanen ym. 2002, 50-51.) 

 

Markkinointi on erityisen tärkeää, jotta kävijöitä saataisiin paikalle. Markkinointi on yksi kes-

keisimmistä tekijöistä tapahtuman onnistumiselle. Sisällöltään hieno tapahtuma voi epäonnis-

tua kokonaan, jos kohderyhmää ei ole saatu paikalle. Tapahtumien markkinoinnissa tulisi ottaa 

huomioon monia seikkoja. (Kauhanen ym. 2002, 113.) 

 

Lähtökohtana tapahtuman markkinointiin voi käyttää Hoylen (2002) esittämiä markkinoinnin 

viittä W:tä, jotka ovat:  

 

- why? (miksi?) 

- who? (kuka, kenelle?) 

- when? (milloin?) 

- where? (missä?) 

- what? (mitä?) 

(Hoyle 2002, 33-41.) 

 

Miksi kävijän tulisi käyttää aikaansa osallistuakseen tapahtumaan? Ensin tapahtuman järjestäjän 

tulisi tehdä selväksi itselleen, että mikä on tapahtuman ensisijainen tarkoitus. Sitä kautta lähde-

tään vasta suunnittelemaan markkinointia. Markkinoijan tulisi herättää kohderyhmän kiinnos-

tus. Kohderyhmä täytyy saada vakuuttuneeksi tapahtuman sisällöstä ja heille tulisi selventää 

etukäteen, että miten tapahtuman hyödyt vastaavat juuri heidän kiinnostuksiinsa. (Hoyle 2002, 

33-35.) 

 

Kenelle haluamme markkinoida tapahtumaa? Markkinoijalle itselleen on oltava selvillä, kenelle 

tapahtumaa halutaan markkinoida. Kohderyhmä vaihtelee tapahtuman luonteen mukaan. Ha-

lutun yleisön tarkka analyysi on olennainen osa markkinoinnin suunnittelua. Kohderyhmän 

valinta voi vaikuttaa selkeältä ja helpolta, mutta käytännössä se on usein erittäin haastavaa. 

(Hoyle 2002, 35-36; Kauhanen ym. 2002, 113.)  
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Minä vuodenaikana, minä viikonpäivänä ja minä kellonaikana tapahtuma olisi hyvä järjestää? 

Tapahtuman ajoitus on olennainen osa järjestämistä. Ensiksi tulisi lähteä liikkeelle vuodenajas-

ta. Ajankohdan suunnittelussa tulisi miettiä organisaation ja alan vuosisykliä. Olennaista on 

ottaa huomioon, milloin haluttu kohderyhmä on saatavilla. Kohderyhmä saattaa olla kiireinen 

tiettynä vuodenaikana johtuen toimialasta. Kohderyhmän kiireisyys tulisi kartoittaa tapahtu-

man ajankohtaa suunniteltaessa. Viikonpäivää ja kellonaikaa päätettäessä on hyvä pohtia tark-

kaan, milloin haluttu kohderyhmä olisi helpointa saada paikalle. Kävijä ei osallistu mielellään 

työhönsä liittyvään tapahtumaan vapaa-ajallaan. (Hoyle 2002, 36-39.) 

 

Mistä kannattaisi etsiä tila tilaisuuttamme varten? Tilavalinnassa luonnollisesti olennaista on se, 

että tila vastaa tapahtuman tarpeita. Tilaa hankkiessa tulisi kuitenkin ottaa huomioon myös 

sijainti. Hyvässä tilavalinnassa on huomioitu esimerkiksi hyvät kulkuyhteydet ja pysäköinti-

mahdollisuudet. Sijainti voi olla olennainen valtti tapahtumaa markkinoidessa. Tapahtumassa, 

jossa on mukana näyttely, on olennaisen tärkeää huomioida tilavalinnassa näyttelyn tarvitsemat 

resurssit. (Hoyle 2002, 39-40.) 

 

Mikä on tämän tilaisuuden tarkoitus? Tämä on yksinkertainen mutta myös ratkaisevan keskei-

nen kysymys. Onko tapahtuman tarkoitus kouluttaa, antaa verkostoitumismahdollisuuksia, 

viihdyttää vai esimerkiksi keskustella? Tapahtuman tavoitteet ovat lähtökohtana hyvälle mark-

kinoinnille. Kun tavoitteet on sisäistetty, tapahtuman jatkosuunnittelu ja toteutus ovat huomat-

tavasti helpompaa. (Hoyle 2002, 40-41; Kauhanen ym. 2002, 45.) 

 

4.4 Miksi yritys haluaa osallistua seminaarikiertueelle? 

Yritykselle pääsyy osallistua näyttelyyn on asiakkaiden tapaaminen suotuisassa ympäristössä, 

mihin molemmat ovat osallistuneet vapaaehtoisesti. Syitä yritysten osallistumiseen ovat muun 

muassa asiakkaiden tapaaminen, tilausten/kauppojen teko ja markkinointitiedon kerääminen. 

Rope (2000) esittelee messumarkkinointia, jota voi verrata kiertueen näyttelyosastoon. Messu-

markkinointi on onnistunutta, kun yrityksen ja messujen kohderyhmät ovat samanlaiset, yri-

tyksellä on jotain uutta esiteltävää ja messuilla pystytään saavuttamaan näkyvyyttä ja solmimaan 

kontakteja. (Fill 2002, 716-719; Rope 2000, 378.)  

 

Voidaan ajatella, että näytteilleasettaja kohtaa osastollaan yhdessä tunnissa yhtä monta asiakas-

ta kuin muuten yhdessä päivässä. Oleellista on, että yrityksen edustajan ei tarvitse etsiä asiak-

kaita, vaan asiakkaat löytävät yrityksen. Asiakkaista osa on yritykselle täysin tuntemattomia, ja 

kasvokkain kohtaaminen voi käynnistää myyntiprosessin. Näytteilleasettajat haluavat ostaa 
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osaston vain, jos tietävät, että tilaisuudessa on asiaankuuluva ja riittävä kohderyhmä. Muuten 

osastosta ei ole hyötyä. (Jansson 2007, 13; Robbe 2000, 55.)  
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5 Tutkimusmenetelmä ja toteuttaminen 

Tutkimusmenetelmän valintaan vaikutti eri menetelmien avulla saatujen vastausten laatu ja 

muoto. Oli pohdittava, että mitkä tulokset antaisivat syvimmät mahdollisimmat vastaukset 

tutkimuksen tavoitteisiin. Seuraavissa kappaleissa on esitelty tämän tutkimuksen menetelmän 

valintaa ja perusteltu sitä. Sen jälkeen on esitelty tutkimuksen vaiheiden eteneminen, haastatte-

lujoukko ja -kysymykset sekä kerätyn aineiston tulkinta. 

 

5.1 Puolistrukturoitu teemahaastattelu 

Tutkimuksen metodiksi valittiin haastattelut. Valintaa tehdessä tutustuttiin haastattelun etuihin, 

joita ovat muun muassa tarve syventää ja selventää saatuja tietoja. Nämä perusteet olivat poh-

jana metodia valittaessa. Tärkeä peruste oli myös se, että haastattelussa annetaan haastateltaval-

le mahdollisuus tuoda asioita esille mahdollisimman vapaasti. Lomakehaastattelut ovat melko 

helppo järjestää, mutta niissä on aina riskinä se, ettei vastaanottaja palautakaan lomaketta. 

Haastatteluissa kieltäytymisprosentti on pienempi kuin lomaketutkimuksissa. Lomakkeet olisi-

vat sopiva ratkaisu silloin, kun tarkoituksena olisi selvittää melko yksiselitteisiä ilmiöitä. (Hirs-

järvi & Hurme 2008, 34-36.) 

 

Teemahaastattelu eli ns. puolistrukturoitu haastattelumenetelmä oli sopiva valinta tutkimuk-

seen. Lomakehaastattelu ei sopinut tähän tutkimukseen, sillä se ei anna tarpeeksi monipuolista 

vastausta ongelmaan. Haastattelut olivat lähtökohtaisesti valmiiksi strukturoituja, mutta puoli-

strukturoitu haastattelu antoi mahdollisuuden siihen, että jos tilanne vaatii, niin lisäkysymyksiä 

voi tarpeen tullen esittää. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 45-48.) 

 

5.2 Haastattelujoukko 

Tutkimuksen lähtökohtana oli haastatella kaikkien 32 näytteilleasettajayrityksen edustajaa. 

Kohdejoukon valinta on olennainen osa tutkimusta. Se ei saisi olla liian pieni eikä liian suuri. 

Liian pienessä joukossa ei voida tehdä tilastollisia yleistyksiä ja liian suuressa joukossa taas ei 

voida tehdä syvällisiä tulkintoja. Tässä tutkimuksessa haluttiin, että on mahdollisuus sekä tilas-

tointiin että syvällisempiin tulkintoihin. Tavoitteena oli siis haastatella kaikkia näytteilleasettajia, 

sillä 32 haastateltavaa ei ole liian suuri joukko tulkintoja tehdessä ja laajan kohdejoukon avulla 

olisi saatu kaikista monipuolisin vastaus ongelmaan. Jo tutkimusta suunniteltaessa tiedostettiin 

kuitenkin, että esteenä kaikkien haastattelemiselle saattaa olla henkilön kieltäytyminen haastat-
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telusta. Yritysten edustajat ovat kiireisiä ja oli varauduttava siihen, ettei kaikilla ole mahdolli-

suutta tarjota aikaa haastattelua varten. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 58.) 

 

5.3 Haastattelujen toteutus 

Keväällä 2010 yrityksille lähetettiin sähköpostiviesti, jossa kerrottiin tulevasta tutkimuksesta. Jo 

siinä mainittiin, että aikomuksena on tehdä haastattelut kiertueen onnistumisesta yritysten 

edustajille. Sähköpostiviestissä kehotettiin näytteilleasettajia tiedottamaan aina, kun heillä oli 

jokin kehitysidea tai he eivät olleet tyytyväisiä kiertueen toimintaan. Näin näytteilleasettajat 

havaitsivat, että heidän mielipiteensä on tärkeä Kiinteistöliitolle. Yrityksillä oli mahdollisuus jo 

tässä vaiheessa sanoa, jos he eivät jostain syystä haluaisi antaa haastattelua aiheesta. Oletuksena 

oli kuitenkin, että yritykset suostuvat haastatteluun, eikä heitä tarvitsisi suostutella (Hirsjärvi & 

Hurme 2008, 85). Aihe oli heille kiinnostava ja erittäin ajankohtainen. Kiertue oli juuri päätty-

nyt, ja heillä todennäköisesti oli joitain mielipiteitä siitä, mitä he haluaisivat kertoa kiertueen 

järjestäjälle. Yritykset olivat maksaneet kiertueelle osallistumisesta, joten heillä oli ollut korkeat 

odotukset siitä.  

 

Kiertue loppui 12.5.2010 Rovaniemellä. Kiertueen lopussa oli ollut tiivis tahti, joten yrityksille 

annettiin aikaa koota ajatuksiaan kokonaisuudesta. Kesäkuussa 2010 yrityksille järjestettiin 

yhteinen palautetilaisuus, jossa Kiinteistöliitto esitteli yhteenvedon kiertueesta. Tilaisuudessa 

näytteilleasettajilla oli mahdollisuus tuoda esille omia mielipiteitä. Kommentteja ei vielä tässä 

vaiheessa kerätty tutkimusta varten ylös.  

 

Palautetilaisuutta ennen yritysten edustajille oli lähetetty sähköpostiviesti, jossa kerrottiin, että 

tilaisuuden jälkeen suoritetaan tutkimusta varten puhelinhaastattelut. Viestissä esiteltiin tutki-

musaihe tarkemmin ja kerrottiin haastattelukysymykset. Näytteilleasettajille ehdotettiin kahta 

päivää, joiden aikana haastattelut tehtäisiin. Heitä pyydettiin ehdottamaan sopivaa kellonaikaa. 

Lisäksi heillä oli mahdollisuus ehdottaa muita päiviä. Viestissä kerrottiin, että haastattelu on 

vapaaehtoinen, mutta että toivomuksena olisi, että mahdollisimman moni antaisi siihen suos-

tumuksen.  

 

Haastatteluun suostumuksensa antoi 14 edustajaa. Haastattelut tehtiin puhelimitse. Puhelin-

haastattelut sopivat hyvin puolistrukturoituihin teemahaastatteluihin, sillä kvalitatiivisemmassa 

haastattelussa olisi tärkeää nähdä haastateltavan elehdintä ja hiljaiset hetket haastatteluissa olisi 

helpompi tulkita. Puhelinhaastattelussa yrityksen edustajan ei tarvitse varata aikaa toimistolta 

poistumiseen. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 64-65, 84.) 
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Haastattelukysymykset olivat: 

 

1. Mitkä asiat onnistuivat kiertueella? 

2. Mitkä asiat epäonnistuivat kiertueella? 

3. Muuttiko kiertue mielikuvaasi Kiinteistöliitosta? 

4. Jos Kiinteistöliitto järjestää jatkossa samankaltaisen kiertueen, olisitko  

 kiinnostunut osallistumaan näytteilleasettajana mukaan? 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää näytteilleasettajien mielipide kiertueesta. Kysymykset 

olivat melko dynaamisia, sillä niillä pyrittiin saamaan vastauksia kokemuksista ja tunteista. Ky-

symykset olivat yksinkertaisia, eivätkä ne johdatelleet haastateltavaa. Kysymyksiin ei ollut ole-

massa oikeita vastauksia vaan ne riippuivat haastateltavasta itsestään. Kysymykset olivat avaus-

kysymyksiä, jotka antoivat haastateltavalle mahdollisuuden ns. johdatella haastattelua mahdolli-

siin lisäkysymyksiin. Haastateltavan oli oltava valmis reagoimaan vastauksiin syventämällä niitä 

tarpeen tullen. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 105-112.) 

 

Haastatteluja varten käytössä oli Kiinteistöliiton neuvotteluhuone ja haastattelupuhelut soitet-

tiin Kiinteistöliiton puhelimella. Neuvotteluhuone oli hiljainen, joten haastattelut pystyttiin 

tekemään ilman häiriötekijöitä. Jos tilassa on muita ihmisiä, se saattaa vaarantaa haastattelun. 

(Hirsjärvi & Hurme 2008, 127.) 

 

Haastattelut olivat keskimäärin noin kahden - kolmen minuutin pituisia. Ne suoritettiin  

9. – 6.10.2010 ja ne tehtiin työajalla. Haastatteluista kirjoitettiin muistiinpanoja haastattelun 

aikana ja ne myös tallennettiin matkapuhelimen äänitystoiminnolla. Haastateltavalta varmistet-

tiin aluksi, että hänelle sopii haastattelun tallentaminen. Haastateltavalle kerrottiin, että tallen-

taminen oli vain haastattelun puhtaaksikirjoitusta varten, ja että haastattelut olivat luottamuk-

sellisia. Haastateltavat saivat halutessaan pysyä nimettöminä. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 92-93, 

127.) 

 

Haastattelukysymykset olivat melko avoimet koskien kiertueen onnistumisia ja epäonnistumi-

sia, jotta näytteilleasettajilla oli mahdollisuus vastata mahdollisimman laajasti. Näin saataisiin 

monipuoliset kehitysideat jatkoa varten. Haastattelun aluksi selvitettiin näytteilleasettajien mie-

lipiteet kiertueella onnistuneista ja epäonnistuneista asioista. Sen jälkeen kysyttiin kiertueen 
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vaikutusta mielikuvaan Kiinteistöliitosta. Lopuksi selvitettiin, olisivatko näytteilleasettajat ha-

lukkaita osallistumaan jatkossa samankaltaiselle kiertueelle.  

 

5.4 Aineiston analyysi 

Haastateltavat vastasivat kysymyksiin kattavasti ja monipuolisesti. Haastattelut etenivät ennalta 

kerrottujen kysymysten mukaan eikä lisäkysymyksiä esitetty. Haastatteluista tehtiin muistiin-

panoja haastattelutilanteissa ja vastauksista havaittiin jo muutaman haastattelun jälkeen, että 

samat vastaukset toistuivat eri haastatteluissa. Jokaisen haastattelun jälkeen vastaukset litteroi-

tiin välittömästi ja vastauksista tehtiin havaintoja. Useissa oppaissa esitetäänkin, että kvalitatii-

visessa tutkimuksessa aineistoa monesti analysoidaan samanaikaisesti tiedon keruun kanssa. 

Analysointia selkeytti myös se, että tuloksia raportoitiin välillä vapaamuotoisesti Kiinteistölii-

ton työntekijöille. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 136-137.) 

 

Haastateltavat olivat kaikki samanarvoisia, sillä jokainen yritys oli kiertueella mukana samanlai-

sella sopimuksella. Tuloksia ei luokiteltu vastaajien mukaan, vaan aineisto on luokiteltu tee-

moittain, jonka mukaan tulokset on esitelty kappaleessa 6 Tulokset. Teemat ovat: 

 

- Kiertueella onnistuneet asiat 

- Kiertueella epäonnistuneet asiat 

- Näytteilleasettajien mielikuva Kiinteistöliitosta 

- Osallistuminen Kiinteistöliiton toimintaan jatkossa 

 

Jotta johtopäätösten pohdinta olisi mahdollisimman selkeää, teemat on luokiteltu vielä ala-

luokkiin tulosten esittelyssä. Tutkimustuloksissa toistui useasti samat aiheet, joten oli johdon-

mukaista ja loogista jaotella aineistoa osa-alueisiin. Teemahaastattelulle on tyypillistä, että ana-

lysointivaiheessa esiin nousee lukuisia muita teemoja kuin lähtökohtateemat. Nämä ovat mo-

nesti lähtökohtateemoja mielenkiintoisempia, koska siinä vaiheessa tutkija on jo tehnyt myös 

havainnointia haastatteluvastauksista. (Hirsjärvi & Hurme 2004, 173.) 

 

Vaikka tutkimus on lähtökohtaisesti laadullinen, siinä on mukana myös määrällistä tutkimusta. 

Laadullista ja määrällistä menetelmää voidaan käyttää rinnakkain niin, että tuloksia voidaan 

laajentaa koskemaan koko aineisto joukkoa. Tämän tutkimuksen haastatteluotos oli niin laaja, 

että tuloksia on myös tilastollistettu. Teemassa, joka käsittelee näytteilleasettajien osallistumista 

Kiinteistöliiton toimintaan jatkossa, tuloksista tehtiin taulukko. Taulukko selkiyttää tuloksia ja 

osoittaa vastausten jakautumisen johdonmukaisesti. Teema, joka käsittelee näytteilleasettajien 
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mielikuvaa Kiinteistöliitosta, avataan kappaleessa 7 Johtopäätökset, jossa vastaustuloksia on 

yleistetty koskemaan kaikkia näytteilleasettajia. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 133.) 
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6 Tulokset 

Seuraavissa kappaleissa tulokset on esitelty teemoittain sanallisessa muodossa. Teemat noudat-

tavat samaa jaottelua kuin haastattelukysymykset. Kuten kappaleessa 5.4 Aineiston analyysi 

mainittiin, teemat on jaoteltu pääteemoista vielä alaluokkiin.  

 

6.1 Kiertueella onnistuneet asiat 

Ensin selvitettiin, mihin asioihin näytteilleasettajat olivat kiertueessa tyytyväisiä. Kiertueella 

onnistuneet asiat on luokiteltu alateemoihin, jotka ovat: 

 

- Logistiikka ja käytännön järjestelyt 

- Kiertueen sisältö 

- Kohderyhmä ja valtakunnallisuus 

 

6.1.1 Logistiikka ja käytännön järjestelyt 

Näytteilleasettajien mielestä logistiikka oli onnistunutta. Tavaroiden kuljettaminen tilaisuuksiin 

sujui heidän mielestänsä hyvin. Näytteilleasettajan oli helppo tulla tilaisuuksiin, koska osastojen 

kuljettaminen hoitui järjestäjätahon kautta. Sen avulla näytteilleasettajalle riitti, kun vain saapui 

itse paikalle. Käytännön järjestelyt olivat erittäin hyvin toteutettu. Markkinointiviestintä oli 

hoidettu hyvin, sillä kanavia käytettiin monipuolisesti. Kiertueella oli tunnetut järjestäjätahot ja 

oli hieno asia, että tätä lähdettiin järjestämään. 

 

6.1.2 Kiertueen sisältö 

Eräät näytteilleasettajat pitivät seminaarien sisältöpuolta kiertueen parhaana asiana. Aihe oli 

hyvä ja konsepti toimiva sekä seminaareissa käytetty ohjelma toimi hyvin. Tilaisuuksissa oli 

hyvät luennot ja lisäksi kävijät saivat tutustua hyviin näyttelyosastoihin, joilla tuotteiden esitteli-

jäjoukko oli monipuolinen. Kiertueen teema oli hyvä, etenkin energianäkökulman mukaan 

ottaminen putkiremontissa. Tilat olivat haastateltavien mielestä monipuolisia.  

 

Niissä tilaisuuksissa, joissa osallistujia oli paljon, saatiin keskustelua aikaiseksi näyttelyosastoilla. 

Muutamat näytteilleasettajat toivat jo ensimmäisessä kysymyksessä esille myös negatiivisia puo-

lia kiertueelta. Yksi haastateltavista vastasi, että joillakin paikkakunnilla oli ihan hyvin väkeä, 
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mutta yleisesti ottaen tilaisuuksissa oli reilusti odotettua vähemmän kävijöitä. Vastauksissa 

tuotiin esille se, että näin ison kiertueen järjestämisessä on paljon haasteita. Sisällön pitää olla 

tarpeeksi maanläheistä ja sisällön muuttaminen kesken kiertueen on rajallista. Siihen nähden 

kiertue oli sisällöltään onnistunut.  

 

6.1.3 Kohderyhmä ja valtakunnallisuus 

Tapahtumien kohderyhmä oli juuri yrityksille sopiva. Oli myös erittäin hyvä, että näin tärkeää 

asiaa tuodaan esille ja ihmisille tarjotaan tilaisuus kuulla näistä asioista. Valtakunnallisuus oli 

hyvä asia, jotta saatiin näin tärkeä viesti jaettua koko Suomelle. Kiertueen kattavuuden kautta 

pienemmätkin paikkakunnat saivat oman tilaisuutensa.  

 

6.2 Kiertueella epäonnistuneet asiat 

Moni vastaaja viittasi jo kiertueen onnistuneissa asioissa epäonnistuneisiin kohtiin, jotka on 

lueteltu alateemoihin: 

 

- Kävijämäärä ja markkinointi 

- Ajankohtaisen aiheen liittäminen mukaan 

- Seminaaripäivän kulku 

- Kiertueen suunnittelu 

 

6.2.1 Kävijämäärä ja markkinointi 

Eräs yrityksen edustaja kertoi, että kiertueen alussa odotukset olivat erittäin korkealla. Kiertue 

oli laaja, aihe oli ajankohtainen ja seminaarin puhujat olivat asiantuntijoita. Toinenkin haasta-

teltava sanoi, että odotettu kävijämäärä oli pohjana siihen päätökseen, että kiertueelle lähdettiin 

mukaan. Kuitenkaan tapahtumiin ei saatu odotettua määrää kävijöitä. Haastateltava toi esille 

sen, että joillakin paikkakunnilla he olivat lähestulkoon keskenänsä muiden näytteilleasettajien 

kanssa. Haastateltava pohti syitä, mistä vähäinen osanotto saattoi johtua. Eräs hänen ajatuksis-

taan oli se, että tiedottamisessa saattoi olla vikaa. Hänen mielestään viesti ei oikein mennyt 

perille. Eräs haastateltava kritisoi myös kävijämäärää, mutta hän sanoi samassa yhteydessä, että 

asialle ei välttämättä olisi voitu edes tehdä mitään. Tapahtumiin tulee ne ihmiset, joita kyseinen 

tapahtuma kiinnostaa.  
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Muutkin näytteilleasettajat toivat esille tilaisuuksien markkinointia. Yksi haastateltavista kertoi, 

että eräällä paikkakunnalla rakennusalan urakoitsija ei ollut  missään nähnyt mainontaa tilai-

suudesta, mutta oli vaan sattumalta kuullut siitä joltain tutulta. Haastateltavan mielestä se oli 

kuitenkin yllätys myös hänelle itselleen, koska hänen mielestänsä tilaisuutta oli kuitenkin mark-

kinoitu ihan hyvin. Hän tosin toi esille, että asiaa katsoo itse eri silmällä, kun on itse mukana. 

Mutta ehkä kuitenkaan oikeita kohderyhmiä ei tavoitettu. Markkinoinnista eräs näytteilleasetta-

ja sanoi, että ”Toki täytyy myös ottaa huomioon se, että on paljon erilaisia tilaisuuksia”. Hän 

kertoi, että saa itsekin kutsuja päivittäin erilaisiin tilaisuuksiin, eikä niihin tule lähdettyä.  

 

6.2.2 Ajankohtaisen aiheen liittäminen mukaan 

Muutamat haastateltavat toivat esille kiertueen teeman ja pohtivat, että kiinnostaako se ihmisiä. 

Aihe on tärkeä ja sen pitäisi kiinnostaa, mutta energiatehokkuus on vielä niin uusi teema, että 

sen nimissä on vaikea saada ihmisiä liikkeelle. Eräs näytteilleasettaja sanoi kehitysehdotuksena 

huonoon kävijämäärään sen, että aiheen olisi voinut jotenkin liittää esimerkiksi muuttuvaan 

asunto-osakeyhtiölakiin tai muuhun päivänpolttavaan aiheeseen. Siten hänen mielestänsä ta-

pahtumiin olisi saatu enemmän väkeä. Mutta hän totesi tämän yhteydessä, että ”--- jos puhu-

taan taloyhtiön putkiremontista niin sillon ei voi puhua kovin paljoo muusta asiasta.” Pääviesti 

olisi pitänyt jotenkin saada nivottua kuitenkin johonkin ajankohtaiseen aiheeseen.  

 

Toinenkin haastateltava nosti esille ajatuksen siitä, että kiertueeseen olisi voitu yhdistää jokin 

ajankohtainen aihe, kuten juuri uusi asunto-osakeyhtiölaki. Kiertueen aikana jo tiedostettiin, 

että laki on muuttumassa, joten sitä olisi voitu jollain tavalla tuoda esille. Haastateltava sanoi, 

että lakiuudistuksen avulla näytteilleasettajienkin olisi ollut helpompi tuoda tuotteitaan ja palve-

luitaan esille. Uuteen lakiin olisi ollut helppo vedota sanomalla esimerkiksi ”--- että hei, teidän 

tulee tehdä tämmönen 5-vuotissuunnitelma, et meillä olis teille tämmönen ehdotelma”.  

 

6.2.3 Seminaaripäivän kulku 

Eräs kehitysehdotus kiertueen suunnitteluun oli se, että päivä- ja iltatilaisuuksien olisi pitänyt 

selkeämmin erota toisistaan. Ne olivat melkein samanlaiset sisällöltään. Päivätilaisuus olisi pi-

tänyt selkeämmin olla suunnattu ammattilaisille. 

 

Yhdessä haastattelussa haastateltava kertoi, että kävijöitä ei saatu aktivoitua ja että he eivät 

kiertäneet kentällä. Hän kertoi sen olleen pettymys, sillä panostus kiertueeseen oli kuitenkin 

iso. Yksi tapahtuma sitoi yhden työntekijän koko päiväksi. Eräs haastateltava ehdotti, että se-
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minaarisalissa olisi voitu kertoa, minkä alan toimijoita näyttelyssä on mukana. Hänen mieles-

tänsä välillä näytteilleasettajilla tuli tunne, että he olivat vain sivutuote. Hän tiedosti sen, että 

kiertue itsessään on puolueeton, mutta hänen mielestänsä kuitenkin olisi voitu esitellä näytte-

lyssä mukana olevat yritykset. Toinenkin näytteilleasettaja sanoi, että tapahtumissa olisi pitänyt 

olla joitain sisäänheittotuotteita, joilla ihmisiä olisi saatu tutustumaan näyttelyihin. 

 

Eräs haastateltava kertoi, että oli kiertueen aikana puhunut muiden näytteilleasettajien kanssa 

siitä, että muutenkin näyttelyaika olisi voinut jokaisella paikkakunnalla olla lyhyempi, ettei näyt-

teilleasettajien olisi tarvinnut olla niin pitkiä aikoja paikalla ilman kävijöitä. Muutkin haastatel-

tavat toivat esille näytteilleasettajien joutoajan tapahtumissa. Luennot olivat pitkiä, ja niiden 

aikana näytteilleasettajat vain yrittivät saada ajan kulumaan. Heidän mielestänsä päivä- ja iltati-

laisuudet olisivat voineet olla esimerkiksi hieman limittäin, ettei joutoaikaa olisi tullut niin pal-

jon. Eräs ehdotus oli, että useammallakin paikkakunnalla päivä- ja iltatilaisuudet olisi voitu 

yhdistää yhdeksi tilaisuudeksi. Tämä haastateltava myös pohti, että olikohan jokaisella paikka-

kunnalla ihan oikeata kohderyhmää iltatilaisuuksissa. Niihin saapui paljon eläkeläisiä, jotka 

saattavat toki olla hallituksessa, mutta ovatkohan he kuitenkaan näytteilleasettajille juuri oikeata 

kohderyhmää.  

 

Päivä- ja iltatilaisuuksien yhdistämistä ehdotettiin muissakin haastatteluissa. Joillakin paikka-

kunnilla tilaisuudet olivat yhdistetty, mikä oli näytteilleasettajien mielestä selkeästi parempi 

ratkaisu. Silloin näytteilleasettajan aika paikan päällä oli kohtuullinen, eikä joutoaikaa tullut 

liikaa. Silloin, kun pidettiin sekä päivä- että iltatilaisuus, näytteilleasettajan tehokas aika suhtees-

sa koko aikaan oli erittäin vähäinen. Tulevia kiertueita varten haastateltava sanoi, että jos jat-

kossakin on kaksi tilaisuutta päivässä, niin näytteilleasettajien ei pitäisi olla tapahtumassa koko 

päivää. Jollakin keinolla näyttelyn aukioloaika pitäisi yhdistää näihin tilaisuuksiin.  

 

6.2.4 Kiertueen suunnittelu 

Yhtenä negatiivisena asiana nostettiin esille kiertueen suunnittelu. Espoon tapahtuman jälkeen 

seuraava tapahtuma oli kahden päivän päästä Rovaniemellä. Tämä siirtymä oli monelle näyt-

teilleasettajalle hankala järjestää. Yksi näytteilleasettaja mainitsi, että hänen mielestänsä esimer-

kiksi Imatran ja Lappeenrannan tilaisuudet olisi voitu yhdistää samalle päivälle. Toisena kehit-

tämisehdotuksena hän mainitsi, että pääkaupunkiseudulla ei olisi tarvinnut olla neljää tapahtu-

maa. Hänen mielestänsä kaksikin olisi riittänyt. Yhteenvetona hän sanoi, että yleisesti tapahtu-

mia ja aikataulua olisi voitu tiivistää. Siten jokaiseen tapahtumaan olisi riittänyt kävijöitäkin.  
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Yhdessä haastattelussa kerrottiin, että kiertue hiipui loppua kohden. Tapahtumia oli liikaa, 

joten tilaisuuksia olisi hänenkin mielestänsä voitu yhdistää. Se näkyi siinä, että kävijöitä ei saatu 

tarpeeksi paikalle. Hän myös kyseenalaisti kiertueen ajankohdan. Keväällä selkeästi ei saatu 

ihmisiä liikkeelle. Kiertue olisi voitu tiivistää joko alkuvuoteen tai loppusyksyyn. Keväällä ei 

näköjään saatu ammattilaisia, kuten urakoitsijoita ja suunnittelijoita paikalle. Toinenkin haasta-

teltava mainitsi kiertueen ajankohdasta. Hän kertoi, että keväällä ei saada isännöitsijöitä liik-

keelle. Keväällä on muutenkin niin paljon tilaisuuksia ja lisäksi on yhtiökokousaika, joka työllis-

tää isännöitsijöitä. Haastateltavan mielestä opiskelijoille olisi pitänyt tiedottaa kiertueesta 

enemmän.  

 

Jos tilaisuuksia olisi ollut vähemmän, kävijöitä olisi saatu enemmän paikalle ja näin kiertueesta 

olisi ollut kaikille enemmän hyötyä. Haastateltava sanoi, että hän välillä säälillä ajatteli Kiinteis-

töliiton luennoitsijoita, kun he joutuivat puhumaan melkein tyhjälle salille samat asiat uudes-

taan ja uudestaan. Ja sama tilanne oli myös näytteilleasettajilla. Hänen mielestänsä kiertueen 

osallistumismaksu oli kohtuullinen näytteilleasettajille, mutta kiertueesta syntyi kuitenkin lisä-

kustannuksia, koska yritys joutui pitämään ainakin yhden työntekijänsä kiinni koko päivän.  

 

Eräs näytteilleasettaja sanoi, että tilavalintoihin olisi voinut kiinnittää enemmän huomiota. Hä-

nen mielestänsä joillakin paikkakunnilla tilat eivät olleet käytännölliset tapahtumaan. Joillakin 

paikkakunnilla ei ollut tarpeeksi pöytätilaa näytteilleasettajille. Toinen haastateltava sanoi, että 

näytteilleasettajien osastot olivat liian sivussa joillakin paikkakunnilla. Hänen mielestänsä jois-

sain tapahtumissa kahvipöytä esitti pääosaa ja näyttelyosastot sivuosaa. Eräänä esimerkkinä 

hän toi esille Vuosaaren tilaisuuden. Siellä monet jäivät keskustelemaan kahvipöydän ympärille, 

eivätkä missään vaiheessa edes tulleet näyttelyosastoille käymään.  

 

6.3 Näytteilleasettajien mielikuva Kiinteistöliitosta 

Kolmannessa haastattelukysymyksessä selvitettiin, muuttiko kiertue näytteilleasettajien mieli-

kuvaa Kiinteistöliitosta. Tulokset on esitelty alateemoittain:  

 

- Ei ollut aiemmin mielikuvaa 

- Positiivinen mielikuva 
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6.3.1 Ei ollut aiemmin mielikuvaa 

Eräs haastateltava sanoi, että hänellä ei kiertuetta ennen ollut minkäänlaista mielikuvaa Kiin-

teistöliitosta. Tämän kautta hän sai jonkinlaisen mielikuvan ja tämän kiertueen perusteella se ei 

ole kovin ruusuinen. Toinenkin näytteilleasettaja sanoi, että hän ei ole aiemmin toiminut Kiin-

teistöliiton kanssa eikä hänellä siis ole mitään käsitystä Kiinteistöliitosta. Muillakin haastatelta-

villa oli samanlaisia tuntemuksia. Eräs haastateltava sanoi, että tämän kiertueen kautta hän sai 

Kiinteistöliitolle kasvot.  

 

6.3.2 Positiivinen mielikuva 

Yhdessä haastattelussa sanottiin, että Kiinteistöliitto ei ole yhtään niin byrokraattisen oloinen, 

kuin voisi luulla. Hänen mielestänsä oli positiivista huomata, että Kiinteistöliitto on tilanteisiin 

mukautuva, aktiivisesti asioita eteenpäin vievä, koulutuksia hakeva järjestö. Toinenkin haasta-

teltava sanoi, että Kiinteistöliitto tuntuu profiloituvan aktiiviseksi liitoksi, koska se on kokenut 

tarpeelliseksi järjestää tämänkaltaisen kiertueen.  

 

Yksi näytteilleasettaja sanoi, että kiertue ei missään nimessä muuttanut mielikuvaa ainakaan 

huonompaan suuntaan. Jos mielikuva jollakin tavalla muuttui, niin positiiviseen suuntaan. Hän 

toi myös aktiivisuuden esille. Hänen mielestänsä on hienoa, että Kiinteistöliitto yrittää aktiivi-

sesti tavoittaa alan ihmisiä ja tuoda alan tietoutta eteenpäin. Hän mietti myös, että oliko jois-

sain tapauksissa paikallisedustajan aktiivisuudesta kiinni, että saatiinko kävijöitä tarpeeksi pai-

kalle. 

 

Eräs haastateltava sanoi, että Kiinteistöliitto on aivan loistava instanssi niille ihmisille, jotka 

asuvat kerros- ja rivitaloissa. Kiinteistöliitosta he saavat sitten keskitetysti tietoa. Toinenkin 

haastateltava sanoi, että Kiinteistöliitto tekee hyvää ja tärkeää työtä. Yhdessä haastattelussa 

sanottiin, että yrityksellä on aina ollut erittäin positiivinen kuva Kiinteistöliitosta ja säilyy erit-

täin hyvänä edelleen. Hän totesi, että positiivinen mielikuva varmasti vahvistuu, koska Kiin-

teistöliitto kehittyy siinä missä yrityksetkin. 

 

Eräs haastateltava sanoi, että Kiinteistöliitto on jo pitkältä ajalta hänelle tuttu. Kiertue ei sinän-

sä muuttanut hänen käsitystään. Mutta ehkä nykyään on vielä enemmän teknistä resurssia ja 

syvempää asiantuntemusta, mikä on positiivinen asia. Yhteistyötoiveet säilyvät edelleen ja ehkä 

jopa paranivat kiertueen myötä. Kiinteistöliitossa erään haastattelijan mukaan liikutaan kuiten-
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kin tietynlaisessa byrokraattisessa maailmassa. Asiat eivät ole ehkä niin suorasukaisia, kuin mitä 

ne ovat yritysmaailmassa. Liitossa on otettava monta asiaa huomioon. 

 

6.4 Osallistuminen Kiinteistöliiton toimintaan jatkossa 

Viimeisenä haastattelussa kysyttiin, olisiko yritys kiinnostunut tulevaisuudessa osallistumaan 

Kiinteistöliiton järjestämille kiertueille. Vastaukset on luokiteltu taulukkoon 2 ja vastaukset on 

eritelty seuraavissa kappaleissa. Alateemat ovat: 

 

- Ei osallistuisi samalla formaatilla 

- Kehitysideoiden pitäisi toteutua 

- Osallistuisivat ehdottomasti mukaan 

 

6.4.1 Ei osallistuisi samalla formaatilla 

Eräässä haastattelussa näytteilleasettaja sanoi, että heidän yrityksensä saattaisi olla kiinnostunut 

osallistumaan jatkossakin kiertueelle, mutta heidän pitäisi vakuuttaa hyvin sitä varten. Saman-

laisen teeman alla he eivät enää osallistuisi kiertueelle. Heidän mielestänsä ”Tee parannus” -

nimi kuulosti herättäjäjuhlameiningiltä. Heidän yrityksensä edustaa viemäripuolta, joten he 

välillä miettivät, että olivatko he oikeassa paikassa mukana. Eli jos olisi joku tiettyyn alaan pro-

filoitu aihe, niin he voisivat osallistua mukaan. Mutta ei enää energiasäästöteeman alle. Toi-

nenkin haastateltava toi esille sen, että samalla formaatilla he eivät enää lähtisi mukaan. Tee-

man pitäisi olla tuotekeskeisempää ja käytännönläheisempää. 

 

Tavoite ja toimintasuunnitelma pitäisi miettiä yhdessä. Tavoitteiden pitäisi olla selkeitä, ja jo 

päätöstä tehdessä pitäisi olla varmistus siitä, että tavoitteet toteutuvat.  

 

6.4.2 Kehitysideoiden pitäisi toteutua 

Jos aiemmin haastattelussa mainitut kehitysideat toteutuisivat, niin eräs näytteilleasettajista olisi 

valmis osallistumaan mukaan jatkossakin. Jos mikään ei muuttuisi, niin he eivät osallistuisi 

mukaan. ”Jos ne kehitetään niinku tän tyyppiseen suuntaan, niin ehdottomasti meitä kiinnostaa 

jatkossakin olla mukana.” Jatkossa pitäisi enemmän huomioida näytteilleasettajien tavoitteita ja 

näkökulmia.  
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Samoin konseptia pitäisi muuttaa, jotta näytteilleasettajat olisivat valmiita osallistumaan mu-

kaan. Yksi ihminen oli tällä kiertueella niin täysin kiinni. Haastatteluissa sanottiin, että kiertue 

oli kaikesta huolimatta aikamoinen rumba. Eräs haastateltava sanoi, että heidän yrityksensä 

voisi pitää ”välivuoden”, ennen kuin osallistuisi uudelle kiertueelle. 

 

Jos väkeä saataisiin seuraavalle kiertueelle mukaan tapahtumiin, niin näytteilleasettajat olisivat 

valmiita lähtemään mukaan. Eräs haastateltava sanoi, että paikalla ollut väki oli liian iäkästä - 

nuorta väkeä olisi pitänyt saada enemmän mukaan. Toisessa haastattelussa sanottiin, että asia-

kaskuntaa tavoitettiin, mutta silti odotukset eivät toteutuneet. Hän myös ehdotti, että markki-

nointia pitäisi saada enemmän paikalliselle tasolle. Paikalliset kiinteistö- ja LVI-yhdistykset sekä 

rakennus- ja sähköpuolen ammattilaiset pitäisi saada toimimaan yhdessä ja markkinoimaan 

tilaisuuksia. Yhtenä asiana hän myös nosti esille rivitalot, koska hänen mielestänsä kiertueella 

keskityttiin liikaa kerrostaloihin. Vaikka päätöksentekoprosessi on melko sama myös rivitalois-

sa, niin silti tekniset ratkaisut ovat erilaisia.  

 

6.4.3 Osallistuisivat ehdottomasti mukaan 

Eräs haastateltava sanoi, että he osallistuisivat mielellään mukaan uudestaankin. Hän mainitsi, 

että vaikka kiertueella ei suoranaisesti tekisikään kauppaa, niin on hyvä kuitenkin olla mukana.  

Näkyminen on aina hyvä asia, ja saattaa poikia jotain vaikka vasta kahden tai kolmen vuoden 

päästä. Toinenkin haastateltava sanoi, että lähtisi ehdottomasti mukaan uudestaan. Mutta hä-

nen mielestänsä olisi hyvä järjestää samankaltaisia kiertueita joka toinen vuosi. Ja jatkossa pitäi-

si pitää enemmän huolta valmisteluista.  
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Taulukko 2. Näytteilleasettajien osallistuminen Kiinteistöliiton kiertueelle tulevaisuudessa 

Kyllä Ei Mahdollisesti 

5 2 7 

- aina on hyvä olla mukana 

ja saada näkyvyyttä 

- joka toinen vuosi 

- ei samanlaisen teeman alla 

- pitäisi olla tuotekeskeisempää 

ja käytännönläheisempää 

- selkeämpi tavoite ja varmis-

tus siitä, että tavoitteet toteu-

tuvat 

- kehitysideoiden pitää toteu-

tua 

- parempi konsepti 

- enemmän nuorta väkeä 

paikalle 

- markkinointi paikalliselle 

tasolle 

- rivitalot mukaan 
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7 Johtopäätökset 

Kerätty aineisto osoitti, että kiertueen järjestäminen oli positiivinen asia Kiinteistöliitolle näyt-

teilleasettajien näkökulmasta. Vaikka kiertueen järjestelyissä on kehitettävää, näytteilleasettajilla 

on kuitenkin melko positiivinen mielikuva Kiinteistöliitosta. Puolella näytteilleasettajista kier-

tue ei muuttanut mielikuvaa Kiinteistöliitosta, mutta kolmasosalla kiertue muutti mielikuvaa 

positiiviseen suuntaan. Ne, joilla ei ollut aiemmin mitään mielikuvaa sanoivat, että kiertue antoi 

Kiinteistöliitolle kasvot.  

 

7.1 Tutkimustulosten merkitys Kiinteistöliitolle 

Energiatehokas korjausrakentaminen -seminaareissa oli kävijöinä taloyhtiöiden edustajia, joten 

tilaisuudet olivat hyvä kanava hankkia uusia jäseniä Kiinteistöliitolle. Alan yritykset ovat paljon 

tekemisissä taloyhtiöiden edustajien kanssa esimerkiksi remonttien yhteydessä. Joten vaikka 

alan yritykset eivät suoraan ole Kiinteistöliiton asiakkaita, he vaikuttavat toiminnallaan potenti-

aalisiin ja nykyisiin jäseniin. Kiinteistöliiton jäseniä ovat taloyhtiöt kokonaisuudessaan, mutta 

taloyhtiöiden edustajat – hallitus ja isännöitsijät – ovat niitä, jotka käyttävät Kiinteistöliiton 

tarjoamia palveluita ja jotka ovat suoraan tekemisissä alan yritysten kanssa.  

 

Kiertueen näytteilleasettajayritykset ovat sidosryhmäsuhteessa tärkeitä Kiinteistöliitolle. Tule-

vaisuudessa samankaltaiselle kiertueelle olisi hyvä saada näytteilleasettajia mukaan. Kiinteistö-

liitto järjesti vuonna 2007 samankaltaisen kiertueen, joka oli nimeltään Mahdollisuuksien re-

montti -kiertue. Useat kiertueen näytteilleasettajayrityksistä lähtivät mukaan myös Tee paran-

nus! -aluekiertueelle. Kiinteistöliitolle olisi tärkeää, että näytteilleasettajayritykset olisivat haluk-

kaita osallistumaan mukaan kiertueille myös jatkossa. 

 

Tutkimus osoitti, että puolet vastanneista olisi valmiita osallistumaan jatkossakin Kiinteistölii-

ton järjestämälle kiertueelle, jos heidän ehdottamansa kehitysideat toteutuisivat. He sanoivat 

suoraan, että jos muutoksia ei tapahtuisi, he eivät osallistuisi mukaan. Jotta hyvä kumppanuus-

suhde näytteilleasettajayrityksiin säilyisi, luottamusta tulisi vahvistaa ja ylläpitää. Kumppanuus 

perustuu luottamukseen ja hyvä luottamussuhde lisää kumppanuuden mahdollisuuksien mää-

rää. (Ståhle & Laento 2000, 26-27.) 

 

Kiinteistöliitolle on merkityksellistä, minkälaisen mielikuvan näytteilleasettajat muodostavat 

siitä. Hyvä mielikuva antaa tukea sidosryhmäsuhteiden hoitoon. Kuten kappaleessa 3 Suhde-

toiminta organisaation voimavarana on esitelty, mielikuva muodostuu tasoittain. Ensimmäises-
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sä vaiheessa sidosryhmä tietää organisaation vain nimeltä ja toisessa vaiheessa osaa yhdistää 

organisaation johonkin asiaan tai henkilöön. Tutkimuksessa tuli esille, että joillain näytteil-

leasettajayrityksillä ei ollut mitään mielikuvaa Kiinteistöliitosta aiemmin. Nyt he saivat organi-

saatiolle kasvot. Tämä on erittäin hyvä, sillä kiertue on auttanut näytteilleasettajaa siirtymään 

tietoisuusvaiheesta tuntemisvaiheeseen. (Rope 2000, 180-182.) 

 

Tutkimuksessa kävi myös ilmi, että joillain näytteilleasettajilla kiertue auttoi saamaan positiivis-

ta kuvaa Kiinteistöliitosta ja havaitsemaan, että se tekee tärkeää työtä ja haluaa vaikuttaa. Siinä 

on siis edetty jo asennevaiheeseen, jossa tunnetaan arvolatauksia organisaatiota kohtaan. Suosi-

tummuusvaihe on hieman kyseenalainen Kiinteistöliiton kohdalla, sillä Kiinteistöliitolla ei ole 

selkeää kilpailijaa. Mutta viimeinen vaihe, kokemusvaihe, on olennainen osa tätä tutkimusta. 

Siinä vaiheessa sidosryhmä määrittää, ovatko kokemukset vastanneet odotuksia. (Rope 2000, 

180-182.) 

 

7.2 Tulokset Kiinteistöliitolle 

Kerätyn aineiston pohjalta Kiinteistöliitolle on esitelty tulokset ja niiden pohjalta annettu kehi-

tysehdotuksia. Tulokset on jaoteltu teemoittain kiertueen suunnitteluun ja tavoitteisiin, mark-

kinoinnin tehostamiseen sekä näytteilleasettajien huomioimiseen. 

 

7.2.1 Kiertueen suunnittelu ja tavoitteet 

Tutkimuksessa haastateltavat kritisoivat kiertueen suunnittelua. Epäonnistuneiksi asioiksi he 

mainitsivat paikkakuntien valinnat, tapahtumien aikatauluttamisen, kiertueen ajankohdan, joi-

denkin paikkakuntien tilavalinnat ja tilaisuuksien määrän. Jatkossa Kiinteistöliitto voisi käyttää 

apunaan Hoylen (2002) luomaa taulukkoa tapahtuman suunnittelusta ja markkinoinnista (tau-

lukko 3). (Hoyle 2002, 34.)  

 

Miksi? Lähtökohtana on hyvä miettiä, miksi tilaisuus järjestetään. Mikä on järjestävän organi-

saation tavoite, ja mitä hyötyä tilaisuudesta on kävijöille. Kävijöiden tarpeet tulee kartoittaa 

tarkkaan, sillä tarpeisiin vastaaminen on tilaisuuden olennaisin tarkoitus.  

 

Kenelle? Jos jatkossakin on erikseen ammattilaisiltapäivä ja koulutusilta, seminaarien sisältöjä 

pitäisi eritellä tarkemmin. Tällä kiertueella sisällöt eivät juurikaan eronneet toisistaan.  
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Milloin? Kiertueen ajankohta olisi hyvä olla muulloin kuin keväällä, sillä silloin on haastavaa 

saada ihmisiä liikkeelle. Tämä on hyvä havainto näytteilleasettajilta. Tosin Kiinteistöliitto ei 

voinut vaikuttaa kiertueen ajankohtaan, sillä päätös siitä tuli rahoittajalta. Tämä kiertue kuiten-

kin osoitti, että haluttuihin tavoitteisiin ei päästy keväällä. Seminaaripäivän aikana näytteil-

leasettajalla oli liikaa toimetonta aikaa. Seminaari sitoi yrityksen edustajan/edustajat koko päi-

väksi. Kehitysehdotuksena sanottiin, että jos jatkossakin seminaarissa olisi sekä iltapäivä- että 

iltatilaisuudet, niin näyttelyn aukioloaika olisi tilaisuuksien välissä. 

 

Missä? Tilaisuuksia voisi olla hieman vähemmän, jotta saataisiin tarpeeksi kävijöitä paikalle. 

Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla ei tarvitsisi olla neljää tapahtumaa. Tämä kiertue osoitti, ettei 

niihin riitä osallistujia. Samoin lähipaikkakuntien, kuten Imatra ja Lappeenranta, tilaisuudet 

olisi voitu yhdistää. Tilavalinnoissa olisi hyvä huomioida enemmän näyttelyosastojen vaatimat 

resurssit. 

 

Mitä? Kiertueen järjestäjän pitää ensin miettiä tarkkaan tarkoitukset ja tavoitteet. Sen jälkeen 

ne esitellään näytteilleasettajille avoimesti, ja kerrotaan, miten haluttuihin tuloksiin päästään. 

Tässä vaiheessa on oltava hyvin kriittinen ja luotava realistiset tavoitteet. Näytteilleasettajille 

pääsyy osallistua kiertueelle mukaan on kontaktien luominen. Heille on olennaista, että haluttu 

kävijämäärä saadaan paikalle. (Fill 2002, 716-719.) 
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Taulukko 3. The five Ws of marketing (Hoyle 2002, 34.) 

1. Miksi?  

- tähdennä tavoitteet 

- kuvaile ensisijaiset syyt tapahtumalle 

- vetoa tarpeisiin 

2. Kuka, kenelle?  

- kansallinen, alueellinen, valtiollinen, paikallinen yleisö 

- yleisön mielenkiinnot ja tieteenalat 

- yleisön tietoisuus tapahtuman luonteesta 

- kokemuksen taso 

3. Milloin?  

- markkinoiden aikataulu 

- kellonaika 

- viikonpäivä 

- vuodenaika 

4. Missä?  

- tapahtuman yksilöllisyys 

- sopivuus 

- helppopääsyisyys 

- paikallinen avustus 

5. Mitä?  

- selitä tapahtuman tarkoitukset 

- määrittele ja luo odotukset 

- priorisoi ja tunnista ohjelman ominaisuudet 

- katso uudelleen ”kenelle” -kohdan periaatteet 

 

 

7.2.2 Markkinoinnin tehostaminen 

Markkinointia pitäisi tehostaa, jotta näytteilleasettajat osallistuisivat jatkossakin Kiinteistöliiton 

järjestämälle kiertueelle. Näytteilleasettajien päätarkoitus on luoda kontakteja ja hankkia asiak-

kaita. Tee parannus! -viestintäohjelman aluekiertueella oli monia tilaisuuksia, joissa kävijämäärä 

alitti odotukset selvästi. Näytteilleasettajien ehdotuksena oli, että paikallista markkinointia pi-

täisi tehostaa. Kiertueisiin voisi jatkossa myös liittää ajankohtaisen ja päivänpolttavan aiheen, 

jolla saataisiin houkuteltua enemmän kävijöitä paikalle. 

 

7.3 Näytteilleasettajien huomioiminen 

Näytteilleasettajilla on tavoitteita osallistuessaan kiertueelle. Tarkoituksena on hankkia yhteyk-

siä, myydä, hoitaa asiakassuhteita ja saada julkisuutta. Näytteilleasettajat haluavat, että heillä on 

parhaimmat mahdolliset edellytykset saavuttaakseen tavoitteensa. Kiinteistöliitto voisi koota 



  

39 

 

näytteilleasettajille ohjeistuspaketin, jotta he kokisivat, että heidän tavoitteensa on huomioitu ja 

että he ovat olennainen osa kiertuetta. Vaikka monet yritykset saattavatkin olla harjaantuneita 

toimimaan näytteilleasettajina, he ottaisivat varmasti mielellään vinkkejä vastaan. Alla oleva 

ohjeistus on koottu Janssonin (2007) teoksen pohjalta. (Jansson 2007, 30-73.) 

 

1. Tapahtuma on hyvä ottaa huomioon yrityksen toiminnassa jo ennen tilaisuutta. Lähe-

tä kutsu tapahtumasta jo etukäteen kontakteille. Pyri tuomaan kutsussa esille tapah-

tuman sisältö ja oman yrityksesi tuotteet ja palvelut, joihin kävijä pääsee tutustumaan 

tapahtumassa. Ajattele kutsussasi kohderyhmän tarpeita. Käytä mainostamisessa mah-

dollisimman monipuolisesti eri kanavia, kuten Internet-sivut, asiakaslehdet, sähköiset 

uutiskirjeet yms.   

 

2. Messuosastoa suunnitellessa kannattaa pitää lähtökohtana sitä, että osasto on mah-

dollisimman avoin ja kutsuva. Määritä osaston tavoite; onko sen tarkoituksena raken-

taa yrityskuvaa, esitellä tuotetta vai kohdata henkilökohtaisesti? Jos on kyse tuote-

esittelystä, niin on hyvä yrittää vaikuttaa mahdollisimman moniin aisteihin. Henkilö-

kohtaisissa kohtaamisissa on tärkeää, että osastolla on riittävän rauhallinen ympäristö 

keskusteluun. Yrityskuvan rakentamisessa on hyvä keskittyä rakentamaan puhdaslin-

jainen osasto, jossa yrityskuvaa profiloidaan henkilöstön toiminnan ja selkeän viestin 

kautta. 

 

3. Messuosaston yleisiä graafisia virheitä ovat esimerkiksi liian pieni teksti, liian monta 

sanaa, puuttuva punainen lanka, teksti liian matalalla ja liian monta viestiä. Nämä teki-

jät kannattaa huomioida osastoa suunnitellessa. Huolehdi, että osastolla on selkä gra-

fiikka ja sanoma sekä toimiva teema. 

 

4. Mieti, haluatteko jakaa osastollanne lahjoja. Sanotaan, että on aika lopettaa kynien ja 

makeisten jakaminen. Nykyään massoittain jaetun krääsän korvaa tietyille kohderyh-

mille erikseen harkitut lahjat. On selvää, että kävijät olettavat saavansa osastoilta jotain 

mukaan. Hyviä lahjoja löytyy seuraavista pääryhmistä: uusittavat lahjat, erilaiset haku-

teokset ja hyödylliset lahjat. Uusittaviin kuuluu tuotteet, joita yrityksenne päivittää ja 

uudistaa säännöllisesti. Hakuteoksia ovat esimerkiksi kalenterit tai raportit. Hyödyllisiä 

voivat olla esimerkiksi matkalaukun nimilappu tai matkaherätyskello. Vähemmän on-

nistuneita lahjoja ovat tehottomat, vaaralliset ja hankalat lahjat. 
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5. Huomioikaa, että näytteilleasettajana toimiminen on ainutlaatuinen myyntitilaisuus! 

Tästä johtuen on hyvä panostaa henkilökunnan käyttäytymiseen messuosastolla. 

Tärkeitä tekijöitä ovat myönteinen asenne, kohtaamisen hallitseminen, mielenkiinnon 

herättäminen, kävijän haastattelu ja päätökseen lopettaminen. Vältä seuraavia tekijöitä: 

keskustelu työkavereiden tai muiden näytteilleasettajien kanssa kävijöiden ollessa läs-

nä, matkapuhelimeen puhuminen, näyttelyosastolla istuminen ja luotaantyöntävä ke-

honkieli. Kävijät pitävät näytteilleasettajista, jotka näyttävät viihtyvän ja ovat ulospäin 

suuntautuneita. Näin näytteilleasettajat viestivät, että he ovat tutustumisen arvoisia. 

 

6. Näyttelyosaston henkilökuntaa kannattaa motivoida ennen tapahtumaa kertomalla 

heille miten he hyötyvät, miten yritys hyötyy ja mikä henkilökohtainen vastuu heillä 

on. Henkilökuntaa kannattaa kohdella kuten VIP-henkilöitä, sillä henkilökunnan toi-

minta on messuosallistumisen tärkein yksittäinen menestystekijä.  

 

Tämä ohjeistus on suuntaa-antava. Kiinteistöliitto voi käyttää sitä pohjana näytteilleasettajien 

ohjeistamiseen ja muokata sitä eri tapahtumien ja kiertueiden mukaan.  
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8 Arviointi 

Laadullisessa tutkimuksessa tulee kiinnittää tarkasti huomiota tutkimuksen luotettavuuden 

arviointiin. Luotettavuutta ei arvioida ihan yhtä yksiselitteisesti kuin määrällisessä tutkimukses-

sa. Tutkijan täytyy olla erityisen huolellinen siitä, että tuloksista saataisiin päteviä ja etenkin 

siitä, että pätevyys välittyy myös lukijalle. Todentaakseen tutkimuksen luotettavuutta ja päte-

vyyttä tutkijan tulisi selittää uskottavasti ja yksityiskohtaisesti tutkimuksen kulku. Näin tutki-

mustulokset tulevat selkeämmiksi ja ymmärrettävämmiksi ja lukijoille annetaan mahdollisuus 

arvioida itse tutkimuksen tuloksia. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 213-215; Tuomi & 

Sarajärvi 2003, 131; 138.) 

 

8.1 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

Seuraavissa kappaleissa on selostettu tutkimuksen toteutus Tuomen ja Sarajärven (2003) eritte-

lyn mukaan. Samalla tutkija on itse arvioinut tutkimuksen luotettavuutta. (Tuomi & Sarajärvi 

2003, 135-138.) 

 

8.1.1 Mitä tutkittiin ja miksi?  

Tutkimus lähti liikkeelle Kiinteistöliiton toimeksiannosta selvittää Tee parannus! -aluekiertueen 

näytteilleasettajien kokemuksia. Toimeksiantajan kanssa käytiin useita keskusteluja alkuvaihees-

sa, jotta toimeksiantajan tavoitteet olisivat olleet mahdollisimman selkeät tutkijalle. Tutkija oli 

itse mukana kiertueen käytännön järjestelyissä, joten konsepti oli tutkimusta aloitettaessa tuttu 

ja tutkimuksen päämäärä selkiytyi nopeasti.  Tutkimuksen edetessä tutkija raportoi tuloksia ja 

havainnointeja toimeksiantajalle. Samalla varmistettiin, että tutkija pysyy toimeksiannossa. 

(Tuomi & Sarajärvi 2003, 135.) 

 

8.1.2 Miten aineisto kerättiin?  

Tutkimusmenetelmän valinnan perusteet ovat selostettu tarkemmin kappaleessa 5 Tutkimus-

menetelmä ja toteutus. Lista näytteilleasettajista oli valmiiksi tutkijalla, sillä näytteilleasettajiin 

oltiin oltu useasti yhteydessä kiertueen aikana. Teknisesti haastattelut sujuivat ongelmitta. Jo-

kainen haastattelu nauhoitettiin ja heti haastattelun jälkeen se litteroitiin. Näin varmistettiin, 

että vastaukset pysyivät muuttumattomina. (Tuomi & Sarajärvi 2003, 135-136.) 
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8.1.3 Ketkä olivat tutkimuksen tiedonantajat? 

Yrityksiä oli yhteensä 32 ja suostumuksen haastatteluun antoi 14 edustajaa. Laaja otos antoi 

mahdollisuuden sille, että tulokset olisivat osittain myös yleistettävissä. Vaikka yksittäisten 

haastateltavien vastaukset muuttuisivatkin, tulokset olisivat todennäköisesti toistettavissa. 

Haastateltavilla oli tarpeeksi kokemusta voidakseen vastata tutkimuksen kysymyksiin, sillä he 

olivat osallistuneet kiertueelle. Kukaan muu ei olisi pystynyt antamaan vastauksia kysymyksiin, 

sillä vastaukset pohjautuivat näytteilleasettajien omiin kokemuksiin. (Tuomi & Sarajärvi 2003, 

138.) 

 

Tiedonantajat tiesivät jo hyvissä ajoin, noin kaksi kuukautta ennen, että heitä haluttaisiin haas-

tatella tutkimusta varten. Tutkimus ei siis tullut heille yllätyksenä. Lisäksi kysymykset lähetettiin 

heille ennen haastattelua, joten heillä oli etukäteen aikaa miettiä vastauksiaan. Tällä varmistet-

tiin, että haastateltavat saivat rauhassa koota ajatuksiaan ja tuoda esille kaiken sen, minkä he 

halusivatkin. Haastatteluaika oli sovittu etukäteen, jotta haastateltavat pystyivät varautumaan 

haastattelutilanteeseen ja valitsemaan rauhallisen paikan haastattelulle. Kaikki haastateltavat 

antoivat luvan haastattelun nauhoittamiseen. (Tuomi & Sarajärvi 2003, 138.) 

 

8.1.4 Minkälainen oli tutkija-tiedonantaja-suhde? 

Haastateltavat olivat tutkijalle etukäteen tuttuja. Tämä antoi mahdollisuuden haastattelulle, 

jossa haastattelijan ja haastateltavan välillä on luottamus. Asioista oltiin keskusteltu joidenkin 

kanssa jo kiertueen aikana, ja nyt he kokosivat ajatuksensa ja kertoivat mielipiteensä haastatte-

lussa. Tutkija-tiedonantaja-suhdetta paransi myös se, että näytteilleasettajat kokivat, että heidän 

mielipidettään kiertueesta arvostetaan. (Tuomi & Sarajärvi 2003, 138.) 

 

Vaikka kiertueen aikana näytteilleasettajiin oli ehtinyt muodostua tietynlainen suhde, tutkija 

pyrki olemaan haastatteluissa mahdollisimman neutraali. Suhde ei todennäköisesti väärentänyt 

vastauksia, mutta tutkija jäi miettimään haastattelujen jälkeen, että olisivatko vastaukset olleet 

laajempia, jos haastattelija olisi ollut ulkopuolinen. Asiaa pohdittiin myös toimeksiantajan 

kanssa, ja vastauksia läpikäydessä tultiin yhdessä siihen tulokseen, että haastateltavat olivat 

olleet avoimia ja kertoneet mielipiteensä laajasti. (Tuomi & Sarajärvi 2003, 138.) 
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8.2 Itsearviointi 

Tutkimuksen aihe oli minulle lähtökohtaisesti erittäin kiinnostava. Tämä johtuu siitä, että olin 

itse mukana kiertueen järjestämisessä ja olin paljon tekemisessä näytteilleasettajien kanssa. Mie-

lenkiintoa lisäsi myös se, että olen edelleen töissä Kiinteistöliitossa ja saatan olla jatkossakin 

mukana kiertueiden järjestämisessä. Kiinnostus tutkimuksen aihetta kohtaan helpotti työsken-

telyä ja lisäsi motivaatiota tutkimusta kohtaan. 

 

Tutkimusongelman muodostaminen ja aiheen rajaus tuottivat hieman hankaluuksia, sillä näyt-

teilleasettajilla oli niin laaja kokemus kiertueesta. Muodostimme yhdessä Vainion (Vainio 2010) 

kanssa haastattelukysymykset, joiden pohjalta lopulta aihe rajautui. Aluksi tarkoituksena oli 

kysyä kiertueen käytännön järjestelyjen ja viestinnän onnistumista, mutta lopulta päädyttiin 

avoimempiin kysymyksiin kiertueen onnistumisista ja epäonnistumisista. Käytännön järjestelyt 

ja viestintä näytteilleasettajille oli ollut myös minun vastuualueeni, joten en olisi ollut tarpeeksi 

objektiivinen henkilö tutkimaan aiheita.  

 

Tutkimuksen aihe päätettiin tammikuussa 2010. Kirjoitin tutkimussuunnitelman helmikuussa 

2010, jolloin tein työlle aikataulun. Prosessin alussa pysyin hyvin aikataulussa ja sain haastatte-

lut tehtyä ajallaan. Haastattelujen ajoitus oli olennainen, sillä kiertue päättyi juuri ennen kesää. 

Oli siis tärkeää, että haastattelut saatiin tehtyä ennen kesälomia, jotta näytteilleasettajilla oli 

kiertue vielä tuoreessa muistissaan.  

 

Tämän jälkeen tutkimuksen aikataulu viivästyi. Syksy 2010 oli minulle erittäin kiireinen, enkä 

pystynyt pysymään aikataulussa. Jälkeenpäin ajateltuna olisin voinut pyytää toimeksiantajalta 

vapaapäiviä opinnäytetyön toteuttamista varten. Ajallisesti en siis pysynyt tavoitteissani. Aika-

tauluongelmista huolimatta koen, että pääsin opinnäytetyössäni henkilökohtaisiin tavoitteisiini. 

Uskon myös, että tutkimustuloksistani on hyötyä toimeksiantajalle. 
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