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Opinnäytetyöni käsittelee Ylä-Kainuun Osuuspankin lakipalveluita ja niiden tunnettavuuden kehittämistä 
testamentti- ja edunvalvontavaltuutus-infotilaisuuksien järjestämisen kautta. Työn tavoitteena oli tuoda 
uudet palvelut tutuiksi asiakkaille ja sitouttaa myös sitä kautta asiakkaita pankin monipuolisiin palveluihin. 

Työni oli toiminnallinen opinnäytetyö. Opinnäytetyön tietoperusta rakentui asiantuntijapalveluiden mark-
kinointiin ja palveluiden merkitykseen asiakashyödyn ja asiakaskokemuksen näkökulmasta. Työn toimin-
nallinen osuus keskittyi kahden tapahtuman järjestämiseen, joiden teemoina olivat edunvalvonta, edun-
valvontavaltuutus ja testamentti. 

Tilaisuudet järjestettiin iltatilaisuuksina Puolangalla ja Suomussalmella syyskuussa 2019. Ohjelman ja jär-
jestelyjen onnistumista arvioitiin tilaisuuden lopussa tehdyllä palautekyselyllä. Muita onnistumisen mitta-
reita olivat osallistujamäärät sekä lakipalveluiden ajanvarauksien muutokset kuukausi ennen ja kuukausi 
tapahtuman jälkeen. 

Tilaisuuksien onnistuminen konkretisoitui suurena osallistujamääränä ja kasvaneina asiakasyhteydenotto-
pyyntöinä. Myös lakipalveluiden ajanvaraukset kasvoivat huomattavasti. Tilaisuuksien jälkeen kerätyt pa-
lautekyselyt olivat tuloksiltaan erittäin hyviä, mutta myös kehitettävää löytyi. Kokonaisuudessaan onnistu-
neet tapahtumat hyödyttivät sekä pankkia että asiakkaita ja ne loivat pohjan jatkossa pankin lakipalvelui-
den tunnettavuuden kehittymiselle. Myös asiakkaat ovat toivoneet uusien tilaisuuksien järjestämistä ja 
pankki haluaakin vastata asiakkaiden toiveisiin mahdollisuuksien mukaan. 
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The purpose of the thesis was to raise awareness of the legal services of Ylä-Kainuun Osuuspankki through 
customer events. The knowledge base consists of the marketing of expert services and the importance of 
the services in terms of customer benefit and customer experience. The aim of the events was to increase 
customer satisfaction and attract customers to the bank's diverse services.  

The functional part of the work focused on organizing two events with the theme of testament, supervision 
of the legal interests of another party and power of attorney. The events were held in Puolanka and Suo-
mussalmi in September 2019. Customer driven event marketing was one of the most important parts of 
the project. The success of the program and arrangements was assessed by a feedback survey at the end 
of the event. Other measures of success were attendance rates and changes in the legal services appoint-
ments one month before and one month after the event. 

The success of the events was seen as high attendance and increased customer contact requests and a 
significant increase in the provision of legal services. The results of the feedback surveys collected after the 
events were very good. Successful events benefited both the bank and its customers. Customers have also 
been hoping for new events and the bank wants to respond to customer requests wherever possible. 
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1 Johdanto 

Opinnäytetyöni käsittelee Ylä-Kainuun Osuuspankin lakipalveluiden ja niiden tunnettavuuden ke-

hittämistä testamentti- ja edunvalvontavaltuutus-infotilaisuuksien järjestämisen kautta. Työn ta-

voitteena on näiden tilaisuuksien kautta tuoda uudet palvelut tutuiksi asiakkaille ja sitouttaa 

myös sitä kautta asiakkaita pankin monipuolisiin palveluihin. Markkinointitapahtumat hyödyttä-

vät sekä asiakasta että toimeksiantajaa ja yhteinen asiakaskokemus kasvaa yhä vahvemmaksi.  

Ylä-Kainuun Osuuspankki on vakavarainen OP Ryhmään kuuluva itsenäinen osuuspankki, joka toi-

mii Suomussalmella ja Puolangalla. Vuonna 2017 Suomussalmen Osuuspankki ja Puolangan 

Osuuspankki fuusioituivat, minkä seurauksena syntyi Ylä-Kainuun Osuuspankki. Pankin 15500 asi-

akkaasta omistaja-asiakkaita on noin 9000. Työntekijöitä pankilla on tällä hetkellä yhteensä 21. 

Pankin arvoihin kuuluu ihmisläheisyys, vastuullisuus ja yhdessä menestyminen. Vahvan vakava-

raisuuden ja tehokkuuden avulla OP Ryhmä haluaa luoda kestävää taloudellista menestystä, tur-

vallisuutta ja hyvinvointia omistaja-asiakkaille ja toimintaympäristölle. Digitaalisuus on ohjaillut 

hyvin vahvasti OP Ryhmän toimintaa viime vuosina, mutta strategian painopisteitä on alettu 

suunnata myös ihmisläheisemmäksi. Uudet tavoitteet ovat erinomainen työntekijäkokemus, pa-

ras asiakaskokemus ja omistaja-asiakasmäärän kasvattaminen vähintään kahteen miljoonaan. 

(OP Ryhmä) 

Pankin toimintaan vaikuttavat vahvasti myös toimintaympäristö ja siinä tapahtuvat muutokset. 

Tiukentuneet lainsäädännöt ja EU-direktiivit ohjailevat nykypäivänä hyvin vahvasti pankin toimin-

taa, mikä näkyy myös asiakaskohtaamisissa erilaisten sopimusten muodossa. Taloudellinen toi-

mintaympäristö ja sen vaikutukset näkyvät jokapäiväisessä pankin toiminnassa. Ylä-Kainuun 

Osuuspankilla on omat haasteensa, mutta myös vahvuutensa paikkakunnillaan. Kilpailijoilla ei ole 

enää paikkakunnilla konttoreita, toisaalta paikkakuntien ikärakenne on myös hyvin haastava. No-

pea digitalisaatio asettaa omat haasteensa varsinkin paikkakunnilla, joissa ikääntyneiden osuus 

on hyvin suuri. OP Ryhmä on vahvasti mukana digitalisaation eteenpäin viemisessä ja on pysynyt 

sen kehityksessä hyvin mukana. Nämä kehittyneet digitaaliset palvelut auttavat toimimaan yhä 

paremmin myös etäasiakkaiden kanssa. Paikkakunnilla asuvat ikääntyvät asiakkaat arvostavat 

henkilökohtaista palvelua ja tämä on ollut Ylä-Kainuun Osuuspankille etu asiakasmäärän kasvat-

tamisessa. 

Ylä-Kainuun Osuuspankki ei ole aikaisemmin voinut tarjota lakipalveluita kovin laajasti, koska pan-

killa ei ole ollut omaa pankkilakimiestä. Nyt pankkiin on kuitenkin palkattu uusi lakimies, mikä 
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mahdollistaa lakipalveluiden laajemman tarjonnan ja pankki haluaakin tuoda näitä palveluita 

enemmän esille asiakkailleen. Pankin jokapäiväiseen toimintaan kuuluu edunvalvonta-asiakkai-

den tai edunvalvontaa tarvitsevien asiakkaiden asioiden hoitaminen. Toimeksiantaja halusi järjes-

tettävän testamentti- ja edunvalvontavaltuutusillat molemmilla paikkakunnilla, sekä Puolangalla 

että Suomussalmella osaksi asiakasrakenteen vuoksi, mutta myös asiakastoiveita kuunnellen. 

Pankin asiakas voi varautua tulevaisuuteen tekemällä edunvalvontavaltuutuksen, jonka avulla 

määrittää, kuka saa hoitaa hänen asioitaan ja mitä asioita, kun hän ei enää itse siihen kykene. 

Testamentilla asiakas voi varmistua siitä, että hänen tahtoaan kuullaan myös hänen kuoltuaan.  

Opinnäytetyöni on toiminnallinen opinnäytetyö. Työn teoriaosuus koostuu asiantuntijapalve-

luista ja niiden markkinoinnista sekä niistä syntyvästä asiakaskokemuksesta ja asiakashyödystä. 

Teoriaosuuden perustassa käydään läpi myös markkinoinnillisen tapahtuman järjestämistä, joka 

konkretisoituu testamentti- ja edunvalvontavaltuutus-infotilaisuuksien järjestämiseen.  

Onnistuneen asiakastapahtuman järjestämiseksi perehdyttiin palveluiden markkinointiin, tapah-

tumien järjestämiseen, sekä edunvalvonnan teoriataustaan. Sitä kautta hain tietoa onnistuneen 

asiakastapahtuman järjestämiseen. Tilaisuuksien onnistumista mitattiin osallistujamäärillä, pieni-

muotoisella palautekyselyllä tilaisuuksien lopuksi sekä asiakasajanvarausten kehityksen muutok-

sella aikajanalla, kuukausi ennen tapahtumaa ja kuukausi jälkeen tapahtuman.  

Tilaisuudet järjestettiin syyskuussa 2019 sekä Puolangalla että Suomussalmella iltatapahtumina, 

joihin oli ennakkoilmoittautumiset. Tilaisuuksien markkinointi onnistui odotusten mukaisesti ja 

tilaisuudet myytiin täyteen odotettua nopeammin. Tilaisuudet oli tarkoitettu kaikenikäisille pan-

kin asiakkaille, mutta suurin kohderyhmä oli keski-ikäiset ja sitä vanhemmat ihmiset, joita asiat 

koskettavat eniten.  
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2 Asiantuntijapalvelut ja asiakas 

Palveluja on määritelty erilaisten lähestymistapojen kautta, mm. Grönroos on määritellyt palve-

lun seuraavanlaisesti vuonna 1990: ”Palvelu on ainakin jossain määrin aineettomien toimintojen 

sarjasta koostuva prosessi, jossa toiminnot tarjotaan ratkaisuina asiakkaan ongelmiin ja toimite-

taan yleensä, muttei välttämättä, asiakkaan, palvelutyöntekijöiden ja/tai fyysisten resurssien tai 

tuotteiden ja/tai palveluntarjoajan järjestelmien välisessä vuorovaikutuksessa.” Tämä ilmaisu on 

kokenut muutoksia ajan saatossa, mutta voidaan todeta, että palvelu on useimmiten vuorovaiku-

tusta asiakkaan ja palveluntarjoajan välillä. Aina se ei kuitenkaan ole välttämättä henkilökohtaista 

tai fyysistä vuorovaikutusta vaan se voi olla myös välillistä vuorovaikutusta. (Grönroos 2009, 77.) 

Palveluiden peruspiirteisiin kuuluu, että ne ovat toiminnoista koostuvia prosesseja, joihin asiakas 

osallistuu mahdollisesti kanssatuottajan asemassa. Yhdeksi palvelun peruspiirteeksi voidaan mää-

ritellä myös, että ne tuotetaan ja kulutetaan ainakin jossain määrin samanaikaisesti. Tärkeintä on 

kuitenkin, että asiakkaan ongelmaan löydetään ratkaisu vuorovaikutuksen avulla. (Grönroos 

2009, 79.) 

Pankkisektorin toiminnan perustana ovat palvelut. Asiakkaille tarjottavien palvelujen sisältö ja 

laatu määrittelevät hyvin pitkälti pankin imagon ja menestymisen liiketoiminnassa. Pankki toimii 

palvelualalla asiakkaitaan varten, siksi palvelun täytyykin olla ensiluokkaista, jotta sillä varmiste-

taan luottamus ja asiakastyytyväisyys. Tarjoamalla asiakkaille laadukasta ja henkilökohtaista pal-

velua pankki varmistaa kilpailuetunsa ja menestyksen liiketoiminnassa. 

Palveluiden kysyntä ja asiakaslähtöisyys 

Markkinoinnin tarkoitus on kasvattaa palveluiden kysynnän kautta liiketoimintaa. Sen tehtävänä 

on saada yrityksen ja asiakkaan välille vaihdantaprosessi, jossa palvelu tai tuote vaihtavat omis-

tajaa vastiketta vastaan. Tämän seurauksena syntyy palvelun tai tuotteen kysyntää. Ylikoski 

(2001) määrittelee asiakaskeskeisen markkinoinnin seuraavasti: ” Menestyvä organisaatio on sel-

lainen, joka parhaiten pystyy määrittelemään asiakkaiden käsitykset, tarpeet ja toiveet ja tyydyt-

tää ne elinkelpoisella ja kilpailukykyisellä tavalla, suunnittelemalla tarjouksensa, viestimällä siitä, 

hinnoittelemalla sen ja saattamalla sen asiakkaiden ulottuville.” Tämä kiteyttää hyvin kaiken sen 

mistä tässä on kyse. Varsinkin pankkimaailmassa toiminta lähtee asiakkaiden toiveista, mutta 
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unohtamatta tavoitteellista ja tuottavaa liiketoimintaa. Asiakkaiden tarpeet ja niihin vastaaminen 

ovat palveluyrityksen avaimet asiakaskeskeiseen toimintaan. (Ylikoski 2001, 34-35.)  

Asiakaslähtöisyys tarkoittaa asiakkaan tarpeiden ymmärtämistä ja niihin vastaamista parhaalla 

mahdollisella ratkaisulla. Kuuntelemalla asiakasta ja hänen mielipiteitään asiantuntijan on osat-

tava ohjata asiakas oikeaan suuntaan asiakkaan etua ajatellen, vaikka asiakas haluaisi tehdä itse 

toisenlaisen ratkaisun. (Sipilä 1996, 306.)  

Palveluiden kehittäminen ja asiakastyytyväisyys 

Niin markkinoinnissa kuin muussakin asiakaspalvelussa panostetaan nykyään yhä enemmän kes-

täviin, pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin ja näiden saavuttamiseksi täytyy asiakastyytyväisyys olla 

kohdallaan. Asiakaskeskeisessä markkinoinnissa kaikki lähtee kohderyhmän määrittämisestä ja 

sen tarpeista. Sitä kautta lähdetään suunnittelemaan markkinointia ja hakemaan tulosta ja asia-

kastyytyväisyyttä. (Ylikoski 2001, 35-36.)  

Asiakastyytyväisyyteen vaikuttaa yhtenä osa-alueena yrityksen kehittyminen ja toimintaympäris-

tön muutoksessa pysyminen. Palveluita täytyy kehittää, jotta asiakkaille voidaan tarjota heidän 

tarpeitaan koskevat kilpailukykyiset palvelut. Uusi palvelu voi olla jo olemassa oleva palvelu, jonka 

osia vain kehitetään tai kokonaan uusi palvelu, joka vasta tuodaan asiakkaille uutena palveluvali-

koimaan. (Palmer 2011, 234.) 

Kokonaan uuden palvelun prosessi lähtee ideoinnista ja ideoiden keräämisestä. Ideat voivat tulla 

yrityksen sisältä tai asiakastoiveena. Asiakkaita haastattelemalla ja kyselemällä saadaan toteutet-

tua juuri heidän tarpeitaan vastaavat palvelut. Tämän jälkeen ideoita lajitellaan ja arvioidaan nii-

den toimivuutta. Ideoiden toimivuutta voidaan jo tässä vaiheessa testata eri kohderyhmille. Kun 

tämä on tehty ja on päätetty, mitä lähdetään kehittämään eteenpäin, alkaa vielä lisätestaus ja 

kehittämisvaihe. Lopuksi uusi palvelu analysoidaan ja arvioidaan vielä sen tarpeet ja menestymi-

nen ennen lopullista testaamista ja julkistamista. (Palmer 2011, 236-239.) 

Tapahtumien järjestämisen kautta haluttiin kasvattaa asiakastyytyväisyyttä asiakkaita kuuntele-

malla ja uusia palveluita testaamalla. Pankin lakipalveluiden tarjontaan kuului aiemmin vain edun-

valvontavaltuutuksien tekeminen, mutta palveluita päätettiin laajentaa suuren kysynnän vuoksi 

ja tästä johtuen pankki palkkasi pankkilakimiehen kevättalvella 2019. 
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3 Palveluiden markkinointi 

Markkinoinnilla on hyvin tärkeä osa myynnillisten tavoitteiden toteutumisessa. Sen täytyy olla 

tarpeeksi persoonallista ja ihmisiin vaikuttavaa, jotta sillä saavutetaan haluttu tavoite. Pankin toi-

minnasta saadaan hyvin yksilöllistä ja asiakaslähtöistä, kun pankin omistaja-asiakkaat pystyvät 

osaltaan vaikuttamaan pankin toimintaan.  

Seuraavassa käyn läpi kilpailuetua ja markkinoinnillista taustaa, jota hyödynnetään niin tapahtu-

man järjestämisessä kuin muutoinkin palveluiden markkinoinnissa ja tunnettavuuden kasvatta-

misessa.  

3.1 Kilpailuetu ja palveluiden markkinointimix 

Markkinoinnin kautta haetaan myös kilpailuetua, joka on Porterin teorian perusta markkinointi-

strategiaa ajatellen. Kilpailuetuun vaikuttavat vahvasti myös yrityksen strategiat ja sen osatekijät, 

jotka määräävät yrityksen toiminnan suunnan. Voidaan määritellä, että yrityksellä on kilpailuetu 

silloin, kun se pystyy luomaan enemmän taloudellista arvoa kuin kilpaileva yritys. Kun jatkuvat 

ponnistelut kilpailuedun eteen päättyvät, se voidaan todeta pysyväksi. (Barney & Clark 2007, 81.)  

Yrityksen kilpailuaseman saavuttaminen pohjautuu tiettyihin tekijöihin. Kaikilla yrityksillä on heik-

kouksia ja vahvuuksia kilpailijoihin verrattuna ja nämä luovat pohjan kahdelle kilpailuedun muo-

dolle, joita ovat alhaiset kustannukset ja erilaistuminen. Nämä taas johtuvat yrityksen toimialasta 

ja sen rakenteesta. (Porter 1985, 11.) 

Kilpailuetua voidaan hyödyntää tehokkaasti Porterin kolmenkeskisen strategiamallin avulla, joka 

on hahmotettu kuvassa 1. Malli sisältää kustannusjohtajuuden, erilaistumisen ja keskittymisen, 

joita on kahta erilaista: kustannuksiin keskittyminen ja erilaistumiseen keskittyminen. Valinta 

strategioiden ja niiden painottamisien välillä tapahtuu kilpailuetujen muotojen ja kohdemarkki-

noiden perusteella. Tärkeää on valita, lähdetäänkö kilpailuetua hakemaan laajalla vai kapealla 

segmentillä. Yrityksen täytyy myös analysoida, painottuuko yrityksen kilpailuetu kustannusjohta-

juuden markkinasegmentille, vai onko heidän etujensa mukaista erilaistua kilpailijoista markki-

noilla. Yritys, joka ei osaa päättää oikeanlaista strategiaa, on jumissa strategiamallin keskellä eikä 

sillä ole silloin kilpailuetua. (Porter 1985, 11-12, 16.) On siis tärkeää määritellä strategiassa suun-

taus, jotta voidaan saavuttaa paras mahdollinen kilpailuetu asiakasmarkkinoilla. 
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Kuva 1. Porterin kolmenkeskinen strategiamalli (Porter 1985, 12.) 

Palveluiden markkinointimix muodostuu neljästä markkinoinnin kilpailukeinosta. Alun perin ryh-

mittely syntyi tavaroiden markkinoinnin kautta, kun haettiin markkinoinnin kilpailukeinoja. Sen 

koettiin kuitenkin olevan liian suppea palveluiden markkinointiin, jossa isoa osaa näyttelee ihmi-

set ja heidän palvelemisensa. (Ylikoski 2001, 211-212.) 

Jo 1950-luvulla Neil Borden kehitti markkinointimixin, joka käsitti vielä tuolloin 12 eri osa-aluetta. 

Pian kuitenkin näistä muodostui 4P-malli, josta muodostuu markkinoinnin ydin eli markkinointi-

mix. Vuonna 1985 markkinointimixin uudistuksessa se määriteltiin seuraavasti ”prosessi, jossa 

suunnitellaan ja toteutetaan ideoiden, tavaroiden ja palvelujen perusajatus, hinnoittelu, myynnin-

edistäminen ja jakelu niin, että saadaan aikaan kauppoja ja tyydytetään yksilöiden ja organisaa-

tioiden tavoitteita.” (Grönroos 2009, 325.) 

Markkinointimixin 4P:tä ovat: Price, Product, Promotion ja Place. Price on tuotteen tai palvelun 

hinta, product on myytävä tuote tai palvelu, promotion tarkoittaa toimia, joita on tehty tuotteen 

tai palvelun myymiseksi esimerkiksi markkinointia ja place tarkoittaa myyntipaikan sijaintia. 

Näistä neljästä muodostuu osa liiketoimintasuunnitelmaa, joka auttaa yritystä niin markkinoin-

nissa kuin muussakin toiminnassa. Tutkijat ovat huomanneet, että näiden neljän osa-alueen li-

säksi olisi hyvä lisätä vielä muutama lisää, koska nämä ovat muutoin liian rajalliset, eivätkä palvele 

ajatusta oikein. He ovat ehdottaneet lisäyksiksi ihmiset, prosessit ja konkreettiset todisteet sekä 

nykypäivänä niin tärkeät suhdetoiminta ja politiikka. (Grönroos 2009, 325.) 
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3.2 Markkinoinnin tavoitteet ja asiakkaan sitouttaminen  

Kotlerin (2016, 6) mukaan markkinointi perustuu viiteen askeleeseen. Kaikki lähtee kuitenkin asi-

akkaan tarpeista, toiveista ja vaatimuksista. Seuraavat markkinoinnin askeleet ovat tuotteet, pal-

velut ja kokemus mitä yritys voi tarjota asiakkaalle, asiakkaan arvo ja asiakastyytyväisyys, vuoro-

vaikutus ja vaihdanta sekä markkinat, joilla toimitaan. Näiden avulla luodaan asiakkaalle arvoa ja 

sitoutetaan häntä yrityksen toimintaan. 

Markkinoinnissa ei pidä pyrkiä pelkästään uusien asiakkaiden hankintaan, vaan pitäisi muistaa 

myös jo olemassa olevien suhteiden ylläpitäminen. Siksi onkin hyvä jakaa markkinoinnin tavoit-

teet kolmeen eri tasoon: asiakashankinta, asiakkaiden säilyttäminen ja asiakkuuden kasvattami-

nen. Asiakashankinnan tavoite on saada asiakkaat valitsemaan yrityksen tarjoamat tuotteet tai 

palvelut ja sitä kautta sitouttaa asiakas koeostamaan tuote ensimmäistä kertaa. Seuraavalla ta-

solla on jo olemassa olevien asiakkaiden säilyttäminen ja tällainen tavoite on asiakastyytyväisyys 

niin, että he ostavat tuotetta tai palvelua toisenkin kerran. Tällöin on sitoutettu osuus asiakkaan 

lompakosta yrityksen tuotteisiin tai palveluihin. Kolmas taso on jo olemassa olevan asiakkuuden 

kasvattaminen, jolloin tavoite on luottamuksellisen asiakassuhde, jolloin asiakas kokee sitoutu-

vansa yritykseen ja asioi siellä jatkuvasti. Tällöin sitoutetaan myös asiakkaan sydän ja mieli yrityk-

seen ja sen tarjoamiin tuotteisiin ja palveluihin. (Grönroos 2009, 317-318.) 

3.3 Asiakaslähtöinen markkinointi 

Asiakaslähtöinen markkinointi lähtee yksinkertaisuudessaan siitä, että kohderyhmälle markkinoi-

daan juuri heille sopivia tuotteita ja palveluita. Kotler (2016, 194.) korostaa seuraavien asioiden 

huomioimista, jotta markkinointi onnistuu. Markkinoinnin suunnittelu täytyy aloittaa markkinoi-

den segmentoinnista ja kohderyhmän analysoinnista erilaisten tarpeiden ja markkinointistrategi-

oiden luomiseksi. Markkinoiden kohdentamista tulee myös arvioida markkinasegmenttien hou-

kuttelevuuden, erilaistumisen ja markkinoilta erottumisen ylivoimaisen asiakasarvon luomiseksi. 

Jotta näillä saadaan tuotettua tarvittavaa arvoa, on kilpailijoista erotuttava myös sijainnillaan.  

Pitää muistaa, että asiakasta ei niinkään kiinnosta se mitä me teemme tai osaamme, vaan hänellä 

ajatus on omissa tavoitteissaan ja mahdollisuuksissaan. (Keronen & Tanni 2017, 82.) Siksi onkin 

tärkeää miettiä markkinointia asiakkaiden ja heidän tarpeidensa kautta asiakaslähtöisesti. 
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3.4 Asiakastyytyväisyys ja asiakashyöty 

Asiakastyytyväisyys muodostuu asiakkaan odotuksista ja niiden täyttymyksistä tai täyttämättö-

myyksistä. Asiakastyytyväisyyden keskeinen ulottuvuus on palvelun laatu. 

Asiakastyytyväisyys ja koetun palvelun laatu kulkevat käsi kädessä ja niiden eroa onkin vaikea 

hahmottaa. Loogisten analyysien mukaan on voitu kuitenkin osoittaa, että asiakas kokee ensin 

palvelun laadun ja vasta sen jälkeen hän kokee, onko tyytyväinen vai tyytymätön palveluun. Se, 

miten tyytyväinen asiakas on palveluun, vaikuttaa suoraan jatkossa asiakkaan käyttäytymiseen. 

Toki siihen vaikuttavat myös aiemmat sidokset yritykseen, mutta jos hän kokee palvelun positii-

viseksi, hän todennäköisesti käyttää palveluita jatkossakin. (Grönroos 2009, 120-121, 128-129.) 

Gwinner, Gremler ja Bitner ovat tutkineet asiakashyötyjä palveluyrityksessä. He ovat jakaneet 

hyödyt kolmeen eri luokkaan: varmuus, sosiaaliset hyödyt ja erityiskohtelu. Varmuus on noussut 

näissä tärkeimmäksi asiakkaan kannalta, jolloin asiakas tuntee palveluntarjoajan luotettavuuden 

ja uskoo siihen niin, että epävarmuus hälvenee. Toiseksi on noussut sosiaaliset hyödyt, kun asia-

kas ja yrityksen työntekijät tuntevat toisensa ja yhteistyö on mutkatonta. Kolmanneksi hyödyistä 

asiakkaat nostavat erityiskohtelun, jolloin he saavat erityistarjouksia ja etuja ja kokevat asemansa 

muita asiakkaita tärkeämmäksi. (Grönroos 2009, 65-66.) 
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4 Businesstapahtuman järjestäminen ja toimintaidea 

Seuraavissa luvuissa käsitellään myynnillisen tapahtuman järjestämisen ja toimintaidean teo-

riapohjaa aina markkinoinnista vastuuhenkilöihin ja johtamiseen.  

Onnistuneen markkinointitapahtuman järjestämistä voidaan lähteä rakentamaan kuuden kysy-

myksen kautta, jotka voi jakaa strategisiin ja operatiivisiin kysymyksiin. Strategisen kolmion kysy-

mykset kuuluvat: miksi, kenelle ja mitä? Nämä kysymykset vastaavat yleensä siihen, mikä on ta-

pahtuman idea ja punainen lanka. Kun taas operatiiviset kysymykset kuuluvat: miten, millainen 

ja kuka? Näiden kysymysten perusteella tapahtuu tapahtuman toteutus ja syntyy tunne. (Vallo & 

Häyrinen 2016, 121-128.) 

4.1 Tapahtumamarkkinointi 

Tapahtumamarkkinointi on yksi markkinoinnin menetelmistä, jossa toteutetun tapahtuman 

kautta markkinoidaan yrityksen tuotteita tai palveluita. Tapahtuma suunnitellaan yleensä koh-

dennetusti tiettyjen tuotteiden tai palveluiden ympärille ja näin sillä saada paras mahdollinen 

hyöty oikein suunnattuna.  

Tapahtumamarkkinointi on myös osa yrityksen tai yhteisön markkinointistrategiaa. Tapahtuma-

markkinointi on pitkäjänteistä toimintaa, joka on suunniteltu strategisesti. Siinä yhteisö viestii en-

nakkoon suunnitellun tapahtuman kautta valittujen kohderyhmien ja sidosryhmien kanssa. Tämä 

korostuu varsinkin silloin, kun tapahtumalla haetaan myynnillistä tuottoa. Näin se on osa organi-

saation tavoitteita, joilla vahvistetaan imagoa tai tuotteiden ja palveluiden brändiä. (Vallo ym. 

2016, 21-22.) 

Pankissa tapahtumamarkkinointi on hyvin paikkakuntaläheistä. Pankin kasvoja ja imagoa täytyy 

tuoda esille ja mikä on parempaa markkinointia kuin käyttää omia pankin kasvoja mm. tapahtu-

mamarkkinoinnissa. Pankki osallistuu erilaisiin tapahtumiin, niin omiin kuin sidosryhmienkin ja 

tuo itseään sitä kautta esille eri asiakasryhmille. Tapahtumien kautta pankki pääsee tuomaan mo-

nipuolisia palveluitaan esille ja markkinoimaan niitä monissa eri kanavissa. Kun pankin henkilö-

kunta on tuttua asiakkaille, on asiakkaiden silloin helpompi asioida pankissa.  
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4.2 Myynnillisen tapahtuman tavoite ja viesti 

Jokaisella tapahtumalla täytyy olla jonkinlainen tavoite, joka voi olla konkreettinen ja mitatta-

vissa. Kun tavoite on konkreettinen, on sitä helpompi mitata ja arvioida sekä nähdä suoraan ta-

pahtumalla saavutettu tulos. (Vallo ym. 2016, 131-132.)  

Businesstapahtuman tavoitteet voidaan kiteyttää kolmeen asiaan: asiakassuhteiden syventämi-

nen, bisneksen tekeminen ja brändin vahvistaminen. Tapahtumien järjestäminen ei ole halpaa 

yrityksille ja siksi yritys hakeekin tällaisilla tapahtumilla hyötyä niin itselleen kuin asiakkailleenkin. 

Myynnillisen tapahtuman järjestämisellä haetaan luonnollisesti joko suoraa tai epäsuoraa myyn-

tiä. Businesstapahtuman myynnillinen tavoite voi olla esimerkiksi saada tietty määrää asiakaskon-

takteja, joista syntyy sitten mahdollisesti myös tuottoa yritykselle. Tällaiset tapahtumat järjeste-

tään yleensä niin, että asiakas hyötyy yrityksen tuottamien palveluiden kautta ja yritys saa tuottoa 

näistä asiakkaan ostamista palveluista. Tässä tapauksessa sekä asiakas että yritys tuottavat arvoa 

toisilleen. Tavoitteena voi olla myös asiakkaiden sitouttaminen yrityksen palveluihin, jolloin us-

kollinen asiakas ei vie euroja toisiin yrityksiin. (Catani 2017, 19-21.)  

Yleensä tapahtumien tavoitteiden määrittelyyn käytetään aivan liian vähän aikaa ja resursseja, 

jolloin tapahtumista tulee hyvin epämääräisiä ja niiden vaikutusta on haasteellista mitata. Myös 

yrityksen perinteisiin kuuluvien tapahtumien tavoitteet olisi hyvä käydä läpi ja miettiä ovatko ne 

oikein suunnattuja. Tavoitteet voivat ajansaatossa muuttua ja niitä pitää päivittää. Ei siis pidä jär-

jestää tapahtumaa vain perinteen vuoksi vaan sillä täytyy olla myös merkitys, miksi näin tehdään. 

(Vallo ym. 2016, 132-133.) 

Tapahtumalle on hyvä asettaa yksi pääviesti, jota sivuviestit tukevat. Näin tapahtumaan osallistu-

vat saavat selkeän kuvan siitä, mitä järjestäjä haluaa tapahtumalla viestiä. (Vallo ym. 2016, 140-

141.) Onnistunut tapahtuma ja sen viesti elää pitkään osallistujan mielessä positiivisena kokemuk-

sena, kun taas epäonnistunut tapahtuma ja sen viesti voi jäädä osallistujalle vieraaksi ja hän voi 

kokea tapahtumaan osallistumisen turhaksi. (Catani 2017, 20.) 

4.3 Myynnillisen tapahtuman kohderyhmät 

Markkinoinnillisia tapahtumia on monenlaisia ja kohderyhmät vaihtelevat niiden teeman mu-

kaan. Kohderyhmän voivat muodostaa suuri yleisö, avoin kutsuvierasjoukko tai rajattu kutsuvie-
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rasjoukko. Ennen tapahtuman järjestämistä täytyy olla mietittynä kohderyhmä, kenelle tapah-

tuma järjestetään. Kohderyhmä täytyy myös tuntea riittävän hyvin, jotta tapahtumasta saadaan 

järjestettyä oikeankokoinen ja näköinen. (Vallo ym. 2016, 145.) 

Kohderyhmän analysointi on ensiarvoisen tärkeää, jotta osataan järjestää oikeanlainen tapah-

tuma. Tapahtuman tavoite ja kohderyhmä sanelevat melko pitkälle sen, millainen tapahtumaa 

järjestetään. Kohderyhmän analysointia on helpompi tehdä, jos järjestävällä taholla on jotakin 

taustatietoa kohderyhmästä jo entuudestaan. Yleensä organisaatioilla on tietoja asiakkaista, 

mutta ne eivät useinkaan kerro sitä, millaisista asioista asiakkaat ovat kiinnostuneita. Organisaa-

tiolla, jotka järjestävät tapahtumia olisi syytä tuntea asiakkaansa hyvin, jotta osaisivat suunnata 

heille oikeanlaisia tapahtumia. (Vallo ym. 2016, 147-149.) 

Jos tapahtuman teema on jo päätetty, alkaa tapahtuman suunnittelu oikean kohderyhmän ra-

jauksella ja kutsuvierasjoukon määrittämisellä. Tämä täytyy tehdä huolella, jotta tapahtumasta 

saadaan paras mahdollinen hyöty irti niin asiakkaan kuin yrityksenkin kannalta. Tapahtuman täy-

tyy siis olla mieluinen ja hyödyllinen myös asiakkaalle, jotta hän haluaa siihen myös osallistua. 

(Catani 2017, 27.) 

4.4 Myynnillisen tapahtuman lähtökohdat 

Tapahtuman järjestäminen käynnistyy rajaamalla tapahtuman tavoite ja se mitä halutaan järjes-

tää sekä milloin ja missä tapahtuma halutaan järjestää. Tapahtuma voi olla asiatapahtuma tai 

viihdetapahtuma. Mahdollisuuksia on monia ja joskus on hyvä tarttua valmiiseen tapahtumaan 

tai ostaa osittain ulkopuoliselta järjestäjältä tapahtuman järjestäminen. Tähän kaikkeen vaikuttaa 

niin tapahtumaan asetettu budjetti kuin myös tapahtuman tavoitekin. (Vallo ym. 2016, 167.) 

Tapahtuma-aika täytyy miettiä tarkoin ja tarkistaa, onko samaan aikaan muita tapahtumia, jotka 

voisivat vaikuttaa tapahtumaan kutsuttujen osallistumiseen. Myös kaikki samantyyliset tapahtu-

mat on hyvä tarkistaa, että niitä ei ajoitu samaan ajankohtaan tai lähitulevaisuuteen, koska ne 

voivat vaikuttaa hyvinkin paljon osallistujamäärään pienillä paikkakunnilla. Jos päivämäärä on 

asetettu väärin ja osallistujamäärä jää alhaiseksi, ei tapahtuma tuota haluttua tulosta. (Catani 

2017, 42-43.) 

Tapahtumapaikkana voi olla mikä vain paikka, jos se vain on asiaan sopiva ja sen saa somistettua 

juuri omalle tapahtumalleen oikeanlaiseksi. Markkinoinnillista tapahtumaa ajatellen on kuitenkin 
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syytä ottaa huomioon tilaisuuden luonne ja vierasmäärä, jotta tapahtumasta saadaan mahdolli-

simman onnistunut ja kaikkia osapuolia hyödyttävä. Sijainnin huomiointi on myös tärkeää, jotta 

se ei vaikuttaisi osallistujamäärään ja kustannuksiin. Liian kaukana olevissa tapahtumissa kustan-

nukset voivat nousta kuljetuksien ja muun järjestelyn suhteen ja se voi vaikuttaa myös osallistu-

jien halukkuuteen osallistua tapahtumaan. (Harju 2003, 11; Vallo ym. 2016, 167.) 

Tapahtumapaikkaa valittaessa on huomioitava, millainen tapahtuma on kyseessä ja määriteltävä 

sen mukaan tapahtuman paikka ja sijainti. Ulkoilmatapahtumaa järjestettäessä on oltava vara-

suunnitelma siltä varalta, että tapahtuman aikaan ilma voi olla huono ja jopa sateinen. Varasuun-

nitelmana tällöin voi olla mahdolliset sisätilat tai muutoin varustautuminen katoksilla ja sadevaat-

teilla. Kaikissa tapahtumissa ja niiden järjestelyissä on syytä ottaa huomioon myös liikuntarajoit-

teiset osallistujat ja heidän tarpeensa. (Vallo ym. 2016, 169.) 

Yksi tapahtuman järjestämisen lähtökohdista on myös tapahtuman ajankohdan ja keston määrit-

täminen. Näihin asioihin on syytä kiinnittää todella huomiota, jotta mahdollisimman moni kutsu-

vieras pääsee paikalle. (Harju 2003, 10.) Liiketoiminnallisesti ei ole järkevää järjestää tapahtumaa 

maanantaiaamuisin tai perjantai-iltaisin, koska tällöin viikonlopun vietto voi vaikuttaa osallistuja-

määrään. Kaikista parhaat ajat tapahtumille ovat arki-illat, jolloin niihin saa varmasti parhaan 

mahdollisen osallistujamäärän. Markkinoinnilliset tapahtumat, joissa on mahdollisesti tarjoilut ja 

muuta keskustelua ja verkostoitumista on hyvä ajoittaa ilta-aikaan, kun osallistujilla on paremmin 

aikaa. (Vallo ym. 2016, 174-175.) Myöskään loma-ajat eivät ole järkeviä ajankohtia liiketoiminnal-

lisiin tapahtumiin, koska ihmiset haluavat silloin viettää aikaa läheisten ja perheen kanssa. (Harju 

2003, 10.) 

Budjetti on tärkeä osa tapahtuman järjestämistä ja se määrittelee, millainen tapahtuma on mah-

dollista järjestää. Mitä enemmän pystytään käyttämään organisaation omaa henkilökuntaa, sen 

parempi se on budjetin kannalta, kun palveluita ei tarvitse ostaa muualta. Jos mahdollista niin 

tapahtumaa kannattaa verrata edellisiin samantyylisiin tapahtumiin ja näin saa kuvan siitä millai-

sella budjetilla kannattaa lähteä liikkeelle. Budjettia laadittaessa täytyy ottaa huomioon myös ta-

pahtuman kohderyhmä ja sen mieltymykset, jotta esimerkiksi tarjoilut ovat oikeanlaisia ja oikein 

kohdennettuja. (Catani 2017, 24-26; Vallo ym. 2016, 177.) 

Tapahtumaa järjestettäessä pitää ottaa huomioon myös erilaiset luvat, kuten meluilmoitus, an-

niskelu- ja arpajaislupa, sekä mahdollinen tiensulkemis- tai maanomistajanlupa. Jos tapahtu-

massa soitetaan musiikkia, on elävän ja taustamusiikin käytönlupa oltava kunnossa. Myös raken-

nuslupa sekä ilotulitus- ja avotulilupa kuuluu hoitaa kuntoon ennen tapahtumien järjestämistä.  



13 

Yleisötilaisuuden turvallisuus ja pelastussuunnitelma ovat hyvin tärkeitä varsinkin suuremmissa 

tapahtumissa. Siivoukseen, jätehuoltoon, saniteettitiloihin ja liputukseen on myös omat luvat, 

joita ei pidä unohtaa. Jos yleisötapahtumaan osallistuu yli 500 ihmistä, täytyy siitä tehdä erillinen 

yleisötapahtuman ilmoitus paikalliselle poliisille. (Catani 2017, 57-58.) 

Lähtökohtia suunniteltaessa täytyy miettiä myös tarjoilut ja se, kuinka ne toteutetaan. Tarjoilut 

voi toteuttaa kokonaan itse, osittain ostettuna tai vaikka kokonaan pitopalvelusta otettuna. Täl-

löin kuitenkin, jos päädytään käyttämään pitopalvelua, on hyvä alkaa hoitamaan sitä puolta tar-

peeksi varhaisessa vaiheessa, jotta kaikki asiat ehditään huomioida. Tarjoiluita suunniteltaessa 

on tiedettävä jo tapahtuman pituus, kulku sekä kohderyhmä. Näiden perusteella on helpompi 

lähteä suunnittelemaan tapahtuman tarjoiluita. Täytyy muistaa myös erityisruokavaliolaiset ja 

siksi onkin hyvä pyytää osallistujia ilmoittamaan näistä tapauksista etukäteen tapahtumaan il-

moittautuessa. (Vallo ym. 2016, 182-183.) 

4.5 Tapahtumaprosessi 

Tapahtumien tapahtumaprosessiin kuuluu yleensä kolme osiota: suunnitteluvaihe, tapahtuman 

toteutus ja jälkimarkkinointi. Tähän koko prosessiin on hyvä käyttää aikaa vähintään kaksi kuu-

kautta, jotta tapahtumasta saadaan onnistunut. Tällaisen suhteellisen pienen tapahtuman suun-

nitteluvaiheeseen on hyvä varata pisin aika eli noin 6 viikkoa. Tähän kuuteen viikkoon sisältyy 

projektin käynnistäminen, resursointi, ideointi, vaihtoehtojen tarkastus, päätökset ja varmistami-

nen sekä käytännön organisointi. (Vallo ym. 2016, 189-191.) 

Suunnittelun jälkeen alkaa toteutusvaihe, joka vie aikaa vaihtelevasti päivästä muutamaan päi-

vään, riippuen tapahtuman suuruudesta. Toteutusvaihe koostuu rakennusvaiheesta, itse tapah-

tumasta ja purkuvaiheesta. Rakennusvaiheessa somistetaan ja rakennetaan kulissit ja puitteet ta-

pahtumalle. Jos tapahtuma on suuri, vaatii tämä enemmän aikaa ja resursseja, kun taas pieni-

muotoisen tapahtuman kohdalla pääsee helpommalla. Rakennusvaihe vie suurimman osan to-

teutusvaiheen ajasta. Tapahtuman järjestämisen kannalta tärkeää on myös se, että jokainen tie-

tää tehtävänsä ja paikkansa tapahtumaprosessissa. Jokaisella tapahtumalla täytyy olla myös vas-

tuu henkilö, joka varmistaa tapahtuman onnistumisen kulun. (Vallo ym. 2016, 199.) Toteutusvai-

heeseen kuuluu lisäksi monia osioita niin kenraaliharjoituksista tekniikan varmistamiseen kuin 

materiaalien ja ohjelmienkin jakoon.  
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Tapahtuman viimeisin vaihe on jälkihoito ja jälkimarkkinointi. Jälkihoito vaiheeseen kuuluu heti 

tilaisuuden jälkeen tapahtumapaikan siivoukset ja järjestelyt sekä lainatavaroiden palautukset ja 

laskujen maksut. (Harju 2003, 26.) Viimeisenä vaiheena on jälkimarkkinointivaihe, johon kuuluu 

kiitokset asianosaisille, materiaalien toimitus, palautteen kerääminen ja työstäminen, yhteyden-

ottopyyntöjen hoitaminen, yhteenvedon työstäminen ja tapahtuman jatkaminen sosiaalisessa 

mediassa. (Vallo ym. 2016, 220-221.) Jälkimarkkinointiin kuuluu myös se, jos osallistujille on lu-

vattu jotain jälkikäteismateriaalia tai muita toimitettavia tarjouksia. Nämä sekä palautekyselyt on 

hoidettava heti tilaisuuden jälkeen, jotta niistä saadaan paras mahdollinen palaute ja hyöty irti. 

(Catani 2017, 125.) Tätä vaihetta ei sovi sivuttaa, sillä se on hyvin tärkeä asia jatkoa ajatellen niin 

suhdetoiminnassa kuin muutoinkin organisaation imagonkin kannalta. 

4.6 Yritystapahtuman sisältö ja ohjelma 

Yritystapahtuman suunnittelussa täytyy ottaa huomioon yrityskuva ja sekä millaisesta tilaisuu-

desta on kyse. Niin tilaisuuden luonne kuin taso ja kutsutut määräävät melko pitkälti, millaista 

tilaisuutta ryhdytään toteuttamaan. (Harju 2003, 16.) Tältä pohjalta aletaan rakentaa sisältöä ta-

pahtumalle, huomioiden tapahtumalle asetetut tavoitteet ja viestit sekä kohderyhmä ja tapahtu-

man teema. (Vallo ym. 2016, 233.) 

Tapahtuman esiintyjät pitää valita huolella, joskus ne löytyvät yrityksen sisältä, mutta toisinaan 

on turvauduttava ulkopuolisiin esiintyjiin. Ovatpa esiintyjät sitten omia tai lainattuja, täytyy oh-

jelma ja sen kesto käydä tarkkaan läpi etukäteen. Tärkeää on, että ohjelma on toimiva ja esiintyjät 

osaavat asiansa, jotta yleisön mielenkiinto säilyy ja tapahtumasta saadaan kaikkia hyödyntävä. 

(Harju 2003, 17.) 

Tilaisuuden luonne määrää myös hyvin pitkälti tarjoilut ja sen mihin ajankohtaan tilaisuutta ne 

kohdennetaan. Myös kohderyhmä ja tapahtumapaikka pitää myös ottaa huomioon tarjoiluissa. 

Hyvin usein kannattaa luottaa ammatti-ihmisiin ja ottaa tarjoilut ulkopuoliselta toimijalta, joka 

osaa ammattitaidolla suunnitella ja ehdottaa tilaisuuteen sopivat tarjottavat. (Harju 2003, 17-18.) 

Ei pidä unohtaa, että tapahtumat ovat osa sisältömarkkinointia. Kun tapahtumalla on hyvä sisäl-

tösuunnitelma, on sillä punainen lanka, joka johtaa läpi tapahtuman. Sisältösuunnitelman on hyvä 

sisältää seuraavat asiat: viestit ja teemat, tarinat, tuotteet, palvelut ja ihmiset, kanavat ja kutsu-

prosessi. (Vallo ym. 2016, 233.) Tapahtumalta yleensäkin tulisi odottaa odotusten ylittämistä. Sil-

loin voi sanoa, että tapahtuma on onnistunut. 
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4.7 Tapahtuman vastuuhenkilöt ja johtaminen 

Tapahtuman järjestämisessä nousee esille myös vastuuhenkilöiden tärkeys. Järjestävä organisaa-

tio on vastuussa koko tapahtumasta. Siksi onkin tärkeää, että vastuut eri alueittain on jaettu huo-

lellisesti ja kaikki pitävät kiinni sovituista asioista. Yleensäkin tapahtumien järjestäminen on sekä 

ihmisten että asioiden johtamista. (Vallo ym. 2016, 265.) 

Usein tapahtumissa on kolme osapuolta: järjestävä organisaatio, yhteistyökumppanit ja tapahtu-

maan osallistujat. Järjestävällä organisaatiolla on vastuu siitä, että yhteistyökumppaneiden 

kanssa yhteistyö sujuu niin hyvin, että tapahtumasta on myös heille hyötyä. On tärkeää muistaa, 

että kaikki ketkä osallistuvat tapahtumaan saavat siitä jotain hyötyä ja ovat tätä kautta voittajia. 

(Vallo ym. 2016, 265.) 

Projektipäällikkö on tapahtuman tärkein vastuuhenkilö. Hän vastaa hyvin pitkälti tapahtuman on-

nistumisesta. Projekti on hänen vastuullaan alusta loppuun aina suunnitteluvaiheesta loppura-

portointiin asti. Hyvä projektipäällikkö on sitoutunut tehtäväänsä eikä anna omien mieltymysten 

vaikuttaa päätöksiin, vaan tekee tapahtumaan vaikuttavat päätökset parhaaksi katsomallaan ta-

valla tavoitteiden saavuttamiseksi. Projektipäällikön tehtäviin kuuluu innostaa ja kannustaa myös 

muita tapahtuman onnistumiseksi. (Vallo ym. 2016, 267.) 

Suuremmissa projekteissa on hyvä valita projektiryhmä, joka toimii projektipäällikön alaisuu-

dessa. Tämä ryhmä auttaa projektipäällikköä tapahtuman toteutuksessa ja järjestelyissä. Projek-

tiryhmään voi kuulua myös yhteistyökumppaneita tai ihmisiä tapahtumatoimistosta tai alihankki-

jaorganisaatiosta. (Vallo ym. 2016, 271.) Näin tapahtumaan ja sen toteutukseen saadaan heidän-

kin näkökulmaansa ja osaamistaan.  

Tapahtumista ja niiden läpiviemisestä ei pidä unohtaa myöskään tapahtuman vastuuhenkilöä. 

Vastuuhenkilö luo parhaimmillaan käsinkosketeltavan tunnelman yleisön ja tapahtuman toteu-

tuksen välille. Isännät antavat myös tapahtumalle ja järjestävälle organisaatiolle kasvot, joten ta-

pahtumaisäntää valittaessa on hyvä ajatella myös näitä asioita ja valita henkilö niin, että hän ko-

kee tehtävänsä hänelle luonnolliseksi ja sitoutuu tehtäväänsä. (Vallo ym. 2016, 274-275.) 
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5 Case-tapahtumien pääaiheet ja teemojen taustaa 

Tähän opinnäytetyöhön liittyvien tapahtumien aiheina olivat testamentti, edunvalvonta ja edun-

valvontavaltuutus. Nämä asiat sekoitetaan hyvin usein, joten siksi nämä aiheet valikoituivat ta-

pahtumien teemoiksi. Seuraavissa luvuissa käydään läpi testamenttia, edunvalvontaa ja edunval-

vontavaltuutusta sekä niiden liittymistä pankin asiakasprosessiin.  

5.1 Edunvalvontavaltuutus ja edunvalvonta osana pankin asiakasprosessia 

Edunvalvonta ja edunvalvontavaltuutus ovat molemmat pankkimaailmassa jokapäiväisiä asioita, 

joiden kanssa toimitaan ja ohjeistetaan ihmisiä. Sekä edunvalvonta että edunvalvontavaltuutus 

vahvistetaan maistraatin kautta. Maistraatti vahvistaa edunvalvontavaltuutusvaltakirjan tai mää-

rää edunvalvojan. Kun jompikumpi vahvistus on saatu maistraatista, tulee se toimittaa pankkiin. 

Edunvalvoja tai edunvalvontavaltuutettu saavat pankista asiakasta koskevat tiedot ja heille lisä-

tään käyttöoikeudet toiveiden ja ohjeistuksien mukaan. Edunvalvojalla on tarkempi toimiminen 

pankin ja maistraatin kanssa, koska hän joutuu tekemään vuosittain ilmoitukset edunvalvottavan 

tileistä maistraatille. Edunvalvontavaltuutuksessa tämä on joustavampaa ja vuosi-ilmoituksia ei 

tarvitse tehdä, vaikka onkin hyvä säilyttää kaikki kuitit ja tositteet tilitapahtumista. (Taloustaito 

2017) 

Edunvalvonnan kohteena voi olla ihan minkäikäinen ihminen tahansa ja silloin hänen pankkiasi-

oistaan päättää edunvalvoja. Edunvalvonta on raskaampi prosessi kuin edunvalvontavaltuutus ja 

silloin edunvalvottavalla ei ole itsellä valtaa määrätä omista pankkiasioita, eikä hän voi hoitaa niitä 

muutoin kuin mitä hänen edunvalvojansa on määrittänyt. Usein näissä asioissa edunvalvottavalla 

on ainakin kaksi tiliä ja toiseen niistä hänelle annetaan käyttöoikeus, jonka kautta hän saa hoitaa 

asioitaan. Edunvalvoja huolehtii edunvalvottavalle tälle tilille käyttörahat esimerkiksi viikoittain 

tai muutaman päivän välein. (Taloustaito 2017) 

Edunvalvontavaltuutus on joustavampi vaihtoehto niin pankkitoiminnassa kuin muutoinkin. Siinä 

ihminen itse saa valtuuttaa valtakirjalla, että kuka hoitaa hänen asioitaan ja missä mittakaavassa, 

kun hän ei ole enää itse niitä kykenevä hoitamaan. Kun tämä aika koittaa ja maistraatti on vahvis-

tanut valtakirjan, pääsee valtuutettu hoitamaan asianomaisen asioita hänen tahtonsa mukaan. 

Erona tässä edunvalvontaan on myös se, että tämä ei poista valtuuttajan oikeutta hoitaa myös 

itse omia asioitaan siinä määrin, kun hän on niitä kykenevä hoitamaan. (OP Ryhmä 2019) 
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Edunvalvontavaltuutus  

Edunvalvontavaltuutusta koskeva laki (648/2007, EVVL) astui voimaan 1.11.2007. Tällä haluttiin 

hillitä edunvalvonnan kasvua ikäluokkien ikääntyessä sekä suojella ihmisiä väärinkäytöksiltä siinä 

vaiheessa, kun itsellä toimintakyky heikkenee. (Mäki-Petäjä-Leinonen 2013, 171.) 

Edunvalvontavaltuutus rinnastuu edunvalvojan määräämiseen, mutta siinä on olennaisena erona 

se, että se on henkilön oma tahdonilmaisu siitä kuka saa hoitaa hänen asioitaan, kun hän ei itse 

siihen enää kykene. Edunvalvontavaltakirjan voi tehdä henkilö, joka on 18 vuotta ja joka ymmär-

tää valtakirjan laatimisen merkityksen. (Antila 2007, 1, 33.) Tärkeää on, että edunvalvontavalta-

kirja tehdään hyvissä ajoin, kun ihminen vielä ymmärtää valtakirjan tarkoituksen ja sisällön. Esi-

merkiksi siinä tapauksessa, jos ihmisellä on liian pitkälle edennyt muistisairaus, valtakirjaa ei voida 

enää tehdä. (Muistiliitto ry 2017) 

Edunvalvontavaltuutus on valtakirja, jolla ihminen voi varautua tulevaisuuteen jo hyvissä ajoin. 

Valtakirjalla ihminen määrittää henkilön, joka huolehtii hänen asioitaan, kun hän on itse kykene-

mätön hoitamaan niitä. Valtakirjan sisällön voi jokainen määrittää itse ja sen perusteella valtuu-

tettu hoitaa hänen asioitaan, kun sen aika tulee. (Muistiliitto ry 2017) Edunvalvontavaltuutettu 

on aina yksityinen henkilö toisin kuin edunvalvoja, joka voi olla maistraatin määräämä yleinen 

edunvalvoja, jota asiakas ei entuudestaan tunne. Edunvalvontavaltuutusvaltakirja tulee voimaan 

vasta sitten, kun maistraatti on sen vahvistanut. (Oikeus 2019) 

Valtuutuksen laadinnassa on muotoseikkoja, jotka täytyy ottaa huomioon. Valtuuttaja valitsee 

henkilön tai henkilöt, jotka voivat hoitaa hänen asioitaan, kun hän ei itse siihen kykene. Yleensä 

valitaan valtuutettu ja varavaltuutetut juuri siltä varalta, että jos ensisijainen valtuutettu on itse 

kykenemätön hoitamaan asioita, astuu varavaltuutettu hoitamaan niitä. Valtuutettujen täytyy 

suostua tehtävään, jotta valtakirja on pätevä. Valtuuttaja määrittää valtakirjassa ne asiat, joita 

valtuutus koskee. Kun valtakirjaa allekirjoitetaan, täytyy läsnä olla kaksi esteetöntä todistajaa, 

jotka todistavat valtuuttajan allekirjoituksen oikeaksi. Tämän jälkeen todistajat todistavat allekir-

joituksellaan valtakirjan. (Oikeus 2019) 

Kun valtakirja halutaan asettaa voimaan, on se toimitettava maistraattiin yleensä lääkärintodis-

tuksen kanssa, jonka jälkeen maistraatti vahvistaa sen ja valtuutettu on vapaa hoitamaan valtuut-

tajan asioita. Maistraatti pyytää myös tässä yhteydessä luettelon niistä varoista ja veloista, joita 

valtuutettu saa hoitaa. (Maistraatti 2019) Valtuuttaja voi määrittää valtakirjassa myös niin, että 
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valtuutetun holhoustoimilain säännöksien mukaan toimitettava määräajoittain selvitys talouteen 

liittyvien asioiden hoidosta. (Oikeus 2019)  

Edunvalvonta 

Sana edunvalvonta mielletään yleensä vanhojen ihmisten asiaksi. Pitää kuitenkin muistaa, että 

esimerkiksi lapsilla edunvalvojia ovat yleensä vanhemmat ja ihan kaiken ikäiset voivat olla edun-

valvonnassa. Jos katsotaan, että ihminen ei ole kykenevä huolehtimaan omista asioistaan on hän 

sitten iäkäs tai vaikka jokin sairaus on vaikuttanut toimintakykyyn, määrätään hänelle yleensä 

edunvalvoja ikään katsomatta. (Oikeus 2019) Yleistä on myös, että ihmiselle joudutaan määrää-

mään edunvalvoja, jos hän on joutunut velkakierteeseen eikä pysty itse selviämään ja huolehti-

maan raha-asioistaan. Edunvalvonta voi siis koskettaa hyvin laajaa joukkoa ihmisiä. (Tornberg & 

Kuuliala 2015, 4.) 

Edunvalvojan määrää maistraatti tai tuomioistuin. Edunvalvontaa voi hakea ihminen itse tai ha-

kemuksen voi tehdä myös toinen henkilö. Edunvalvonnan tarve selvitetään tarkasti maistraatin 

toimesta mm. haastattelemalla niin henkilöä itseä kuin lähiomaisia sekä lääkärinlausunnon pe-

rusteella. Tarvittaessa maistraatti voi pyytää myös pankeilta, sosiaalitoimelta, ulosottoviranomai-

silta tai vaikka asiakkaan hoitohenkilökunnalta lausuntoa selvittääkseen edunvalvonnan tarvetta. 

Haastattelun tarkoituksena on myös selvittää, määrätäänkö asiakkaalle yleinen edunvalvoja vai 

jokin läheinen ihminen edunvalvojaksi. (Maistraatti 2019) 

Hyvin usein edunvalvoja joudutaan määräämään muistisairaalle ihmiselle, mutta pitää kuitenkin 

muistaa, että se on viimeinen keino ihmisen etujen turvaamiseksi. Edunvalvojan tehtäviin kuuluu 

sekä taloudellisista asioista huolehtiminen että muu huolenpito niin hoidon kuin muunkin elämi-

sen suhteen. (Muistiliitto ry 2017)  

Edunvalvoja on ns. tilivelvollinen maistraatille, koska maistraatin velvollisuus on valvoa henkilön 

perusoikeuksien toteutuminen edunvalvonnassa. Maistraatti valvoo edunvalvojan toimintaa Hol-

houstoimilain 46§ mukaan. Valvonta voi olla ennakoivaa- tai jälkikäteisvalvontaa. Ennakoivassa 

valvonnassa maistraatti voi vaatia edunvalvojalta hoitosuunnitelmaa sekä maistraatti voi tässä 

tapauksessa myös neuvoa ja ohjeistaa edunvalvojaa toimissaan. Jälkikäteisvalvonta on vuosittain 

toimitettavaa tilintarkastusvalvontaa, jolloin edunvalvoja toimittaa tilit ja kuitit maistraatille tar-

kastettavaksi. (Tornberg 2015, 571-572.)  
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5.2 Testamentti 

Testamenttia pidetään ihmisen ”viimeisenä tahtona”. Sen laatiminen on jokaisen yksityisasia ja 

sen sisältöä ei tarvitse eläessään saattaa muiden tietoon, ellei niin halua. Testamentti voidaan 

aina perua tai sitä voidaan muuttaa, mutta aina viimeisin jää voimaan. Testamenttia tehdessä 

täytyy kuitenkin muistaa, että toista ihmistä sitä ei voida valtuuttaa tekemään vaan se täytyy 

tehdä aina henkilökohtaisesti. Testamentin tekijän on oltava täysi-ikäinen henkilö, joka riittävässä 

määrin ymmärtää tekemänsä asiakirjan tarkoituksen ja sisällön. Siksi onkin tärkeää tehdä testa-

mentti ajoissa vielä, kun ymmärtää asiat ja oma terveydentila on siinä määrin kohdillaan. Testa-

mentti tulee voimaan, sillä hetkellä, kun ihminen kuolee hänen sen hetkisellä omaisuudellaan. On 

muistettavaa, että kaikilla rintaperillisillä on oikeus vaatia perinnöstä lakiosa, vaikka heitä ei olisi 

testamentissa mainittu. Testamentti on pätevä vain silloin, jos se on tehty määrättyä menettely-

tapaa noudattaen ja se on allekirjoitettu niin tekijän kuin kahden esteettömän todistajan läsnä 

ollessa. (Norri 2017, 93, 99.) 

Testamentteja on monenlaisia ja ne voivat poiketa sisällöllisesti toisistaan.  Yleisimpiä testament-

teja ovat keskinäiset testamentit sekä hallintaoikeus-, omistusoikeus- ja käyttöoikeustestamentit, 

joita käytetään myös puolisoiden keskinäisissä testamenteissa. On olemassa myös hätätilatesta-

mentti, jota voidaan käyttää vain viimeisessä hädässä ja joka voidaan ottaa myös suullisesti kah-

den todistajan läsnä ollessa. (Norri 2017, 116, 120, 160.)  
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6 Asiakastapahtumien toteutus 

Opinnäytetyön toiminnallisena osuutena oli testamentti- ja edunvalvontavaltuutus infotilaisuuk-

sien järjestäminen Ylä-Kainuun Osuuspankin asiakkaille sekä Puolangalla että Suomussalmella. Ti-

laisuuksien suunnittelut alkoivat kevättalvella 2019 ja toteutus tapahtui syyskuussa 2019. Pankin 

henkilökunnasta koottiin muutaman ihmisen suunnittelutoimikunta, joka suunnitteli ja toteutti 

hyvin pitkälti molemmat tapahtumat.  

6.1 Asiakastapahtuman tavoite ja viesti 

Tapahtumien tavoitteena oli kehittää pankin lakipalveluiden tunnettavuutta tapahtumien järjes-

tämisen kautta. Näillä tilaisuuksilla haettiin pankille asiakassuhteiden syventämistä ja asiakkaiden 

sitouttamista yhä enemmän pankin palveluihin. Yksi tavoitteista oli arvon tuottaminen asiakkaille, 

jota lähdettiin rakentamaan jo tapahtuman teemoja mietittäessä. Tapahtumien aihekokonaisuu-

det haluttiin asettaa niin, että asiakkaat saisivat tapahtumista mahdollisimman paljon hyötyä ja 

käyttäisivät tätä kautta pankin lakipalveluita. Tämä on molemminpuolista arvontuottamista ja 

pankille bisneksen tekemistä ja brändin vahvistamista.  

Tapahtumilla haettiin pankille kilpailuetua niin Puolangalla kuin Suomussalmella. Molemmilla 

paikkakunnilla osuuspankki on ainoa jäljellä oleva kivijalkapankki, joten tätä kilpailuetua haluttiin 

vahvistaa tuomalla myös uudet palvelut esille molemmilla paikkakunnilla. Puolangalla ongelmaksi 

on noussut myös puuttuneet lakipalveluiden tarjoajat, joten nämä pankin uudet palvelut ovat 

hyvin odotettuja. Tavoitteena oli saada mahdollisimman laaja kuulijajoukko paikalle, jolloin saa-

taisiin tuotua esille pankin laajaa osaamista myös lakipalveluissa. Tapahtumien kautta haluttiin 

viestiä erittäin tärkeistä asioista ja nostaa näitä yhä enemmän ihmisten tietouteen. Tapahtumille 

asetettiin pienoiset toiveet osallistujamäärien suhteen, koska tiedettiin niiden olevan todella odo-

tettuja. Puolangalle osallistujamäärän tavoitteeksi asetettiin 20 henkilöä ja Suomussalmelle 100 

henkilöä.  
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6.2 Asiakastapahtumien lähtökohdat ja kohderyhmät 

Ylä-Kainuun Osuuspankin lakipalveluiden tunnettavuuden kehittämisen suunnittelu lähti käyntiin 

kevättalvella 2019. Haluttiin tuoda uusia lakipalveluita ja laajempaa palveluvalikoimaa esille ja 

sitä kautta sitouttaa asiakkaita yhä enemmän pankin toimintaan. Tilaisuuksien aiheiksi valittiin 

niin asiakkaiden kuin pankinkin kannalta tärkeät aiheet tilaisuuksien teemoiksi. Testamentti ja 

edunvalvontavaltuutusasiat ovat tärkeitä ja suurille ikäluokille juuri ajankohtaisia, joten nämä va-

likoituivat tilaisuuksien aiheiksi. 

Suunnitteluvaiheen yksi tärkeimmistä asioista oli kohderyhmän rajaaminen. Testamentista ja 

edunvalvontavaltuutuksesta oli tullut pankille paljon kyselyitä juuri vanhemmilta ihmisiltä ja juuri 

eläkeiän kynnyksellä olevilta henkilöiltä. Kohderyhmän rajausta mietittiin hyvin tarkkaan ja pää-

dyttiin rajaamaan se 45-75 vuotiaisiin. Tärkeimmäksi kohderyhmäksi rajattiin 45-60 vuotiaat, 

jotta ihmiset hoitaisivat tällaiset asiat jo hyvissä ajoin kuntoon vielä ennen eläkeikää. Liian usein 

testamentti ja edunvalvontavaltuutus jätetään tehtäväksi myöhäisemmälle iälle ja usein se on jo 

liian myöhäistä.  

Asiakastapahtumien suunnittelu jatkui ajankohtien valitsemisella ja sillä, oliko tarkoitus järjestää 

tilaisuudet pankin molemmilla paikkakunnilla vai järjestetäänkö yksi tilaisuus Suomussalmella. 

Tällöin Puolangalta olisi järjestetty kuljetus Suomussalmen tapahtumaan ja katsottiin parhaaksi 

järjestää tapahtumat molemmilla paikkakunnilla, jotta kulkeminen toiselle paikkakunnalle ei ra-

jaisi osallistujia pois. Tuolloin kevättalvella tilaisuuksien ajankohdiksi määriteltiin syyskuu 2019 ja 

tämä tarkentuikin myöhemmin loppukeväästä niin, että Puolangan tapahtuma järjestettiin keski-

viikkona 11.9.2019 ja Suomussalmen tapahtuma torstaina 12.9.2019. Tapahtumien ajankohtaa 

mietittiin asiakasnäkökulmasta ja siitä, miten tämä tavoittaisi mahdollisimman monet. Syyskuun 

alku valikoitui sillä perusteella, että kesälomat ovat jo ohi ja ihmiset ovat enemmän kotona, mutta 

syksytyöt eivät ole vielä kovin ajankohtaisia. Tapahtumat haluttiin järjestää iltatapahtumina, jotta 

tämä mahdollistaisi mahdollisimman monen osallistumisen. 

Ajankohtien päättämisen jälkeen valittiin tilat, missä tapahtumat järjestettäisiin. Suomussalmella 

tilaisuus päätettiin järjestää Teatteri Retikassa ja sinne tehtiinkin tilavaraus jo kesän alussa. Puo-

langan tapahtumapaikaksi valikoitui pankin kokoustilat. Tilavarauksia suunniteltaessa tehtiin 

myös suunnitelmaa tapahtumien kestoista, jotka arvioitiin noin kahden tunnin mittaisiksi klo 18-

20 välille. Toki tilaisuuksien valmistelut piti aloittaa paikan päällä jo aiemmin päivällä. 
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Tilaisuuksiin suunniteltiin tarjottavaksi pientä cocktail-tyylistä iltapalaa, joten kutsuihin laitettiin 

ennakkoilmoittautumiset. Tarjoilut tilattiin paikallisilta pitopalveluyrittäjiltä, joita pankki oli myös 

aiemmin käyttänyt muissa tilaisuuksissa. Suomussalmen tapahtumassa Ravintola Seurahuone 

olisi hoitamassa tarjoilut myös paikan päällä, koska osallistujamäärä oli arvioitu hyvin suureksi.  

Suunnitteluvaiheessa kartoitettiin myös pankin henkilökunnan osallistuminen tilaisuuksiin sekä 

tilaisuuksien esiintyjät. Tilaisuuksien esiintyjiä ei lähdetty etsimään muualta, koska pankilta itseltä 

löytyi nyt vankka tietotaito lakiasioista pankkilakimiehen palkkaamisen jälkeen. Tilaisuuksien ter-

vetulopuheenvuorot suunniteltiin Puolangalle pankinjohtaja Antti Wallenbergille ja Suomussal-

melle toimitusjohtaja Eija Sipolalle. Myös toimihenkilöistä tapahtumiin osallistuisi vain muutama 

henkilö, jotta tilaisuudet saataisiin pysymään tehokkaina myös liiketoiminnallisesti.  

Pienimuotoisen palautekyselylomakkeen (Liite 1) laadinta määriteltiin elokuulle sekä markki-

nointi päätettiin aloittaa samoihin aikoihin heti kesälomien jälkeen verkkoviestien ja mainosten 

suunnittelulla ja toteutuksella.  

6.3 Asiakastapahtumien markkinointi  

Tapahtumien markkinoinnin suunnittelu ja toteutus alkoivat tarkemmin kuukausi ennen tapahtu-

mia elokuussa 2019. Markkinointiin haluttiin panostaa, koska sen onnistuminen varmistaisi tilai-

suuksien onnistumisen, kilpailuedun varmistamisen ja kasvavan liiketoiminnan. Markkinoinnin 

suunnittelu aloitettiin kartoittamalla markkinointikanavat. Pääkanaviksi muodostuivat paikallis-

lehdet, verkkoviestit ja sosiaalinen media. Kun nämä oli päätetty, alkoi mainosten ja verkkovies-

tien suunnittelu ja aikataulutus. 

Kutsujen lähettäminen aloitettiin verkkoviesteillä, jotta nämä ehtisivät saavuttaa mahdollisim-

man monen verkkopankinkäyttäjän. Aluksi tehtiin poiminta Profi-ohjelmalla (ohjelma, jolla voi-

daan tehdä erilaisia rajattuja hakuja eri kriteerejä käyttäen) niistä henkilöistä, joille verkkoviestit 

lähetetään. Poimintaan rajattiin ikähaarukaksi 45-75 vuotiaat yksityisasiakkaat, jotka käyttävät 

verkkopankkia ja ovat oikeustoimikelpoisia. Poiminnan määrityksen jälkeen muotoiltiin hyvin sel-

keä kutsu, joka lähetettiin pankin keskitettyyn palveluun poiminnan tietojen kanssa. Keskitetty 

palvelu hoiti verkkoviestien lähettämisen Profi-poiminnan määrityksen pohjalta, koska tällainen 

suurempi kohdennettu lähettäminen ei pankin järjestelmistä suoraan onnistu.  
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Verkkoviestien lähettämisen jälkeen alkoi lehtimainosten ja sosiaalisen median mainosten suun-

nittelu. Mainoksissa ei käytetty valmiita OP Ryhmän pohjia, vaan niistä haluttiin tehdä enemmän 

paikalliset. Tästä syystä mainoksien kuvissa esiintyivät pankin uusi pankkilakimies Alina Särkelä ja 

edunvalvontavaltuutuksia tekevä johdon assistentti Jaana Mustonen, jotka toimivat myös tilai-

suuksien puhujina. Koska tilaisuudet toteutettiin kahdella paikkakunnalla, joissa molemmilla on 

omat paikallislehdet, Puolanka-lehti ja Ylä-Kainuu-lehti, tehtiin molempiin lehtiin omat mainokset 

(Liitteet 2-3). Nämä julkaistiin kahteen kertaan viikon välein juuri ennen tapahtumia. Ilmoitukset 

haluttiin kohdentaa mahdollisimman lähelle tapahtumaa, mutta viimeiset julkaisut jouduttiin lait-

tamaan edellisviikon loppupuolelle, koska tilaisuuksiin oli ilmoittautumiset viimeistään maanan-

taina 9.9.2019 tarjoilujen varmistamiseksi. Sosiaaliseen mediaan jaettiin ilmoituksia myös In-

stagramin sekä Facebookin kautta, jonne tehtiin myös Ylä-Kainuun Osuuspankin sivuille tapahtu-

makutsut.  

Tilaisuuksien markkinointi haluttiin varmistaa mahdollisimman laajasti juuri kohderyhmiä ajatel-

len, joten myös paikallisille eläkeyhdistyksille lähetettiin sähköpostina kutsut tilaisuuksiin. Tilai-

suuksia esiteltiin myös Suomussalmen Eläkeliiton tapahtumassa, jossa pankki oli esittelemässä 

muita palveluitaan. Lehti- ja sosiaalisen medianmainosten lisäksi laadittiin esite pankin lakipalve-

luista (Liite 4) sekä uusittiin pankin yhteystietolomake (Liite 5). Myös näitä jaettiin pankin tiloissa 

ja asiakastapaamisissa. 

6.4 Asiakastapahtumien sisältö ja ohjelma 

Tapahtumien sisältö viitoitti lähtökohdat tapahtumien suunnittelulle. Oli selvää, että haluttiin 

tehdä rento, mutta tietopohjainen tilaisuus molemmille paikkakunnille, joissa käytäisiin läpi pää-

piirteittäin testamentti, edunvalvonta ja edunvalvontavaltuutus. Tilaisuuksissa tarjoiltiin pientä 

cocktail-tyylistä iltapalaa tilaisuuksiin osallistujille. Tarjoiluita jouduttiin miettimään tarkoin, 

koska osallistujamäärät olivat hyvin suuret. Myös tilat, joissa tilaisuudet järjestettiin, asettivat 

omat haasteensa suurelle osallistujajoukolle. Alkuun suunniteltiin alkumaljat ja tervetulopuheet 

yhteiseksi kokonaisuudeksi ja vasta tilaisuuden jälkeen cocktail-tarjoilut. Alkumaljoista jouduttiin 

kuitenkin luopumaan ja tarjoilut siirrettiin tilaisuuksien alkuun, jotta suuri osallistujamäärä ei tuk-

kisi tarjoiluita vaan menisi sulavasti tarjoiluiden jälkeen salinpuolelle istumapaikoille. Tämä linjaus 

tehtiin vielä edellisellä viikolla, kun saatiin varmistus osallistujamääristä. 
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Tarjoilujen jälkeen siirryttiin istumaan ja samalla jaettiin yleisölle jo valmiiksi palautekysely- ja ar-

vontalomakkeet (liite 6) sekä lakipalveluiden esite ja pankin toimihenkilöiden yhteystiedot. Puo-

langalla tervetulopuheen piti pankinjohtaja Antti Wallenberg ja Suomussalmella pankin toimitus-

johtaja Eija Sipola. Tervetulopuheissa molemmat halusivat painottaa pankin uusia lakipalveluita 

ja sitä, kuinka kysyttyjä nämä palvelut ovat olleet, ja kuinka pankki haluaa vastata asiakkaidensa 

toiveisiin. Illan teemoja käsittelivät pankkilakimies Alina Särkelä sekä johdon assistentti Jaana 

Mustonen. Tiiviin ja kattavan paketin ohella yleisöllä oli myös mahdollisuus kysymyksiin. Ohjelma 

kesti noin 1,5 tuntia kysymyksineen ja tämän jälkeen yleisöllä oli vielä mahdollista tulla esittä-

mään kysymyksiä Alinalle ja Jaanalle henkilökohtaisesti sekä varaamaan aikaa asiakastapaami-

seen. Samalla kun yleisö alkoi poistua tapahtumapaikalta, kerättiin heiltä palautteet ja arvontalo-

makkeet erillisiin laatikoihin. Osallistujia houkuteltiin vastaamaan kyselyyn K-Ryhmän 50€ lahja-

kortin voimin, jonka arvonnat suoritettiin tilaisuuksien jälkeen. Voittajille ilmoitettiin henkilökoh-

taisesti seuraavana päivänä. 

Alla on kuvin dokumentoitu tilaisuuksien tapahtumia ja kulkua. 

 

Kuva 2. Pankinjohtaja Antti Wallenberg avaamassa Puolangan tilaisuutta. 
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Kuva 3. Puolangan tilaisuuden yleisöä. 

Suomussalmella tilaisuus oli suuremmassa mittakaavassa ja siksi siihen pyydettiin apuvoimia. Tar-

joilut hoiti Ravintola Seurahuoneen henkilökunta, joka myös somisti tilat yhdessä Teatteri Retikan 

henkilökunnan kanssa. Torstaipäivänä kävimme varmistamassa myös tekniikan toimivuuden ja 

katsoimme mikrofonien käytön. Samalla toimitimme pankin mainosviirit ja muut mainosmateri-

aalit tapahtumapaikalle. Suomussalmen tapahtuma toteutettiin samalla kaavalla kuin Puolangan, 

mutta sillä eroavaisuudella, että avauspuheen piti pankin toimitusjohtaja. Myös tästä tilaisuu-

desta kerättiin palaute ja vastanneiden kesken arvottiin lahjakortti.  

Kuvissa 4.-7. on Suomussalmen tilaisuudesta kerättyä kuvamateriaalia illan tapahtumien kulusta. 
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Kuva 4. Suomussalmen tilaisuuden tarjoilua. 

 

Kuva 5. Toimitusjohtaja Eija Sipola avaamassa Suomussalmen tilaisuutta. 
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Kuva 6. Suomussalmen tilaisuuden yleisöä Teatteri Retikassa. 

 

Kuva 7. Suomussalmen tilaisuuden arvonta. Kuvassa Jaana Mustonen ja Tiia Kemppainen. 
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Tilaisuuksien jälkihoitona voidaan mainita asiakasyhteydenotot, joita saatiin runsaasti arvontalo-

makkeiden mukana. Yhteydenottopyyntöjen jättäjiä oli kaikkiaan 63 henkilöä, joista osalla oli yh-

teydenottopyyntö useammasta aiheesta. Näitä asiakkaita on tilaisuuksien jälkeen kontaktoitu ja 

suurimmalle osalle tästä on tehty jo ajanvaraus lakipalveluiden puolelle. Edunvalvontavaltuutuk-

sesta oli kiinnostuneita yhteensä 38 henkilöä ja testamenttiasioista 33 henkilöä. Muista pankin 

palveluista tuli myös muutamia yhteydenottopyyntöjä ja näillekin asiakkaille on soitettu ja sovittu 

mahdollinen ajanvaraus. 
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7 Tapahtumien onnistumisen arviointi 

Opinnäytetyö on toiminnallinen projektityö, joten sen onnistumista arvioidaan asiakastapahtu-

mien onnistumisen kautta ja niistä saadun palautteen pohjalta. Asiakastapahtumien onnistumi-

seen vaikutti teoriataustaan perehtyminen asiantuntijapalveluiden ja niiden markkinoinnin kuin 

ennen kaikkea markkinoinnillisen tapahtuman järjestämisenkin kautta. Tapahtumien sisällön teo-

riataustaan perehtyminen oli myös tärkeää, vaikka tilaisuuksien esiintyjät olivatkin lakipalvelui-

den asiantuntijoita. Onnistumisen arvioinnissa käytetään palautekyselyjen lisäksi myös raportteja 

ajanvarauksien muutoksesta kuukausi ennen ja kuukausi jälkeen tapahtumien järjestämisen. Yh-

tenä onnistumisen mittarina käytetään tapahtumien osallistujamääriä ja niihin asetettuja tavoit-

teita.  

7.1 Palautekyselyn tulokset 

Palautekyselyt olivat yksi tärkeimmistä mittareista tapahtumien onnistumisen arvioinnissa. Niistä 

kerätty aineisto ja tulokset (liite 7) on tilastoitu taulukoin (liite 8) ja esitetään graafisessa muo-

dossa onnistumisen arvioinnissa. Raportoinnissa keskitytään myös aineiston esittämisen lisäksi 

niiden tulosten pohdintaan ja vertailuun.  

Markkinoinnin onnistuminen 

Palautekyselyissä kysyttiin osallistujilta, mistä he saivat tiedon tilaisuuksien järjestämisestä. Tällä 

haettiin tietoa siitä, oliko markkinointi onnistunut ja mitkä markkinointikanavat olivat tehokkaim-

mat tällaiselle kohderyhmälle näillä teemoille.  

Palautekyselyn perusteella laaditut kuvat 8. ja 9. kuvaavat palkkikaavion muodossa paikkakunnit-

tain markkinointikanavien toimivuuden. Niiden perusteella voidaankin todeta, että ainakin tämän 

tilaisuuden paras tavoitettavuus oli paikallislehtien kautta. Puolangan tilaisuuteen osallistujat oli-

vat saaneet tiedon pääosin lehdestä, mutta Suomussalmen tilaisuuden osallistujissa oli jo huo-

mattavasti suurempi hajonta myös muihin markkinoinnin kanaviin. Tämä on todella hienoa huo-

mata, että kaikki se muu markkinointityö tapahtumien ympärillä ei ollut turhaa, vaan sai ihmisiä 

laajemmalla rintamalla mukaan tapahtumiin. 
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Kuva 8. Puolangan tilaisuuden markkinointikanavien tavoitettavuus. 

 

Kuva 9. Suomussalmen tilaisuuden markkinointikanavien tavoitettavuus. 

Tilaisuuksien markkinointi onnistui odotettua paremmin ja tavoitti juuri oikeat kohderyhmät. Mo-

lempien paikkakuntien tilaisuudet olivat täynnä odotettua nopeammin, ja tämä saikin meidät 

miettimään jo uusien tilaisuuksien järjestämistä mahdollisesti jo ensi vuodelle, jotta kaikki haluk-

kaat pääsisivät osallistumaan.  
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Osallistujamäärät  

Tapahtumien kohderyhmää mietittiin tarkkaan ja se päätettiin rajata 45-75 vuotiaisiin henkilöi-

hin. Palautekyselyn mukaan ja siitä tehtyjen palkkikaavioiden perusteella rajaus onnistuikin to-

della hyvin ja kohderyhmä saatiin hyvin aktivoitua paikalle. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 238 

henkilöä, joista 52 osallistui Puolangan tapahtumaan ja 186 Suomussalmen tapahtumaan. Palau-

tekyselyyn vastanneita oli yhteensä 212 henkilöä, jonka perusteella kyselyn vastausprosentiksi 

saatiin 89%. Vastanneista noin 2/3 oli naisia ja 1/3 miehiä. Myös paikkakunnittain tämä jakautui 

hyvin samoissa suhteissa. Voidaan siis todeta, että naiset ovat mahdollisesti aktiivisempia hoita-

maan tällaiset asiat kuntoon tai ainakin haluavat enemmän tietoutta näistä asioista. Jakauma on 

esitetty alle palkkikaavion muodossa kuvassa 10.  

 

Kuva 10. Tapahtumien osallistujamäärät paikkakunnittain ja sukupuolittain. (n=51 Puolanka) ja 

(n=161 Suomussalmi) 

Alla olevasta kuvasta 11. pystyy huomaamaan, että suurin osallistujamäärä tuli 56-75 vuotiaista 

henkilöistä, mikä oli aivan odotettavaa. Hajontaa ei paikkakuntien välillä ollut kovin paljoa osal-

listujamääriin nähden. Havaittavissa kuitenkin oli, että Suomussalmella 66-75 vuotiaiden osuus 

oli suurempi kuin Puolangalla. Puolangalla tämä 56-75 vuotiaiden osallistujienjoukko jakautui 

melkein puoliksi 56-65 vuotiaiden ja 66-75 vuotiaiden kesken.  
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Kuva 11. Tapahtumiin osallistujien ikäjakauma paikkakunnittain. (n= 51 Puolanka) ja (n=161 Suo-

mussalmi) 

Tapahtumien sisällön ja ohjelman onnistuminen 

Palautekyselyillä haettiin vastausta myös tilaisuuksien asiakasodotusten täyttymisestä. Vaikka ti-

laisuuksien rungot olivat molemmilla paikkakunnilla samanlaiset, olivat tilat, joissa tapahtumat 

järjestettiin hyvin erilaiset. Tästä tulikin palautetta puolin ja toisin. Suomussalmen tiloja ja äänen-

toistoa kehuttiin, kun taas Puolangan tilat koettiin liian pieniksi ja kuuluvuus huonoksi. Tästä on-

kin hyvä ottaa opiksi seuraavia tilaisuuksia järjestettäessä. 

Asiakaspalautteista tehtyjen pylväskaavioiden perusteella palautteet olivat kuitenkin todella hy-

viä ja palkitsevia. Asiakkaiden odotukset tilaisuuksien suhteen täyttyivät todella hyvin molemmilla 

paikkakunnilla, ja Suomussalmella oli havaittavissa suuremmin erinomaista odotusten täytty-
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Kuva 12. Puolangan tilaisuuden asiakasodotusten täyttyminen asiakasnäkökulmasta. (n=51) 

 

Kuva 13. Suomussalmen tilaisuuden asiakasodotusten täyttyminen asiakaskasnäkökulmasta. 

(n=160) 

Tilaisuuksien ohjelmasta saatu palaute oli myös hyvää ja vaikka molemmilla paikkakunnilla oli sa-
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set. Kuvien 14. ja 15 pylväskaavioista voi havaita, että Suomussalmella yli kolmannes koki tilaisuu-

den ohjelman jopa erinomaiseksi. Puolankalaisten hieman huonompaan arvosteluun saattoi vai-

kuttaa Puolangan tilat näkyvyydeltään ja kuuluvuudeltaan. Saimme tästä sanallista palautetta 

(liite 9), mikä oli osakseen ihan oikeudenmukaista ja otamme tästä opiksemme.  

 

Kuva 14. Puolangan tilaisuuden ohjelman onnistuminen asiakasnäkökulmasta. (n=51) 

 

Kuva 15. Suomussalmen tilaisuuden ohjelman onnistuminen asiakasnäkökulmasta. (n=160) 
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Asiakastapahtumien tavoitteiden ja viestinnän onnistuminen 

Tapahtumien tavoitteena oli asiakassuhteiden syventäminen ja sitä kautta asiakkaiden sitoutta-

minen. Näiden asiakaskontaktien kautta tulisi molemmin puolista hyötyä, pankille palveluiden 

tarjonnan kautta syntyvää myyntiä ja asiakkaille asiakashyötyä saaduista palveluista. Tilaisuuksien 

järjestämisen kautta haettiin myös brändin vahvistamista ja kilpailuetua molemmilla paikkakun-

nilla. Aihekokonaisuudet ja tietopohja haluttiin asettaa tilaisuuksiin niin, että asiakas kokee saa-

vansa tilaisuudesta mahdollisimman paljon hyödyllistä tietoa ja on sitä kautta valmis tekemään 

testamentin ja edunvalvontavaltuutuksen pankin palveluita käyttäen.  

Palautekyselyjen tilastoinnista laadittujen pylväskaavioiden (kuvat 16. ja 17.) perusteella asiak-

kaat saivat suurelta osin haluamaansa tietoa paljon tai jopa erittäin paljon. Tämä kertoo siitä, että 

tilaisuuksien ohjelma oli onnistunut myös sisällöllisesti ja tällaisille infotilaisuuksille oli ollut tar-

vetta.  

 

Kuva 16. Puolangan tilaisuuden asiakkaiden kokema hyöty tilaisuuden sisällöstä. (n=50) 
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Kuva 17. Suomussalmen tilaisuuden asiakkaiden kokema hyöty tilaisuuden sisällöstä. (n=160) 
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7.2 Palautekyselyn sanallinen palaute ja johtopäätökset 

Tilaisuuksien palautekyselylomakkeilla oli mahdollista antaa myös sanallista palautetta ja tätä 

mahdollisuutta käytti yhteensä 24 vastaajaa. Puolangalta sanallista palautetta antoi 7 henkilöä ja 

Suomussalmelta 17 henkilöä. Palautteista löytyi paljon kiitosta, mutta myös kehittämisehdotuk-

sia. Sanallista palautetta tarkasteltaessa voitiin huomata suoraero tapahtumapaikkojen välillä. 

Suomussalmen tapahtumasta tuli pääosin positiivista palautetta järjestelyiden, tarjoiluiden ja 

yleisen kiitoksen suhteen. Esityksen selkeydestä ja tapahtuman kokonaisuuden onnistumisesta 

saatiin myös useita kiitoksia, joista muutamia esimerkkejä alla. 

”Selkeät luennoitsijat” 

”Hyvä kokonaisuus ja selkeä esitys.” 

”Asiat esitettiin selkeästi ja ymmärrettävästi.” 

Puolangan tilaisuuden sanallinen palaute oli pääosin hyvin kriittistä ja tilojen toimivuudesta saa-

tiin muun muassa seuraavanlaista palautetta. 

”Äänen kuuluvuus ”heikko”, diaesityksen näkyvyys huono ja liian pienet tilat.” 

Hyvin harmillista oli, että meillä ei ollut mahdollista käyttää tässä tapauksessa suurempaa tilaa, 

jossa olisimme voineet tapahtuman toteuttaa. Näin suuri suosio tapahtumia kohtaa yllätti meidät 

ja yleisön täysin. Seuraavalla kerralla pyrimme ottamaan nämä paremmin huomioon jo suunnit-

teluvaiheessa mahdollisesti tarjoamalla useamman tilaisuuden tai etsimällä toimivammat tilat ta-

pahtumaan. 

Molemmilta paikkakunnilta tuli alla olevan esimerkin mukaisia toiveita jonkinlaisesta yhteenve-

dosta tai infopaketista, jonka osallistuja olisi saanut mukaan kotiin vietäväksi. Aiheet olivat mo-

nille vielä hieman uusia, mutta selkeästi kiinnostusta löytyy aiheita kohtaan.  

”Kalvot olisi hyvä ollut saada mukaan, koska asiaa tuli paljon ja sitä ei voi kaikkea muis-

taa.” 

Hienoa oli, että osallistujilta saatiin kuitenkin näin hyvin myös sanallista palautetta, koska tämä 

auttaa parhaiten kehittämään jatkossa järjestettäviä tilaisuuksia. Liitteestä 9 löytyy lisää sanallista 

palautetta molemmista tilaisuuksista. 
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7.3 Ajanvarausmuutokset ennen ja jälkeen tapahtumien sekä johtopäätökset 

Yhtenä tilaisuuksien onnistumisen mittarina käytettiin lakipalveluiden ajanvarauksien muutoksia 

kuukausi ennen ja kuukausi jälkeen tapahtumien. Kuukausi ennen tilaisuuksien järjestämistä ai-

kavälillä 12.8.-12.9.2019 lakipalveluiden ajanvarauksia oli yhteensä 17 kappaletta, kun taas tilai-

suuksien jälkeen aikavälillä 13.9.-13.10.2019 ajanvarauksia oli 34 kappaletta. Myös tämän aikavä-

lin jälkeen on vielä tulevia ajanvarauksia, jotka ovat tilaisuuksien kautta tulleita yhteydenotto-

pyyntöjä.  

Voidaan siis todeta, että tilaisuuksilla oli erittäin suuri vaikutus ajanvarauksien lisääntymiseen. 

Toki tilanne on tämän hetkinen ja rauhoittuu varmasti, kun kaikki tilaisuuksien yhteydenottopyyn-

töjen kautta tulleet varaukset on käsitelty. Kaikesta huolimatta tilaisuuksilla saatiin varmasti huo-

miota ja tunnettavuutta pankin lakipalveluille, joka olikin tilaisuuksien tarkoitus ja opinnäytetyön 

tavoite. 

7.4 Kehitysideat 

Ylä-Kainuun Osuuspankin testamentti- ja edunvalvontavaltuutus-infotilaisuudet järjestettiin en-

simmäistä kertaa. Tilaisuudet olivat todella suosittuja molemmilla paikkakunnilla niin Suomussal-

mella kuin Puolangallakin. Ihan näin suureen suosioon ei osattu varautua, ja tapahtumat täyttyi-

vät jo ennen ilmoittautumisajan loppumista. Saman sisältöisten tilaisuuksien järjestämistä alet-

tiinkin miettiä jo ensi vuodeksi ja mahdollisesti kevääksi 2020. Molemmilla paikkakunnilla oli niin 

suuri kysyntä, että uusia tilaisuuksia suunniteltaessa täytyy miettiä tarkoin myös tilavalinnat. 

Mahdollista on joko järjestää useampi tilaisuus samoissa tiloissa kuin aiemmin tai etsiä kokonaan 

uudet tilat tapahtumille. Suomussalmen tapahtumasta saadun palautteen perusteella Teatteri 

Retikan tilat olivat oikein toimivat ja uuden Suomussalmen tilaisuuden voisi järjestää samoissa 

tiloissa. Puolangan tapahtuman tilat eivät tosin olleet kovin toimivat kuuluvuuden ja näkyvyyden 

suhteen ja tästä tulikin useampi asiakaspalaute.  

Toinen kehitysidea voisi olla jonkinlainen tilaisuuksiin osallistujille jaettava infopaketti tilaisuuden 

aiheista. Kaikkea käytyä materiaalia ei tarvitsisi infopaketissa olla, vaan siihen voisi kerätä tär-

keimmät ja olennaisimmat asiat sekä mahdollisia aiheista usein kysyttyjä kysymyksiä. Asiat voivat 

olla monille aivan uusia ja siksi tätä toivottiin useassa sanallisessa palautteessa.  
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8 Pohdinta 

Opinnäytetyö käsitteli Ylä-Kainuun Osuuspankin lakipalveluiden tunnettavuuden kehittämistä 

testamentti- ja edunvalvontavaltuutus infotilaisuuksien järjestämisen kautta.  

Opinnäytetyön tietoperusta rakentui asiantuntijapalveluiden ja niiden markkinoinnin ympärille ja 

siihen, kuinka nämä auttavat kasvattamaan ja kehittämään asiakashyötyä ja asiakaskokemusta. 

Yhtenä tärkeänä tietoperustan aiheena oli myös tapahtumien järjestäminen sekä tapahtumien 

teemat edunvalvonta, edunvalvontavaltuutus ja testamentti. Tietoperustalla haluttiin tukea mah-

dollisimman hyvin uusien palveluiden markkinointia tapahtumien järjestämisen kautta. 

Tapahtumien suunnittelu aloitettiin kevättalvella 2019. Suunnitteluvaiheen tärkeimpiä suuntavii-

voja olivat tapahtuman järjestämiseen perehtyminen ja asiantuntijapalveluiden markkinointi. 

Näiden pohjalta oli hyvä lähteä luomaan toimivaa tapahtumarakennetta. Tapahtumilla haluttiin 

markkinoida pankin uusia lakipalveluita ja tuoda niitä tutuiksi asiakkaille sekä saavuttaa sitä 

kautta asiakashyötyä ja asiakastyytyväisyyttä. Yksi tärkeimmistä tavoitteista oli asiakkaiden si-

touttaminen yhä vahvemmin pankin palveluihin. Näillä uusilla palveluilla pankki haki myös kilpai-

luetua sekä Puolangalla että Suomussalmella tarjoamalla monipuolisempia asiantuntijapalve-

luita. Tapahtumien teemoja olivat edunvalvonta, edunvalvontavaltuutus ja testamentti. Nämä ai-

heet oli valittu huolella pankin asiakasrakenteen ja asiakastoiveiden perusteella ja niiden uskottiin 

olevan hyvin ajankohtaisia ja asiakkaisiin vaikuttavia. Tilaisuuksien teemat olivat myös ohje-

nuorana kohderyhmää ja markkinointia valittaessa. Kohderyhmän asetanta saneli myös markki-

nointikanavat ja niiden painopisteet. 

Tapahtumia lähdettiin toteuttamaan markkinoinnin kautta elokuulla 2019. Markkinoinnista ha-

luttiin tehdä asiakaslähtöistä ja juuri oikein suunnattua pankin asiakkaiden tarpeisiin. Tätä lähdet-

tiin miettimään asiakkaiden näkökulmasta ja siitä, mitä he haluavat nähdä ja mikä on heihin vai-

kuttavaa. Asiakaslähtöisyys oli hyvin sitoutuneena tapahtumien teemojen kanssa markkinointia 

suunniteltaessa. Mainoksissa käytettiin pankin omia kasvoja pankkilakimiestä Alina Särkelää ja 

johdon assistenttia Jaana Mustosta, jotka olivat myös tapahtumien pääesiintyjiä. Näillä pankin 

omilla kasvoilla pyrittiin vaikuttamaan paremmin ihmisiin. Kohderyhmät ja markkinointikanavat 

valittiin huolella ja näitä valintoja oli tukemassa vahva teoriapohja tapahtumien suunnittelusta. 

Markkinoinnin toteutuksessa käytettiin useita eri markkinointikanavia, jotta niillä tavoitettaisiin 

mahdollisimman laaja asiakaskunta. Markkinointia tapahtui muun muassa paikallislehtien, verk-

koviestinnän ja sosiaalisen median kautta.  
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Tapahtumat toteutettiin syyskuussa 2019 ja ne onnistuivat odotusten mukaisesti. Tapahtuman 

järjestämiseen liittyvien asioiden huomioiminen oli helpompaa tapahtumien järjestämisen teo-

riataustaan perehtymällä, ja se ohjasikin hyvin projektin etenemistä. Markkinointi koettiin onnis-

tuneen todella hyvin, ja tämän yhtenä kulmakivenä oli markkinoinnin vahva teoriapohja ja vankka 

osaaminen pankin suunnitteluryhmässä. 

Tapahtumiin laadittiin palautekyselylomakkeet ja ne kerättiin osallistujilta välittömästi tilaisuuk-

sien jälkeen. Palautekyselyt toimivat myös yhtenä tilaisuuksien onnistumisen ja asiakashyödyn 

arvioinnin mittarina. Lahjakorttiarvontaa ja myöhempää asiakkaiden kontaktointia varten tilai-

suuksiin laadittiin myös arvonta- ja yhteydenottolomakkeet, joihin osallistujat pystyivät jättä-

mään yhteydenottopyynnön aihealueittain. Näillä haettiin asiakastyytyväisyyttä ja asiakkaiden si-

touttamista pankin palveluihin. Tapahtumien osallistujamäärät olivat myös yksi projektin onnis-

tumisenmittareista. Kaikki nämä mittarit antoivat hyvin positiivisen tuloksen projektin onnistumi-

sesta. Palautekyselyjen perusteella tapahtumat olivat onnistuneet hyvin tai jopa erinomaisesti, 

mutta myös kehitettävää löytyi ainakin Puolangan tilaisuuden tilojen toimivuuden osalta. Myös 

palautekyselylomaketta laadittaessa olisi joitakin vastausasteikoita voinut asetella erilaisiksi, jotta 

ne olisivat olleet ymmärrettävämpiä ja niistä olisi saanut parhaan mahdollisen vastauksen. Palau-

tekyselylomakkeessa kysyttiin muun muassa, että vastasiko tilaisuus odotuksiasi? Vastausas-

teikko tähän kysymykseen oli asetettu: erinomaisesti, hyvin, en osaa sanoa, jonkin verran ja ei 

lainkaan. Tämä ei välttämättä ollut aivan paras vaihtoehto vaan parempi asteikko tähän olisi voi-

nut olla: erinomaisesti, hyvin, jossain määrin, heikosti ja ei lainkaan. Tämä olisi ollut ehkä loogi-

sempi ja ymmärrettävämpi asteikko, vaikka ei olisi välttämättä vaikuttanutkaan hyvin suuresti 

vastaustuloksiin. Yhtenä onnistumisenmittarina käytettiin lakipalveluiden ajanvarauksienmuu-

toksia kuukausi ennen ja kuukausi jälkeen tapahtumien. Ajanvarauksissa tapahtui merkittävä 

muutos tapahtumien toteutuksen jälkeen. Ajanvaraukset tuplaantuivat ja asiakkaiden yhteyden-

ottopyyntöjä tuli paljon. Tämä viesti hyvin pitkälti siitä, että tapahtumille oli ollut tarvetta ja asia-

kashyöty tilaisuuksien järjestämisen kautta oli hyvin suuri. Pääviesti tapahtumien toteutumisesta 

oli onnistuneet tapahtumat, joiden markkinointi onnistui erittäin hyvin. Oli siis hyvin tärkeää pe-

rehtyä laajasti palveluiden markkinoinnin ja tapahtumien järjestämisen tietoperustaan. 

Opinnäytetyön tavoitteena oli tuoda tunnettavuutta Ylä-Kainuun Osuuspankin lakipalveluille ja 

sitouttaa sitä kautta asiakkaita yhä enemmän pankin palveluihin. Tässä koettiin onnistuneen asia-

kaspalautteiden ja lisääntyneiden lakipalveluiden kysynnän perusteella. Tilaisuuksien kautta 

pankki sai jo olemassa olevista pankin asiakkaista lakipalveluiden asiakkaita ja myös aivan uusia 

asiakaskontakteja on syntynyt tapahtumien myötä. Pankin lakipalveluiden tunnettavuus kehittyi 
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tapahtumien järjestämisen kautta, minkä toivotaan jatkossakin näkyvän pankin palveluiden ky-

synnässä.  

Onnistuneet tapahtumat ovat herättäneet asiakkaiden kiinnostusta laajemminkin ja jo vuodelle 

2020 on suunniteltu mahdollisesti uusia tapahtumia. Tarkempaa suunnittelua tapahtumien to-

teuttamiseksi ei ole vielä aloitettu, mutta selvää on, että ainakin Puolangan tilaisuuksien tilat täy-

tyy miettiä tarkemmin. Uusiin tilaisuuksiin olisi myös hyvä tehdä materiaalia tilaisuuksien aiheista, 

jotka osallistujat saisivat mukaan kotiin vietäviksi. Tämä voisi selkeyttää lisää aiheita varsinkin, jos 

asiat ovat uusia ja tietoa tulee paljon tilaisuudessa. 

Tämä projekti oli konkreettinen esimerkki siitä, että onnistunut asiatuntijapalveluiden markki-

nointi kasvattaa niin liiketoimintaa kuin asiakashyötyäkin. Onnistuneen tapahtuman järjestämi-

sen kautta syntyy positiivisia asiakaskokemuksia ja asiakastyytyväisyyttä, jotka sitouttavat enem-

män pankin palveluihin ja toimintaan.  

Oman osaamiseni kehittymisen kannalta projekti oli hyvin mielenkiintoinen ja kehittävä monelta 

osa-alueelta. Tietoperustaan perehtyessäni sain paljon tietoutta palveluiden markkinoinnista ja 

tapahtumien järjestämiseen liittyvistä asioista. Nämä auttoivat onnistuneiden tapahtumien suun-

nittelussa ja toteutuksessa. Oli hyvin mielenkiintoista suunnitella tapahtumat ja niiden markki-

nointi sekä nähdä lopuksi saavutettu työ tapahtumien onnistumisen kautta. Vahvan asiakaspal-

veluiden markkinoinnin tietoperustaan perehtymisen lisäksi opin paljon uutta myös käytännössä 

markkinoinnista ja mainonnasta. Tapahtumien suunnittelu ja toteutus oli uutta minulle, mutta 

osaavan tukijoukon kanssa kaikki onnistui todella hyvin ja heiltä sai paljon neuvoja käytännön 

asioihin. Projekti kasvatti osaamistani ja tietouttani monella eri osa-alueella ja se oli todella mie-

lenkiintoinen ja antoisa toteuttaa.  
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Liitteet:  

Liite 1 

 

Testamentti- ja edunvalvontavaltuutus infotilaisuuden palautekysely 

Kysely liittyy osana Marjo Laitisen opinnäytetyöhön Kajaanin Ammattikorkeakouluun ja siinä käsiteltävät tiedot 
ovat luottamuksellisia. Kiitoksia vastauksistanne! 

 

1. Sukupuoli 
 

 Mies 

 Nainen 
 

2. Ikä 
 

 alle 45  

 46-55 

 56-65  

 66-75  

 yli 75 
 

3. Mistä sait tietoa tilaisuudesta? 
 

 Lehdestä 

 Internetistä (Facebook, Instagram) 

 Pankista 

 Pankin lähettämästä verkkoviestistä 

 Ystävältä/tutulta 

 Muualta_________________________________________ 
 

4. Vastasiko tilaisuus odotuksiasi? 
 

 Erinomaisesti 

 Hyvin 

 En osaa sanoa 

 Jonkin verran 

 Ei lainkaan 
 

5. Kuinka tilaisuuden ohjelma mielestäsi onnistui? 
 

 Erinomaisesti 

 Hyvin 

 En osaa sanoa 

 Kohtalaisesti 

 Heikosti 
 

6. Saitko tilaisuudesta odottamaasi tietoa? 
 

 Erittäin paljon 

 Paljon 

 Jonkin verran 

 Vain vähän 

 En lainkaan 
 

7. Lisäkommentit ja sanallinen palaute 
______________________________________________________________________________________ 
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Liite 2 
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Liite 3  

 

 

 

 



48 

Liite 4 
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Liite 5 
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Liite 6 
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Liite 7 

 

Palautekyselyn tulokset paikkakunnittain (luvut tarkoittavat vastaajien määrää): 

 

1. Sukupuoli   Puolanka Suomussalmi 
 

Mies   16 56 
Nainen   35 105 

 
2. Ikä 

 

alle 45   1 7 
46-55   6 13 
56-65   18 39 
66-75   20 79 
yli 75   6 23 

 
3. Mistä sait tietoa tilaisuudesta? 

 

Lehdestä   44 117 
Internetistä (Facebook, Instagram) 2 18 
Pankista   2 21 
Pankin lähettämästä verkkoviestistä 1 26 
Ystävältä/tutulta   2 13 
Muualta____________________ 0 6 

 
4. Vastasiko tilaisuus odotuksiasi? 

 

Erinomaisesti   10 50 
Hyvin   35 100 
En osaa sanoa   1 4 
Jonkin verran   5 6 
Ei lainkaan   0 0 

 
5. Kuinka tilaisuuden ohjelma mielestäsi onnistui? 

 

Erinomaisesti   5 57 
Hyvin   39 97 
En osaa sanoa   1 2 
Kohtalaisesti   6 4 
Heikosti   0 0 

 
6. Saitko tilaisuudesta odottamaasi tietoa? 

 

Erittäin paljon   10 51 
Paljon   27 83 
Jonkin verran   12 26 
Vain vähän   1 0 
En lainkaan   0 0 
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Liite 8 

Palautekyselyn tilastointeja 

 

Tapahtumien osallistujamäärät ja vastausprosentit 

 

 

Kyselyyn vastanneiden sukupuolijakaumat 

 

 

Kyselyyn vastanneiden ikäjakaumat 
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Markkinointikanavien tavoitettavuus 

 

 

Tilaisuuksien onnistuminen asiakasnäkökulmasta 

 

 

Tilaisuuksien ohjelman onnistuminen 
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Asiakkaiden kokema hyöty tilaisuuksien sisällöstä 
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Liite 9  

Palautelomakkeen sanallinen palaute: 

Suomussalmen tilaisuuden sanallinen palaute ryhmiteltynä teemoittain: 

Kokonaisuus: 

”Onnistunut kokonaisuus! Kiitos!” 

”Hyvä kokonaisuus ja selkeä esitys.” 

Selkeys: 

”Selkeät luennoitsijat” 

”Selkeä ja asiallinen” 

”Esitys selväsanaista” 

”Asiat esitettiin selkeästi ja ymmärrettävästi.” 

”Hyvät ja selkeät esitykset. Tarvitsen vielä henkilökohtaista keskustelua.” 

Järjestelyt ja tarjoilut: 

”Hienosti oli kaikki järjestetty. Kiitos teille.” 

”Hyvä tarjoilu. Lämmin tilaisuus. Selkeä ja mielenkiintoinen infotilaisuus.” 

Yleiset kiitokset: 

” Kiitos! Varasin ajan testamentin tekoon.” 

”Iso kiitos!” 

”Kiitos illasta, hyvä esitys.” 

Muu sanallinen palaute ja kehittämisideat: 

”Esityksissä voisi olla esimerkkitapauksia ”rautalangasta vääntäen”, koska asia ihan 

uutta vielä. Selkeyttäisi myös kertoa, miten asiat menevät ilman valtuutuksia ja testa-

menttia. Tarjoilut hyvät, esiintyjät selkeitä, hyvä että pankin toimitusjohtaja paikalla.” 

”Paljon oli asiaa. Kaikki ei jää heti mieleen.” 

”Hyvin vähän uutta tietoa. Ilmeisesti tiesin jo entuudestaan.” 
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”Tällaisia infotilaisuuksia tarvitaan lisää tulevaisuudessa.” 

”Hyvät tarjoilut. Luennon dioista olisi voinut saada jonkin esitteen kotiin. Hienoa, että 

pankki järjestää tällaisia iltoja, Kiitos!” 

 

Puolangan tilaisuuden sanallinen palaute ryhmiteltynä teemoittain: 

Tilat: 

”Tilaisuus isommissa tiloissa olisi ollut parempi.” 

”Äänen kuuluvuus ”heikko”, diaesityksen näkyvyys huono ja liian pienet tilat.” 

Yleiset kiitokset: 

”Mukava tilaisuus.” 

”Kiitos” 

Muu sanallinen palaute ja kehittämisideat: 

”Kalvot olisi hyvä ollut saada mukaan, koska asiaa tuli paljon ja sitä ei voi kaikkea muis-

taa.” 

”Jos valkokankaan tekstit olisi saanut monisteiksi olisi helpottanut seuraamista. Meni aika 

nopeaan ja kaikkea ei ehtinyt laittaa muistiin. Tila, jossa kirjoitusalusta, olisi parempi.” 

”Molemmat edunvalvontavaltuutus ja testamentti tulevat ajankohtaiseksi lähiaikoina.” 


