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VIESTINTÄSUUNNITELMA OLOHUONE RY:LLE – 
Haasteena tunnettuuden ja ympärivuotisen 
viestinnän lisääminen Turun 
kulttuuripääkaupunkivuonna 2011 
 

Olohuone ry on vuonna 2005 perustettu taideyhdistys, jonka pääasiallisena tehtävänä on 
kaupunkitaiteesta ja paikkasidonnaisesta taiteesta tiedottaminen sekä jokavuotisen Olohuone 
306,4km2 –kaupunkitaidetapahtuman järjestäminen. Yhdistyksellä ei kuitenkaan ole koskaan 
ollut käytössään viestintäsuunnitelmaa ja viestintä on ollut sirpaleista ja sekavaa. Käytännön 
opinnäytetyöni käsittelee Olohuone ry:n ulkoiseen viestintään tekemääni viestintäsuunnitelmaa. 
Tavoitteenani viestintäsuunnitelman teossa on löytää keinoja Olohuoneen tunnettuuden 
lisäämiseen sekä ympärivuotisen viestinnän tekoon.  Lisäksi tavoitteenani on saada koottua 
itselleni työskentelyrunko viestintäsuunnitelman tekoa varten. 

 

Haasteina viestintäsuunnitelman teossa on Turun kulttuuripääkaupunkivuosi 2011, kunnollisen 
kävijäseurannan puuttuminen sekä toiminnan suunnittelemattomuus. Oman haasteensa tuo 
myös Olohuoneen logon ja internet-sivujen uudistuminen alkuvuodesta 2011. Uuden 
visuaalisen ilmeen tunnetuksi tekeminen ja koko yhdistyksen tunnettuuden lisääminen on 
erityisen haasteellista kulttuuripääkaupunkivuonna, jolloin kulttuuritarjontaa riittää yllin kyllin. 

 

Työni tuloksena saan koottua itselleni neljä eri osa-aluetta ja kahdeksan työvaihetta sisältävän 
työskentelyrungon. Käyn työskentelyrungon avulla läpi Olohuoneelle kokoamaani 
viestintäsuunnitelmaa sekä siinä tekemiäni ratkaisuja. Käyn tarkemmin läpi valitsemani 
kohderyhmät sekä viestintäkanavat.  

 

Opinnäytetyöni tavoitteet täyttyvät hyvin, vaikkei Olohuoneelle olekaan toimintasuunnitelman 
puuttumisen vuoksi mahdollista tällä hetkellä tehdä monivuotista viestintäsuunnitelmaa. 
Onnistun löytämään keinoja, joilla viestintää voidaan tehdä ympärivuotisesti ja uskon, että 
ympärivuotisella viestinnällä myös Olohuoneen tunnettuus kasvaa. 

ASIASANAT:  Viestintä, kulttuuritapahtumat, taideyhdistykset, viestintästrategiat. 
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COMMUNICATION PLAN FOR OLOHUONE RY – 
The challenges of increasing conspicuousness and 
round-the-year communication during Turku Capital 
of Culture year 2011  
 

Olohuone ry is a non-profit art association the main role of which is to inform people about 
urban art and site-specific art and also to organize Olohuone 306,4 km2 - festival. Olohuone ry 
was founded in 2005 but neither the association nor the festival has had a proper 
communication plan and Olohuone’s communication has been splintered and muzzy. My 
practical thesis concentrates on putting together a communication plan for Olohuone ry. My 
main goal was to find ways to communicate all-year-round and to increase Olohuone’s 
conspicuousness. In addition, my goal was to develop myself a framework of how to put 
together a communication plan.  

The challenges of making a communication plan for Olohuone are Turku Capital of Culture year 
2011, the lack of a proper follow-up about attendees and desultoriness of Olohuone’s actions. A 
challenge itself is also the redesign of Olohuone’s visual identity and website in the beginning of 
2011. Making a visual identity known and increasing conspicuousness about Olohuone at the 
same time is especially challenging in the year Capital of Culture year when there are lots of 
cultural events happening all the time. 

As the result of my work I manage to develop a framework that includes four divisions and eight 
stages. I go through Olohuone’s communication plan and the decisions I’ve made with my 
framework. I introduce properly the target groups and communicational channels I’ve chosen. 

The goals of my thesis are realized although it is not possible to make a long-term 
communication plan for Olohuone at the moment because of the lack of plan of action. I 
manage to find ways to do round-the-year communication and I believe that it will also increase 
Olohuone’s conspicuousness. 

 

KEYWORDS: Communication, cultural events, art associations, communication strategies. 
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1 JOHDANTO 

 

Olohuone ry on vuonna 2005 perustettu taideyhdistys, jonka pääasiallisena 

tehtävänä on kaupunkitaidetapahtuma Olohuone 306,4km2:n järjestäminen ja 

paikkasidonnaisesta taiteesta tiedottaminen. Ensimmäinen Olohuone 306,4km2 

-kaupunkitaidetapahtuma järjestettiin vuonna 2006. Vuonna 2011 tapahtuma 

järjestetään siis jo kuudetta kertaa, mutta tapahtumalla ja yhdistyksellä ei ole 

vielä kertaakaan ollut käytössään kunnollista viestintäsuunnitelmaa. Tämä on 

näkynyt muun muassa siten, että tapahtuman visuaalinen ilme on ollut hyvin 

vaihteleva ja tapahtuma ei ole levinnyt laajemman yleisön tietoisuuteen. Jo 

kuudetta kertaa Turun keskustassa järjestettävää tapahtumaa ei vieläkään 

tunneta laajemmin, vaikka joitain lehtiartikkeleita tapahtumasta onkin kirjoitettu. 

Myös minulla oli tapahtumasta hieman epäselvä kuva, vaikka taiteen ja 

kulttuurin ystävänä ja Turun keskustassa asuvana selkeästi tapahtuman 

kohderyhmään kuulunkin.  

 

Olohuoneesta puhuttaessa voidaan puhua kaupunkitaiteesta ja 

paikkasidonnaisesta taiteesta. Termejä voidaan osittain käyttää jopa 

päällekkäin, sillä kumpikin taidemuoto kommentoi jollain tavoin paikkaa, johon 

teos on tehty. Kaupunkitaidetta ja paikkasidonnaista taidetta yhdistää myös se, 

ettei kumpikaan ole varsinaisesti oma taiteenlajinsa siinä mielessä, kuin 

esimerkiksi kuvanveisto tai näyttämötaide ovat. Varsinkin paikkasidonnainen 

taide on pikemminkin metodi ja paikkasidonnaisuudesta voidaan puhua niin 

maalauksen, performanssin kuin monen muunkin taiteenlajin yhteydessä. 

(Kantonen 2010, 8.) Paikkasidonnaisen ja kaupunkitaiteen lisäksi 

Olohuoneessa käytetään myös termiä yllätyksellinen taide. Teosten halutaan 

yllättävän ohikulkijat ja tämän vuoksi niistä ei ole haluttu juurikaan tiedottaa. 

Tämä aiheuttaa tietysti haasteita viestinnän tekemiseen. Kuinka viestiä teosten 

yllättävyydestä ja kuinka ylipäänsä viestiä teoksista, joiden halutaan pysyvän 

yllätyksinä? 
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Käytännön opinnäytetyöni käsittää Olohuone ry:n viestintäsuunnitelman 

strategisen ja operatiivisen osan tekemisen. Suunnitelma on tehty 

silmälläpitäen kulttuuripääkaupunkivuotta 2011, mutta kuitenkin niin, että se on 

helposti pienillä muutoksilla käytettävissä myös tulevina vuosina – niin kuin 

viestintäsuunnitelman tuleekin olla. Viestintäsuunnitelma käsittää ainoastaan 

Olohuone ry:n ulkoisen viestinnän, sillä se on koettu yhdistyksessä 

ongelmallisemmaksi. Kun siis puhun työssäni viestinnästä, tarkoitan sillä 

yhdistyksen ulkoista viestintää.  

 

Työskentelyni viestintäsuunnitelman parissa ajoittui syksylle 2010 sekä 

alkuvuoteen 2011, jolloin alettiin jo toteuttaa ensimmäisiä viestinnällisiä 

toimenpiteitä vuoden 2011 tapahtumaan liittyen. Tein viestintäsuunnitelmaa 

pääasiassa yksin, mutta olin jatkuvassa yhteydessä yhdistyksen muihin 

jäseniin, joilta sain kuulla kuinka markkinointia ja viestintää on aiemmin hoidettu 

sekä mitä ongelmia niissä on nähty. Työskentelyn loppuvaiheessa hioimme 

viestintäsuunnitelmaa yhdessä Olohuoneen tuottajien kanssa, jotta suunnitelma 

olisi mahdollisimman käytettävä ja soveltuisi yhdistyksen tarpeisiin. Olen itse 

myös vastuussa viestintäsuunnitelman käytännön toteutuksesta, mutta 

toteutusosan sisällyttäminen opinnäytetyöhöni ei olisi ollut aikataulullisesti 

mahdollista. Koska olen mukana myös toteuttamassa viestintää, pystyn 

kuitenkin opinnäytetyön aikataulun puitteissa kertomaan, mitkä toimenpiteet 

otettiin käyttöön ja näin ollen arvioimaan viestintäsuunnitelman sopivuutta 

Olohuoneen käyttöön. 

 

Lähtökohtanani viestintäsuunnitelman teossa oli Olohuoneen tunnettuuden 

lisääminen ympärivuotisen viestinnän lisäämisellä sekä 

kulttuuripääkaupunkivuoden 2011 aiheuttamat haasteet. Tavoitteena on löytää 

keinoja ympärivuotisen viestinnän tekoon sekä tunnettuuden lisäämiseen. 

Vuonna 2011 tämä voi olla erityisen haastavaa, muttei mielestäni kuitenkaan 

mahdotonta. Haasteena onkin löytää ne keinot, joilla Olohuone-tapahtuma 

erottuu muusta kulttuuritarjonnasta juuri kulttuuripääkaupunkivuotena. 
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Henkilökohtaisina tavoitteinani on tehdä toimiva viestintäsuunnitelma 

tapahtumalle, josta viestitään ympäri vuoden. Viestintäsuunnitelman 

aloittamiselle tai tekemiselle ei ole yhtä oikeaa tekotapaa ja tavoitteenani on 

myös löytää itselleni työskentelyrunko ja –tapa, jota voin käyttää 

viestintäsuunnitelman laatimisessa ja käytäntöön viemisessä.  

 

Tekemäni viestintäsuunnitelma ei ole julkinen, joten sitä ei ole liitetty 

opinnäytetyöni liitteeksi. 
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2 VIESTINTÄSUUNNITELMA JA SEN HAASTEET 

 

2.1 Termien määrittely 

 

Käytännön opinnäytetyössäni käsittelen viestintäsuunnitelman tekoprosessia ja 

siinä tekemiäni valintoja sekä sitä, millaisia haasteita kulttuuripääkaupunkivuosi 

aiheuttaa pienen tapahtuman viestinnälle. Käytän työssäni termejä viestintä, 

markkinointi ja tiedotus. Kaikille näille termeille löytyy lukuisia määritelmiä 

kirjallisuudesta ja myös termien suhteet vaihtelevat määritelmien mukaan. Itse 

ajattelen viestinnän markkinointiviestintänä, joka pitää sisällään neljä eri osa-

aluetta: mainonta, henkilökohtainen myyntityö, myynninedistäminen sekä 

tiedotus- ja suhdetoiminta eli PR (Bergström & Leppänen 2009, 332). Näistä 

Olohuoneen kohdalla tärkeimpiä ovat henkilökohtainen myyntityö sekä tiedotus- 

ja suhdetoiminta. Tiedotus- ja suhdetoiminta pitää sisällään tiedottamisen, jolla 

tarkoitan tiedotteiden koostamista ja niiden lähettämistä tiedotusvälineille 

(Bergström & Leppänen 2009, 457-456). Markkinoinnilla taas tarkoitan  

toimintoa ja ennen kaikkea ajattelutapaa, jolla pyritään vaikuttamaan ja 

tekemään organisaatio tutuksi sekä vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin ja 

luomaan kiinnostusta (Vuokko 2004, 38-39). Näen viestinnän näistä termeistä 

ylimpänä kattoterminä ja tiedottamisen ja markkinoinnin sen osa-alueina.  

 

Viestintäsuunnitelmalle löytyy kirjallisuudesta useita erilaisia määritelmiä. Se voi 

kattaa pelkästään operatiivisen suunnitelman eli käytännön toimenpiteiden ja 

aikataulun laatimisen (Ylenius & Keränen 2007, 14) tai se voi kattaa myös 

strategisen suunnittelun (Parkkola 2005, 14). Yleniuksen ja Keräsen 

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma –oppaassa viestintäsuunnitelman 

sisältö määritellään pelkästään operatiiviseksi. Ennen viestintäsuunnitelmaa on 

tehty viestintästrategia, jonka pohjalta suunnitelmaa aletaan tehdä. 

Viestintäsuunnitelma kattaa Yleniuksen ja Keräsen mukaan tietyn ajanjakson, 

esimerkiksi puolen vuoden tai vuoden, aikana tehtävät viestinnälliset 
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toimenpiteet, niiden vastuut ja budjetit sekä aikataulun. Viestintäsuunnitelmassa 

voidaan myös määrittää viestinnän pelisääntöjä ja ohjeistuksia, kuten graafinen 

ohjeistus, tiedotteen tekoon liittyvät ohjeet ja ohjeet sähköpostiviestien 

allekirjoituksiin. (Ylenius & Keränen 2007, 13 -16.) 

 

Viestintästrategia tehdään noin 2–5 vuodeksi eteenpäin ja se pohjautuu 

organisaation kokonaisstrategiaan. Viestintästrategiassa huomioidaan 

asiakkaiden lisäksi myös kaikki muut organisaation sidosryhmät ja siinä 

määritellään organisaation viestinnän nykytila, resurssit ja tavoitetila. (Ylenius & 

Keränen 2007, 3.) 

 

Parkkolan Kulttuurituottajan tiedotusoppaassa viestintäsuunnitelman 

määritelmä kattaa osittain myös sellaisia ominaisuuksia, jotka Yleniuksen ja 

Keräsen oppaan mukaan menisivät viestintästrategian puolelle. Kummassakin 

teoksessa  korostetaankin sitä, että viestintäsuunnitelma on aina organisaation 

näköinen eikä selkeää mallia viestintäsuunnitelmalle voi tehdä – eikä varmasti 

ole tarpeenkaan. Suunnitelmien ja strategioiden sisällöt, muodot ja pituudet 

vaihtelevat organisaatioittain (Ylenius & Keränen 2007, 4). 

 

Myös markkinoinnissa puhutaan sekä strategisesta että operatiivisesta 

suunnittelusta. Markkinointisuunnitelman runko onkin hyvin paljon 

samankaltainen kuin viestintäsuunnitelmassa. (Bergström & Leppänen 2009, 

38-39.) Markkinointisuunnitelmassa keskitytään kuitenkin  vain yhteen 

viestinnän osa-alueeseen, markkinointiin ja mielestäni 

markkinointisuunnitelmassa markkinointimixin eri osa-alueet, kuten hinnoittelu, 

tuotteen ominaisuudet ja saatavuus, tulevat enemmän esille kuin 

viestintäsuunnitelmassa. Markkinointimixillä tarkoitetaan yrityksen 

kilpailukeinoja, joihin voidaan edellä mainittujen osa-alueiden lisäksi lisätä 

markkinointiviestintä. Nämä neljä osa-aluetta, tuote, hinta, saatavuus ja 

markkinointiviestintä, muodostavat yhdistelmän, jota kutsutaan 4P-malliksi. 

(Bergström & Leppänen 2009, 166.) Kuitenkin varmasti myös 

viestintäsuunnitelman ja markkinointisuunnitelman välinen ero on 
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organisaatiokohtaista. Kuten aiemmin mainitsin, on viestintäsuunnitelma 

Olohuoneen tapauksessa mielekkäämpi vaihtoehto, vaikka uskon, että 

markkinointimixiä voidaan soveltaa myös viestinnän toimenpiteissä ja 

yhdistyksenkin toiminnassa. 

 

Omassa työssäni tarkoitan viestintäsuunnitelmalla hieman laajempaa 

suunnitelmaa. Olohuone ry:lle tekemässäni viestintäsuunnitelmassa tarkastelen 

myös osin strategisia teemoja, kuten organisaation yleisiä tavoitteita, viestinnän 

tavoitteita ja haasteita sekä organisaation kaikkia kohderyhmiä ja niille 

viestimistä. Viestintäsuunnitelmassa määritellään myös viestinnän organisointi 

ja vastuut, viestinnän alueet, toimenpiteet ja aikataulut sekä viestinnän 

seurannan periaatteet. Näin laajaan suunnitelman määritelmään päädyin sen 

vuoksi, ettei Olohuone ry:llä ole aiemmin ollut viestintäsuunnitelmaa eikä 

esimerkiksi viestinnän vastuita ole tarkasti määritelty. Myös erilaiset ohjeistukset 

ovat puuttuneet ja viestintä on ollut sen seurauksena kirjavaa. 

 

2.2 Viestintäsuunnitelman tavoitteet ja haasteet 

 

Kulttuuripääkaupunkivuoden lisäksi lähtökohtanani viestintäsuunnitelman 

teossa oli ympärivuotisen viestinnän lisääminen ja sitä kautta Olohuoneen 

tunnettuuden kasvattaminen. Lähteinäni olen käyttänyt kirjallisuutta liittyen sekä 

yritysten viestintään ja markkinointiin että nonprofit-organisaatioiden viestintään. 

Kirjallisuus on käsittänyt sekä viestintäsuunnitelman tekoon liittyviä että 

viestinnän toteuttamiseen liittyviä teoksia. Vaikka yritysten viestintä ja 

markkinointi usein tähtääkin myynnin lisäämiseen ja tuloksen kasvattamiseen, 

on siinä myös paljon samaa voittoa tavoittelemattoman yhdistyksen viestinnän 

kanssa. Koska mikään kirja ei tarjoa yhtä oikeaa mallia viestintäsuunnitelman 

tekoon – sillä suunnitelma on aina organisaatiokohtainen – täytyy suunnitelman 

tekoon opastavia kirjoja lukea joka tapauksessa kriittisesti ja soveltaa niitä 

omaan organisaatioon – oli kyseessä sitten yritys tai yhdistys. Näin ollen pidän 

yritystenkin viestintään liittyviä teoksia relevantteina opinnäytetyössäni – 
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varsinkin, kun kulttuuri- tai taidealalle suunnattuja markkinoinnin ja viestinnän 

teoksia ei juurikaan ole kirjoitettu, ainakaan samanlaisella ammattitaidolla kuin 

yritysmaailmaan suunnattuja teoksia. 

 

Olohuoneelle tekemäni viestintäsuunnitelman tavoitteena on lisätä Olohuone 

ry:n ja tapahtuman tunnettuutta. Lisäksi suunnitelman tavoitteena on tarjota 

toimiva työkalu viestintään, määritellä viestinnän periaatteet ja jakaa 

vastuualueet siten, että toimintaan saadaan markkinoinnillinen näkökulma eikä 

viestinnän toimenpiteitä nähtäisi vain lisätyönä. Omassa työssäni 

viestintäsuunnitelmaa tehdessäni tavoitteenani oli löytää keinoja, joilla 

Olohuone saisi näkyvyyttä myös kulttuuripääkaupunkivuotena, kun tarjontaa on 

muutenkin runsaasti sekä saada aikataulutettua suunnitelma siten, että 

Olohuoneen viestinnästä tulisi ympärivuotisempaa. Haasteena 

viestintäsuunnitelman teossa on juuri kulttuuripääkaupunkivuoden runsas 

kulttuuritarjonta, johon pienempi tapahtuma helposti hukkuu. Tunnettuuden 

lisääminen tällaisena vuonna vaatii paljon työtä, muttei mielestäni ole 

kuitenkaan mahdotonta.  

 

Toinen suuri haaste tunnettuuden lisäämiseen oli se, että Olohuoneen 

visuaalinen ilme sekä internet-sivut uudistuivat vuoden 2011 alussa. Ilmeen 

uudistuminen oli hyvä asia, sillä vanhaa ilmettä oli käytetty hyvin vaihtelevasti ja 

esimerkiksi logosta oli useita vaihtoehtoja käytössä. Uuden ilmeen ja logon 

lisäksi Olohuoneeseen saatiin nyt selkeät ohjeet logon käytöstä, väreistä sekä 

esimerkiksi tiedotepohjista. Uusi ilme tuo kuitenkin mukanaan myös haasteita. 

Uuden ilmeen tunnetuksi tekeminen vie aikaa, ja kun samaan aikaan pitäisi 

tehdä tunnetuksi sekä tapahtuman uutta ilmettä että lisätä tapahtuman ja 

yhdistyksen tunnettuutta, ollaan suuren haasteen edessä. Toisaalta taas 

ympärivuotisen viestinnän lisääminen sopii hyvin yhteen uuden ilmeen 

tunnetuksi tekemisen kanssa, kun viestinnällä saadaan tehtyä ilmettä 

tunnetuksi jo kuukausia ennen itse tapahtumaa. Vaikka uuden ilmeen 

lanseeraus kulttuuripääkaupunkivuonna saattaakin olla haasteellista, on 

kuitenkin mielestäni hyvä tehdä viestinnän muutokset kerralla kunnolla kuin 
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siten, että viestintää lisätään ja parannetaan tänä vuonna ja ilme uusittaisiin 

seuraavana vuonna. Ympärivuotisen viestinnän lisääminen vaatii toimivat 

internet-sivut ja sivujen uudistamisen yhteydessä on järkevää uudistaa myös 

ilmettä, jotta säästytään tulevaisuudessa uuden ilmeen aiheuttamalta lisätyöltä. 

 

Ympärivuotisen viestinnän haasteet liittyvät sekä kulttuuripääkaupunkivuoteen 

että yhdistyksen toimintatapoihin. Vaikka viestintää saataisiin lisättyä ja tehtyä 

ympärivuotisemmaksi, tarvitsee viesti myös vastaanottajan. Vaikka 

tiedotettavaa olisi ja siitä lähetettäisiin tiedotteita, ei lehdistö välttämättä julkaise 

sitä, sillä kulttuuritapahtumia on käynnissä koko ajan ympäri kaupunkia. 

Haasteena on siis myös keksiä mielenkiintoisia tiedotuskärkiä, jotta 

tiedotusvälineet saadaan kiinnostumaan. Mielenkiintoisia tiedotuskärkiä ei 

saada syksyllä ja talvella, mikäli organisaatiossakaan ei tapahdu silloin mitään. 

Ympärivuotisen viestinnän lisäämiseen liittyy siis myös toiminnan kehittäminen 

ympärivuotisemmaksi. Tämä saadaan toteutettua esimerkiksi siten, että osa 

aiempina vuosina keväällä ja kesällä järjestetyistä tapahtumista, kuten 

Föritanssit, siirretään loppukesälle tai alkusyksyyn. 
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3 TYÖRUNKO VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKOON 

 

Yhtenä tavoitteistani oli opinnäytetyön avulla löytää itselleni toimiva 

työskentelyrunko viestintäsuunnitelman tekoon. Koska viestintäsuunnitelman 

kokoamiseen ei ole olemassa oikeaa tapaa tai runkoa, halusin työni avulla 

kerätä itselleni tietoa siitä, kuinka toimiva viestintäsuunnitelma tulisi rakentaa. 

Ajatuksena työskentelyrungossa on, että se on avuksi silloin, kun 

organisaatiolle tehdään sen ensimmäinen viestintäsuunnitelma tai kun 

viestintään kaivataan muuten vaan uudenlaista otetta. Työskentelyrunkoa 

koostaessani olen tietysti tarkastellut sitä Olohuoneelle eli pienelle 

taideyhdistykselle tekemäni työn kautta, mutta runko sopii mielestäni 

käytettäväksi myös pienen yrityksen viestintäsuunnitelman koostamisessa.  

 

Lukemani kirjallisuuden perusteella sekä omien kokemuksieni kautta päädyin 

kokoamaan viestintäsuunnitelman tekoa varten työskentelyrungon (Kuvio 1), 

jossa on neljä osa-aluetta, jotka taas voidaan edelleen jakaa kahdeksaksi eri 

työvaiheeksi. Neljä osa-aluetta, A, B, C ja D, on jaettu sen mukaan, ketkä 

kussakin osa-alueessa ovat mukana. Lisäksi olen merkinnyt 

työskentelyrunkoon, missä mielestäni menee strategisen ja operatiivisen 

suunnitelman raja. Käsittelen alla työskentelyrungon eri vaiheet yleisellä tasolla 

ja tulevissa luvuissa käyn läpi osa-alueet Olohuoneelle tekemäni 

viestintäsuunnitelman kautta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Moona Tikka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Työskentelyrunko viestintäsuunnitelman tekoon 

 

3.1 Pohjatyö 

 

Ensimmäisen osa-alueen, pohjatyövaiheen, tavoitteena on koota viestinnän 

strategiaa, joka toimii pohjana koko viestintäsuunnitelmalle. Tämä vaihe 

tehdään yhdessä organisaation kanssa. (Ylenius & Keränen 2007, 4.) Se, keitä 

kustakin organisaatiosta tähän vaiheeseen osallistuu, on organisaatiokohtaista, 

mutta esimerkiksi hallituksen puheenjohtaja tai toiminnanjohtaja sekä viestinnän 

kanssa työskentelevät henkilöt ovat tässä vaiheessa mielestäni oleellisia. 

Viestintäsuunnitelman tekijä vetää työryhmää ja hänen johdollaan tehdään 
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pohjatyön sisältämät työvaiheet eli vaiheet 1, 2 ja 3. Ensimmäisessä vaiheessa 

(1) selvitetään organisaation perusviesti, tavoitteet ja arvot sekä selvitetään 

viestinnän arvot. Tässä vaiheessa äärimmäisen oleellista on käyttää apuna 

myös organisaation toimintasuunnitelmaa. (Ylenius & Keränen 2007, 5.) Mikäli 

organisaatiolla ei ole olemassa olevaa toimintasuunnitelmaa, ei 

viestintäsuunnitelmastakaan pystytä tekemään pitkäaikaista vaan pisimmillään 

vuoden mittainen. Jos organisaatiolla ei ole toimintasuunnitelmaa eikä 

minkäänlaisia suunnitelmia tuleville vuosille, voi mielestäni myös kysyä, onko 

viestintäsuunnitelman tekoon tässä vaiheessa edes tarvetta ryhtyä. Jos 

toiminnan laadusta ei ole tietoa edes parin vuoden päähän, on mahdotonta 

yrittää viedä hyvälläkään viestinnällä organisaatiota eteenpäin. 

 

Vaiheessa kaksi (2) kartoitetaan viestinnän nykytilaa. Tähän kuuluu muun 

muassa swot-analyysin teko sekä kohderyhmien kartoittaminen. (Ylenius & 

Keränen 2007, 7.) Viestinnän nykytilaa tarkastellaan myös ensimmäisessä 

vaiheessa pohdittujen viestinnän arvojen kautta: onko viestintä ollut sellaista, 

mitä organisaatiomme edustaa ja minkälaista viestiä haluamme itsestämme 

tuoda esiin? Ovatko jotkut arvomme toiminnan tai viestinnän suhteen 

muuttuneet? Minkälaista tietoa meillä on kohderyhmistämme? Kuinka saisimme 

lisää tietoa heistä? Entä minkälaisia vahvuuksia ja heikkouksia sekä 

mahdollisuuksia ja uhkia toimintaamme liittyy?  

 

Pohjatyön viimeinen vaihe on laatia viestinnälle tavoitteet sekä pohtia 

viestinnän resursseja (3). Toki jo siinä vaiheessa, kun viestintäsuunnitelmaa on 

haluttu ryhtyä tekemään on varmasti ollut jo olemassa jokin tarve ja sen 

mukana tavoitteita suunnitelman tekemiselle, mutta tässä vaiheessa tavoitteita 

tarkastellaan tarkemmin. Tärkeää on tehdä tavoitteista mitattavia sekä miettiä jo 

tässä vaiheessa välineitä tavoitteiden täyttymisen mittaamiseen (Vuokko 2004, 

124-125). Varsinkin, jos tehdään monivuotista suunnitelmaa, on hyvä asettaa 

myös välitavoitteita. Tavoitteita voidaan myös eritellä esimerkiksi 

kohderyhmittäin. (Ylenius & Keränen 2007, 10.) Resursseja tulee pohtia sekä 

rahan että henkilöstön kannalta. Tietyt puitteet on hyvä jo tässä vaiheessa 
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asettaa, muttei kuitenkaan vetää liian tiukkoja rajoja, jottei suunnitteluvaiheessa 

ideat kaadu resurssien puutteeseen. (Vuokko 2004, 125.) 

 

3.2 Suunnitteluvaihe 

 

Pohjatyön jälkeen on siis suunnittelun aika. Pohjatyö on tehtävä 

mahdollisimman tarkasti ja sen aikana tulee kirjata kaikki ylös, sillä tässä 

vaiheessa viestintäsuunnitelman tekijä alkaa työskennellä yksin, eikä ole 

kenellekään eduksi, jos hän joutuu koko ajan tarkistelemaan asioita 

organisaation jäseniltä. Suunnitteluvaiheen ensimmäisessä vaiheessa, 

vaiheessa neljä (4), valitaan kohderyhmät. Aikaisempia kohderyhmiä mietittiin 

jo kohdassa kaksi, mutta tässä vaiheessa niitä tarkennetaan siihen, mitkä ovat 

tällä hetkellä ja tulevaisuudessa organisaation kohderyhmiä. Nämä ovat voineet 

tulla esiin viestinnän tavoitteita laadittaessakin.  

 

Tärkeää on listata kaikki organisaation kohderyhmät ja mahdollisuuksien 

mukaan segmentoida nämä tiettyä kriteeriä käyttäen mahdollisimman 

samankaltaisiksi ryhmiksi. Kriteerinä voi olla esimerkiksi maantieteellinen 

sijainti, sosioekonominen tausta tai mikä millekin organisaatiolle on oleellista 

tietoa. Kun kohderyhmät on jaoteltu ryhmiin, valitaan niiden joukosta tietyt 

ryhmät, joihin tietyllä ajanjaksolla fokusoidaan, siis keskitytään.  (Vuokko 2004, 

140–141.) Fokusoinnissa on hyvä pitää mielessä resurssit, jottei aleta heti 

tavoittelemaan liian monia tai hankalasti tavoitettavia ryhmiä. Fokusoitavien 

ryhmien määrä riippuu organisaation koosta ja resursseista, mutta 

tarkoituksena ei kuitenkaan ole fokusoida kaikkiin mahdollisiin kohderyhmiin. 

Toki kaikille kohderyhmille edelleen viestitään, mutta tiettyihin ryhmiin vain 

panostetaan sillä ajanjaksolla enemmän. Fokusoinnin jälkeen profiloidaan se, 

minkälaisena halutaan kullekin ryhmälle näyttäytyä. Tässä apuna ovat 

kohdassa yksi määritellyt organisaation ja viestinnän arvot sekä mahdollisesti 

kohdassa kaksi kartoitetut kohderyhmien arvot ja elintavat. Kohderyhmät voivat 

olla arvoiltaan hyvinkin erilaisia ja sen vuoksi on määriteltävä, minkälaisena 
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kenellekin halutaan näyttäytyä, omien arvojen puitteissa tietenkin. (Vuokko 

2004, 142–143.) 

 

Kohderyhmien valinnan jälkeen valitaan käytettävät viestintäkanavat (5). Näitä 

valittaessa mietitään valittuja kohderyhmiä, viestinnän tavoitteita, resursseja 

sekä organisaation toimintakenttää yleisesti (Vuokko 2004, 152). Valitut 

viestintäkanavat tulee määritellä mahdollisimman tarkasti eikä esimerkiksi valita 

viestintäkanavaksi internetiä tarkentamatta sitä lainkaan. Internetistäkin voidaan 

valita erilaisia viestintäkanavia, kuten organisaation omat internet-sivut, 

sosiaalisen median erilaiset palvelut, organisaation blogi tai esimerkiksi 

yhteistyökumppaneiden internet-sivut. On myös hyvä määrittää jokaiselle 

viestintäkanavalle omat tavoitteet, mitkä kohderyhmät milläkin kanavalla 

tavoitetaan sekä mistä asioista milläkin kanavalla viestitään. Usein puhutaan 

siitä, että eri kohderyhmille tulisi viestiä eri tavoin ja eri asioista (muun muassa 

Vuokko 2004, 142), mutta mielestäni samaa keinoa tulisi käyttää myös eri 

viestintäkanavien kohdalla. Esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ja lehdistössä 

ei välttämättä kannata viestiä samoin, vaan profiloida viestejä eri kanaville. 

Tarkoilla ohjeistuksilla varmistetaan, että viestinnän linja pysyy hallussa, eivätkä 

viestien vastaanottajat hämmenny sekavasta viestinnästä (Ylenius & Keränen 

2007, 13). 

 

Kun on valittu käytettävät viestintäkanavat, voidaan aloittaa varsinainen 

viestinnän operatiivinen eli käytännön suunnittelu ja aikataulutus. Tässä 

vaiheessa (6) siis tehdään tarkat suunnitelmat siitä, mitä tehdään ja koska, kuka 

on toimenpiteistä vastuussa ja ketkä sen toteuttavat. Myös eri toimenpiteiden 

kustannuksia on syytä miettiä. (Ylenius & Keränen 2007, 14.)  Tässä vaiheessa 

voidaan myös ottaa muita organisaation henkilöitä mukaan ideoimaan, 

varsinkin, jos halutaan tehdä perinteisestä poikkeavaa viestintää. Tähän 

vaiheeseen kannattaa myös varata hieman muita vaiheita enemmän aikaa eikä 

tehdä suunnitelmia yhdeltä istumalta. Ideoiden on hyvä antaa hautua ennen 

kuin tekee lopullisia päätöksiä niiden toteuttamisesta. Itse huomasin tämän 

Olohuoneen viestintäsuunnitelmaa tehdessäni. Uusia ideoita tulee jatkuvasti, 
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vaikka suunnitelma olisikin jo tehty. Toki hyviä ideoita voi ottaa mukaan 

myöhemmässäkin vaiheessa varsinkin, jos ne ovat edullisia ja helppoja 

toteuttaa, mutta jossain vaiheessa on myös osattava laittaa loppu ideoinnille ja 

säästää joitain ideoita tulevillekin vuosille. Operatiiviseen suunnitelmaan on 

muistettava kirjata myös seurannan toimenpiteet, kuten mediaseuranta, 

kävijälaskenta sekä mahdollinen kävijäkysely. 

 

Suunnitteluvaihe on viimeinen, jonka suorittaa viestintäsuunnitelman tekijä. 

Suunnitteluvaiheen jälkeen alkaa itse toteutusvaihe, jonka toteuttavat 

suunnitelmassa määritellyt henkilöt. Mikäli viestintäsuunnitelman tekijä ei itse 

ole toteutusvaiheessa mukana, tulee hänen perehdyttää toteuttajat tarkasti 

suunnitelmaan. Muutenkin tässä vaiheessa on hyvä esitellä suunnitelma 

organisaatiolle. 

 

3.3 Toteutus  

 

Kuten mainitsin, toteutusvaihe (7) ei ole enää varsinaista viestintäsuunnittelun 

tekovaihetta vaan pikemminkin testausvaihe. Toteutusvaiheessa 

viestintäsuunnitelmassa mainitut toimenpiteet toteutetaan mahdollisimman 

tarkasti ja siinä aikataulussa, mikä suunnitelmassa on määritelty. Aina 

aikataulut eivät kuitenkaan pidä ja operatiivista suunnitelmaa voidaan 

aikataulujen osalta päivittää (Ylenius & Keränen 2007, 14). On kuitenkin hyvä 

säilyttää myös alkuperäinen aikataulu olemassa, jotta voidaan myöhemmin 

tarkastella paljonko aikataulut muuttuivat ja mistä tämä johtui. 

 

3.4 Jälkityöt 

 

Jälkitöissä - seurannassa ja muokkauksessa - arvioidaan viestintäsuunnitelman 

toimivuutta ja tehdään siihen parannuksia seuraavaa vuotta varten (Juholin 

2009, 347). Tämä osa (8) tehdään yhdessä viestintäsuunnitelman tekijän ja 
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viestinnän toteuttajien kanssa. Jälkityöt on hyvä aikatauluttaa myös 

suunnitelman operatiiviseen osioon, jotta niillekin löytyy oma aikansa ja 

tekijänsä. Jälkityöt ovat äärimmäisen tärkeässä osassa tulevaisuutta ajatellen, 

kun toimintaa ja viestintää pitäisi kehittää. Jälkitöihin kuuluu myös seuranta, 

kuten mediaseuranta, jota on kannattanut tehdä jo toteutusvaiheen aikana. 

(Juholin 2009, 344-347.) Mikäli kyse on tapahtumasta, kuten Olohuoneen 

kohdalla, kuuluu seurantaan myös kävijäseuranta ja -laskenta. Hyvä tapa 

kävijäseurantaan on kysely. Kunnollisella asiakaskyselyllä voidaan toimintaa 

kehittää asiakaslähtöisemmäksi ja saada sellaista tietoa, mitä ei olisi keskenään 

ideoimalla voitu saada (Vuokko 2004, 79). 

 

Käsittelen seuraavaksi Olohuoneelle tekemääni viestintäsuunnitelmaa edellä 

mainittujen vaiheiden avulla. Käsittelen vaiheista ainoastaan pohjatyön ja 

suunnitteluvaiheen, sillä toteutusta ja jälkitöitä ei ole vielä päästy kunnolla 

aloittamaan. Toteutuksen ja jälkitöiden toimenpiteet löytyvät liitteenä (Liite 1) 

olevan viestintäsuunnitelman lopusta. 
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4 POHJATYÖ: OLOHUONE RY JA OLOHUONE 

306,4KM2 -TAPAHTUMA 

 

Pohjatyö tehdään yhdessä organisaation kanssa. Se koostuu kolmesta eri 

vaiheesta, joissa selvitetään muun muassa organisaation perusviesti, toiminnan 

ja viestinnän arvot, kartoitetaan viestinnän nykytilaa sekä asetetaan viestinnälle 

tavoitteet. 

 

4.1 Organisaatio 

 

Olohuone ry on perustettu vuonna 2005 ja sen pääasiallisena tarkoituksena on 

järjestää jokakesäistä Olohuone 306,4km2 -kaupunkitaidetapahtumaa. 

Ensimmäisen kerran Olohuone 306,4km2 -tapahtuma järjestettiin kesäkuussa 

2006. Lisäksi yhdistys järjestää mahdollisuuksien mukaan seminaareja, luentoja 

sekä klubeja. (Sinkkonen 13.10.2010.) 

 

Olohuone 306,4km2 -kaupunkitaidetapahtuman tarkoituksena on tuoda taidetta 

yllättäviin paikkoihin, joissa sitä ei olla totuttu näkemään. Tärkeä osa 

tapahtumaa on paikkasidonnainen taide ja tapahtuman yhtenä tarkoituksena 

onkin tuoda paikkasidonnaista taidetta paremmin esille. Olohuone 306,4km2 -

tapahtuman teoshaussa haetaan joka vuosi Turkuun sijoittuvia ja paikkaa 

kommentoivia teoksia. (Olohuone 306,4km2 2011 teoshaku.) Lisäksi tapahtuma 

tarjoaa taiteilijoille mahdollisuuden kokeilla sellaisia työskentelymuotoja, jotka 

usein jäävät rahoituksen ulkopuolelle (Sinkkonen 13.10.2010). 

 

Olohuone ry:n taiteellisena johtajana ja päättävänä elimenä toimii yhdistyksen 

hallitus. Hallituksen jäsenet sekä vaihtuvat vierailijat muodostavat juryn, joka 

valitsee teoshakemusten joukosta tapahtumassa nähtävät teokset. Tällä 

hetkellä hallitukseen kuuluu neljä varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. 

Hallitus koostuu sekä taiteilijoista että tuottajakoulutuksen käyneistä henkilöistä. 
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Hallitus palkkaa tapahtumalle päätuottajan sekä 2 –3 muuta tuottajaa. Tuottajat 

ovat organisaatiossa ainoita, joille maksetaan palkkaa. Organisaatiossa ei ole 

aina ollut mukana niin paljon tuottajia, kuin tällä hetkellä, mikä on ehkä 

osasyynä myös viestintäsuunnitelman puuttumiseen. Koska koko yhdistyksen 

pääasiallisena tarkoituksena on järjestää Olohuone 306,4km2 -

kaupunkitaidetapahtumaa, osallistuvat käytännössä kaikki jäsenet myös 

tapahtuman järjestelyihin.  

 

4.2 Olohuone kulttuuripääkaupunkivuonna 2011 

 

Vuonna 2011 Olohuone 306,4km2 -tapahtuma poikkeaa aikaisemmista 

tapahtumista siten, että ohjelmakategorioita on yhden sijaan kaksi. 

Ohjelmaosioista Kaupunkirituaalit on Olohuoneen ”perinteistä” ohjelmaa ja 

Saunapuhetta-teossarja on mukana kulttuuripääkaupunkihankkeessa 

SaunaLab. Myös yksi Kaupunkirituaalit-teossarjan teoksista, Muistettu 

kaupunki, on kulttuuripääkaupunkihanke. SaunaLab on Turun museokeskuksen 

hallinnoima hanke, jossa eri puolille Turkua pystytetään viisi taiteilijoiden 

suunnittelemaa taidesaunaa, joissa pääsee saunomaan kesällä 2011. (Turku 

2011 -ohjelmakirja/joulukuu 2010, 60.) Yhtenä osana hanketta on 

Saunapuhetta-teossarja, jossa teokset käsittelevät esimerkiksi erilaisia 

saunomiseen liittyviä rituaaleja ja tabuja. Olohuone on siis ainoastaan 

alahankkeena mukana 2011 kulttuuripääkaupunki -ohjelmassa ja saa 

osarahoituksen Saunapuhetta-teossarjaan Turku 2011 -säätiöltä. Viestintään 

tämä vaikuttaa siten, että Olohuone on velvoitettu käyttämään Saunapuhetta-

teossarjasta viestittäessä kulttuuripääkaupunkivuoden sponsoreiden ja 

yhteistyökumppaneiden logoja esimerkiksi esitteessä. Tämä taas asettaa 

haasteita esimerkiksi sponsorihankintaan, kun kulttuuripääkaupunkivuoden 

sponsoreiden kanssa samalla toimialalla toimivia yrityksiä ei käytännössä voi 

pyytää sponsoreiksi tai heille ei ainakaan voi luvata logoa Olohuoneen 

painotuotteisiin. (Leivonen, 4.3.2011.) 
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4.3 Pohjatyövaihe Olohuoneessa 

 

Itse en tehnyt pohjatyövaihetta yhdessä Olohuoneen kanssa, vaan selvitin 

tarvittavat tiedot lähinnä haastatteluiden ja erilaisten kokousten perusteella. 

Koin tämän toimivimmaksi tavaksi, koska Olohuoneella ei ole toimistoa, jossa 

jäsenet päivittäin istuisivat. Jälkeenpäin ajatellen olisi kuitenkin saattanut olla 

hyväksi, jos olisin kutsunut koolle kokouksen, jossa pohjatyövaiheen asioita olisi 

selvitetty. Näin olisin ehkä saanut nopeammin selville tarvittavat asiat eikä niitä 

olisi tarvinnut etsiä eri paikoista.  

 

Viestintäsuunnitelman tulee  aina perustua organisaation perustehtävään, 

tavoitteisiin sekä visioon siitä, missä ja minkälainen organisaatio on 

tulevaisuudessa (Juholin 2009, 68). Tämä oli myös omassa työssäni 

lähtökohta, jonka selvittäminen oli kuitenkin yllättävän haastavaa. Olohuoneen 

perustehtävä on paikkasidonnaisesta taiteesta tiedottaminen sekä Olohuone 

306,4km2 -tapahtuman järjestäminen. Nämä tehtävät on kirjoitettu jo 

yhdistyksen perustamiskirjaan, mutta tavoitteita ja visiota ei yhdistyksellä ole 

lainkaan kirjallisena. Nopeasti selvisi, että yhdistyksen toiminta ei ole kovin 

suunnitelmallista eikä toiminnan kehittämiselle ole asetettu minkäänlaisia 

tavoitteita. Vuosittainen toimintasuunnitelmakin tehdään vain 

apurahahakemuksia varten kiireessä ja silloinkin sen tekee tuottaja yksin eikä 

hallitus, jonka tehtävä toimintasuunnitelman laatiminen todellisuudessa olisi. 

Tällainen toiminnan suunnittelu ei voi johtaa toiminnan kehittymiseen, jos 

suunnitelmat tekee aina yksi henkilö edellisen vuoden suunnitelman 

perusteella. Suunnitelma tehdään apurahan myöntäjiä varten, vaikka se pitäisi 

tehdä toiminnan kehittämistä ja hallintaa varten. Kuitenkin haastatellessani 

Olohuone ry:n puheenjohtajaa, kävi ilmi että haaveena olisi saada tapahtuma ja 

yhdistyksen toiminta tunnetummaksi ja laajentaa sitä (Sinkkonen 13.10.2010). 

 

Koska Olohuoneelle ei oltu asetettu tulevaisuuden tavoitteita, oli myös 

viestinnän tavoitteita hankala määrittää. Kävi kuitenkin ilmi, että Olohuoneen 

tunnettuutta haluttaisiin lisätä ja viestinnästä toivottaisiin ympärivuotisempaa 
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(Sinkkonen 13.10.2010). Niinpä viestinnän tavoitteiksi asetettiin tunnettuuden 

kasvu ja ympärivuotisen viestinnän lisääntyminen. Olohuoneen tavoite taas on 

lisätä ihmisten tietoisuutta paikkasidonnaisesta taiteesta. Myöskään viestinnän 

arvoja ei oltu aiemmin pohdittu eikä kirjoitettu ylös. Muiden tuottajien kanssa 

käymieni keskustelujen pohjalta viestinnän arvoiksi listattiin helposti 

lähestyttävyys, asiallisuus ja rentous. 

 

Toiminnan ja viestinnän suunnittelemattomuus näkyivät myös Olohuoneesta 

tekemässäni swot-analyysissä (Liite 1). Heikkouksiin listautui suunnitelmallisen 

viestinnän puuttuminen, tekijöiden vaihtuvuus ja tiedon poistuminen 

organisaatiosta sekä heikko tunnettuus. Uhissa taas näkyi 

kulttuuripääkaupunkivuoden vaikutus. Uhkina nähtiin Olohuoneen hukkuminen 

kulttuuripääkaupunkivuoden tarjonnan joukkoon ja se, etteivät ihmiset erota 

Olohuonetta muista tapahtumista. Kuitenkin sekä heikkoudet ja uhat ovat 

sellaisia, joihin pystytään helposti vaikuttamaan, kunhan vain tahtoa löytyy. 

 

Olohuoneen kohdalla kohderyhmiä oli lähes mahdotonta selvittää. Aiemmista 

kävijöistä ei ollut minkäänlaista kerättyä tietoa eikä organisaation sisältäkään 

tuntunut löytyvän yhtenäistä linjaa sille, keitä tapahtumaan halutaan. Toki 

kohderyhmät myös muuttuvat vuosi vuodelta, sillä tapahtuman sisältökin 

vaihtelee vuosittain. Työtä tehdessäni ymmärsin kuitenkin sen, kuinka 

äärimmäisen tärkeää kävijäseuranta ja -laskenta on – eikä pelkästään 

viestinnän kannalta vaan myös esimerkiksi toiminnan kehittämisen tai 

apurahojen hakemisen kannalta. Kohderyhmiä käsittelen enemmän 

seuraavassa luvussa. 
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5 SUUNNITTELUVAIHE: KOHDERYHMIEN JA 

VIESTINTÄKANAVIEN VALINTA JA PROFILOINTI  

 

Pohjatyön jälkeen seuraa suunnitteluvaihe. Suunnitteluvaiheessa valitaan 

kohderyhmät ja käytettävät viestintäkanavat sekä tehdään aikataulu käytännön 

toimenpiteistä. 

 

Suunnitteluvaihe alkaa kohderyhmien selvittämisellä. Olohuoneen kohdalla 

tämä osoittautui kuitenkin hankalaksi: aikaisemmissa tapahtumissa ei ole tehty 

kävijäseurantaa tai -laskentaa, eikä tietoa kävijöistä ole. Kohderyhmät myös 

osittain vaihtuvat joka vuosi kyseisen vuoden teoksista riippuen. Sekä 

Olohuone ry:n entisen jäsenen että yhdistyksen nykyisen hallituksen 

puheenjohtajan haastatteluissa kohderyhmäksi sanottiin ”satunnaiset ohikulkijat 

ja ihmiset, jotka evät tapahtumasta tiedä”. (Järvipetäjä 18.10.2010; Sinkkonen 

13.10.2010) Viestinnän kohderyhmäksi satunnaiset ohikulkijat eivät kuitenkaan 

sovellu, joten jouduin pohtimaan kohderyhmiä laajemmin. 

 

Koska tein viestintäsuunnitelmaa Olohuone ry:lle enkä pelkästään 

tapahtumalle, tuli myös kohderyhmät jakaa sekä yhdistyksen että tapahtuman 

kohderyhmiin. Yhdistyksen tärkeimmiksi sidos- ja kohderyhmiksi valitsin 

taiteilijat, oppilaitokset, tiedotusvälineet sekä rahoittajat. Taiteilijat ovat yksi 

yhdistyksen tärkeimmistä kohderyhmistä, sillä koko Olohuone 306,4km2 -

tapahtuma rakentuu teoshaulla haettavien teosten ympärille. Mahdollisimman 

laaja tunnettuus taiteilijoiden keskuudessa on siis äärimmäisen tärkeää. Koska 

yhdistyksen tarkoituksena on lisätä ihmisten tietoutta kaupunki- ja 

paikkasidonnaisesta taiteesta, on yhteistyö eri alojen taiteilijoiden kuin myös 

muiden alan toimijoiden kanssa toivottavaa. Toisena tärkeänä kohderyhmänä 

ovat oppilaitokset, joista vuosittain haetaan harjoittelijoita sekä jäseniä 

yhdistykseen. Yhdistyksen aktiivisessa jäsenistössä on ollut suhteellisen suuri 

vaihtuvuus, joten lisää jäseniä kaivataan koko ajan jatkamaan toimintaa. 

Kolmantena tärkeänä yhdistyksen kohderyhmänä ovat tiedotusvälineet, joihin 
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palaan tarkemmin tapahtuman kohderyhmien kohdalla. Myös rahoittajat ovat 

Olohuoneelle tärkeä kohderyhmä, sillä yhdistyksen koko toiminta perustuu 

apurahoihin. 

 

Tapahtuman kohderyhmiksi listasin tiedotusvälineet, taiteilijat sekä kävijät, jotka 

on myöhemmin jaettu tarkempiin ryhmiin. Myös muiden tapahtumien kanssa 

pyritään lisäämään yhteistyötä sekä tapahtuman että yhdistyksen toiminnan 

puolesta. Tiedotusvälineistä tärkeimmät ovat paikallismediat, kuten lehdistö, 

radiot ja televisiokanavat Turun seudulla sekä samat mediat taiteilijoiden 

kotipaikkakunnilla. Paikallismediat ovat tärkeitä Olohuoneelle, sillä tapahtumaa 

tehdään turkulaisille ihmisille ja paikallismedioiden avulla pyritään tavoittamaan 

turkulaiset mahdollisimman laajasti. Tiedottamalla tapahtumasta myös 

taiteilijoiden kotiseuduilla, pyritään saamaan valtakunnallista näkyvyyttä sekä 

laajentamaan Olohuoneen tunnettuutta myös muualla kuin Turun seudulla. 

Taiteilijoiden kotiseutujen mediat valikoituivat sen perusteella, että niille 

pystytään tekemään kohdennettua tiedotusta tietystä taiteilijasta ja näin ollen ne 

saattaisivat helpommin myös kirjoittaa aiheesta. 

 

Yhdistyksen ja tapahtuman kohderyhmät ovat kuitenkin osittain päällekkäisiä ja 

liitteenä olevassa taulukossa (liite 2) olenkin jakanut kaikki kohderyhmät 

segmentteihin, joista taas olen fokusoinut niihin, joihin tänä vuonna tullaan 

panostamaan sekä profiloinut näiden segmenttien kohdalta sen, minkälaisena 

Olohuoneen halutaan heille näyttäytyvän (Vuokko 2004, 139–144). Vuoden 

2011 osalta päädyin fokusoimaan kävijöihin, taiteilijoihin sekä 

tiedotusvälineisiin. Näistä kävijöille viestitään ensisijaisesti tapahtumaan 

liittyvistä asioista ja taiteilijoille yleisemmin yhdistyksen toiminnasta. 

Tiedotusvälineille viestitään sekä yhdistykseen että tapahtumiin liittyvistä 

asioista (Liite 2). 

 

Koska aiemmin ei ole tehty kävijäkyselyitä tai muutakaan kävijäseurantaa, ei 

aikaisempien vuosien kävijöistä ole juurikaan tietoa saatavilla. Näin ollen 

segmentointikriteerinä toimi ainoastaan maantieteellinen sijainti, joka ei 
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tietenkään ole riittävä kriteeri tulevaisuutta ajatellen. Olohuoneen ollessa 

kuitenkin suhteellisen pieni tapahtuma ja organisaatio, on maantieteellinen 

aluekin pieni, jolloin siihen pystytään keskittymään paremmin ja tekemään 

esimerkiksi henkilökohtaista myyntityötä erittäin kohdennetusti. Kävijöistä 

tarkemmat segmentit ovat Turun keskusta-alueella asuvat, keskusta-alueella 

töissä käyvät sekä aiemmin tapahtumaan osallistuneet (Liite 2). Aikaisemmin 

tapahtumaan osallistuneista ei ole tarkkoja tietoja, mutta esimerkiksi 

Olohuoneen Facebook-ryhmää voidaan pitää kanavana, jolla aikaisemmin 

tapahtumassa käyneitä tavoitetaan. Päädyin näihin valintoihin sillä perusteella, 

että kulttuuripääkaupunkivuonna ei mielestäni kannata panostaa 

uusasiakashankintaan, vaan tulisi pitää kiinni niistä kävijöistä, jotka jo tuntevat 

tapahtuman. Koska kuitenkin tapahtuman tunnettuutta halutaan lisätä ja 

tapahtumalle halutaan lisää kävijöitä, kannattaa panostaa tiedottamiseen 

sellaisissa ryhmissä, jotka saattaisivat muutenkin törmätä tapahtumaan 

tavallisessa arjessaan.  

 

Koska pääosa teoksista sekä tapahtuman info-piste sijaitsee Turun 

keskustassa, päädyin valitsemaan tärkeimmiksi kohderyhmiksi ihmiset, jotka 

asuvat tai työskentelevät keskustassa ja siis todennäköisesti myös liikkuvat 

keskusta-alueella. Nämä ihmiset pyritään tavoittamaan 

tapahtumapaikkanäkyvyyksillä, siis kylteillä, infopisteellä ja Olohuone-

kulkuvälineillä tapahtuman aikana sekä jo ennen tapahtumaa. Noin kaksi 

viikkoa ennen tapahtumaa on tarkoitus tehdä teosten tuleville sijoituspaikoille 

teaserit Olohuoneesta, joilla pyritään herättämään ihmisten kiinnostus sekä 

muistuttelemaan Olohuoneesta. Tällöin voidaan ottaa myös oman 

henkilökunnan käyttöön Olohuone-kulkuvälineet, joista kerron lisää 

viestintäkanavien tarkemmassa esittelyssä.  

 

Toinen tärkeä segmentti vuonna 2011 on taiteilijat (Liite 2). Koska koko 

tapahtuma koostuu teoshaulla haettavista teoksista, ovat taiteilijat Olohuoneen 

elinehto. Jotta tapahtumasta saadaan joka vuosi mahdollisimman laadukas, on 

myös tärkeää saada mahdollisimman paljon erilaisia teosehdotuksia. 
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Taiteilijoista vuonna 2011 panostetaan erityisesti aiemmin teoshakuun 

osallistuneisiin, aikaisempien vuosien teostaiteilijoihin sekä erilaisten 

taideyhdistysten jäseniin. Taiteilijoita pyritään tavoittamaan myös tapahtuman ja 

yhdistyksen yleisellä näkyvyydellä lehdissä ja muissa medioissa olettaen, että 

taiteilijat ahkerasti seuraavat taidekentän toimintaa. Luomalla Olohuoneesta 

ammattimaisen ja laadukkaan tapahtuman kuva medioissa, saadaan herätettyä 

myös taiteilijoiden kiinnostus. 

 

5.1 Viestintäkanavien valinta 

 

Kuten aiemmin mainitsin, viestinnän suunnitteluun kuuluu sekä strategisen 

suunnittelun vaihe että operatiivisen suunnittelun vaihe. Strategiseen 

suunnitteluun kuuluu ennen kaikkea edellisessä kappaleessa läpikäydyt 

segmentointi, fokusointi sekä profilointi (Vuokko 2004, 139). Operatiiviset, tai 

kuten Vuokko (2004, 152) mainitsee, taktiset päätökset tehdään strategisten 

päätösten pohjalta. Operatiivisilla ja taktisilla päätöksillä tarkoitan tässä niitä 

käytännön toimenpiteitä, joihin suunnitteluvaiheessa päädytään. Taktisten 

päätösten tulee Vuokon mukaan olla kohderyhmälähtöisiä, tavoitelähtöisiä ja 

tilannelähtöisiä. Kohderyhmälähtöisyys tarkoittaa sitä, että viestinnän käytännön 

toimenpiteitä suunnitellaan sen kautta, kenelle toimenpiteitä kohdistetaan. 

(Vuokko 2004, 152.) Olohuoneen kohderyhmien segmentoinnissa ja 

fokusoinnissa tärkeimmiksi kohderyhmiksi valikoituivat aikaisemmin 

tapahtumassa käyneet, keskusta-alueella asuvat ja työskentelevät, 

taideyhdistysten jäsenet, teoshakuun aiemmin osallistuneet sekä aikaisemmin 

tapahtumassa mukana olleet taiteilijat. Päätöksiä pitää siis tehdä näiden 

kohderyhmien perusteella. Tavoitelähtöisyydellä taas tarkoitetaan sitä, että 

valinnoissa perustana on se, mihin pyritään ja mitä halutaan olla (Vuokko 2004, 

152). Olohuoneen tavoitteena on lisätä tunnettuuttaan sekä ihmisten tietoisuutta 

paikkasidonnaisesta taiteesta ja saada lisää kävijöitä tapahtumaan. 

Tilannelähtöisyyttä pohdittaessa mietitään sitä, mitä pitää tehdä juuri tässä 

tilanteessa ja toimintaympäristössä (Vuokko 2004,152). Hyvä esimerkki tästä on 
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mielestäni esimerkiksi kulttuuripääkaupunkivuosi. Mitä toimenpiteitä kannattaa 

tehdä vuotena, jolloin kulttuuritarjontaa on runsaasti ja mediatila tiukassa? Entä 

kuinka tulisi huomioida ”kilpailijat”, joiden tiedetään poistuvan vuoden loputtua? 

 

Vaikka en itse tietoisesti lähtenyt rakentamaan operatiivista suunnitelmaa tai 

viestintäkanavien valintaa näiden lähtökohtien pohjalta, huomaan niiden 

kuitenkin olleen ajatuksen tasolla mukana suunnittelussa. Suunnitelmahan 

tehdään aina tiettyihin tavoitteisiin tähdäten, tietyille kohderyhmille sekä 

tietynlaisessa toimintaympäristössä. Omassa työssäni tärkeimmät 

valintakriteerit viestintäkanavia pohdittaessa olivat raha, kohderyhmät, 

tapahtuman koko ja luonne sekä se, mitä kanavia on aikaisemmin käytetty. 

Näistä tärkeimmät kriteerit olivat raha sekä aiemmin käytetyt kanavat.  

 

Olohuoneen toiminta on täysin riippuvaista apurahoista, joten lopullisia 

budjetteja tapahtumalle ei pystytä tekemään ennen helmi–maaliskuuta, kun 

viimeiset päätökset apurahoista saapuvat. Tämä tarkoittaa sitä, ettei ennen tätä 

myöskään pystytä tekemään rahallisesti suuria viestinnällisiä toimenpiteitä. Kun 

viestintää syksyllä suunnitellaan, ei siis tiedetä lopullista viestinnän käytössä 

olevaa budjettia, eikä näin ollen voida valita ensisijaisiksi toimenpiteiksi tai 

kanaviksi sellaisia, joihin tarvitaan paljon rahaa. Tämä rajaa käytännössä pois 

esimerkiksi televisiomainonnan. Myös Vuokko kertoo kirjassaan rahan olevan 

yksi suurimmista asioista, joka hankaloittaa nonprofit-organisaatioiden 

markkinoinnin suunnittelua. Tämän lisäksi nonprofit-organisaatioissa 

markkinoinnin suunnittelua Vuokon mukaan hankaloittavat suhtautuminen 

markkinointiin, päätöksentekijätahot sekä henkilöstön rakenne. (Vuokko 2004, 

113.) Varsinkin henkilöstön rakenteeseen liittyen huomasin itse saman. Vuokko 

käsitteli henkilöstön rakenteeseen liittyen sitä, että usein vapaaehtoisista 

koostuvissa nonprofit-organisaatioissa ei välttämättä ole taitoa markkinoinnin 

suunnitteluun ja toteuttamiseen (Vuokko 2004, 114), mutta omasta mielestäni 

ainakin Olohuoneen kohdalla vielä suurempi ongelma on henkilöstön 

vaihtuvuus. Tällä hetkellä organisaatioissa ei ole enää yhtään perustajajäsentä 

mukana ja vaihtuvuus tekijöissä on muutenkin ollut suurta. Olohuoneessa 
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käytetään myös paljon harjoittelijoita, jotka eivät aina jää toimintaan mukaan 

seuraaviksi vuosiksi. Myös arkistointi on ollut heikkoa. Tieto ja kokemukset 

poistuvat siis usein tekijöiden mukana organisaatiosta, mikä hidastaa 

työskentelyä eikä edesauta organisaation kehittymistä ja tapahtuman 

laajentumista. Esimerkiksi vanhoja tiedotus- tai markkinointisuunnitelmia ei ollut 

tallessa, vaikka sellaisia on kuulemma tehty.  

 

5.1.1 Internet-viestintä ja tiedottaminen 

 

Valitessani viestintäkanavia keskityin siis erityisesti edullisiin viestintäkanaviin. 

Kun puhun viestintäkanavien kohdalla rahasta, tarkoitan sillä ainoastaan itse 

toimenpiteisiin kuluvaa rahaa enkä esimerkiksi toimenpiteen tekijältä kuluvaa 

palkallista työaikaa. Toki myös ajalliset resurssit on huomioitu valinnoissa. Näin 

ajatellen täysin ilmaisia Olohuoneelle valittuja viestintäkanavia ovat 

tiedottaminen sekä internet-viestintä. Tiedottaminen kattaa tiedottamisen 

tiedotusvälineille sekä taiteilijoille ja heidän omille sidosryhmilleen. 

Tiedotusvälineitä ovat Turun alueen sanoma- ja muut lehdet sekä paikalliset 

radio- ja tv-kanavat, taidelehdet, matkailulehdet sekä kunakin vuonna valittujen 

teosten taiteilijoiden kotiseutujen lehdet ja muut viestimet. Internet-viestinnällä 

taas tarkoitetaan Olohuoneen omia internet-sivuja sekä sosiaalista mediaa 

kuten Facebookia ja Twitteriä. Internet-viestinnässä pyritään tekemään myös 

yhteistyötä muiden (kaupunki)taidetapahtumien kanssa esimerkiksi banneri-

vaihdolla.  

 

Tiedottamisen ja internet-viestinnän lisäksi valitsin viestintäkanaviksi 

painotuotteet ja ulkomainonnan sekä muut kanavat, joka pitää sisällään 

esimerkiksi ennakkoklubit ja muut tapahtumat. Lisäksi listasin omaksi 

viestintäkanavakseen myös seurannan korostaakseni sen tärkeyttä. Seuranta ei 

varsinainen oma viestintäkanavansa ole, vaan se jakautuu muihin 

viestintäkanaviin. Koin kuitenkin seurannan niin tärkeänä varsikin Olohuoneen 

tapauksessa, että halusin lisätä sen omaksi kohdakseen suunnitelmassa. 
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5.1.2 Painotuotteet 

 

Olohuoneen omia painotuotteita ovat julisteet ja esite. Lisäksi vuonna 2011 

panostetaan erityisesti siihen, että Olohuone näkyy myös teosten omissa 

esitteissä ja flyereissä. Aikaisempina vuosina Olohuone on näkynyt vain osissa 

teosten omissa painotuotteissa ja niissäkin hyvin kirjavasti. Tämä on johtunut 

siitä, ettei Olohuoneen logon käytöstä ole ollut tarkkoja ohjeistuksia. Vuonna 

2011 panostetaan kuitenkin siihen, että taiteilijat saavat logon käytölle tarkat 

ohjeistukset. Olohuoneen painotuotteilla viestitään tapahtuman aikatauluista, 

teoksista ja taiteilijoista ja niillä halutaan luoda mielikuvia ja odotuksia tulevalle 

tapahtumalle. Painotuotteita käytetään keväällä ennen tapahtumaa sekä 

tapahtuman aikana ja niillä pyritään tavoittamaan sekä uusia että vanhoja 

kävijöitä. 

 

5.1.3 Ulkomainonta 

 

Ulkomainonta on tärkeässä roolissa tavoiteltaessa yksiä tapahtuman 

tärkeimmistä kohderyhmistä eli Turun keskusta-alueella työskenteleviä ja 

asuvia ihmisiä. Ulkomainonnasta tärkeimmät ovat tapahtumapaikkanäkyvyydet 

sekä sissimarkkinointi. Tapahtumapaikkanäkyvyyksillä tarkoitetaan teosten luo 

tulevia teoskylttejä, infopistettä, teosten sijainnista kertovia liikennemerkkejä 

sekä Olohuone-kulkuvälineitä. Olohuone-kulkuvälineet ovat esimerkiksi 

polkupyöriä, rullalautoja, potkulautoja tai hyppykeppejä, jotka kaikki on 

varustettu Olohuoneen visuaalisella ilmeellä. Tarkoitus on, että ihmiset voivat 

panttia vastaan lainata näitä kulkuvälineitä ja mennä katsomaan kauempana 

olevia teoksia. Osa kulkuvälineistä on pelkästään hauskoja, eikä niillä edes ole 

tarkoitus päästä eteenpäin. Mahdollisuuksien mukaan kulkuvälineisiin 

kiinnitetään myös GPS-paikantimet, joiden avulla piirretään Olohuoneen 

internet-sivuille ihmisten käyttämiä reittejä. Sissimarkkinointia on viikkoa ennen 

tapahtumaa tehtävä tempaus, joka myös videoidaan ja jota levitetään 

internetissä. 
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Ulkomainonta, ja erityisesti tapahtumapaikkanäkyvyydet, ovat myös yksi 

äärimmäisen tärkeä keino, kun Olohuone pyritään erottamaan muusta 

kulttuuritarjonnasta. Tapahtumapaikkanäkyvyyksien tulee olla keskenään ja 

Olohuoneen visuaalisen ilmeen kanssa samassa linjassa, jotta ihmiset osaavat 

yhdistää ne samaan tapahtumaan. Varsinkin, kun teokset levittäytyvät ympäri 

keskusta-aluetta on erityisen tärkeää yhdistää nämä teokset selkeillä 

tapahtumapaikkanäkyvyyksillä. 

 

5.1.4 Seuranta ja muut viestintäkanavat 

 

Kuten aiemmin mainitsin, on seuranta Olohuoneen tapauksessa äärimmäisen 

tärkeää. Koska aikaisempina vuosina ei ole tehty juurikaan kävijäseurantaa tai -

kyselyjä, tulee niihin tänä vuonna panostaa entistä enemmän. Seurannan 

toimenpiteitä ovat mediaseuranta, kävijälaskenta, kävijäkysely, internet-sivujen 

kävijäseuranta sekä Olohuone-kulkuvälineiden GPS-paikantimet. 

Mediaseurantaa voidaan tehdä jo ennen tapahtumaa, samoin kuin internet-

sivujen kävijäseurantaa. Internet-sivujen kävijäseurannalla tarkoitan muun 

muassa kävijälaskentaa sekä sen seurantaa, mistä ihmiset ovat internet-

sivuillemme löytäneet. Tapahtuman aikana tai sen jälkeen tapahtuvia 

seurannan toimenpiteitä ovat kävijälaskenta ja -kysely sekä mahdolliset GPS-

paikantimet. Kävijälaskentaa tarvitaan esimerkiksi apurahoja myöntäviä tahoja 

varten ja kävijäkyselyllä pystytään selvittämään sekä viestinnän tehokkuutta 

että teosten ja tapahtuman kiinnostavuutta. GPS-paikantimilla taas voidaan 

selvittää ihmisille mieluisimpia ja suosituimpia reittejä. Tätä tietoa voidaan 

käyttää hyväksi, kun suunnitellaan tulevien vuosien teosten sijoituspaikkoja. 

 

Muita viestintäkanavia ovat muun muassa ennakkoklubit, seminaarit sekä 

vierailut esimerkiksi oppilaitoksissa. Yksi tehokas viestintäkanava on myös 

torstai-iltamat, joihin palaan tarkemmin seuraavassa luvussa.  
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5.2 Ympärivuotisen viestinnän keinot 

 

Yksi suurimmista tavoitteista työssäni oli saada lisättyä Olohuoneen viestintää 

siten, ettei kaikki viestintä sijoittuisi loppukevääseen ja tapahtumasta 

kertomiseen. Olohuoneen haluttiin pysyvän ihmisten mielissä myös muulloin, 

kuin tapahtuma-aikana. Koska samasta tapahtumasta ei voi loputtomasti 

viestiä, oli mietittävä viestinnälle myös muuta sisältöä. 

 

Olohuone-yhdistyksen tarkoitus on tapahtuman järjestämisen lisäksi lisätä 

ihmisten tietoutta paikkasidonnaisesta taiteesta ja kaupunkitaiteesta. 

Käytännössä tämä on tarkoittanut kerran kuussa järjestettäviä 

maanantaitapaamisia, joihin on kuka tahansa saanut tulla kyselemään ja 

keskustelemaan kaupunkitaiteesta. Maanantaitapaamisten tarkoitus on jäänyt 

kuitenkin hämärän peittoon sekä yhdistyksen sisällä että varmasti myös 

potentiaalisille osallistujille ja tapaamiset ovatkin olleet lähinnä yhdistyksen 

jäsenien kokouksia, joihin on silloin tällöin osallistunut joku ulkopuolinenkin. 

Kunnollista tiedottamista kaupunkitaiteesta ei siis ole tehty. 

Maanantaitapaamisten kehittäminen oli yksi konkreettisimmista teoista 

ympärivuotisen viestinnän lisäämisessä. Maanantaitapaamisista sellaisina, kuin 

ne olivat olleet, päätettiin luopua ja tilalle tuotiin joka kuun ensimmäisenä 

torstaina järjestettävät iltamat, joiden tarkoituksena on tehdä yhdessä jotain 

taiteeseen tai kulttuuriin liittyvää. Torstai-iltamat ovat siis kaikille avoimia 

tilaisuuksia, joissa mennään esimerkiksi tutustumaan taidenäyttelyyn, 

harrastetaan sissipuutarhurointia tai pelaillaan lautapelejä. Ensimmäinen 

torstai-iltama järjestettiin helmikuussa, jolloin vierailtiin Pilkkopimeää-

galleriassa. Toiminnallisempi iltama osoittautui heti toimivammaksi kuin 

aiemmin järjestetyt keskusteluillat: Pilkkopimeää-galleriaan tuli Olohuoneen 

jäsenten lisäksi neljä ulkopuolista henkilöä, kun aikaisemmissa 

maanantaitapaamisissa ulkopuolisia kävijöitä oli ollut yksi tai kaksi, jos sitäkään. 

 

Internetissä viestiminen on nopein ja edullisin vaihtoehto viestinnän lisäämiseen 

(Salmenkivi & Nyman 2008, 64–65). Onnekseni Olohuone oli juuri 
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uudistamassa internet-sivujaan ja pääsin mukaan suunnittelemaan tulevien 

sivujen sisältöä. Jotta uusille internet-sivuille tulisi jatkuvasti uutta sisältöä, 

päädyimme sisällyttämään sinne blogi-osuuden, johon sekä Olohuoneen 

hallitus että tuottajat kirjoittavat säännöllisesti. Blogin avulla pystytään helposti 

viestimään myös paikkasidonnaisesta taiteesta ja kaupunkitaiteesta yleisemmin 

ja blogin kirjoitusvuorot jakaantuivatkin siten, että hallitus päivittää blogiin 

kaupunkitaiteen mielenkiintoisimmat uutiset ja tapahtumat, ja tuottajat 

päivittävät Olohuone 306,4km2 -tapahtuman kuulumisia. Tällä tavoin saadaan 

lisättyä ympärivuotista viestintää, pystytään saavuttamaan Olohuoneen tavoite 

kaupunkitaiteesta tiedottamiseen liittyen sekä tavoitetaan mahdollisesti uusia 

tulevia kävijöitä blogien hyvän löydettävyyden ansiosta (Salmenkivi & Nyman 

2008, 285–286). Blogi on myös helppo linkittää Olohuoneen muihin internet-

sivustoihin, kuten Facebookiin ja Twitteriin, joka taas lisää potentiaalisten 

lukijoiden määrää.  

 

Torstai-iltamien järjestäminen ja internet-viestinnän lisääminen ovat tärkeimpiä 

ja näkyvimpiä keinoja Olohuoneen ympärivuotisen viestinnän lisäämiseen. 

Kolmas keino tähän on tiedotteiden sisällön hiominen, tiedotteiden visuaalisen 

ilmeen yhtenäistäminen sekä tiedotteiden määrän lisääminen. Olohuone on 

hyvin vähän tiedottanut muista asioistaan kuin suoraan tapahtumaan liittyvistä 

asioista ja pienellä toiminnan tarkemmalla tarkastelulla pystytään tiedottamista 

lisäämään ilman, että tehdään niin sanottuja tyhjiä tiedotteita, joissa ei ole 

kunnon sisältöä. Esimerkiksi teoshausta ja tapahtuman onnistumisesta ei ole 

juurikaan tiedotettu. Tiedotteiden yhtenäisellä visuaalisella ilmeellä taas 

viestitään ensisijaisesti tiedotusvälineille tapahtuman laadusta ja luodaan 

tiedotteiden välistä jatkumoa, joka toimittajienkin on helppo huomioida. 

 

5.3 Yllätyksellinen markkinointi 

 

Alusta alkaen kävi selväksi, ettei Olohuoneen viestintään oltu panostettu sen 

vuoksi, että teokset halutaan säilyttää yllättävinä ja viestinnän koetaan pilaavan 
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tämä (Järvipetäjä 18.10.2010; Sinkkonen 13.10.2010). Teosten yllätyksellisyys 

askarruttikin minua työssä pitkään. Kuinka tulisi viestiä teoksista, joiden 

halutaan olevan yllättäviä ja joiden toivotaan tavoittavan satunnaisia 

ohikulkijoita? Käytännössähän tämä tarkoittaisi sitä, ettei teoksista tulisi viestiä 

lainkaan vaan antaa ihmisten itse löytää ne. Tapahtumalle, joka rahoittaa 

toimintansa lähes pelkästään julkisella rahalla, tämä on kuitenkin 

mahdottomuus. Tapahtumaan on saatava kävijöitä, jotta apurahoja jatkossakin 

saadaan ja tapahtuman sisällöstä on kerrottava, jotta ihmiset kiinnostuisivat ja 

osallistuisivat tapahtumaan. Mielestäni olisi myös taiteilijoille loukkaavaa, jos 

heidän teoksistaan ei tiedotettaisi etukäteen. Ymmärrän kyllä sen, että teosten 

halutaan yllättävän ihmisiä ja aiheuttavan hauskoja kohtaamisia ihmisten 

arjessa, mutta mielestäni yllätyksellisyyden tulisi löytyä mieluummin teoksista 

itsestään kuin siitä, ettei niiden olemassaolosta kerrota. Toki kaikkea ei tarvitse 

eikä voikaan kertoa etukäteen ja näin ollen yllättäviäkin kohtaamisia syntyy. 

Viestinnällä on myös mahdotonta tavoittaa kaikki mahdolliset kävijät ja kokijat, 

joten aina löytyy joku, joka ei ole tapahtumasta kuullutkaan ja yllättyy täysin. En 

kiinnittänytkään viestintäsuunnitelmassa huomiota niinkään siihen, että teokset 

säilyisivät yllätyksinä, vaan siihen, kuinka Olohuoneesta kokonaisuudessaan 

viestitään.  

 

Myös viestintä voi olla yllättävää ja näin ollen sopia myös itse tapahtuman 

luonteeseen hyvin.  Yllättävänä markkinointina voidaan pitää esimerkiksi 

sissimarkkinointia ja viraalimarkkinointia vaikka niiden ensisijaisena ideana ei 

olekaan yllättää tai hauskuuttaa ihmisiä. Sissimarkkinoinnilla tarkoitetaan 

epätyypillisiä markkinoinnin keinoja, joilla tuotetaan hyviä tuloksia pienellä 

panoksilla. Sissimarkkinoija käyttää suurten budjettien sijaan enemmän 

järkeään ja luovuuttaan. (Parantainen, http://sissimarkkinointi.fi/about 2011.) 

Viraalimarkkinoinnilla eli word-of-mouth -markkinoinnilla (WOM) taas 

tarkoitetaan markkinointia, jossa mainosviesti kulkee ihmiseltä toiselle nopeasti, 

viruksenomaisesti. Viraalimarkkinointia voidaan pitää maailman vanhimpana 

markkinoinnin keinoja, sillä ennen muita medioita kaikki mainosviestit levisivät 

suullisesti ihmiseltä toiselle. Kuitenkin internet on nostanut jälleen 
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viraalimarkkinoinnin suosiota. (Salmenkivi & Nyman 2008, 234–235.) 

Viraalimarkkinointia voidaan pitää myös sissimarkkinoinnin yhtenä osana (Salo, 

Talouselämä 8.2.2007, http://www.talouselama.fi/uutiset/article163015.ece).  

 

Kun internetistä etsii kuvia sissimarkkinoinnista, voi huomata, että monet 

sissimarkkinointikampanjat muistuttavat hyvin paljon myös kaupunki- tai 

katutaideteoksia. Maahan maalattu teos tai virkattu polkupyörä voivat yhtä hyvin 

olla hauskoja mainoksia tai katutaidetta. Toki sissimarkkinoinnissa on aina 

pystyttävä liittämään mainos myös sen mainostajaan, mutta joissain ”teoksissa” 

yrityksen nimi tai internetosoite voi olla ainoa asia, joka erottaa mainoksen 

katutaiteesta. Tällaista markkinointia voidaan syystä pitää yllättävänä, sillä 

onhan se onnistuessaan hyvin erilaista, kuin mihin ihmiset ovat tottuneet. Sissi- 

ja viraalimarkkinointi sopiikin hyvin myös Olohuoneelle, jonka halutaan 

yllättävän ihmisiä. Ja mikä parasta, sissimarkkinoinnilla ihmisiä päästään 

yllättämään jo ennen itse tapahtuman alkua – ja miksei vaikka ympäri vuoden. 

Sisällytinkin viestintäsuunnitelman operatiiviseen osaan myös ennen 

tapahtumaa toteutettavan sissimarkkinointitempauksen, joka on helposti 

tallennettavissa myös videolle ja jota näin ollen voidaan levittää myös 

internetissä. 

 

5.4 Kulttuuripääkaupunkivuoden vaikutus Olohuoneen viestintään 

 

Vaikka kulttuuritapahtumien pahimpien kilpailijoiden sanotaan olevan muualla 

kuin kulttuurikentällä, ei tämä mielestäni päde eritystilanteissa, kuten 

kulttuuripääkaupunkivuotena. Kulttuuripääkaupunkivuoden omaa ohjelmaa on 

runsaasti ja näillä hankkeilla on käytössään sellaiset resurssit, joihin harvalla 

vapaan kentän kulttuuritoimijalla on mahdollisuudet. 

Kulttuuripääkaupunkihankkeiden suurin etu verrattuna vapaan kentän 

toimijoihin on Turku 2011 -säätiön viestintäkanavat ja hankkeiden sitä kautta 

saama näkyvyys. Olohuoneella on tässä tapauksessa pieni etuasema sen 

ollessa osa SaunaLab-kulttuuripääkaupunkihanketta. Kuitenkin Olohuoneen 
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Saunapuhetta-teossarja on ainoastaan SaunaLab-hankkeen alahanke, joten 

näkyvyys kulttuuripääkaupunkivuoden viestimissä ei ole suurta. 

 

Yleisemmin ajateltuna kulttuuripääkaupunkivuodesta voidaan katsoa olevan 

sekä hyötyä että haittaa. Lähes kaikilla kulttuuripääkaupungeilla on ollut 

kulttuuripääkaupunkivuoden jälkeen jatkuvia pitkäkestoisia positiivisia 

vaikutuksia eikä kulttuurielämän kukoistus ole jäänyt vain yhteen vuoteen 

(Saukkolin 11.02.2011). Myös Turulla on tavoitteena tuottaa runsaan 

kulttuuritarjonnan lisäksi pitkäaikaisia vaikutuksia, joihin lukeutuu muun muassa 

erilaiset hyvinvointiohjelmat, kaupunkilaisten lisääntynyt kulttuuriaktiivisuus 

sekä yhteistyön kehittyminen eri toimijoiden välillä (Sevón 11.2.2011). 

Kulttuuripääkaupunkivuosi voi kuitenkin aiheuttaa myös suuria haasteita 

alueella jo oleville toimijoille, kun suuret ja näkyvät hankkeet vievät palstatilaa 

lehdistä ja pystyvät suurempien budjettien avulla panostamaan 

markkinointiinsakin pieniä organisaatioita enemmän. 

Kulttuuripääkaupunkivuoden viralliseen ohjelmaan kuuluu myös runsaasti 

teoksia, jotka ovat sekä keskenään että Turussa jo aiemmin toimineiden 

tapahtumien kanssa hyvin samankaltaisia (Turku Euroopan 

kulttuuripääkaupunki 2011, Ohjelmakirja 2010).  

 

Juuri samankaltaiset tapahtumat vaikuttavat eniten Olohuoneen viestintään 

vuonna 2011. Kulttuuripääkaupunkiohjelmassa on mukana lukuisia 

kaupunkitaidetapahtumia (Turku Euroopan kulttuuripääkaupunki 2011, 

Ohjelmakirja 2010), joiden kanssa Olohuone kilpailee sekä kävijöissä että 

lehtien palstatiloissa. Vaarana myös on, että Olohuone sekoitetaan joihinkin 

kulttuuripääkaupunkivuoden teoksista eikä sitä eroteta omaksi 

tapahtumakseen.  

 

Suurin kulttuuripääkaupunkivuoden vaikutus Olohuoneen viestintään on se, että 

tapahtumapaikkanäkyvyyksiin panostetaan tänä vuonna aikaisempaa 

enemmän. Tapahtumapaikkanäkyvyyksillä pyritään erottamaan Olohuone 

306,4km2 muista samanaikaisesti olevista tapahtumista sekä luomaan 
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Olohuoneelle omaa, selkeää visuaalista identiteettiä. Aikaisempina vuosina on 

toki käytetty myös tapahtumapaikkanäkyvyyksiä, mutta tänä vuonna niihin 

panostetaan entistä enemmän esimerkiksi Olohuone-kulkuvälineiden  ja 

teospaikoille ennen tapahtumaa tulevien teoskylttien avulla.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA KEHITYSEHDOTUKSET 

 

Käytännön opinnäytetyöni tavoitteena oli koota Olohuone ry:lle 

viestintäsuunnitelma, jonka avulla Olohuoneen tunnettuutta kasvatettaisiin ja 

ympärivuotista viestintää saataisiin lisättyä. Lisäksi tavoitteenani oli koota 

itselleni työskentelyrunko viestintäsuunnitelman tekoa varten. Haasteena 

työssäni oli Turun kulttuuripääkaupunkivuosi 2011, Olohuoneen toiminnan 

suunnittelemattomuus, kävijäseurannan puuttuminen sekä Olohuoneen 

visuaalisen ilmeen ja internet-sivujen uudistuminen alkuvuodesta 2011.  

 

Tavoitteeni viestintäsuunnitelman osalta toteutuivat osittain: sain koottua 

viestintäsuunnitelman, jossa viestintää tehdään myös muulloin, kuin keväällä 

ennen Olohuone 306,4km2 -tapahtumaa. Tässä vaiheessa suunnitelma on 

tietysti vasta paperilla, enkä voi sanoa, kuinka hyvin tekemiäni suunnitelmia 

toteutetaan. Koska itse vastaan tällä hetkellä Olohuoneen viestinnästä, pystyn  

kuitenkin vaikuttamaan siihen, kuinka tarkasti tekemiäni suunnitelmia 

noudatetaan.  

 

En kuitenkaan pystynyt tekemään ympärivuotista viestintää varten niin paljoa 

suunnitelmia, kuin olisin halunnut, sillä ympärivuotinen viestintä vaatii myös 

ympärivuotista toimintaa, jota Olohuoneessa ei tällä hetkellä juurikaan ole. 

Tajusin vasta työni loppuvaiheessa, että tehdäkseni kunnollisia suunnitelmia 

ympärivuotiselle viestinnälle, olisi myös toimintaa kehitettävä. Toimintaa ei 

kuitenkaan pystytä laajentamaan ja kehittämään noin vain, sillä kaikki apurahat 

tälle vuodelle on jo haettu ja budjetoitu. Pystyin kuitenkin löytämään keinoja, 

joilla viestintää voidaan lisätä edullisesti ja helposti, joten vaikkei kaikkia 

ympärivuotisen viestinnän keinoja tänä vuonna saataisikaan käyttöön, olen 

mielestäni onnistunut tässä tavoitteessani hyvin. 

 

Toista tavoitettani, Olohuoneen tunnettuuden lisäämistä, ei pystytä arvioimaan 

vielä tässä vaiheessa. Tunnettuuden kasvua ei voida mitata parin kuukauden 

ajanjaksolta, vaan se tulisi mielestäni tehdä aikaisintaan vuoden päästä. 
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Kuitenkin suunnittelemillani toimenpiteillä, kuten internet-viestinnän lisäämisellä 

ja erityisesti blogilla, pystytään varmasti lisäämään Olohuoneen tunnettuutta. 

Myös yhdenmukaistetulla visuaalisella ilmeellä pystytään varmistamaan 

Olohuoneesta lähtevien viestien yhdistettävyys Olohuoneeseen ja näin ollen 

mahdollisesti lisäämään Olohuoneen tunnettuutta. Myös ympärivuotisen 

viestinnän lisääminen vaikuttaa varmasti myös tunnettuuden  kasvuun. 

 

Suurimmiksi haasteiksi työni aikana osoittautuivat toimintasuunnitelman puute 

sekä se, ettei aikaisempien vuosien kävijöistä ollut tiedossa juuri mitään. 

Tajusinkin opinnäytetyöni aikana sen, kuinka äärimmäisen tärkeää on tehdä 

kävijäseurantaa. Myös toimintasuunnitelman puute aiheutti työhöni sen, etten 

voinut tehdä sitä niin laajaksi, kuin alun perin ajattelin. Käytännössä tekemäni 

viestintäsuunnitelman strateginen osa kattaa ainoastaan tämänhetkisen 

tilanteen ja lähitulevaisuuden, mutta minkäänlaisia suunnitelmia tuleville vuosille 

ei voitu tehdä. Viestintää on täysin turhaa, ja myös mahdotonta, lähteä 

suunnittelemaan pitkälle tulevaisuuteen, jos toimintaakaan ei vielä ole sinne asti 

suunniteltu. 

 

Näen kuitenkin viestintäsuunnitelmallani olleen vaikutusta myös toiminnan 

kehittämiseen. Olohuoneen toimintaa on jo alettu kehittää 

suunnitelmallisempaan suuntaan ja yhtenä liikkeellepanijana tässä 

muutoksessa on ollut työni viestintäsuunnitelman parissa. Tehty 

viestintäsuunnitelma toimii pohjana myös koko toiminnan kehittämiselle ja 

uudistamiselle ja päinvastoin: tulevaisuudessa toimintasuunnitelmat toimivat 

pohjana viestintäsuunnitelmalle, niin kuin niiden pitäisikin. Vaikka suunnitelmaa 

ei toimintasuunnitelman puuttumisen vuoksi vielä saatu laadittua 

monivuotiseksi, koen sen silti olleen äärimmäisen hyvä asia Olohuoneen 

toiminnalle ja jatkolle. 

 

Henkilökohtainen tavoitteeni opinnäytetyön suhteen, eli työskentelyrungon 

koostaminen viestintäsuunnitelman tekoa varten, onnistui mielestäni myös 

hyvin. Mikäli nyt tekisin viestintäsuunnitelman uudestaan, uskoisin sen 
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onnistuvan huomattavasti nopeammin ja helpommin tekemääni 

työskentelyrunkoa noudattamalla. Työskentelyrunko on kuitenkin koottu vasta 

työni loppuvaiheessa, joten en päässyt testaamaan sitä Olohuoneelle 

tekemässäni viestintäsuunnitelmassa. Uskon kuitenkin työskentelyrungosta 

olevan hyötyä itselleni tulevaisuudessa, kunhan olen testaamalla saanut hiottua 

sitä täydellisemmäksi. 
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Swot-analyysi    Liite 1  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

VAHVUUDET 

- järjestetään jo 6. kerran 

- Turun kaupungin rahoituksen 

alaisuudessa 

 

 

 

HEIKKOUDET 

- tekijät vaihtuvat tiuhaan tahtiin, 

tieto ei säily organisaatiossa 

- ei kovin tunnettu 

- ei suunnitelmallista viestintää 

 

MAHDOLLISUUDET 

- laajentua kestoltaan ja sisällöltään 

- lisätä tunnettuutta 

 

 

UHAT 

- 2011-hankkeet saavat paremman 

näkyvyyden 

- runsaan tarjonnan sekaan 

hukkuminen 

- ihmiset eivät erota Olohuonetta 

muista tapahtumista 

- ajankohta 
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Kohderyhmien segmentointi   Liite 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGMENTOINTI 
FOKUSOINT

I PROFILOINTI KUINKA TAVOITETAAN 
        
KÄVIJÄT       

Taiteesta kiinnostuneet     

Internet-sivut, taidelehdet, 
taideyhdistysten 
sähköpostilistat 

Keskusta-alueella asuvat x 

Helposti 
lähestyttävä, 
mielenkiintoinen
, laadukas, 
ammattimainen, 
ystävällinen 

Tapahtumapaikkanäkyvyyde
t ennen tapahtumaa ja 
tapahtuman aikana 

Teosten lähellä asuvat     

Tapahtumapaikkanäkyvyyde
t ennen tapahtumaa ja 
tapahtuman aikana 

Keskusta-alueella töissäkäyvät x 

Helposti 
lähestyttävä, 
mielenkiintoinen
, laadukas, 
ammattimainen, 
ystävällinen 

Tapahtumapaikkanäkyvyyde
t ennen tapahtumaa ja 
tapahtuman aikana, 
keskustan/jokirannan 
toimistoihin  jaettavat info-
paketit 

Teosten lähellä töissäkäyvät     

Tapahtumapaikkanäkyvyyde
t ennen tapahtumaa ja 
tapahtuman aikana 

Koululaisryhmät     
Tiedottaminen suoraan 
koulujen opettajille 

Aiemmin käyneet x 

Mielenkiintoinen
, uudistuva, 
yllättävä, 
helposti 
lähestyttävä, 
ainutlaatuinen Facebook, internet-sivut 

Taiteilijat     

Taideyhdistysten 
sähköpostilistat, 
taidelehdet, omat kontaktit 

TAITEILIJAT       

Taideyhdistysten jäsenet x 

Laadukas, 
mielenkiintoinen
, 
ammattimainen, 
monipuolinen, 
matalan 
kynnyksen 
toiminta Sähköpostilistat 
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Tesohakuun aiemmin 
osallistuneet x 

Ammattimainen, 
kiinnostava, Yhteystietolistat 

Aikaisempien vuosien 
teostaiteilijat x 

Ammattimainen, 
kiinnostava, Yhteystietolistat 

Muihin tapahtumiin 
osallistuneet     

Muiden tapahtumien 
postituslistat 

OPPILAITOKSET       

Humak     Opettajat, vierailut koulussa 

Turun Taideakatemia/Turun 
AMK     Opettajat, tiedottajat 

Turun Yliopisto     Opettajat, tiedottajat 
MUUT TAPAHTUMAT       

Flux Aura     Sähköpostitse, puhelimitse 

Kuopion Anti-festival     Sähköpostitse, puhelimitse 
RAHOITTAJAT       
Varsinais-Suomen 
taidetoimikunta     Sähköpostitse, puhelimitse 

Turun Kaupunki     Sähköpostitse, puhelimitse 

Opetusministeriö     Sähköpostitse, puhelimitse 

Turku 2011-säätiö     Sähköpostitse, puhelimitse 

TIEDOTUSVÄLINEET       

Paikallislehdet: Turun 
Sanomat, Aamuset, 
Turkulainen x 

Jatkuva, 
itsenäinen, 
ammattimainen, 
mielenkiintoinen
, laadukas 

Suorat yhteydenotot 
sähköpostitse ja 
puhelimitse, tapaamiset 
tiedotustilaisuuksissa, kutsu 
tapahtumaan 

Aikakauslehdet: taidelehdet, 
matkailulehdet     

Suorat yhteydenotot 
sähköpostitse ja puhelimitse 

Taiteilijoiden kotipikkakuntien 
tiedotusvälineet:paikallislehdet
, -radiot, -televisiot x 

Ammattimainen, 
mielenkiintoinen
, laadukas 

Suorat yhteydenotot 
sähköpostitse ja puhelimitse 
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Muut paikalliset 
tiedotusvälineet: Turku Tv, 
Radio Sata, Auran Aallot,      

Suorat yhteydenotot 
sähköpostitse ja 
puhelimitse, tapaamiset 
tiedotustilaisuuksissa, kutsu 
tapahtumaan 

Muut valtakunnalliset 
tiedotusvälineet: Radiot, 
televisiokanavat, blogit     

Suorat yhteydenotot 
sähköpostitse ja puhelimitse 
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TUOTTAJANA MUOTOILUALALLA – Tuottajan työn 
paketointi ja tuotteistaminen 
 

Kirjallinen opinnäytetyöni käsittelee sitä, kuinka mediatuottajan koulutuksen saanut henkilö voisi 
työskennellä muotoilualalla. Tavoitteenani minulla on selvittää, minkälaisia palveluita minun olisi 
mediatuottajan koulutuksella mahdollista tarjota muotoiluyrityksille ja kuinka nämä palvelut tulisi 
hinnoitella. Tavoitteenani on myös selvittää, mikä olisi sopivin nimike tällaisen työn tekijälle: 
tuottaja, agentti vai manageri. Opinnäytetyön tuloksena toivon saavani koottua itselleni paketin 
tarjoamistani palveluista sekä hinnoitteluperusteet näille palveluille. 

 

Lähestyin aihetta asiantuntijatyön kautta ja käytin lähteinäni kirjallisuutta liittyen erityisesti 
asiantuntijapalveluihin ja niiden tuotteistamiseen, markkinointiin sekä hinnoitteluun. 
Kirjallisuuden lisäksi käytin lähteinäni haastatteluita sekä muotoilualan toimijoille tekemääni 
kyselyä. Haastatteluilla pyrin selvittämään alalla jo toimivien tuottajien tai agenttien 
toimintatapoja ja kyselyllä taas sitä, minkälaisia palveluita muotoiluyritykset kaipaisivat. 
Erityisesti tekemäni kysely on pääosassa lähtiessäni kokoamaan omia palvelupakettejani. 

 

Työni tuloksena käy ilmi, että muotoilualan toimijoiden tarpeet ovat sellaisia, joihin 
mediatuottajan koulutuksella on mahdollista vastata. Työni loppupuolella esittelen kokoamani 
kolme palvelupakettia - markkinoinnin, tiedottamisen ja suunnittelun – sekä 
hinnoitteluperiaatteet näille palveluille.  Käsittelen myös yleisemmin tulevaa liiketoimintani siinä 
määrin, kun se on tässä vaiheessa mahdollista. Tekemieni haastatteluiden ja kyselyn 
perusteella käy ilmi, että agentti- ja manageri-termeille ei ole selkeitä määritelmiä, joten päädyn 
käyttämään työssäni termiä tuottaja. 

 

ASIASANAT: Tuotteistus, hinnoittelu, asiantuntijapalvelut, muotoilu, managerit, agentuurit 
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WORKING AS A PRODUCER IN DESIGN 
INDUSTRY – packaging and productizing producers 
work 
 

My literary thesis deals with the possibilities of how a person with media management education 
could work in design industry. My goal is to straighten out what kinds of services I could offer for 
design companies with my media management education and how these services should be 
priced. My goal is also to straighten out what would be the best title for a person doing this kind 
of work: producer, agent or manager. As a result of my thesis I am hoping to be able to put 
together a package of services that I could offer to my customers and also to find a reasonable 
pricing basis for the services. 

 

I am approaching the subject through professional services and as a source I am using books 
especially about professional services and how to productize, market and price those services. 
Besides the literary sources, I use interviews and enquiry for design companies as a source. 
With the interviews I am trying to straighten out the working methods that the producers in 
design industry already have whereas with the enquiry I try to define the needs of services that 
the design companies have. Especially the enquiry is on the leading role when I start to develop 
my own services. 

 

As a result of my thesis it comes out that the needs of the design companies are the kind that a 
media manager could help with. At the end of my thesis, I present three services packages that 
I’ve come out with –marketing, communications and planning – and the pricing bases for these 
services. I also discuss generally my business as much as it’s possible at the moment. 
According to the interviews and enquiry it turns out that there is no specific definitions for the 
terms agent and manager, so I decide to use the term producer in my thesis. 

 

 

KEYWORDS: Productizing, prising, professional services, design, managers, agencies. 
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1 JOHDANTO 

 

Kirjallinen opinnäytetyöni käsittelee mediatuottajan mahdollisuuksia toimia 

managerina tai agenttina muotoilualalla valmistumisensa jälkeen. Tavoitteenani 

on selvittää, minkälaisia palveluita tuottajan on koulutuksensa perusteella 

mahdollista tarjota muotoilualalla toimiville asiakkaille. Tavoitteenani on lisäksi 

selvittää vastaavatko nämä palvelut agentin tai managerin työnkuvia vai olisiko 

tuottaja-termi kuvaavampi.  

 

Työssäni käsittelen tuottajan mahdollisuuksia tuotteistaa, hinnoitella ja myydä 

omia palveluitaan sekä sitä, mitä nämä palvelut ylipäätään ovat. Keskityn 

palvelujen tarjoamiseen muotoilualalle, mutta käsittelemiäni aiheita on 

mahdollista soveltaa myös muille mediatuotannon aloille. Muotoilualaan 

keskittyminen on itselleni luontevinta, sillä olen vähän aikaa sitten aloittanut työt 

turkulaisen muotoiluyrityksen tuottajana, vastuullani yrityksen tiedotus, 

markkinointi ja myynti. Kaikkia tuottajan taitoja ei mielestäni ole edes järkevää 

yrittää käsitellä yhdessä työssä. Käsittelen siis työssäni niitä tuottajan taitoja, 

joita mielestäni muotoilualan tuottaja tarvitsee. Lisäksi pohdin myös sitä, mitä 

sellaisia taitoja muotoilualan tuottaja tarvitsisi, joita ei mediatuottajan koulutus 

kata.  

 

Puhun työssäni muotoilualan yrityksistä ja toimijoista. Näillä tarkoitan yrityksiä 

muotoilun monilta alueilta: tekstiilisuunnittelijoita, korusuunnittelijoita, 

kalustesuunnittelijoita ja niin edelleen. Yhdistävänä tekijänä näillä toimijoilla on 

ammattimainen toiminta, valmiiden tuotteiden myynti suoraan kuluttajille ja 

jälleenmyyjille prototyyppien myynnin sijaan sekä toimijoiden pieni koko. 

Keskityn työssäni pienten, alle viisi henkeä työllistävien muotoiluyritysten 

toimintaan. Tekemäni jako on hyvin häilyvä, sillä vain harvat toimijat menevät 

tarkalleen tiettyyn muottiin. Monet yritykset myyvät pääasiassa valmiita tuotteita 
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jälleenmyyjille, mutta saattavat silloin tällöin myydä esimerkiksi tietyn kuosin 

suuremmalle valmistajalle. 

 

Muotoilualalle on viime aikoina syntynyt useampiakin agentuureja, mutta lähes 

poikkeuksetta niiden kaikkien perustajana ovat muotoilijat itse. Tavoitteenani on 

selvittää, voisiko muotoilijoiden managerina tai agenttina toimia myös tuottaja-

koulutuksen saanut henkilö, vai vaaditaanko muotoiluyrityksen managerilta 

myös taitoja tuotekehittelyyn. Oma ajatukseni on, että mediatuottajan 

koulutuksen tarjoamat taidot riittäisivät myös muotoilualalla työskentelyyn. 

Lisäksi tavoitteenani minulla on opinnäytetyön avulla kehittää itselleni sopivia 

toimintatapoja ja paketteja, joita voisin asiakkaille tarjota. Tarkoituksenani on 

valmistumisen jälkeen työskennellä freelancerina ja managerointi olisi yksi 

mahdollisuus tähän. Lisäksi haaveenani on tulevaisuudessa perustaa oma 

yritys ja opinnäytetyön avulla toivon saavani itselleni pohjaa 

liiketoimintasuunnitelmaa varten. Tavoitteenani on myös oppia ymmärtämään 

palveluiden hinnoittelua ja löytää omille paketeilleni toimiva 

hinnoittelujärjestelmä.  

 

Erilaisten agentuurien määrä kasvaa koko ajan, mutta aiheesta ei ole vielä 

juurikaan kirjoitettua tietoa. Koska tavoitteenani on tulevaisuudessa toimia 

yrittäjänä ja myydä omia palveluitani, olen hakenut lähdemateriaalia myös 

asiantuntijatyön puolelta. Lähteinäni olen käyttänyt asiantuntijapalveluiden 

tuotteistamiseen, paketointiin, myyntiin ja hinnoitteluun liittyvää kirjallisuutta 

sekä haastatteluita. Työssäni keskityn pääasiassa muotoilualaan, joten 

haastattelutkin ovat suurimmaksi osaksi muotoilualan puolelta. Lisäksi käytän 

lähteenä muotoilualan yrityksille tekemääni kyselyä liittyen alan tarpeisiin, jotta 

osaisin paremmin muotoilla juuri muotoilualan yrityksille sopivia palveluita.  
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2 TUOTTAJA, AGENTTI VAI MANAGERI? 

 

Tekemieni haastatteluiden ja omien kokemusteni mukaan, käytetään 

muotoilualalla hyvin sekalaisesti termejä manageri ja agentti. Haastattelin Turun 

Seudun Kehittämiskeskuksen Aino Ukkolaa liittyen Sillanrakentajat-

hankkeeseen, jossa Turun Seudun Kehittämiskeskus on yksi osatoteuttajista. 

Sillanrakentajat-hanke on valtakunnallinen luovien alojen agenttien ja 

vientiammattilaisten valmennusohjelma, jossa on tarkoituksena kehittää 

agenttien ammattikuntaa ja toimintakulttuuria (www.sillanrakentajat.fi, 2011). 

Ukkolan haastattelusta kävi ilmi, ettei hankkeessakaan ole määritelty tarkkoja 

agentin ja managerin toimenkuvia ja hankkeessa perustetut agenttiyrityksetkin 

ovat hyvin moninaisia. Ukkola kuitenkin määrittelisi agentin henkilöksi, joka 

edustaa asiakasta ja hoitaa myyntiä, kun taas manageri on tiiviimmin 

yhteistyössä asiakkaan kanssa ja saattaa muokata myös itse tuotetta tai 

taiteilijaa. (Ukkola 2010.) Tekemäni kyselyn (Liite 1) perusteella kävi taas ilmi, 

että agentti koetaan enemmän viennin ammattilaiseksi, joka hoitaa 

jälleenmyyntiä ulkomaille (Kysely muotoilualan toimijoille, 2011). Myös 

tutkimieni agentuurien kotisivuilta (esimerkiksi http://www.07design.fi/, 2011) 

käy sama asia ilmi: agentuurit ovat usein keskittyneitä tiettyyn kohdemaahan, 

jonka käytännöt tuntevat ja johon koittavat suomalaisia asiakkaitaan myydä. 

 

Henkilökohtaisesti koen agentti- ja manageri –termeissä ongelmana niiden 

tuoman ulkopuolisuuden kuvan. Henkilö, joka toimii managerina tai agenttina 

tuntuu omasta mielestäni kovin ulkopuoliselta muotoiluyrityksen kannalta. Tämä 

on ehkä syy, miksi en nimitä itseäni kummallakaan nimikkeellä tämänhetkisessä 

työssäni. Agentti- ja manageri –termeihin liittyvän ulkopuolisuuden vuoksi, sekä 

sen takia, ettei termeille ole selkeitä määritelmiä, päädyin käyttämään myös 

työssäni termiä tuottaja. Tuottaja-nimike antaa myös mahdollisuuden tehdä 

moninaisempia töitä kuin agentti tai manageri, enkä ainakaan tässä vaiheessa 

halua rajata tarjoamiani palveluita kovin tarkasti. 
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3 TUOTTAJAN MAHDOLLISUUDET OSAAMISENSA 

MYYMISEEN 

 

3.1 Mediatuottajan koulutuksesta freelanceriksi 

 

Mediatuottajan koulutuksesta saa osaamista moniin tuotannollisiin tehtäviin ja 

valmistuneella tuottajalla olisi kiinnostuksensa mukaan mahdollisuuksia tarjota 

useita erilaisia palveluita aina budjetoinnista ja aikataulutuksesta tiedottamiseen 

ja markkinointiin asti. Koska ei kuitenkaan ole mielekästä lähteä listaamaan 

kaikkia tuottajan mahdollisuuksia freelance-työskentelyyn, olen rajannut 

käsittelemäni aiheet oman suuntautumiseni ja kokemukseni mukaisesti 

markkinointiin ja viestintään. Lisäksi muotoilualalla tuntuu olevan tarvetta juuri 

tämäntyyppisille palveluille (Kysely muotoilualan toimijoille 2011). 

Tarkoituksenani on siis tarkastella sitä, minkälaisia eri palveluja tuottajalla on 

mahdollista markkinoinnin ja viestinnän alueelta tarjota muotoilualalla toimiville 

asiakkaille, minkälaisia tarpeita alan toimijoilla on ja riittääkö mediatuottajan 

koulutus niiden tarpeiden täyttämiseen vai tulisiko jotain aluetta kehittää lisää. 

Samalla vertailen näitä palveluja muotoilijoiden tarpeisiin, joita olen selvittänyt 

kyselyn avulla. 

 

3.2 Asiantuntijapalvelujen luonne 

 

Puhutaan sitten tuottajan työskentelystä muotoilualan agenttina tai esimerkiksi 

mainos- tai elokuva-alalla, yhdistää töitä se, että freelancer-tuottaja myy aina 

palveluita tuotteiden sijaan. Eikä mitä tahansa palveluita, vaan omaa 

osaamistaan, jota saattaa olla hankala tuoda fyysisesti esiin ja asiakkaan 

nähtäville. Ahrnell ja Edman ovat jakaneet ”palvelualat” seuraavanlaisesti: 

- Service 

- Kunskap 
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- Upplevelse (Ahrnell & Edman 2002, 16–18). 

 

Ahrnellin ja Edmanin kirjassa haasteellista on kielimuuri. Kun käytän suomeksi 

sanaa palvelualat, saa se erilaisen merkityksen kuin mitä kirjassa tarkoitetaan. 

Tämän vuoksi en kääntänyt yllä olevia termejä suomeksi, vaan jätin ne 

alkuperäiskielelleen. Varsinkin termeistä itseni – ja kirjan – kannalta 

keskeisimmälle, ”kunskap”, ei löydy suomeksi suoraa käännöstä, mutta 

käytännössä siihen kuuluvat työtehtävät ovat samoja, joista Suomessa voidaan 

puhua esimerkiksi asiantuntijatöinä.   Asiantuntijatöille (kunskap) ominaista on 

se, että niitä tehdään yhdessä asiakkaan kanssa ja työn loppuunsaattaminen on 

usein asiakkaan vastuulla. Asiantuntijan palvelu ostetaan vain kerran, mutta sitä 

voidaan myöhemmin uudelleen kehittää. Asiantuntijan tarjoaman palvelun 

avulla asiakas voi muun muassa kehittyä ja parantaa kilpailukykyään. (Ahrnell & 

Edman 2002, 17–18.) 

 

Asiantuntijatyölle tyypillistä on myös se, että asiakkaat osallistuvat palvelun 

tuottamiseen monin eri tavoin: 

1. Asiakas osallistuu ratkaistavan ongelman määrittelyyn ja antaa tietoja 

ongelmanmäärittelyä varten, 

2. Asiakas saattaa tehdä osan asiantuntijapalveluun kuuluvasta työstä 

(esimerkiksi kerätä tietoa), 

3. Asiakkaan osallistuminen ja vuorovaikutus voivat olla palveluprosessin 

keskiössä (esimerkiksi erilaiset koulutukset), 

4. Palvelujärjestelmää voidaan kehittää yhdessä asiakkaan kanssa, 

5. Asiakas voi osallistua asiantuntijapalvelun markkinointiin suosittelemalla 

kyseistä palvelua muille tai antamalla asiantuntijapalveluyrityksen 

käyttöön omia verkostokontaktejaan. (Pietiläinen, Keso, Hiukka & 

Lehtimäki 2005, 115.) 

 

Asiakas on siis erittäin tärkeässä roolissa asiantuntijapalveluissa. Itseäni 

tällainen ajattelu miellyttää, sillä toivoisin itse voivani työskennellä yrittäjänä, 

mutta kuitenkin hyvässä yhteistyössä ja lähellä asiakastani. En haluaisi ajatella 
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asiakkaitani pelkästään ulkopuolisina maksumiehinä, vaan pikemminkin 

työkavereina.  
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4 ASIANTUNTIJAPALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN, 

PAKETOINTI, HINNOITTELU JA MYYNTI 

 

4.1 Tuotteistaminen ja paketointi 

 

Yksinkertaisimmillaan tuotteistamisen voi määritellä seuraavanlaisesti: 

”Palvelutuote on tuotteistettu, kun sen käyttö- tai omistusoikeus voidaan 

halutessa myydä edelleen” (Sipilä 1996, 12). Vaikka Sipilän kirja onkin jo lähes 

viisitoista vuotta vanha, on siinä silti mielestäni edelleen paikkaansa pitävää 

tietoa tuotteistamisesta. Parantainen tarjoaa tuotteistukselle hieman 

monipuolisemman – ja ehkä nykyaikaisemman – määritelmän. Kirjassaan 

Tuotteistaminen hän käsittää tuotteistuksella ”sitä työtä, jonka tuloksena 

asiantuntemus tai osaaminen jalostuu myynti-, markkinointi- ja 

toimituskelpoiseksi palvelutuotteeksi” (Parantainen 2007, 11). Kummassakin 

määritelmässä tuotteistamisen katsotaan tarkoittavan sitä, että tuotteistettu 

tuote tai palvelu on mahdollisimman helposti monistettavissa. Tämä ajatus 

tuntuu itselleni ainakin tällä hetkellä vieraalta, vaikka ymmärränkin, että vaikkei 

tarkoituksenani olisikaan monistaa palvelujani, on tuotteistamisesta apua 

toimintatapojen ja –käytäntöjen kehittämisessä.  

 

Toki tuotteistaminen tarkoittaa muutakin kuin tuotteen tekemistä 

monistuskelpoiseksi. Parantainen listaa kirjassaan neljä asiaa, jotka erottavat 

tuotteistetun palvelun tuotteistamattomasta. Hyvin tuotteistettu palvelu on 

1. Helpompi ostaa 

2. Ominaisuuksiltaan vahvempi 

3. Tehokkaammin myytävissä ja markkinoitavissa 

4. Helpommin monistettavissa (Parantainen 2007, 38.) 

 

Ahrnell ja Edman taas painottavat kirjassaan Att sälja och ta betalt för kunskap 

(2002, 9) sitä, ettei tuotteistamista ja paketointia suinkaan tehdä vain 
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ammattilaisen itsensä avuksi vaan ennen kaikkea asiakkaille. Kuten 

Parantainenkin kirjassaan (2007,38) toteaa, hyvin tuotteistettu palvelu on myös 

asiakkaan helpompi ostaa. Myös Lehtinen ja Niinimäki painottavat 

tuotteistamisessa asiakasnäkökulmaa. Heidän mielestään 

”asiantuntijapalvelujen tuotteistaminen on asiakkaalle tarjottavan palvelun 

määrittelyä, kuvaamista, suunnittelua, kehittämistä, tuottamista ja jatkuvaa 

parantamista siten, että palvelujen asiakashyödyt maksimoituvat ja 

asiantuntijayrityksen tavoitteet saavutetaan.” (Lehtinen & Niinimäki 2005, 30.) 

 

Ennen kuin voidaan ryhtyä puhumaan tuotteistamisesta, on palvelut kuitenkin 

paketoitava. Paketointi kaikessa yksinkertaisuudessaan tarkoittaa mielestäni 

sitä, että asiakkaalle tarjotaan valmiita erilaisista palveluista koottuja paketteja. 

Esimerkiksi mainostoimiston tarjoamia paketteja voivat olla graafisen ilmeen 

suunnittelu uudelle yritykselle, internet-sivujen suunnittelu ja toteutus tai 

mainoskampanjan suunnittelu ja toteutus. Voidaan siis puhua erilaisista 

palvelupaketeista. Lehtisen ja Niinimäen mukaan palvelut – myös 

asiantuntijapalvelut – muodostuvat ydinpalvelusta sekä liitännäispalveluista. 

Ydinpalvelu on se palvelu, jonka ympärille koko palvelupaketti kootaan. 

Ydinpalvelu on siis palvelutuotteen lähtökohta, mutta se ei yksinään riitä, vaan 

tarvitaan myös liitännäispalveluita. (Lehtinen & Niinimäki 2005, 39.) Lehtinen ja 

Niinimäki esittelevät kirjassaan Jorma Sipilän luokittelun liitännäispalveluista. 

Liitännäispalveluita on Sipilän mukaan kolmenlaisia: edellytystukipalveluja, 

lisäpalveluja ja lisäarvotukipalveluja (Lehtinen & Niinimäki 2005, 39; Sipilä 1996, 

64). Edellytystukipalvelut ovat välttämättömiä ydinpalvelun käyttämisen 

kannalta. Lisäpalvelut taas ovat asiakkaille myytäviä tai annettavia 

rahanarvoisia etuja. Lisäarvotukipalveluilla lisätään palvelutuotteen arvoa 

asiakkaalle. Ero lisäpalvelujen ja lisäarvotukipalvelujen välillä saattaa kuitenkin 

olla hyvin häilyvä. Liitännäispalveluilla kokonaisuudessaan voidaan siis 

erilaistaa omaa palvelua muista vastaavista sekä lisätä omaa kilpailukykyä. 

(Lehtinen & Niinimäki 2005, 39-40.) Alla olevassa kaaviossa (kaavio 1) on 

kuvattu ydinpalvelu ja sen ympärille muodostuvat tukipalvelut siten, kun Sipilä 

sekä Lehtinen ja Niinimäki sen näkevät. 
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Kuvio 1. Palvelutuotteen ydinpalvelu ja liitännäispalvelut Sipilän (1996, 64) sekä 
Lehtisen ja Niinimäen (2005, 116) mukaan. 
 

 

Ydinpalvelun ja liitännäispalvelujen muodostama palvelupaketti kuvattiin 

Lehtisen ja Niinimäen kirjassa kahdella eri tavalla. Toisaalta ydinpalveluna oli 

hyvin konkreettinen tuote, kuten esimerkiksi atk-ohjelmisto, (Lehtinen & 

Niinimäki 2005, 39) ja toisaalta taas se nähtiin hyvin laajana, oikeastaan koko 

yrityksen toimintaa kuvaavana missiona, kuten Diabetesliiton ydinpalveluna 

oleva hyvinvoinnin edistäminen (Lehtinen & Niinimäki 2005, 116). Yllä kuvattu 

kuvio voitaisiin siis tehdä koko yrityksen toiminnasta yhtä hyvin kuin tietyn 

palvelutuotteen osista. 

 

Omasta mielestäni edellä esitetty jaottelu ydinpalvelusta ja liitännäispalveluista 

kuulostaa kovin kankealta ja vaikeasti ymmärrettävältä. Termit 

edellytystukipalvelu tai lisäarvotukipalvelu kuulostavat kaukaisilta, eikä niitä ole 

kovin helppo yhdistää konkretiaan ja omiin palveluihin. Muokkasinkin kuviosta 
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itselleni hieman ymmärrettävämmän ja konkreettisemman version, jossa idea 

säilyy kuitenkin samana. Lähtökohtanani oli palvelupaketin laajempi, kaikkia 

yrityksen palveluita kattava merkitys. Ydinpalvelun korvasin liikeidealla, sillä 

laajemmin ajateltuna siitä palvelupaketeissa on kyse. Liikeidealla tarkoitan 

tässä yrityksen olemassaolon syytä. Edellytystukipalveluista käytän pelkästään 

termiä palvelut. Palvelut tekevät liikeideasta konkreettisen ja ilman niitä ei 

liikeideakaan voisi toimia. Lisäpalvelut on myös minun tekemässäni kuviossa 

samanniminen ja myös viimeinen liitännäispalvelu, lisäarvotukipalvelu on lähes 

samanniminen minun kuviossani: nimi on vain lyhentynyt lisäarvoksi. Oma 

kaavioni eroaa siis kirjassa esitetystä siten, ettei minun tekemällä kaaviollani ole 

mahdollista määrittää yksittäistä palvelua, vaan se soveltuu ainoastaan 

yrityksen toiminnan ja kaikkien palveluiden määrittelyyn. Toki termejä 

vaihtamalla pystyy kaaviota käyttämään myös yksittäisten palveluiden 

kuvaamiseen. Myöhemmin käyn oman kaavioni avulla läpi suunnittelemani 

palvelupaketit ja tulevan yritykseni liikeidean. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Kuvio 2. Liikeidea, palvelut, lisäpalvelut ja lisäarvo.  
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Paketoinnin yhteydessä puhutaan lähes aina myös tuotteistamisesta ja ne 

kulkevatkin käsi kädessä: paketointia seuraa yleensä myös tuotteistaminen. 

Mikä sitten erottaa paketoinnin ja tuotteistamisen? Oman näkemykseni mukaan 

paketointi vastaa kysymykseen mitä ja tuotteistaminen kysymykseen kuinka. 

Paketointi määrittää siis palvelun sisältöä tai tuotteen ominaisuuksia kun taas 

tuotteistaminen palveluja tarjoavan tahon toimintatapoja. Hyvä paketointi on 

mielestäni hyvän tuotteistamisen edellytys.  

 

4.2 Hinnoittelu 

 

Tuotteistamiseen liittyy vahvasti myös hinnoittelu. Asiantuntijapalveluiden 

hinnoittelu voi kuitenkin olla haastavaa, sillä asiakas ei aina saa konkreettista 

tuotetta ostonsa yhteydessä. Hinnoittelu on myös aihe, joka on itseäni 

mietityttänyt eniten. Kokemukseni mukaan agentit ja managerit laskuttavat  

prosenttiperusteisesti siten, että ottavat tekemistään myynneistä tietyn prosentin 

itselleen. Mutta minkä suuruisista prosenteista on kyse ja kuinka hinnoitellaan 

esimerkiksi markkinointityö, jossa ei varsinaista myyntiä tapahdu? Entä kuinka 

hinnoitella sitä, että manageri edustaa tiettyä asiakasta? Itse olen huomannut 

edustavani huomaamattani asiakkaitani esimerkiksi tilaisuuksissa, joihin 

osallistun muiden töiden kautta. Asiakkaani kuulevat myös erilaisista 

tapahtumista ja uusista työmahdollisuuksista kauttani ilman, että minä saan siitä 

palkkiota. Kuinka tällaisia hyötyjä tulisi hinnoitella vai tuleeko niitä edes 

hinnoitella? 

 

Asiantuntijapalvelujen hinnoittelussa on vaikeaa löytää yhtä yleistettävää 

hinnoittelutapaa, ja asiantuntijaorganisaation tulisikin hallita hyvin erilaiset 

hinnoittelutavat sekä kyetä käyttämään niitä joustavasti eri tilanteissa (Lehtinen 

& Niinimäki 2005, 55). Sipilä on luetellut kirjoissaan kaksi erilaista 

asiantuntijapalveluille soveltuvaa hinnoitteluperusteryhmittelyä. Toisessa 

ryhmittelyssä hinnoitteluperusteita on viisi (Sipilä 1996, 80–85) ja toisessa 

kymmenen (Sipilä 1996, Lehtinen ja Niinimäki 2005, 56–58 mukaan). 
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Ryhmittelyt yhdistämällä saadaan kahdentoista hinnoitteluperusteen lista, joka 

on esitelty alempana. Listan jälkeen käyn hinnoitteluperusteista tarkemmin läpi 

ne, jotka mielestäni sopivat muotoilualalla työskentelevälle tuottajalle.  

 

1. Lista- ja tarjousperusteiset hinnat 

2. Aikaveloitus ja kapasiteettiveloitus 

3. Kattohinnoittelu 

4. Success fee –hinnoittelu 

5. Minimiveloitukset ja pienpaketit  

6. Kustannusperusteinen prosenttipalkkio 

7. Kiinteä projekti- tai toimenpidehinnoittelu 

8. Franchising-sopimukset 

9. Jäsenmaksuhinnoittelu 

10.  Kolmas osapuoli maksajana 

11.  Kartellihinnoittelu 

12.  Erityisjärjestelyt 

 

Näistä perinteisin asiantuntijapalveluiden veloitusperuste on aikaperusteinen 

hinnoittelu. Tuotteistamisella pyritään kuitenkin pääsemään pois 

aikaperusteisesta hinnoittelusta, sillä aikaperusteisesti ei koskaan voi menestyä 

erinomaisesti. (Sipilä 1996, 82.) Aikaveloitusta voidaan kritisoida myös siitä, 

ettei siinä keskitytä niinkään lopputulokseen vaan työn määrään (Sipilä 1992, 

150). Aikaperusteinen hinnoittelu tuntuu itsestänikin helpoimmalta, mutta 

kuitenkin siinä mielessä haasteelliselta, että sopivaa tuntihintaa on ainakin tällä 

hetkellä vaikea määrittää. Jokin merkitys tulee olla myös sillä, mikä hyöty 

asiakkaalle syntyy tehdystä työstä: aikaperusteisessa hinnoittelussa ei siis voi 

mielestäni olla aina sama tuntiveloitus. 

 

Asiakkaan saamaan hyötyyn perustuva hinnoitteluperiaate on success fee -

hinnoittelu. Siinä asiakas maksaa asiantuntijalle vasta saamiensa tuottojen 

mukaan, esimerkiksi prosenttiperiaatteella. (Sipilä 1996, 83–84.) 

Kustannusperusteisesta prosenttipalkkiosta success fee -eroaa siten, että 
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kustannusperusteisessa prosenttipalkkiossa asiantuntijayritys saa palkkionsa 

asiakkaan kustannusten perusteella, ei tuottojen ja hyödyn (Sipilä 1992, 149; 

Lehtinen & Niinimäki 2005, 56). Esimerkiksi manageri- ja agenttitoiminnassa 

success fee -hinnoitteluperuste on yleinen ja itsekin olen käyttänyt samaa 

perustetta. Kuitenkin vain osa työstä voidaan hinnoitella tällä periaatteella, sillä 

monet asiakkaan saamat hyödyt eivät välttämättä ole mitattavissa rahassa. 

Vaikka esimerkiksi managerin tekemä jälleenmyyjille suunnattu myyntityö ei 

tuottaisikaan heti ostoa, saa asiakas kuitenkin hyötyä siinä mielessä, että hänen 

tunnettuutensa kasvaa ja poikii mahdollisesti tulevaisuudessa lisämyyntiä.  

 

Kiinteä projekti- ja toimenpidehinnoittelu liittyy tuotteistamiseen, sillä 

tuotteistettuja palveluja ei kannata myydä aikaveloituksella (Sipilä 1992, 153; 

Lehtinen & Niinimäki 2005, 56).  Kiinteä hinnoittelu on myös projektiin 

osallistuville henkilöille helpompi, kun voidaan keskittyä itse työhön 

tarvitsematta miettiä jatkuvasti työhön liittyviä veloituksia. Kiinteä hinta palkitsee 

tehokkuuden ja kiinnittää huomion työn lopputulokseen. (Sipilä 1992, 153.) 

Mielestäni kiinteä hinnoittelukin perustuu kuitenkin aikaveloitukseen. On 

tiedettävä suurin piirtein kauanko tiettyyn projektiin kuluu aikaa ja laskettava 

kiinteä summa tuntitaksojen ja muiden kustannusten perusteella. Kiinteä 

projekti- ja toimenpidehinnoittelu kiinnostaa itseäni, sillä olen huomannut, että 

tämänhetkiset asiakkaani haluavat mahdollisimman tarkkaan etukäteen tietää, 

paljonko jokin palvelu maksaa, jotta he osaavat etukäteen arvioida onko heillä 

siihen varaa vai ei. 

  

4.3 Markkinointi ja myynti 

 

Kuten jo aiemmin mainitsin, on asiantuntijatyössä asiakkaalla suuri rooli. Tämä 

pätee myös asiantuntijapalvelujen markkinointiin. Asiakas voi osallistua 

asiantuntijapalvelun markkinointiin suosittelemalla palvelua tai antamalla 

asiantuntijan käyttöön omia verkostokontaktejaan (Pietiläinen, Keso, Hiukka & 

Lehtimäki 2005, 115). Asiantuntijapalveluyritysten markkinointi onkin 
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suhdemarkkinointia eli pitkäaikaisten ja luottamuksellisten asiakassuhteiden 

luomista. Jotta pitkäaikaisia asiakkuuksia saadaan, tulee asiakkaille myytävien 

palvelujen olla juuri kyseiselle asiakkaalle suunniteltuja, toimivia ratkaisuja. 

Tämä tarkoittaa sitä, että asiakas tulee ottaa mukaan jo palvelun 

suunnitteluvaiheessa. (Pietiläinen, Keso, Hiukka & Lehtimäki 2005, 117.) 

Markkinointiajattelu muuttuu, kun palveluliiketoiminnan painopiste siirtyy 

talouden toimijoiden välisestä vaihtosuhteesta ihmisten väliseen suhteeseen. 

(Normann 2001; Pietiläinen, Keso, Hiukka & Lehtimäki 2005, 117 mukaan) 

 

Asiantuntijapalvelun inhimillistä puolta ja ihmisten välistä vuorovaikutusta 

painottaa myös asiantuntijatyöhön kehitetty autenttinen markkinointi. 

Autenttinen markkinointi perustuu asiantuntijan persoonaan ja edellytyksenä on, 

että asiantuntija kunnioittaa itseään ja osaamistaan. Markkinointi nähdään 

mieluummin osaksi omaa olemusta kuin taktikoinniksi ja 

markkinointihyökkäyksiksi. Markkinointi on tapaa elää ja olla. (Dargitz & Davis 

2003; Pietiläinen, Keso, Hiukka & Lehtimäki 2005, 119–121 mukaan.) Itse koen 

autenttisen markkinoinnin sopivaksi itselleni sekä ennen kaikkea muotoilualalla 

toimiville asiakkailleni. Monet muotoiluyritykset eivät koe tekevänsä bisnestä 

vaan näkevät itsensä ennemminkin taidepuolella. Markkinoidessa palveluita 

näille yrityksille kovaa myyntipuhetta tehokkaampi markkinointitapa saattaakin 

olla  kahden ihmisen välinen rento keskustelutuokio. Näen tällaisen 

markkinointitavan myös itselleni paljon luontevammaksi. Asiantuntijatyö 

perustuu aitouteen ja persoonaan,  enkä minä näe itseäni rahaa havittelevana 

myyntimiehenä. 
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5 TUOTTAJANA MUOTOILUALALLA 

 

Jotta tietäisin tarkemmin, minkälaisia palveluita muotoilualan yritykset kaipaavat 

ja osaisin paremmin paketoida omia palvelujani, tein kyselyn muotoilualan 

toimijoille (Liite 1). Kysely toteutettiin alkuvuodesta 2011 internet-kyselynä ja 

siihen vastasi yhteensä 45 muotoilualan toimijaa. Linkki kyselyyn lähetettiin 

sähköpostitse omalla sähköpostilistallani oleville toimijoille. Kyselyyn 

vastanneista toimijoista 91% edusti rekisteröitynyttä yritystä. 45% vastanneista 

toimii Helsingissä tai muualla pääkaupunkiseudulla ja 35% Turussa tai Turun 

seudulla. Vastanneista 56% toimi yksin ja yli kuusi henkeä työllistäviä toimijoita 

oli vain 9%.  

 

Tärkein tavoitteeni kyselyssä oli selvittää, minkälaista apua muotoiluyritykset 

kaipaavat työssään sekä olisivatko he valmiita maksamaan näistä palveluista. 

Annoin kyselyssä viisi eri palveluvaihtoehtoa, joista vastaajat saivat valita yhden 

tai useamman sen perusteella, minkälaista apua kaipasivat. Vaihtoehdot olivat 

seuraavat: 

• Myyntityö: jälleenmyyjien etsiminen ja tuotteiden myynti heille 

• Tiedottaminen: tiedotteiden tekeminen ja lähettäminen, toimittajien 

kontaktointi 

• Markkinointi: markkinoinnin suunnittelu, markkinointimateriaalien 

koostaminen, markkinoinnin toteutus 

• Sopimukset: sopimusten teko, sopimusten neuvottelu 

• Tuotekehittely: apua tuotekehittelyssä 

 

 

Vaihtoehdoista myyntityö ja tiedottaminen olivat halutuimmat: 69% vastaajista 

toivoi saavansa apua myyntityössä ja 67% tiedottamisessa. 58% toivoi apua 

markkinointiin ja 44% sopimusten tekoon. Vain 11% toivoi saavansa apua 

tuotekehittelyssä ja yksi vastaajista ei tarvinnut apua missään. (Kaavio 1.) 84% 

vastaajista olisi myös valmis maksamaan edellämainituista palveluista. 
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Kaavio 1.  Muotoiluyritysten tarvitsemat palvelut 
 

 

Vastanneista 11% oli jo jonkin agentuurin asiakkaana. Hinnoittelun kannalta 

mielenkiintoista oli se, kuinka nämä toimijat maksavat agentuureille. 

Vastausvaihtoehdot, kysyttäessä maksuperusteista, olivat seuraavat: 

• Provisio myynneistä 

• Kiinteä kuukausimaksu 

• Kertaluontoisesti joka palvelusta erikseen 

• Muu maksutapa 

 

Yksikään vastanneista ei maksanut agentuurille kiinteää kuukausimaksua. 

Uskon tämän johtuvan siitä, että useimmilla toimijoilla, jotka käyttivät jonkin 

agentuurin palveluita, olivat palvelut tietyn kohdemaan myyntiin liittyviä 

palveluita eivätkä niinkään markkinointiin tai tiedottamiseen liittyviä. Agentin 

palvelut eivät siis olleet kokonaisvaltaisia, vaan tiettyyn alueeseen keskittyneitä, 

jolloin kiinteä kuukausimaksu ei ole järkevin maksutapa. Suosituin 

vastausvaihtoehto (79%) oli muu maksutapa, jonka uskon pitävän sisällään 

esimerkiksi aikaveloitteisen maksutavan sekä provision ja kiinteän maksun 
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yhdistelmän. Provisiota myynneistä käytti 11% vastanneista samoin kuin 

kertaluontoista maksua. 

 

Kyselyn tulokset ovat siinä mielessä positiivisia, että suurin osa yrityksistä 

kaipaa apua nimenomaan sellaiseen työhön, joka ei ole heidän omaa 

osaamisaluettaan. Harvat kaipaavat apua tuotekehittelyssä, mikä osoittaa sen, 

ettei muotoilualan tuottajan tarvitse välttämättä olla muotoilualan ammattilainen 

siinä mielessä, että hänellä olsii muotoilualan koulutus. Positiivista on myös se, 

että yritysten eniten kaipaamat palvelut, myyntityö, markkinointi ja 

tiedottaminen, ovat tuottajan kouluksen saaneelle soveltuvia työtehtäviä. Myös 

sopimusasioissa kaivattiin jonkin verran apua. Tämä on taito, johon 

tuottajakouluksessa annetaan jonkin verran opetusta, mutta johon ainakin 

henkilökohtaisesti kaipaisin enemmän osaamista.  
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6 OMIEN PALVELUPAKETTIEN KOKOAMINEN 

 

6.1 Palvelupaketit 

 

Yhtenä kirjallisen opinnäytetyöni tavoitteista oli työn avulla kehittää itselleni 

sopivia toimintatapoja ja palvelupaketteja, joita voisin tulevaisuudessa 

asiakkaille myydä sekä löytää näille paketeille sopivat hinnoittelujärjestelmät. 

Työn tuloksena olen koonnut kolme erilaista palvelupakettia, jotka muodostuvat 

pienemmistä palveluista. Tarkat palvelupaketit muotoutuvat asiakkaan 

tarpeiden mukaan: asiakas voi siis ostaa vain yhden pienemmän palvelun tai 

koota eri paketeista itselleen parhaimman palvelukokonaisuuden.  

 

Käyn palvelupakettien lisäksi läpi koko toimintaa aiemmin esittelemäni kuvion 

(kuvio 2) kautta: 

• Liikeidea: Muotoiluyritysten kilpailukyvyn parantaminen 

viestintäpalvelujen avulla 

• Palvelut: 1. Markkinointi, 2. Tiedotus, 3. Suunnittelu 

• Lisäpalvelut:  
1. Tuotteiden myynti jälleenmyyjille, myyntitapahtumien järjestäminen, 

yhteistyökumppanuuksien järjestäminen ja sopiminen, 

markkinointimateriaalien koostaminen, mediapankin koostaminen ja 

ylläpito.  

2. Tiedotteiden teko, tiedotteiden lähetys, yhteydenpito toimittajiin, 

tuotteiden tarjoaminen ja lähettäminen lehtikuvauksiin, 

tiedotustilaisuuksien järjestäminen.  

3. Kokonaisvaltaisen viestintäsuunnitelman teko, viestintäsuunnitelman 

toteutus, viestinnässä neuvominen   

• Lisäarvo: Olemassa olevat kontaktit: jälleenmyyjät, media; sosiaalinen 

ympäristö: uudet työkaverit; edustus; olemassa olevat medialistat; 

sparraus, uudet ideat ja mielipiteet. 
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Koko toimintani tarkoituksena on parantaa muotoiluyritysten kilpailukykyä 

tarjoamieni viestintäpalvelujen avulla. Asiantuntijatuotteen ytimessä on 

asiakashyöty (Lehtinen & Niinimäki 2005, 39) ja sen vuoksi asiakkaan saama 

hyöty – kilpailukyvyn parantuminen – näkyy jo liikeideassa. Kilpailukyvyn 

parantumisella tarkoitan pitkällä tähtäimellä muun muassa tunnettuuden 

lisääntymistä ja myynnin kasvua. 

 

Palvelut, joilla kilpailukykyä pyritään parantamaan, ovat markkinointi, tiedotus ja 

suunnittelu. Näiden palvelupakettien kokoamisessa lähtökohtanani on ollut 

muotoilualan yritykset ja se, minkälaisia palveluja nämä yritykset kaipaavat ja 

mitkä näistä palveluista minä voisin heille tarjota (Kysely muotoilualan toimijoille 

2010; Lehtonen 2011). Palvelupakettien tarkemmat sisällöt on eritelty kohdassa 

lisäpalvelut. Olen koonnut palvelupaketit sen mukaan, mitä minä itse pystyisin 

tämänhetkisellä koulutuksellani ja osaamisellani tarjoamaan. Osa palveluista on 

toki edelleen sellaisia, joissa joudun ostamaan osan palvelusta ulkopuolelta, 

mutta tuskin yksikään yritys pystyy toimimaan täysin omillaan eikä se edes ole 

tavoiteltavaa. Varsinkin asiantuntijapalveluyrityksissä asiantuntijan verkostot 

ovat yksi yrityksen tärkeimmistä voimavaroista (Pietiläinen, Keso, Hiukka & 

Lehtimäki 2005,  154). 

 

Lisäpalveluista asiakas voi koostaa itselleen parhaimman kokonaisuuden, jonka 

jälkeen – paketista riippuen – asiakas pääsee nauttimaan palveluiden tuomista 

lisäarvoista. Lisäarvot lisäävät palvelutuotteen arvoa asiakkaalle (Lehtinen & 

Niinimäki 2005, 39). Lisäarvo on usein jokin aineeton hyöty, kuten imago 

(Lehtinen & Niinimäki 2005, 117), mutta itse olen ajatellut sen myös hieman 

aineellisemmaksi. Tarkoitan lisäarvoilla tässä myös niitä palveluja, jotka 

asiantuntijalle ovat arvokasta pääomaa, kuten verkostot, olemassa olevat 

kontaktit ja medialistat. Näistä palveluista asiakas ei suoraan maksa – vaikkakin 

niidenkin hinta on sisällytetty muihin palveluihin – vaan saa ne ikään kuin 

kaupan päällisinä. Ostamalla yritykseltäni tietyn palvelun, asiakas saa samalla 

myös uuden sosiaalisen ympäristön, joka koostuu minusta sekä mahdollisista 
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muista asiakkaistani. Lisäksi asiakas saa yritykseensä ikään kuin uuden 

työntekijän, jonka on mahdollista nähdä asioita yritystä laajemmin ja näin ollen 

antaa uusia näkökulmia esimerkiksi toiminnan ja viestinnän kehittämiseen.  

 

Osa palveluideni lisäarvoista kuvaavat samalla yritykseni toimintatapoja ja ovat 

näin ollen jopa pienimuotoista tuotteistamista. Yritykseni toimintatavoista 

merkittävin on asiakkaan kanssa yhdessä työskentely. Minulle tärkeämpää olisi 

nimenomaan työskennellä asiakasyrityksessäni sisäpuolella, kuin täysin 

ulkopuolisena. Toki kummallakin osapuolella on oma liiketoimintansa, joka 

estää täysin sisäpuolella työskentelyn, mutta mielestäni viestintää tehtäessä on 

tärkeää nähdä toiminta kokonaisuutena, jolloin todella näkee mistä kannattaa 

viestiä ja mitä asiakasyrityksessä tehdään.   

 

6.2 Hinnoittelu 

 

Lähdin pohtimaan palvelujeni hinnoittelua palvelupakettieni kannalta. Koska 

asiantuntijayrityksen on usein hankalaa käyttää vain yhtä hinnoitteluperustetta 

(Lehtinen & Niinimäki 2005, 58), pohdin hinnoitteluani palvelukohtaisesti. 

Myöskään yhdelle palvelulle ei aina löydy yhtä pätevää hinnoitteluperustetta, 

joten jouduin pohtimaan hinnoittelua vielä yksityiskohtaisemmin eli 

lisäpalveluiden kautta. Valitsemani hinnoitteluperusteet ovat aikaveloitus, kiinteä 

projekti- ja toimenpidehinnoittelu sekä success fee –hinnoittelu. 

 

Aikaveloituksella hinnoiteltavia toimenpiteitä ovat mediapankin ylläpito, 

tiedotteiden lähetys, yhteydenpito toimittajiin, tuotteiden tarjoaminen ja 

lähettäminen lehtikuvauksiin sekä viestinnässä neuvominen. Näistä muut, paitsi 

viestinnässä neuvominen ovat jatkuvia toimenpiteitä, jotka yksittäisinä 

suorituksina saattaisivat kestää kerrallaan vain minuutteja ja niiden kesto voisi 

myös vaihdella suuresti eri kerroilla. Tällaisia palveluja ei mielestäni kannata 

hinnoitella kiinteällä hinnalla vaan aikaveloituksella. Aikaveloituksella 

laskutettavat palvelut eivät kuitenkaan kaikki ole saman hintaisia. Esimerkiksi 
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viestinnässä konsultointi ja tiedotteiden lähettäminen eivät ole 

vaativuusasteeltaan samankaltaisia, joten niistä ei myöskään voi laskuttaa 

samalla tuntitaksalla. Mielestäni kuitenkin muut aikaveloitteiset palvelut kuin 

konsultointi, voidaan laskuttaa samalla tuntitaksalla. 

 

Kiinteää projekti- tai toimenpidehinnoittelua käytän mediapankin koostamisessa, 

myyntitapahtumien ja tiedotustilaisuuksien järjestämisessä, tiedotteiden teossa 

sekä viestintäsuunnitelman teossa. Kaikki nämä ovat helposti määriteltävissä 

kokonaisuuksiksi, joita varten tehdään tiettyjä tehtäviä tietyssä ajassa. Myös 

tiedotteiden teon hinnoittelen kiinteällä summalla, sillä tällöin asiakkaan on 

esimerkiksi helpompi arvioida onko hänellä varaa tiedottaa tietystä asiasta. Itse 

tiedotteen kirjoittamiseen ei kulu aikaa muutamasta tunnista kauempaa, mutta 

tiedotteen teko pitää sisällään muutakin, kuten organisaatioon tutustumisen. 

Yksikään organisaatio ei kuitenkaan varmasti halua maksaa siitä, että 

asiantuntija tulee tutustumaan heidän toimintaansa ja laskuttaa siitä ajasta 

tuntien perusteella. Siksi mielestäni järkevintä on hinnoitella tiedotteen tekokin 

kiinteänä summana. Muissakin kiinteän hinnoittelun palveluissa saattaa olla 

hinnoittelueroja. Erot syntyvät siitä, mikä lasketaan kussakin projektissa 

tuntipalkaksi.  

 

Success fee –hinnoittelusta käyttäisin mieluummin nimeä provisio. Provisio 

tarkoittaa samaa asiaa kuin success fee, mutta on kuitenkin arkikielessä 

yleisempi ja ymmärrettävämpi termi. Provisio-perusteisesti hinnoittelen 

myyntityön sekä yhteistyökuvioiden hoidon ja sopimisen. Provision suuruus eli 

käytettävä prosenttisosuus on tapauskohtaista ja siihen vaikuttaa muun muassa 

myytävän tuotteen arvo. 

 

Kaikkien palvelupakettieni hinnoitteluun kuuluvat myös ne asiat, joista asiakas 

ei varsinaisesti maksa, mutta joiden hinta on sisällytetty muiden palvelujen 

hintoihin. Tällaisia ovat pääasiassa lisäarvoissa esitellyt asiat, kuten edustus, 

mediakontaktit sekä sparraus. Nämä ikään kuin kuuluvat paketteihin 

”ylimääräisinä” palveluina. Näitä palveluita on hankala hinnoitella erikseen eikä 
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niin kannattaisikaan tehdä, sillä useat lisäarvoista ovat myös edellytyksiä 

palvelujen tarjoamiselle ja ostamiselle. 

 

Hinnoittelussa minua edelleen mietityttää se, mitä sitten pitäisi antaa ilmaiseksi 

ja mistä pyytää palkkaa. Tietenkään mitään ei pitäisi tehdä ilmaiseksi, mutta 

jotkut työt ovat sellaisia, että ne olisi hyvä saada itselleen, vaikkei niistä 

juurikaan saisi palkkaa. Toisaalta voi olla myös sellaisia töitä, jotka nyt täytyy 

tehdä ilmaiseksi, mutta joista tulevaisuudessa voi poikia palkallisia töitä. Tätä 

periaatetta olen käyttänyt tämänhetkisten muotoiluasiakkaitteni kanssa. Teen 

heille tällä hetkellä töitä erittäin huonolla palkalla sillä perusteella, että työ on 

kummallekin osapuolelle niin sanottua harjoittelua tulevaisuutta varten. Työn 

aikana olemme kumpikin opetelleet sopivia työskentelytapoja ja pohtineet 

minulle sopivia työtehtäviä. Tällainen menettely ei kuitenkaan sovi pitkällä 

tähtäimellä, sillä minun täytyy tietysti saada elantoni ja myös asiakasyritykseni 

täytyy oppia siihen, että näistä töistä tulee maksaa. 

 

6.3 Markkinointi ja myynti 

 

Kuten aiemmin mainitsin, käytetään asiantuntijatyön markkinoinnissa termejä 

suhdemarkkinointi sekä autenttinen markkinointi. Suhdemarkkinointi perustuu 

pitkäaikaisten ja luottamuksellisten asiakassuhteiden luomiseen ja autenttinen 

markkinointi taas asiantuntijan omaan suhtautumiseen osaamiseensa ja 

liiketoimintaansa. (Pietiläinen, Keso, Hiukka & Lehtimäki 2005, 117–19.) 

Itselleni kumpikin markkinoinnin tavoista kuulostaa luontevalta. Liiketoimintaani 

sopii mielestäni paremmin muutama asiakas, kuin kymmeniä, ja silloin 

suhdemarkkinointi on eduksi. Myös tarjoamani palvelut sopivat 

suhdemarkkinoinnin ajatukseen pitkäaikaisten asiakassuhteiden luomisesta: 

monet palveluistani ovat sellaisia, että asiakkaat tarvitsevat niitä jatkuvasti. Jos 

asiakas esimerkiksi tilaa minulta tiedotteen ja sen lähettämisen, ei hänen 

kannata tilata vain yhtä, vaan tehdä sopimus tiedottamisesta pidemmäksi aikaa. 
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Myös autenttinen markkinointi sopii liiketoimintaani. Kuten aiemmin mainitsin, 

ovat muotoilijat usein ennemmin taiteilijoita kuin liikemiehiä, ja tällöin  heille ei 

myöskään kannata puhua kuin liikemies. Yritykseni alkuvaiheessa haen 

asiakkaitani omien verkostojeni yrityksistä, jolloin yritykset ja muotoilijat ovat 

minulle ainakin jollani tapaa tuttuja. Varsinkin silloin on järkevämpää toimia 

autenttisen markkinoijan tavoin ja olla luontevasti oma itsensä eikä esittää 

myyntitykkiä. 
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7 LOPUKSI 

 

Tavoitteenani oli opinnäytetyön avulla selvittää itselleni, mitä muotoilualan 

tuottajalta vaaditaan ja minkälaisia palveluita alalla kaivataan. Halusin myös 

löytää sopivimman nimikkeen muotoilualan tuottajalle. Tavoitteenani oli myös  

saada kehitettyä itselleni valmiita palvelupaketteja, joita voisin ryhtyä myymään 

asiakkailleni sekä löytää näille palveluille sopivimmat hinnoittelujärjestelmät. 

Tekemäni työn perusteella minulle on selvinnyt, että muotoiluyritysten eniten 

kaipaamat palvelut – myyntityö, markkinointi ja tiedottaminen -  ovat sellaisia, 

joita tuottajakoulutuksen saanut henkilö voi ilman lisäkoulutusta tarjota. Toki 

aina tarvitaan kokemusta tietystä alasta ja sen käytännöistä, mutta varsinaista 

lisäkoulutusta ei muotoilualan tuottajana toimimiseen mediatuottajan 

koulutuksen jälkeen välttämättä tarvita. Myös alunperinkin käyttämäni nimike, 

tuottaja, tuntuu luontevammalta muotoilualalle kuin agentti tai manageri, johtuen 

siitä, ettei agentti- ja manageri –termeille löydy selkeitä määritelmiä. 

 

Sain opinnäytetyön aikana kerättyä itselleni tietoa palvelujen paketoinnista ja 

hinnoittelusta ja sain lisäksi koottua omat palvelupakettini. Sain myös kehitettyä 

näille paketeille mielestäni sopivimmat hinnoitteluperusteet, mutta todellista 

palvelujen hinnoittelua on mahdollista tehdä vasta, kun tiedossa on tulevan 

yritykseni kulut ja asiakkaat. Valmiita hintoja ei siis tässä vaiheessa ole 

mahdollista pohtia eivätkä nyt valitsemani hinnoitteluperusteetkaan ole 

välttämättä pysyviä. Hinnoittelua, kuten myös paketteja, tulee vielä testata 

ennen kuin niitä voi todella alkaa myydä asiakkaille. Sama pätee 

tuotteistamiseen. Vaikka opinnäytetyöni puitteissa sain pohdittuja joitain 

työskentely- ja toimintatapoja yritykselleni, pystyy kunnolliseen tuotteistamiseen 

vasta, kun toiminta on alkamaisillaan ja selkeämmin koossa. Sain kuitenkin 

opinnäytetyössäni erittäin hyviä oppeja siihen, kuinka tuotteistaminen tulisi 

tehdä sitten kun sen aika on. 

 

Mielestäni kaikki opinnäytetyölle asettamani tavoitteet täyttyivät hyvin, vaikka 

tajusinkin työssäni, ettei palvelupaketteja ole mahdollista saada lopulliseen 
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muotoonsa noin vain. Uskon, että palvelupaketit vaativat pitkäaikaista hiomista 

ja testausta, ennen kuin ne ovat lopullisessa muodossaan. Ja vaikka 

palvelupaketit olisivatkin mielestäni valmiit, tulevat ne varmasti muuttumaan ja 

kehittymään myös itse työn parissa. Palvelupakettien kehittymiseen vaikuttaa 

myös alan kehitys. Muotoilualalla ei vielä ole totuttu ulkopuolisiin tuottajiin ja 

uskonkin joutuvani tekemään paljon töitä myös alan kehittämisen suhteen. 

Muotoiluyritykset eivät välttämättä ole tottuneet maksamaan tarjoamistani 

palveluista ja tämän asian muuttamisessa minun on tehtävä paljon töitä, jotta 

oma yritykseni voi pärjätä.  

 

Opinnäytetyöni on vahvistanut käsitystäni siitä, että muotoilualan tuottajana 

työskentely ja yrittäjänä toimiminen on sitä, mitä haluan tulevaisuudessa tehdä. 

Haluaisin kuitenkin vielä testata suunnittelemiani palveluita, ennen kuin ryhdyn 

tositoimiin ja ajattelenkin perustavani muotoiluyritysten viestintään keskittyneen 

yritykseni vasta muutaman vuoden päästä. Kirjallinen opinnäytetyöni on 

kuitenkin antanut minulle paljon sellaista tietoa, jota voin hyödyntää myös 

vuosien päästä omassa yrityksessäni. 
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Kysely muotoilualan toimijoille   Liite 1. 

 
 

1. Mikä on edustamasi organisaation kotipaikkakunta? 

2. Edustatko rekisteröitynyttä yritystä? 

Kyllä ! Mikä on yrityksenne muoto? 

3. Koska toimintanne on alkanut?  

4. Työntekijöiden/jäsenten määrä organisaatiossanne? 

5. Oletko jonkin agentuurin tms. asiakkaana?  

Kyllä!Kuinka kauan olet ollut agentuurin asiakkaana?  

Ei! Oletko joskus harkinnut ryhtyväsi agentuurin asiakkaaksi/ 

palkkaavasi agentin tai managerin? 

6. Minkälaisissa asioissa toivoisit saavasi/saat apua työssäsi? 

7. Olisitko valmis maksamaan edellä mainituista palveluista? 

8. Jos olet jonkin agentuurin asiakas, millä perusteella maksat agentuurille? 

9. Jos olet jonkin agentuurin asiakas, minkä koet asiakkuudessa 

suurimmaksi hyödyksi itsellesi? 

10. Muita kommentteja muotoilualan agentuureista. Voit jättää 

sähköpostiosoitteesi mahdollisia lisäkyselyitä varten. 

 

 

 
 


