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1 Johdanto 

 

 

Opinnäytetyöni aiheena on kyselytutkimus SM-Itärallin 2019 asiakasryhmille hei-

dän tyytyväisyydestään tapahtumaan ja sen järjestelyihin. Kyselyn tarkoituksena 

oli saada selville eri asiakasryhmien kokemukset tapahtumasta ja selvittää asia-

kasryhmien tyytyväisyyttä tapahtuman eri osa-alueisiin, sillä tapahtuman asia-

kastyytyväisyyttä ei ole tutkittu aiemmin.  

 

Kysely suunnattiin kahdelle eri asiakasryhmälle ja molemmille toteutettiin räätä-

löidyt kyselyt. Kysely rajattiin koskemaan kilpailun katsojia sekä kilpailijoita. 

 

SM-Itäralli on Joensuun lähialueilla järjestettävä Ralli SM -sarjan kolmas osakil-

pailu. Itäralli on järjestetty Joensuussa ensimmäisen kerran vuonna 1963, jolloin 

se on järjestetty yhteistyössä kuopiolaisen autourheiluseuran kanssa. SM-Itäralli 

on yleensä järjestetty talvirallina, mutta sitä on joskus ajettu myös kesäisin. 

 

Työn toimeksiantajana toimii Joensuun Urheiluautoilijat ry, joka järjestää SM-

Itärallin.  Toimeksiantajan edustajana toimii Joensuun Urheiluautoilijoiden pu-

heenjohtaja Janne Louhelainen. 

 

Työn toimeksiantaja Joensuun Urheiluautoilijat ry tavoittelee kyselyn tuloksista 

palautetta asiakasryhmien tyytyväisyydestä SM-Itärallin järjestelyihin sekä pyrkii 

löytämään kehitystarpeita tulevien vuosien kilpailuja ajatellen. Kyselyn tuloksista 

saadaan myös tietoa tapahtuman tiedotuksen ja markkinoinnin onnistumisesta. 
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2 Tietoperusta 

 

 

2.1 Palvelu ja palvelun laatu 

 

Palvelulla tarkoitetaan tekoa, toimintaa tai suoritusta, jossa asiakkaalle tarjotaan 

jotakin aineetonta, joka tuotetaan ja kulutetaan samaan aikaan. Palvelun tarkoi-

tuksena on tuottaa asiakkaalle lisäarvoa, kuten helppoutta tai mukavuutta. (Yli-

koski 2001, 20.) 

 

Palvelun laatu on merkittävä kilpailukeino, sillä laadukas palvelu houkuttelee uu-

sia asiakkaita, mutta laadulla on olennainen merkitys myös nykyisten asiakkaiden 

tyytyväisyyden ylläpitämisessä. Koska jokainen asiakas kokee laadun eri tavoin 

ja hyvä laatu merkitsee jokaiselle asiakkaalle eri asioita, tulee palvelun tarjoajan 

selvittää, mitä asioita juuri heidän tavoittelemansa asiakkaat arvostavat eniten. 

(Ylikoski 2001, 117.)  

 

Laadulla tarkoitetaan sitä, miten hyvin tarjottu tuote vastaa asiakkaan odotuksia 

tai vaatimuksia eli miten hyvin asiakkaan tarpeet ja toiveet tyydyttyvät. Asiakkaan 

kokemus muodostuu kahdesta eri laadun osatekijästä: teknisestä eli lopputulos-

laadusta sekä toiminnallisesta eli prosessilaadusta. Lopputuloslaadulla tarkoite-

taan sitä, mitä asiakas palvelun lopputuloksena saa. Prosessilaatu taas tarkoittaa 

sitä, miten palveluprosessi on sujunut. Joskus asiakkaalle voi olla tärkeämpää 

prosessilaatu, eli miten palvelu suoritetaan, kuin se, mitä hän palvelun lopputu-

loksena saa itselleen. (Ylikoski 2001, 118.) Tekninen laatu kertoo mitä asiakas 

saa ja toiminnallinen laatu kertoo miten hän palvelun saa. Lisäksi asiakkaan ko-

kemukseen vaikuttaa palveluyrityksen imago. Jos asiakkaalla on positiivinen 

kuva palveluntarjoajasta, hän todennäköisesti antaa pienet virheet anteeksi ja 

kokee palvelun edelleen laadukkaana. Vasta toistuvasti tapahtuvat virheet alka-

vat vaikuttaa imagoon. Jos asiakkaalla taas on kielteinen kuva palveluntarjo-

ajasta, jo pienet virheet voivat vaikuttaa hänen kokemukseensa palvelun laa-

dusta negatiivisemmin. (Grönroos 2009, 102.) 
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Kun asiakas arvioi palvelun laatua, hän muodostaa mielipiteen monista palveluun 

liittyvistä asioista. Koska palvelun laatu koostuu odotusten ja kokemusten vertai-

lusta, asiakkaalla on olemassa palvelun laadun arvioinnin kriteerit odotuksissaan. 

Palvelun laatu-ulottuvuuksien luettelo sisältää kymmenen palvelun laatutekijää, 

joita asiakas arvioi muodostaessaan käsitystä palvelun laadusta. (Ylikoski 2001, 

126.) Kuviossa 3 nähdään palvelun laadun ulottuvuudet. 

 

 

Kuvio 3. Laadun ulottuvuudet (Ylikoski 2001, 133). 

 

Laadun ulottuvuudet on aiemmin jaettu kymmeneen eri osa-alueeseen, jotka nä-

kyvät kuviossa 3 vasemmalla. Myöhemmin palvelun laadun ulottuvuuksia on kui-

tenkin kavennettu viiteen eri ryhmään, jotka näkyvät kaaviossa 3 oikealla.  

 

Laadun ulottuvuuksista tärkein on luotettavuus, sillä se muodostaa koko palvelun 

laadun ytimen. Luotettavuudella tarkoitetaan sitä, kun asiakas saa virheetöntä ja 

johdonmukaista palvelua. Palvelutapahtuman täytyy sujua oikein heti ensimmäi-
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sellä kerralla. Luotettavuuteen kuuluu myös asioiden käsittelyn luottamukselli-

suus. Reagointialttiudella eli responsiivisuudella tarkoitetaan henkilöstön halua ja 

valmiutta palvella asiakkaita. (Ylikoski 2001, 127-128.)  

 

Palveluvarmuuteen luetaan pätevyys, kohteliaisuus, uskottavuus sekä turvalli-

suus. Pätevyys tarkoittaa, että palvelun tarjoajalla on tarvittava tieto ja taito pal-

velun tarjoamiseen. Kohteliaisuus kattaa asiakaspalveluhenkilöstön kohteliaan ja 

asiakasta arvostavan käytöksen. Uskottavuudella tarkoitetaan sitä, että asiakas 

voi uskoa yrityksen rehellisesti ajavan hänen etuaan. Uskottavuuteen vaikuttaa 

esimerkiksi yrityksen nimi, maine ja asiakaspalveluhenkilöstö. Turvallisuus taas 

merkitsee asiakkaalle sitä, ettei palvelun käyttämisestä aiheudu fyysistä tai talou-

dellista riskiä. Luottamus ja turvallisuus liittyvät läheisesti toisiinsa, sillä luottamus 

luo asiakkaalle myös turvallisuuden tunnetta. (Ylikoski 2001, 217-128.) 

 

Empatia on aiemmin jaettu kolmeen eri osa-alueeseen, jotka ovat saavutetta-

vuus, viestintä ja asiakkaan ymmärtäminen. Saavutettavuudella tarkoitetaan 

helppoa yhteydenottoa ja sitä, että asiakas saa tarvitsemansa palvelun helposti 

ja nopeasti joutumatta odottamaan palvelua kohtuuttoman kauan. Myös se, että 

asiat hoidetaan kuntoon yhdellä asiointikerralla, jos se on mahdollista, on saavu-

tettavuutta. Viestinnällä tarkoitetaan sitä, että asiakas ymmärtää hänelle kerrot-

tavat asiat. Myös viestinnän sopeuttaminen eri asiakasryhmille on tärkeää, sillä 

eri asiakasryhmät tarvitsevat esimerkiksi tietoa palvelusta eri määrän. Toisille pal-

velu on tuttu pitkän ajan takaa, mutta toiset käyttävät sitä ensimmäistä kertaa. 

Asiakkaan ymmärtämisellä tarkoitetaan pyrkimystä asiakkaan tarpeiden ymmär-

tämiseen. Asiakas saa parempaa palvelua, kun hänen toiveensa ja tarpeensa 

ymmärretään. Palveluympäristö sisältää kaikki palveluun liittyvät konkreettiset 

asiat. Asiakkaalle näitä konkreettisia asioita ovat esimerkiksi tilat, koneet ja lait-

teet sekä henkilöstön olemus. (Ylikoski 2001, 127-128.)  

 

Kaikki edellä mainitut palvelun laadun ulottuvuudet vaikuttavat asiakkaan koke-

mukseen palvelun laadusta. Kaikki laadun ulottuvuudet eivät kuitenkaan ole asi-

akkaalle yhtä tärkeitä, vaan asiakkaat arvottavat niiden tärkeyttä eri tavalla. Esi-

merkiksi luotettavuus voi olla palveluympäristöä merkittävämmässä roolissa, kun 

asiakas arvioi palvelun laatua. (Ylikoski 2001, 134.) 
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2.2 Palvelun laadun kuiluanalyysi 

 

Kuiluanalyysimalli on kehitetty laatuongelmien lähteiden analysoimiseen sekä 

palvelun laadun parantamiskeinojen löytämiseen. Mallista nähdään, kuinka pal-

velun laatu muodostuu sen kuluttajan sekä sen markkinoijan näkökulmasta. Näi-

den perusrakenteiden välille muodostuu viisi osien välistä poikkeamaa eli laatu-

kuilua.  Laatukuilut syntyvät laadunjohtamisprosessin epäjohdonmukaisuuksien 

seurauksena. (Grönroos 2009, 143.) Kuiluanalyysimalli on esitetty kuviossa 4.  

 

 

Kuvio 4. Palvelun laadun kuiluanalyysimalli (Grönroos 2009, 144). 

 

Kuilu yksi on johdon näkemyksen kuilu, joka tarkoittaa sitä, että johto näkee laa-

tuodotukset puutteellisesti. Syynä voivat olla esimerkiksi puutteellisesti suoritetut 

markkinatutkimukset ja kysyntäanalyysit tai niiden tekemättä jättäminen. Myös 

tulosten tai odotusten virheellinen tulkinta voi johtaa kuilun syntymiseen. Kuilu voi 

syntyä myös, jos johto saa virheellistä tietoa organisaatiolta tai tieto ei kulje joh-

dolle asti monitasoisen organisaatiorakenteen vuoksi. Ensimmäisen kuilun on-

gelmia voidaan korjata tekemällä tutkimusta, jotta asiakkaan tarpeet ja toiveet 
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voidaan havaita ja tunnistaa paremmin. Johdon tulee myös panostaa tietämyk-

seensä palvelukilpailun piirteistä, sillä usein ongelmat eivät johdu huonosta joh-

tamisesta, vaan riittämättömästä ymmärryksestä. (Grönroos 2009, 144-145.) 

 

Kuilu kaksi on laatuvaatimusten kuilu, jolla tarkoitetaan sitä, etteivät palvelun laa-

tuvaatimukset ole yhdenmukaisia johdon laatuodotusnäkemysten kanssa. Kuilu 

voi syntyä esimerkiksi silloin, kun suunnitteluprosesseihin ei ole panostettu riittä-

västi tai kun organisaatiossa ei ole selkeää tavoiteasettelua. Suunnitteluun liitty-

vien ongelmien syntymiseen ja laatuun voi vaikuttaa myös ensimmäinen kuilu, 

jos tietoa asiakkaiden odotuksista ei ole tarpeeksi. Kuitenkin ongelmat voivat joh-

tua myös väärästä tärkeysjärjestyksestä, jos laatua ei pidetä ensisijaisena 

asiana. Pelkkä johdon sitoutuminen palvelun laatuun ei kuitenkaan riitä, vaan 

myös palvelun toimittajien on oltava sitoutuneita. (Grönroos 2009, 145-146.) 

 

Palvelun toimituksen kuilu eli kuilu kolme tarkoittaa sitä, että palvelun tuotanto- ja 

toimitusprosessissa ei noudateta laatuvaatimuksia. Syynä voi olla esimerkiksi 

liian monimutkaiset vaatimukset tai työntekijöiden vastahakoisuus, koska se vaa-

tisi heiltä enemmän. Myös yhdenmukaisuuden puute yleisen yrityskulttuurin 

kanssa tai huono johtaminen voivat aiheuttaa kuilun syntymisen. Myös puutteel-

linen tekniikka tai järjestelmät voivat aiheuttaa kuilun syntymisen. Kolmannen kui-

lun ongelmat ovat monimutkaisia, joten yhtä ratkaisuakaan ei ole, vaan ensin täy-

tyisi pureutua siihen, mistä ongelma johtuu. (Grönroos 2009, 146.) 

 

Markkinointiviestinnän kuilu eli kuilu neljä tarkoittaa sitä, että markkinointiviestin-

nässä annetut lupaukset ovat ristiriidassa asiakkaalle toimitetun palvelun kanssa. 

Kuilun syntymiseen voivat vaikuttaa esimerkiksi virheellinen markkinointiviestin-

nän suunnittelu tai luontainen liioittelun ja liikaa lupaamisen tarve. Markkinointi-

viestintä voi myös puhua vaatimuksista, mutta organisaatio jostain syystä jättää 

noudattamatta niitä. Markkinointiviestinnän kuilun syyt voidaan jakaa kahteen 

ryhmään: ulkoinen markkinointiviestintä ja palvelujen tuotannon ja toimituksen 

suunnittelu eivät toimi yhtenäisesti ja toisena markkinointiviestinnässä turvaudu-

taan koko ajan liikaan lupailuun. Markkinointiviestintä tulisikin suunnitella yhteis-

työssä palvelun tuotannon ja toimituksen kanssa, sillä silloin markkinoinnissa teh-

dyt lupaukset saadaan tarkemmiksi ja totuudenmukaisiksi. Lisäksi kampanjoissa 
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voidaan luvata todennäköisesti enemmän kuin muutoin olisi voitu, koska sitoutu-

minen kampanjaan on suurempaa. Liiallisia lupauksia voidaan korjata ainoastaan 

markkinointiviestinnän suunnittelua tehostamalla. Apua voi olla myös johdon val-

vonnan aktiivisuudesta. (Grönroos 2009, 148-149.) 

 

Kuilu viisi on koetun palvelun laadun kuilu. Se tarkoittaa, että koettu palvelu ei ole 

yhdenmukaista odotetun palvelun kanssa. Syinä voivat olla mitkä tahansa edellä 

mainittujen kuilujen syntymisen syyt. Seurauksena voi olla esimerkiksi huono 

laatu ja laatuongelmat, kielteinen suusanallinen viestintä, liiketoiminnan menetys 

tai kielteinen vaikutus yrityksen imagoon. Viides kuilu voi olla myös positiivinen, 

jolloin se johtaa hyvään tai liian hyvään laatuun. (Grönroos 2009, 149.) 

 

Kuiluanalyysimalli on suoraviivainen tapa laatuongelmien syiden etsimiseen toi-

mittajan ja asiakkaan käsitysten väliltä. Kuiluanalyysimallin avulla voidaan mää-

rittää sellaisia strategioita ja taktiikoita, jotka takaavat odotusten ja kokemusten 

johdonmukaisuuden ja lisäävät tyytyväisyyttä ja myönteisen laatuarvion todennä-

köisyyttä. 

 

 

2.3 Asiakastyytyväisyyden muodostuminen 

 

Asiakastyytyväisyys kuvastaa asiakkaan odotusten täyttymistä. Palvelua käytet-

tyään asiakas on joko tyytyväinen tai tyytymätön saamaansa palveluun (Ylikoski 

2001, 149). Asiakkaan tyytyväisyydellä ja asiakkaan kokemalla palvelun laadulla 

on selvä yhteys toisiinsa. Tyytyväisyys on kuitenkin laatua laajempi käsite ja pal-

velun laatu onkin vain yksi merkittävä osa asiakastyytyväisyyttä. Asiakastyytyväi-

syyteen vaikuttavat myös palvelusta maksettu hinta, fyysisten tuotteiden laatu 

sekä asiakkaaseen liittyvät tekijät, kuten tilannetekijät ja asiakkaaseen liittyvät 

tekijät. (Lämsä & Uusitalo 2005, 62.)   

 

Asiakkaan palveluodotukset ovat asiakkaan palveluun kohdistamia uskomuksia 

ja toiveita, jotka kehittyvät jo ennen palvelun käyttöä. Kun asiakas arvioi saa-

maansa palvelua palvelutapahtuman aikana tai sen jälkeen, toimivat odotukset 
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vertailukohtina. Asiakkaan odotukset vaikuttavat myös asiakkaan kokemaan pal-

velun laatuun. Kun asiakkaan odotukset ja toiveet tunnetaan hyvin, voidaan asi-

akkaalle tarjota hänen toiveidensa mukaista palvelua. Odotusten mukaista pal-

velua tarjoamalla voidaan varmistaa asiakkaiden tyytyväisyys. (Lämsä & Uusitalo 

2005, 51.) 

 

Asiakkaan hyväksyttävän palvelun alueet muodostuvat hänen odotuksiensa poh-

jalta. Asiakkaan odotukset voidaan Ropen ja Pyykön (2003, 348) mukaan jakaa 

kolmeen eri luokkaan: 

1. ihanneodotukset 

2. ennakoidut odotukset 

3. minimiodotukset 

Ihanneodotukset kuvaavat asiakkaan oman arvomaailman mukaista toivekenttää 

siitä, mitä hän odottaa palvelulta. Ihanneodotukset ovat niin korkeita, ettei yritys 

pysty toteuttamaan niitä kaikkia. Yrityksen tuleekin pystyä painottamaan kohde-

ryhmänsä tärkeimpiä ihanneodotuksia. Kyse onkin siitä, kuinka hyvin ihanneodo-

tukset pystytään täyttämään ja mitkä niistä voidaan tehdä kilpailijoita paremmin. 

Keskeisimpien ihanneodotusten tulee myös yltää odotusten minimitasolle, jotta 

asiakas ostaa palvelun. (Rope & Pyykkö 2003, 348.) 

 

Ennakoidut odotukset tarkoittavat sitä odotustasoa, joka asiakkaalla on palvelun 

tai tuotteen eri ominaisuuksista, kuten hinnasta. Käsitesisällöllisesti ennakoidut 

odotukset vastaavat imagoa, eli kohdehenkilön mielikuvaa yrityksestä tai tuot-

teesta. Olennaista odotusten ja mielikuvien muodostumisessa on se, että jokai-

nen asiakas kokee ne eri tavalla oman arvomaailmansa ja asenneperustansa 

kautta eli jokaisella henkilöllä on erilainen mielikuva. (Rope & Pyykkö, 348-350.) 

Minimiodotuksilla taas tarkoitetaan sitä tasoa, jonka asiakas kokee vähimmäista-

soksi, mitä hän tuotteelta tai palvelulta odottaa. Minimiodotukset voivat olla hen-

kilökohtaisia, tilannekohtaisia, toimialakohtaisia tai yrityskohtaisia. Minimiodotuk-

set muodostavat sen tason, jonka alle olevaa toimintaa palvelulta tai tuotteelta ei 

hyväksytä. Kilpailu käydäänkin niiden yritysten välillä, jotka voivat täyttää kaikki 

asiakkaan minimiodotukset. (Rope & Pyykkö, 351-353.) 
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Kuviossa 2 on kuvattu hyväksyttävän palvelun aluetta. Toivetaso ilmaisee sitä, 

mitä asiakas toivoo palvelulta saavansa. Jos asiakkaalla ei olisi toiveita ja haluja 

palvelun suhteen, hän ei todennäköisesti käyttäisi palvelua ollenkaan. Joskus 

asiakas kuitenkin huomaa toiveidensa olevan niin korkealla tasolla, ettei niitä 

voida saavuttaa. Tällöin hänen odotuksensa kiinnittyvät enemmän hyväksyttävän 

palvelun tasolle, joka on asiakkaan mielestä riittävä palvelun taso. (Lämsä & Uu-

sitalo 2005, 52.) 

 

Kuvio 2. Hyväksyttävä palvelun alue (Lämsä& Uusitalo 2005, 53). 

 

Koska palvelut ovat luonteeltaan vaihtelevia, ovat asiakkaat tottuneet siihen ja he 

hyväksyvät hieman odotuksista poikkeavan palvelun tason. Hyväksyttävän pal-

velun alue tarkoittaakin vaihteluväliä, johon asiakkaan odotukset kohdistuvat. Hy-

väksyttävän palvelun alueen alaraja on asiakkaan mielestä riittävä palvelun taso 

tai sen minimitaso. Jos palvelu ei yllä riittävän palvelun tasolle, asiakas pettyy ja 

se heikentää hänen tyytyväisyyttään. Kun palvelun taso ylittää toivetason eli hy-

väksyttävän alueen ylärajan, asiakas yllättyy positiivisesti. Hyväksyttävän palve-

lun alueelle sijoittuvaa palvelua taas pidetään normaalina. Asiakkaan huomio pal-

velua kohtaan kuitenkin herää vain, jos palvelun taso ylittää toivetason tai alittaa 

sen alarajan ja tällainen palvelu jää asiakkaan mieleen. (Lämsä & Uusitalo 2005, 

52-53.) 
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Hyväksyttävän palvelun alue on jokaisella asiakkaalla erilainen, sillä se riippuu 

asiakkaan toiveista. Jos asiakas tietää hyvin tarkkaan, mitä hän palvelulta odot-

taa, on hänen hyväksyttävän palvelun alueensa hyvin kapea. Toiset asiakkaat 

taas hyväksyvät enemmän vaihtelua palvelun laadussa. Asiakas voi myös koh-

distaa erilaisia odotuksia palvelun eri osa-alueisiin sen mukaan, mitä osa-alueita 

palvelussa hän pitää itselleen tärkeimpinä. Asiakkaan odotukset myös mukautu-

vat jatkuvasti hänen kokemuksiensa ja tarpeidensa muuttumisen seurauksena, 

joten palvelun tarjoajan tulisikin sen vuoksi kiinnittää jatkuvaa huomiota palve-

lunsa tasoon. (Lämsä & Uusitalo 2005, 53.) 

 

 

2.4 Asiakastyytyväisyyden tasot ja suosittelu 

 

Kun asiakkaan odotukset suhteutetaan hänen kokemuksiinsa, saadaan tyytyväi-

syys-tyytymättömyys-reaktio. Tyytyväisyysasteita on Ropen ja Pyykön (2003, 

354) mukaan kolme: 

1. aliodotustilanne = myönteinen kokemus 

2. tasapainotilanne = myönteinen kokemus 

3. yliodotustilanne = kielteinen kokemus 

 

Odotustaso muodostaa lähtökohdan ja vertailuperustan asiakkaan kokemuksille. 

Samantasoinen palvelu saattaa korkean odotustason vallitessa tuottaa asiak-

kaalle pettymyksen, kun taas matalan odotustason vallitessa se voi tuottaa posi-

tiivisen yllätyksen. Kun pyritään aikaansaamaan tyytyväisyyttä, pitäisikin pystyä 

vaikuttamaan sekä odotuksiin, että kokemuksiin. (Rope & Pyykkö 2003, 347.) 

 

Asiakastyytyväisyydessä ali- ja yliodotustilanteen tyytyväisyystasot kannattaa ja-

kaa kahteen, sillä asiakastyytyväisyyden aiheuttamat reaktiot eri tasoissa ovat 

erilaiset. Aliodotustilanteessa kokemustaso voi olla vahvasti myönteinen tai lie-

västi myönteinen, kun taas yliodotustilanteessa vahvasti kielteinen tai lievästi 

kielteinen. (Rope & Pyykkö 2003, 254-255.)  
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Positiivisen kokemuksen seurauksena asiakkaan odotustaso yritystä kohtaan 

nousee. Positiivisen kokemuksen jälkeen asiakassuhteen vahvistuminen on huo-

mattavasti todennäköisempää. Jos asiakas on erityisen positiivisesti yllättynyt, 

voi hän aktiivisesti kertoa kokemuksestaan eteenpäin, eli tehdä suositteluja. 

(Rope & Pyykkö 2003, 355.) Grönroos (2009, 177) kertoo Hartin ja Johnsonin 

tekemästä tutkimuksesta, jossa vain ”erittäin tyytyväiset” asiakkaat tekevät aktii-

visesti uusintaostoja ja suositteluja palveluntarjoajasta. Useimmissa tutkimuk-

sissa myös tyytyväiset ja erittäin tyytyväiset asiakkaat niputetaan yhdeksi ryh-

mäksi, vaikka heidät olisi tärkeää erottaa toisistaan erilaisten uusintaosto- ja 

viestintäalttiuksien takia. (Grönroos 2009, 178.) 

 

Negatiivisten kokemusten seurauksena asiakkaan mielikuva ennakko-odotuk-

sista heikkenee. Herkkyys asiakassuhteen katkaisemiseen lisääntyy ja jos asia-

kas on syvästi pettynyt, asiakassuhde todennäköisesti katkeaa kokonaan. Kiel-

teisen kokemuksen saanut asiakas myös kertoo herkemmin huonosta 

kokemuksestaan eteenpäin, jolloin yrityksen imago ja markkinoinnillisen menes-

tyksen edellytykset heikentyvät myös laajemmassa asiakaspiirissä. (Rope & 

Pyykkö 2003, 355.) 

 

 

2.5 Asiakastyytyväisyyskysely 

 

Asiakastyytyväisyyskyselyn tarkoituksena on selvittää asiakkaiden tyytyväisyyttä. 

Laatu on yksi merkittävistä asiakastyytyväisyyteen vaikuttavista tekijöistä, joten 

tutkimuksista saadaan tietoa myös palvelun laadusta. Asiakastyytyväisyysky-

selyillä pyritään parantamaan asiakastyytyväisyyttä sekä seuraamaan asiakas-

tyytyväisyyden kehittymistä. (Ylikoski 2001, 156.) Ylikosken (2001, 156) mukaan 

asiakastyytyväisyystutkimuksilla on neljä päätavoitetta: 

1. Asiakastyytyväisyyteen vaikuttavien tekijöiden selvittäminen 

2. Asiakastyytyväisyyden tason mittaaminen 

3. Toimenpide-ehdotusten tuottaminen 

4. Asiakastyytyväisyyden kehittymisen seuranta 
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Keskeisimpiä asioita asiakastyytyväisyystutkimuksessa on selvittää asiakastyy-

tyväisyyttä tuottavat tekijät, sillä monet eri asiat voivat tehdä asiakkaat joko tyy-

tyväisiksi tai tyytymättömiksi. Kriittisiksi tekijöiksi kutsutaan niitä tekijöitä, jotka ky-

seisen organisaation kohdalla vaikuttavat asiakkaiden tyytyväisyyteen kaikista 

eniten. Jos palvelu epäonnistuu kriittisissä tekijöissä, muodostuu asiakastyyty-

mättömyyttä. (Ylikoski 2001, 158.) 

 

Kun tyytyväisyystekijät on saatu selville, luodaan kyselylomake, jolla mitataan 

asiakastyytyväisyyttä kvantitatiivisesti eli määrällisesti. Kyselylomakkeella saa-

daan siis tietoa asiakastyytyväisyyden määrästä. (Ylikoski 2001, 160.) Kyselylo-

makkeen käyttö varmistaa sen, että kaikilta vastaajilta kysytään samat asiat sa-

malla tavalla, jolloin vastaukset ovat vertailukelpoisia keskenään. 

 

Tutkimustulokset eivät suoraan anna toimenpidesuosituksia, vaan tulokset tulee 

analysoida ja muodostaa sen pohjalta toimenpidesuunnitelma. Jos tyytyväisyy-

den taso on hyvä, tulee pohtia, kuinka nykyinen taso saataisiin säilytettyä. Jos 

tyytyväisyydessä olisi parannettavaa, tulisi tehdä suunnitelma, kuinka asiakas-

tyytyväisyyttä voitaisiin parantaa. Asiakastyytyväisyyden parantaminen vaatii or-

ganisaatiolta panostusta, joten toimenpidesuosituksia tehdessä on otettava huo-

mioon kustannusten ja tuottojen suhde. Asiakastyytyväisyyteen panostaminen ei 

ole kannattavaa, jos se aiheuttaa pitkällä aikavälillä enemmän kustannuksia, kuin 

tuottoja. Asiakastyytyväisyyttä on seurattava myös jatkossa, sillä asiakastyytyväi-

syyden taso muuttuu jatkuvasti. (Ylikoski 2001, 166-167.) 

 

Kuviossa 1 nähdään ryhmittely, jonka pohjalta voidaan alkaa suunnitella tarvitta-

via toimenpiteitä ja niiden toteutusjärjestystä. Jos asiakastyytyväisyys on alhai-

nen, mutta myös ominaisuuden tärkeys asiakkaille on alhainen, ei kyseisen omi-

naisuuden parantaminen ole kiireellistä, sillä siitä ei saada parasta hyötyä. Jos 

taas asiakastyytyväisyys on alhainen, mutta ominaisuuden tärkeys asiakkaalle 

on korkea, on kyseinen ominaisuus ensisijaisen tärkeä ja siihen kannattaa pa-

nostaa välittömästi. Jos ominaisuus ei ole asiakkaalle tärkeä, mutta sen asiakas-

tyytyväisyys on korkea, voidaan kyseiseen ominaisuuteen panostusta vähentää, 

koska se ei tuota asiakkaalle haluttua lisäarvoa. Jos asiakastyytyväisyys on kor-

kea ja ominaisuuden tärkeys on korkea, on kyseessä organisaation vahvuuksiksi 
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laskettava ominaisuus. Näiden kohdalla tärkeintä olisi pystyä säilyttämään ole-

massa oleva taso. 

 

 

Kuvio 1. Asiakastyytyväisyyden tulosten tarkastelu (Ylikoski 2001, 167). 

 

Kun asiakastyytyväisyyskyselyn pohjalta on luotu ja toteutettu toimenpidesuunni-

telmaa, tulisi asiakastyytyväisyyttä tutkia uudelleen säännöllisin väliajoin, sillä 

asiakastyytyväisyyden taso vaihtelee jatkuvasti. Jos asiakastyytyväisyyttä ei seu-

rata säännöllisesti, eivät suunnitellut toimenpiteet välttämättä paranna asiakas-

tyytyväisyyttä kuin hetkellisesti.  

 

 

3 Muut tutkimukset 

 

 

SM-Itärallista ei ole aiemmin tehty vastaavaa tutkimusta. Myöskään muista suo-

menmestaruustason ralleista ei ole tehty vastaavia tutkimuksia. Neste Oil Rally 

Finlandin asiakastyytyväisyyttä on tutkittu useissa eri opinnäytetöissä vuosina 

2011-2015. Neste Oil Rally Finland on vuosittain järjestettävä maailmanmesta-

ruustason rallikilpailu, joka järjestetään Jyväskylässä. Neste Oil Rallysta teh-

dyissä tutkimuksissa kyselyt on rajattu koskemaan ainoastaan tapahtuman kat-

sojia ja heidän asiakastyytyväisyyttään. Kilpailijoille suunnattuja 

tyytyväisyyskyselyitä ei ole tehty rallitapahtumissa Suomessa. 
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Mikko Takalan ja Petri Mehdon tekemä tutkimus ”Neste Oil Rally spectator 2011: 

Profile, typology, satisfaction and willingness to recommend the event” selvitti ral-

likatsojien tyytyväisyyttä tapahtumaan ja halukkuutta suositella tapahtumaa 

muille vuonna 2011. Tavoitteena oli selvittää myös tapahtuman osa-alueiden laa-

tua sekä niiden painoarvoa tapahtuman suositeltavuuden kannalta. Tutkimuksen 

tuloksista selvisi, että katsojat pitivät oleellisimpina asioina tapahtuman tunnel-

maa ja yleisilmettä. Myös turvallisuutta oli pidetty yhtenä parhaimmista osa-alu-

eista. Katsojat olivat olleet pääosin tyytyväisiä koko tapahtumaan. (Mehto & Ta-

kala 2012.) 

 

Paula Jylhän opinnäytetyö ”Neste Oil Rallin yleisö Jyväskylässä 2011 ja 2012. 

Profiili, tyytyväisyys ja halu suositella” tutki kävijöiden tyytyväisyyttä tapahtumaan 

ja halua suositella sitä muille. Kyselyt suoritettiin vuonna 2011 tapahtuman HQ-

alueella ja vuonna 2012 kolmella eri erikoiskokeella tapahtuman aikana, eli vas-

taajajoukko on ollut muita tutkimuksia rajatumpi. Myös Jylhän tutkimuksen tulok-

set olivat positiivisia, eikä merkittäviä heikkouksia tyytyväisyydessä ilmennyt. 

(Jylhä 2013.) 

 

Arno Laitisen opinnäytetyö ”Customer Satisfaction and willingness to recommend 

an event” tutki Neste Oil Rallyn kävijöiden tyytyväisyyttä tapahtumaan ja heidän 

halukkuuttaan suositella tapahtumaa muille vuonna 2012. Tutkimuksen tavoitteet 

ovat hyvin samankaltaiset kuin Takalan ja Mehdon opinnäytetyössä. Tutkimuk-

sen tuloksista selvisi, että katsojat olivat edelleen hyvin tyytyväisisiä tapahtu-

maan. Vuonna 2012 henkilökunnan palvelun taso koettiin tärkeimmäksi tekijäksi 

tapahtuman suositeltavuudessa muille. Tunnelma oli edelleen koettu tapahtuman 

parhaimpana puolena. (Laitinen 2013.) 

 

Petteri Soinisen tutkimus ”Asiakastyytyväisyyden kehittyminen ja asiakasuskolli-

suus urheilutapahtumassa. Case: Neste Oil Ralli vuosina 2012-2015” pyrki tutki-

maan erityisesti kävijöiden tyytyväisyyden kehittymistä ja asiakasuskollisuutta pit-

källä aikavälillä. Tutkimuksen tuloksista selvisi, että tapahtuman tyytyväisyys on 

kasvanut etenkin vuosina 2014 ja 2015 ja tuloksista voidaan havaita selvää asia-

kasuskollisuutta. Tuloksista voidaan tulkita, että tapahtuman järjestäjä on onnis-

tunut kehittämään tapahtumaa. (Soininen 2016.) 
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4 Tutkimusmenetelmät 

 

 

4.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet ja aiheen rajaus 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää sidosryhmien kokemuksia SM-Itärallista 

tapahtumana ja selvittää kuinka tyytyväisiä sidosryhmät ovat tapahtuman järjes-

telyihin. Työn tavoitteena on antaa työn toimeksiantajalle tietoa tapahtuman toi-

mivuudesta kokonaisuutena sekä kerätä tietoa, jonka avulla tapahtumaa voidaan 

tulevina vuosina kehittää.  

 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten tapahtuman eri sidosryhmät koke-

vat tapahtuman eri osa-alueet. Tutkimus kartoitti myös esimerkiksi halua osallis-

tua tapahtumaan jatkossa ja tapahtuman suositeltavuutta tuttaville. Tutkimuk-

sessa selvitettiin myös tapahtuman markkinointiviestintää eli miten tapahtumasta 

saadaan tietoa ja mistä eri sidosryhmät mieluiten saisivat informaatiota tapahtu-

masta. Tutkimus rajattiin koskemaan kilpailuun osallistuneita kilpailijoita sekä ta-

pahtuman katsojia. 

 

Tutkimuksessa pyrittiin saamaan vastaukset seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

 

Katsojakysely 

• Mitä kautta osallistuja on saanut tietoa tapahtumasta ja mistä tiedotuska-

navista hän toivoisi saavansa tietoa tapahtumasta? 

• Suosittelisiko hän tapahtumaa muille ja aikooko hän osallistua tapahtu-

maan jatkossa? 

• Millä lipputyypillä hän osallistui tapahtumaan ja mihin tapahtuman osa-alu-

eisiin hän osallistui? 

• Mihin tapahtumassa oltiin tyytyväisiä ja mikä vaatisi parannusta? 

 

Kilpailijakysely 

• Mitä kautta kilpailija on saanut tietoa tapahtumasta ja mistä tiedotuskana-

vista hän toivoisi saavansa tietoa tapahtumasta? 
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• Suosittelisiko hän tapahtumaa muille ja aikooko hän osallistua tapahtu-

maan jatkossa? 

• Mihin tapahtumassa oltiin tyytyväisiä ja mikä vaatisi parannusta? 

 

 

4.2 Tutkimusmenetelmä 

 

Opinnäytetyö toteutettiin kvantitaviisena eli määrällisenä tutkimuksena. Määrälli-

nen tutkimus vastaa kysymyksiin mitä, miten moni, miten paljon tai kuinka suuri 

osuus (Juholin 2010, 73). Tutkimukseen valittiin määrällinen tutkimusote, sillä tut-

kimuksesta haluttiin saada kokonaisvaltaista tietoa asiakkaiden tyytyväisyydestä 

tapahtumaan.  

 

Kysely toteutettiin sähköisessä muodossa, jotta sen jakaminen vastaajille olisi 

helpompaa. Katsojakyselyä ei olisi ollut mahdollista toteuttaa kuin sähköisesti, 

sillä katsojille ei ollut saatavissa yhteystietoja. Myös tulosten käsittely nopeutuu, 

kun vastaukset ovat sähköisessä muodossa. Webropolista saadaan myös val-

miita raportteja sekä kuvioita tuloksista. 

 

 

4.3 Tiedonkeruulomake ja aineiston keruu 

 

Kyselylomakkeet luotiin sähköisesti Webropol-ohjelmistoa käyttäen. Kyselylo-

makkeita oli kaksi erilaista, sillä eri sidosryhmien yhteinen lomake olisi ollut liian 

vaikea toteuttaa. Kun molemmille sidosryhmille tehtiin oma kyselylomake, voitiin 

kysyä yksilöidympiä, vain kyseistä sidosryhmää koskevia kysymyksiä. Tämän an-

siosta vastaukset ovat tarkempia ja niistä saadaan paremmin tietoa työn toimek-

siantajan käytettäväksi. 

 

Molempien sidosryhmien kysely toteutettiin sähköisessä muodossa, sillä koettiin, 

että sähköiseen kyselyyn vastaaminen on helpompaa ja kyselyn jakaminen vas-

taajille helpottuu. Myös kyselyn tulosten käsittely nopeutuu, kun vastaukset ovat 

sähköisessä muodossa. Kilpailuun osallistuneille kilpailijoille kysely lähetettiin 

sähköpostitse heti kilpailun jälkeisenä maanantaina 4.3.2019. Koska kilpailun 
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katsojille ei ole saatavissa yhteystietoja, kyselyn linkki jaettiin Internetin välityk-

sellä. Katsojakyselyn linkki oli saatavilla SM-Itärallin Instagram-sivustolla, SM-

Itärallin Facebook-sivulla sekä SM-Itärallin kotisivuilla. 

 

Kyselyt suljettiin sunnuntaina 10.3.2019 kello 21.00. Vastausaikaa kyselyihin oli 

viikko. Katsojavastauksia saatiin 102 kappaletta. Vastausprosenttia ei voida mää-

rittää, sillä kyselyn tavoittaneiden määrästä ei ole tietoa. Kilpailijoiden vastauksia 

saatiin 57 kappaletta. Kilpailuun osallistui 123 kilpailijaparia, joten vastauspro-

sentti on 46,34%. 

 

 

4.4 Tutkimusaineiston analyysi 

 

Kyselyiden tulokset saatiin suoraan sähköisessä muodossa, joten niiden käsittely 

oli helppoa. Webropol tarjoaa kattavat raportit kyselyiden tuloksista, joten tulos-

ten tulkinta niiden avulla oli avoimia kysymyksiä lukuun ottamatta helppoa. Ra-

porteista saatiin suoraan keskiarvot, maksimi- ja minimiarvoja sekä erilaisia kaa-

vioita. Tulosten käsittelyyn käytettiin Webropol-raportoinnin lisäksi Exceliä, jossa 

tehtiin lisää kaavioita. 

 

 

5 Katsojatutkimuksen tulokset 

 

 

5.1 Taustatiedot ja tapahtumaan osallistuminen 

 

Katsojakyselyyn vastasi kaiken kaikkiaan 102 katsojaa, jotka olivat iältään 16-71 

vuotiaita (kuvio 5). Vastaajien keski-ikä oli noin 38 vuotta. 
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Kuvio 5. Katsojien ikäjakauma 

 

Vastanneista 72 % eli 73 kappaletta oli miehiä ja 25 % eli 26 kappaletta naisia. 

Kolme prosenttia eli kolme vastaajaa ei halunnut määritellä sukupuoltaan. Vas-

taajista suurin osa oli kotoisin Pohjois-Karjalan alueelta (73 vastaajaa eli noin 72 

%). Loput 29 vastaajaa eli noin 28 % asui muualla kuin Pohjois-Karjalassa. Vas-

taajista suurin osa oli joensuulaisia (40 kappaletta eli 39,21 %). 

 

Kuviosta 6 nähdään, kenen kanssa tapahtumaan osallistuttiin. Suurin osa vas-

taajista (42 kappaletta, 41 %) osallistui tapahtumaan ystävien kanssa. Puolison 

kanssa osallistui 28 % (29 vastaajaa) ja 22 % eli 22 kappaletta lasten kanssa. 

Yksin tapahtumaan osallistui noin 20 % (20 kappaletta) vastaajista. Työkaverei-

den kanssa osallistui noin 6 % eli kuusi vastaajaa. Vastaajista 11 % (11 kappa-

letta) osallistui muiden kanssa. Avoimeen kenttään annettujen vastausten perus-

teella suurin osa heistä osallistui perheen tai sukulaisten kanssa. 
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Kuvio 6. Kenen kanssa osallistujat saapuivat tapahtumaan 

 

Katsojilta kysyttiin myös lipputyypistä, jolla he osallistuivat tapahtumaan (kuvio 

7). Erilaisia lipputyyppejä oli tarjolla neljä kappaletta. Metsä-lipulla pääsi osallis-

tumaan yhdelle erikoiskokeelle. Yleisö-EK-lipulla pystyi osallistumaan Ravira-

dalla viimeisenä ajettavalle yleisöerikoiskokeelle ja palkintojenjakoon. VIP-alue 

oli järjestetty Raviradalle, jossa tarjoiltiin syötävää ja juotavaa. Rallipassilla pystyi 

osallistumaan kaikille erikoiskokeille. Rallipassin mukana tuli myös katsojalehti, 

joka sisältää tietoa esimerkiksi kilpailijoista ja kaikista erikoiskokeista. Vaihtoeh-

doissa oli myös vaihtoehto ”minulla ei ollut lippua”, sillä esimerkiksi Joensuun to-

rilta tapahtunutta lähtöä pystyi seuraamaan ilman lippua. Selvästi suosituin vaih-

toehto oli rallipassi, jolla pystyi osallistumaan kaikille erikoiskokeille. Rallipassilla 

tapahtumaan osallistui 51 katsojaa eli 50 %. 24 vastaajaa eli 23 % osallistui ta-

pahtumaan ilman lippua. Yleisö-EK-lipun olivat ostaneet vastaajista vain kaksi 

henkilöä eli 2 %. 
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Kuvio 7. Lipputyypit 

 

 

5.2 Tiedonsaanti ja tapahtumaan osallistumisen syyt 

 

Tutkimuksen yksi merkittävin selvityksen kohde oli tiedotus. Katsojilta kysyttiin, 

mistä he ovat saaneet tietoa tapahtumasta ja myös mistä he toivoisivat saavansa 

informaatiota. Kuviossa 8 nähdään, miten katsojat ovat saaneet tietoa tapahtu-

masta. Tuloksista käy ilmi, että selvästi merkittävin tiedonsaantikanava on ollut 

Facebook, sillä 73 % vastaajista on saanut tietoa sitä kautta. Seuraavaksi mer-

kittävin tiedotuskanava on Itärallin kotisivut, itaralli.fi, josta on saanut tietoa 59 % 

katsojista. Voidaan havaita, että myös suusta suuhun on merkittävä tiedonsaan-

tiväylä, sillä 43 % katsojista on saanut tietoa tapahtumasta ystäviltään. Rallism.fi-

sivusto, AKK Motorsportin sivut sekä Instagram ovat jakaneet tietoa melko tasai-

sesti. Selvästi vähiten tietoa on saatu printtimainonnasta sekä tienvarsimainon-

nasta. Muun vaihtoehdon valinneet olivat saaneet tietoa esimerkiksi lehdistöpääl-

liköltä, tapahtumassa kilpailevalta tuttavalta sekä tiensulkuilmoituksesta.  
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Kuvio 8. Katsojien tiedonsaanti tapahtumasta 

 

Kuviosta 9 nähdään mistä katsojat haluaisivat mieluiten saada tietoa tapahtu-

masta. Vastaajista 72 % suosii Facebookia. Seuraavaksi mieluisin tiedonsaanti-

kanava on Itärallin kotisivut itaralli.fi (47 % vastaajista). Lehdistä haluaisi saada 

tietoa 35 % vastaajista. Instagramin, AKK Motorsportin sivuston ja Rallism.fi-si-

vuston välillä ei ole suuria eroja. Printtimainonta on edelleen vähiten mieluisa tie-

dotuskanava, mutta sieltä toivoisi saavansa tietoa 18 % vastaajista. Tienvarsi-

mainonta houkuttelee 20 % vastaajista. Ystäviltä oli saatu merkittävän paljon 

tietoa tapahtumasta, mutta tietoa toivoi heiltä vain 20 % vastaajista. Avoimissa 

vastauksissa toivottiin tiedotusta television ja radion välityksellä. 
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Kuvio 9. Katsojien halukkuus saada tietoa 

 

 

5.3 Tapahtumaan osallistuminen ja ralliradio 

 

Tapahtumaan osallistumisen syistä esitettiin avoin kysymys, johon saatiin 81 vas-

tausta eli noin 79 % vastaajista vastasi kysymykseen. Suurimmassa osassa vas-

tauksia syyksi ilmoitettiin rallin yleinen kiinnostavuus tai pitkät perinteet rallin kat-

somiseen. Muutamat vastaajat ilmoittivat kiertävänsä katsomassa kaikki 

seitsemän kauden 2019 SM-rallia. Monilla vastaajilla oli myös joko tuttuja tai per-

heenjäseniä kilpailemassa, joten katsojat olivat saapuneet kannustamaan heitä. 

Muutama vastaajista ilmoitti myös olleensa töissä tapahtumassa, esimerkiksi me-

dian edustajina. 

 

Katsojilta kysyttiin myös mille erikoiskokeille he osallistuivat tapahtuman aikana 

(kuvio 10). Erikoiskokeista suosituimmat olivat EK 3 Riutta (35 % vastaajista osal-

listui) ja EK 4 Oskola, johon osallistui saman verran vastaajia. Kolmanneksi suo-

situin erikoiskoe oli Raviradalla järjestetty EK 6 Linnunlahti, jossa oli myös maa-

lialue. EK 6 Linnunlahdelle osallistui 33 % vastaajista. EK 1 Sykönvaara ja EK 2 

Satulavaara olivat molemmat yhtä suosittuja, niihin osallistui 27 % vastanneista. 

4%

20%

20%

25%

18%

35%

47%

27%

72%

24%

0% 20% 40% 60% 80%

Muu, mikä?

Ystävät

Tienvarsimainonta

Rallism.fi-sivusto

Printtimainonta

Lehdet

Itärallin kotisivut (itaralli.fi)

Instagram

Facebook

AKK Motorsport (autourheilu.fi)

Vastaajat ( %)



28 

 

Lähtöä oli ollut katsomassa 14 % kyselyyn vastanneista. EK 5 Palo herätti vähiten 

kiinnostusta ja sinne oli osallistunut vain 12 % vastanneista. 

 

 

Kuvio 10. Erikoiskokeisiin osallistuminen 

 

Katsojilta kysyttiin, kuinka monta kertaa aiemmin he ovat osallistuneet SM-

Itäralliin (kuvio 11). Tuloksista selvisi, että 66 % eli 68 vastaajaa on osallistunut 

tapahtumaan aiemmin kolme kertaa tai enemmän. Ensimmäistä kertaa tai toista 

kertaa tapahtumaan osallistuneita oli saman verran eli 11 % (11 kappaletta) vas-

tanneista. Kaksi kertaa aiemmin osallistuneita oli 12 % eli 12 kappaletta vastan-

neista. 

 

 

 

33%

12%

35%

35%

27%

27%

14%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

EK 6 Linnunlahti / Maali

EK 5 Palo

EK 4 Oskola

EK 3 Riutta

EK 2 Satulavaara

EK 1 Sykönvaara

Lähtö Kauppatori

Vastaajat (%)



29 

 

 

Kuvio 11. Tapahtumaan osallistuminen aiemmin 

 

Tapahtuman suositeltavuudesta muille 5 % vastasi, ettei osaa sanoa suositteli-

siko tapahtumaa. Vain 2 % vastaajista ei suosittelisi tapahtumaa muille. 93% eli 

95 vastaajaa suosittelisi tapahtumaa. 

 

Vastaajista 9 % eli 9 kappaletta ei osaa sanoa aikooko osallistua tapahtumaan 

jatkossa. Kaksi prosenttia eli kaksi vastaajaa ei aio osallistua tapahtumaan uu-

delleen. Vastaajista 89 % eli 91 vastaajaa aikoo osallistua tapahtumaan myös 

jatkossa. 

 

Vuoden 2019 alusta alkaen ralliradio ei ole kuulunut enää Yleisradion ohjelmis-

toon, kuten aiempina vuosina. Tämän vuoksi SM-Itärallissa kuultiin paikallisen 

Radio Cityn tekemä ralliradiolähetys. Kyselyssä kysyttiin, olivatko katsojat kuun-

nelleet ralliradiota ja jos he olivat kuunnelleet, minkä arvosanan he antaisivat ral-

liradiolle. Vastaajista 55 % oli kuunnellut ralliradiota ja 45 % ei ollut kuunnellut 

ollenkaan. Ralliradio sai arvosanaksi 6 kouluasteikolla 4-10. 

 

 

5.4 Tapahtuman hyvät ja huonot puolet ja kokonaisarvosana 

 

Katsojia pyydettiin avoimessa kysymyksessä ilmoittamaan kolme asiaa, joihin he 

olivat tyytyväisiä tapahtumassa. Kysymykseen vastasi 70 katsojaa eli noin 69 % 

vastaajista. Selvästi eniten positiivista palautetta keräsi kilpailun reitti, sillä sen oli 

maininnut 26 vastaajaa eli noin 37 % vastaajista. Yleiset järjestelyt ja opasteet 
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erikoiskokeille saivat myös kiitosta. Rallipassin mukana tulleen rallioppaan reitti-

karttoja ja infoa erikoiskokeista kehuttiin monissa vastauksissa. Myös ennakko-

tiedotusta pidettiin hyvänä. Myös kilpailun yleinen tunnelma sekä toimitsijoiden 

reipas ja iloinen asenne sai kehuja katsojilta. 

 

Katsojia pyydettiin nimeämään myös kolme asiaa, joissa olisi heistä parantami-

sen varaa. Kysymykseen vastasi 70 katsojaa eli noin 69 % vastaajista. Selkeästi 

eniten kehitettävää olisi ralliradiossa, sillä se mainittiin 20 vastauksessa eli noin 

29 % vastauksia. Ralliradion toivottiin pysyvän paremmin ajan tasalla, sillä nyt 

tulokset tulivat esimerkiksi isolla viiveellä. Ralliradioon toivottiin myös vähemmän 

musiikkia ja mainoksia ja enemmän esimerkiksi kuljettajien haastatteluita. Vas-

tauksissa toivottiin myös enemmän esimerkiksi makkaranmyyntikojuja erikoisko-

keiden katselualueille. Joillain erikoiskokeilla oli myös ollut epäselvyyksiä teiden 

sulkuajoista ja järjestyksenvalvojille toivottiin selkeämpää ohjeistusta siihen, mil-

loin katsojat voivat vielä liikkua reitillä. 

 

Tapahtumasta kysyttiin myös kokonaisarvosanaa kouluasteikolla 4-10 (kuvio 12). 

Tapahtuman keskiarvosana oli 8,43. Kaksi vastaajaa antoi tapahtumalle arvosa-

nan 4. Vastaavasti 11 vastaajaa antoi arvosanan 10. Arvosanaa 5 ja 6 ei annettu 

ollenkaan. Eniten tapahtumalle annettiin arvosanaa 9 (42 vastaajaa) ja toiseksi 

eniten arvosanaa 8 (35 vastaajaa). 

 

 

Kuvio 12. Katsojien kokonaisarvosana tapahtumalle 
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6 Kilpailijatutkimuksen tulokset 

 

 

6.1 Taustatiedot 

 

Kilpailijoita vastasi kyselyyn 57 kappaletta. Heistä 4 % oli naisia ja 96 % miehiä. 

Iältään vastaajat olivat 18-71 vuotiaita ja heidän keski-ikänsä oli noin 42 vuotta 

(kuvio 13). Vastaajista 22 kappaletta eli noin 39 prosenttia oli kotoisin Pohjois-

Karjalan alueelta. Loput 35 vastaajaa eli 61 % olivat saapuneet kilpailuun eri puo-

lilta Suomea. 

 

 

Kuvio 13. Kilpailijoiden ikäjakauma 

 

Vastaajilta kysyttiin myös ovatko he kartanlukijoita vai kuljettajia. Vastaajista 51 

% oli kuljettajia ja 46 % kartanlukijoita. Kolme prosenttia vastaajista vastasi 

”muu”-vaihtoehdon ja ilmoitti avoimessa kentässä olevansa huollon edustaja. 

 

 

6.2 Tiedonsaanti ja kilpailuun osallistumisen syyt 

 

Kuviosta 14 nähdään, että kilpailijoiden kesken tietoa oli saatu eniten AKK Mo-

torsportin autourheilu.fi-sivustolta. Sieltä tietoa oli saanut 82 % kyselyyn vastan-

neista. Toiseksi eniten tietoa oli saatu Facebookin kautta (49 % vastanneista). 

Itärallin kotisivuilta tietoa oli saanut 40 % vastanneista ja Rallism.fi-sivuston 
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kautta 35 %. Vähiten tietoa oli saatu tienvarsimainonnasta (5 %) sekä printtimai-

nonnasta (2 %). Muu, mikä? -vaihtoehdon valitsi 12 %, joista suurin osa sanoi 

tienneensä kilpailusta sen vuoksi, koska se on yleisesti harrastajien tiedossa 

oleva kilpailu. Kaksi vastaajaa mainitsi saaneensa tietoa sähköpostitse Joensuun 

Urheiluautoilijoita. 

 

 

Kuvio 14. Kilpailijoiden tiedonsaanti tapahtumasta 

 

Kilpailijoiden kesken tiedonsaantikanavat eivät merkittävästi eroa niistä kana-

vista, joista he toivovat saavansa tietoa (kuvio 15). 72 % vastaajista haluaisi 

saada tietoa AKK Motorsportin autourheilu.fi-sivuston kautta. Facebookin kautta 

tietoa haluaisi saada 63 % vastaajista. Itärallin kotisivuilta haluaisi saada tietoa 

54 % vastaajista. Vähiten tietoa halutaan saada ystävien (7 %), tienvarsimainon-

nan (7 %) sekä printtimainonnan (4 %) kautta. Muu, mikä? -vaihtoehdon valitsi 2 

% vastaajista, mutta avoimia vastauksia ei saatu. 
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Kuvio 15. Kilpailijoiden halukkuus saada tietoa 

 

Kilpailuun osallistumisen syistä esitettiin avoin kysymys, johon saatiin 44 vas-

tausta eli noin 77 % vastaajista vastasi kysymykseen. Selkeästi eniten osallistu-

miseen oli vaikuttanut SM-sarja. Vastaajista 12 eli noin 27 % oli osallistunut siksi, 

koska he ajavat läpi SM-sarjan kaikki osakilpailut. Läheinen tai hyvä sijainti oli 

mainittu useissa vastauksissa. Myös hinta tai sponsorin olemassaolo kyseiseen 

kisaan oli osalla osallistumisen syynä. Osa vastaajista oli osallistunut myös siksi, 

koska he pitävät kilpailun reittiä ja teitä hienoina. 

 

 

6.3 Erikoiskokeiden ja aikataulun arviointi 

 

Kilpailijoita pyydettiin arvioimaan erikoiskokeita kolmella eri tavalla. Ensimmäi-

sessä kysymyksessä pyydettiin antamaan kouluarvosana kullekin erikoisko-

keelle. Kuviossa 16 näkyy kunkin erikoiskokeen saama keskiarvo. Raviradan eri-

koiskoe 6 Linnunlahti ja maalialue saivat kaikista huonoimmat arvosanat. 

Linnunlahden erikoiskoe sai arvosanaksi 7,82 ja maalialue 7,19. Parhaaksi eri-

koiskokeeksi nousi arvosanansa puolesta EK4, jonka keskiarvo nousi 8,9. Maa-

lialuetta ja Linnunlahden erikoiskoetta lukuun ottamatta tulokset ovat hyvin tasai-

set ja ne vaihtelivat 8,45 ja 8,68 välillä. Linnunlahden erikoiskokeen arvosanaan 
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on vaikuttanut varmasti myös se, etteivät kaikki kuljettajat päässeet ajamaan sitä 

ollenkaan ja tätä oli tuotu esiin myös avoimissa kommenteissa. 

 

 

Kuvio 16. Kouluarvosanat erikoiskokeille 

 

Seuraavissa kysymyksissä vastaajia pyydettiin valitsemaan mielestään paras ja 

huonoin erikoiskoe. Kuviossa 17 nähdään sinisellä tulokset parhaaksi erikoisko-

keeksi ja oranssilla tulokset huonoimmasta erikoiskokeesta. Tulokset ovat selke-

ästi hajanaisempia kuin aiemmassa kysymyksessä. Parhaaksi erikoiskokeeksi 

valikoitui EK 3 Riutta, selkeällä 18 prosentin erolla EK4 Oskolaan. Erikoiskoe 3 

Riutta valittiin parhaaksi 25 vastaajan toimesta eli sen valitsi 44 % kaikista vas-

taajista. EK 4 Oskolan valitsi parhaaksi 15 vastaajaa eli 26 %. Kuitenkin edelli-

sessä kysymyksessä EK 4 Oskola sai paremman arvosanan kuin EK3 Riutta. 

Kolmanneksi parhaana erikoiskokeena pidettiin erikoiskoetta 2, Satulavaara. Sen 

valitsi 8 vastaajaa eli 14 %. Neljänneksi parhaaksi valikoitui EK 1 Sykönvaara, 

jonka valitsi 6 vastaajaa eli 11 % vastaajista. Vähiten valittiin erikoiskokeita 5 ja 

6. EK 5 valittiin vain 2 kertaa eli 3 % ja EK 6 vain kerran eli 2 %. 

 

Vastaajista 47 % oli sitä mieltä, että Linnunlahden erikoiskoe oli huonoin. Tähän 

vaikuttaa varmasti se, ettei suurin osa kilpailijoista ajanut Linnunlahden erikois-

koetta ollenkaan. Linnunlahden erikoiskoe on myös siitä hankala vertailukohde, 
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sillä muut erikoiskokeet ovat huomattavasti pidempiä ja kulkevat maastossa, kun 

taas Linnunlahden erikoiskoe ajetaan Raviradalle rakennetulla ajoradalla. 

Toiseksi eniten huonoimmaksi äänestettiin ensimmäistä erikoiskoetta, Sykönvaa-

raa. Sen valitsi 9 vastaajaa eli 16 %. EK 2 Satulavaara äänestettiin kolmanneksi 

huonoimmaksi erikoiskokeeksi 8 äänellä eli 14 % vastaajista valitsi sen. Erikois-

kokeita 3 Riutta ja 4 Oskola äänestettiin vähiten huonoimmaksi erikoiskokeeksi, 

sillä molemmat erikoiskokeet oli valinnut neljä vastaajaa eli 7 % kaikista vastaa-

jista. Kolmanneksi vähiten huonoimmaksi äänestettiin EK 5 Paloa, jonka valitsi 5 

vastaajaa eli 9 %.   

 

 

Kuvio 17. Paras ja huonoin erikoiskoe 

 

Kilpailijoille annettiin myös mahdollisuus antaa vapaata palautetta erikoisko-

keista. Avointa palautetta antoi 31 kilpailijaa eli 54 % vastaajista. Suurimmassa 

osassa avoimia palautteita kehuttiin reittiä. Teitä pidettiin vauhdikkaina ja haas-

tavina. Myös teiden kuntoa pidettiin hyvänä. Osan mielestä huono sää ja lumi-

sade sotki muuten hienot erikoiskokeet. Muutamassa palautteessa toivottiin pa-

rempia ohjeistuksia huoltoalueelta lähtöpaikalle, sillä ulkopaikkakuntalaisille 

torille suunnistaminen oli ollut haastavaa. 
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Kuviossa 18 nähdään kilpailijoiden mielipide tapahtuman aikataulusta. Kaikista 

huonointa arvosanaa 4 ei antanut yksikään kilpailija. Arvosanan 7 tai huonomman 

antoi yhteensä 20 % vastaajista. Arvosanan 8 tai yli antoi 80 % vastaajista, joten 

aikatauluun oltiin pääosin todella tyytyväisiä. Keskiarvosana aikataululle oli 8,2. 

 

 

Kuvio 18. Tapahtuman aikataulu 

 

Kysymyksessä annettiin mahdollisuus antaa myös avointa palautetta aikatau-

lusta. Palautetta antoi 24 vastaajaa. Vastauksien perusteella toisten mielestä kil-

pailussa on ollut aivan liikaa joutoaikaa ja odottelua. Toisten mielestä aikataulu 

olisi pitänyt olla löyhempi, sillä kilpailijat eivät olleet ehtineet syömään. Viimeisille 

kilpailijoille toivottiin myöhempää katsastusaikaa, jotta ennen kilpailuun lähtöä ei 

tarvitsisi odottaa niin kauan. Kuitenkin eniten palautetta tuli Linnunradan maali-

alueesta, jossa kilpailijat joutuivat odottamaan palkintojenjakoa melko kauan. 

 

 

6.4 Tapahtuman hyvät ja huonot puolet sekä tiedotus 

 

Avoimessa kysymyksessä pyydettiin ilmoittamaan tapahtumasta kolme hyvää 

puolta. Kysymykseen vastasi 37 kilpailijaa eli noin 65 % kaikista vastaajista. Sel-

keästi eniten mainintoja sai kilpailun erikoiskokeet ja reitti, sillä niitä kehuttiin 31 

vastauksessa. Myös huoltoalue sai paljon kiitosta väljyydestä ja siitä, että kaikki 
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tarvittava, kuten pukuhuoneet ja kilpailukeskus oli järjestetty sen ympärille. Ylei-

sesti tapahtuman järjestelyitä kehuttiin ja tapahtumaa pidettiin kokonaisuutena 

onnistuneena. Kilpailun tunnelma ja ystävällisyys sai hyvää palautetta. Myös toi-

mitsijoita kehuttiin ja mainittiin heidän olevan erittäin iloisella asenteella liikkeellä 

ja he saivat kilpailun sujumaan mukavasti. Kilpailukeskusta pidettiin erittäin hy-

vänä.  

 

Myös tapahtuman huonoja puolia pyydettiin ilmoittamaan kolme kappaletta avoi-

messa kysymyksessä. Tähän kysymykseen vastasi 31 kilpailijaa eli 54 % vastaa-

jista. Ralliradiosta mainittiin useassa vastauksessa, sillä sen laatua ei pidetty tar-

peeksi hyvänä. Myös maalialue ja palkintojenjako mainittiin näissä vastauksissa 

monesti. Aikatauluun olisi toivottu muutoksia, jotka olisivat nopeuttaneet maalin 

toimintaa ja ettei palkintojenjakoa olisi tarvinnut odottaa niin kauan. Myös ruokailu 

mainittiin muutamassa vastauksessa, ja toivottiin että ruokaa olisi tarjolla aa-

musta iltaan, jotta kaikki kilpailijat ehtisivät syömään. Huoltoparkin ja kilpailukes-

kuksen alueelle toivottiin myös lisää vessoja. 

 

Kilpailijoilta kysyttiin avoimina kysymyksinä tiedottamisesta. Heitä pyydettiin ni-

meämään 1-3 asiaa, joihin he olivat kilpailun tiedottamisessa tyytyväisiä. Tähän 

kysymykseen vastasi 33 kilpailijaa eli noin 58 % vastaajista. Selkeästi eniten ke-

huttiin Facebook-mainontaa ja tiedottamista, sillä sen mainitsi 12 vastaajaa. 

Myös kilpailijoille jaettu kilpailijainfo keräsi paljon kiitosta. Karttoja pidettiin sel-

keinä ja hyvinä. Sähköpostiviestintä oli ollut aktiivista ja sai kiitosta etenkin viime 

hetken viestintävälineenä. Ennakkomainontaa kehuttiin, sillä se oli alkanut tar-

peeksi ajoissa ja oli kattavaa. Myös paikallismedioita kehuttiin hyvinä tiedonläh-

teinä. Ralliradion järjestämistä pidettiin positiivisena puolena, vaikka radio sai pal-

jon negatiivista palautetta toimivuutensa puolesta. 

 

Tiedottamisesta pyydettiin kertomaan myös 1-3 huonoa puolta. Tähän kysymyk-

seen vastasi 24 kilpailijaa eli 42 % vastaajista. Suurin osa oli vastannut, ettei osaa 

sanoa mitään huonoa tai heidän mielestään tiedottamisessa ei ollut mitään moi-

tittavaa. Ralliradion mainittiin useammassa palautteessa olleen huono. Selkeäm-

pää virtuaalista ilmoitustaulua toivottiin muutamassa palautteessa. Samoin toi-

vottiin yhtenäisempää tiedotusta vain yhden kanavan kautta, sillä nyt tietoa oli 
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tullut useamman eri väylän kautta ja kaikissa oli ollut tarjolla tietoa hieman eri 

asioista. Yhden vastaajan mielestä Facebook-mainontaa oli liikaa ja toinen toivoi 

Itärallin markkinoivan jatkossa myös Twitterin kautta. 

 

 

6.5 Osallistuminen tapahtumaan ja tapahtuman suositteleminen 

 

Kilpailijoilta kysyttiin, kuinka monta kertaa aiemmin he ovat osallistuneet tapah-

tumaan kilpailijoina. Kuviossa 19 nähdään vastaajien määrä kappaleittain kulle-

kin vastausvaihtoehdolle. Kilpailijat ovat selkeästi osallistuneet tapahtumaan mo-

nesti jo aiemmin, sillä vain kolmetoista vastaajaa eli 23% kilpaili ensimmäisen 

kerran. Kerran aiemmin kilpailuun osallistuneita oli 25% eli 14 kappaletta ja kaksi 

kertaa aiemmin osallistuneita 5% eli 3 kappaletta. Suurin osa vastanneista oli 

osallistunut kilpailuun aiemmin kolme kertaa tai enemmän, sillä kyseisen vas-

tausvaihtoehdon valitsi 27 vastaajaa eli 47%. 

 

 

Kuvio 19. Osallistuminen SM-Itäralliin 

 

Seuraavassa kysymyksessä kilpailijoilta kysyttiin, suosittelisivatko he tapahtu-

maa muille. Vastausvaihtoehdoiksi annettiin ”kyllä”, ”en” sekä ”en osaa sanoa”. 

Yksikään vastaaja ei valinnut vaihtoehtoja ”en” tai ”en osaa sanoa”, vaan kaikki 

57 vastaajaa suosittelisivat tapahtumaa muillekin. 
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Kilpailijoita pyydettiin vielä antamaan kokonaisarvosana tapahtumalle kokonai-

suutena. Kuten kuviosta 20 nähdään, kilpailijat ovat pääosin olleet erittäin tyyty-

väisiä tapahtumaan. Arvosanaa 6 tai sitä huonompaa ei valinnut kukaan vastaa-

jista. Arvosanan 7 antoi 2 vastaajaa eli neljä prosenttia. Arvosanan 8 antoi 16 

vastaajaa eli 28% vastaajista. Arvosanan 9 antoi 1 vastaajaa eli 54% kaikista 

vastaajista. Parhaan arvosanan 10 antoi 8 vastaajaa eli 14% vastaajista. Kes-

kiarvosana koko tapahtumalle oli 8,8. 

 

 

Kuvio 20. Kilpailijoiden kokonaisarvosana tapahtumalle 

 

Kilpailijakyselyn viimeisenä kysymyksenä kysyttiin, aikovatko vastaajat osallistua 

SM-Itäralliin jatkossa. Kuviosta 21 nähdään, että 51 vastaajaa eli 89% kaikista 

vastaajista aikoo osallistua tapahtumaan myös jatkossa. Kukaan vastaajista ei 

valinnut vaihtoehtoa, ettei aikoisi osallistua tapahtumaan enää. Vaihtoehdon ”en 

osaa sanoa” valitsi 11% eli kuusi vastaajaa. 
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Kuvio 21. Kilpailijoiden tapahtumaan osallistuminen jatkossa 

 

Kyselyn lopuksi annettiin vielä mahdollisuus antaa yleistä palautetta tapahtuman 

järjestäjille. Avointa palautetta saatiin 22 vastaajalta eli noin 39% vastaajista. 

Avoimissa palautteissa kiitettiin järjestäjiä hienosta kisasta ja kilpailun hyvästä ja 

rennosta tunnelmasta. Yhden vastaajan mielestä kilpailu hipoi täydellisyyttä eikä 

parantamisenkaan varaa enää juuri ole. Kilpailua kehuttiin myös vuoden 2019 

parhaaksi talviralliksi. Kilpailun todettiin myös kehittyneen kovasti viime vuosien 

aikana ja järjestäjien olevan osaavaa porukkaa. 

 

 

7 Tulosten tarkastelu 

 

 

7.1 Katsojakyselyn tulosten arviointi 

 

Kyselyn yhtenä merkittävimpänä tavoitteena oli selvittää, mistä tapahtuman osal-

listujat saavat tietoa tapahtumasta ja mitkä olisivat heille mieluisimmat tiedotus-

kanavat. Tuloksista saatiin selville, että Facebookin merkitys tiedotuskanavana 

on kaikista suurin. Toiseksi merkittävin tiedotuskanava oli SM-Itärallin omat koti-

sivut. Vastaajista 93 % myös kertoi suosittelevansa tapahtumaa muille, joten tu-
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loksista voidaan nähdä, että suosittelua tapahtuu paljon, sillä 43 % katsojista ker-

toi myös saaneensa tietoa ystäviltään. Suosittelun merkitys SM-Itärallin viestin-

nässä on siis merkittävä. Kun katsojilta kysyttiin, mistä he haluaisivat saada tie-

toa, tuloksista voidaan nähdä, että viestintää on kohdennettu oikein. Facebook 

oli toivotuin tiedotuskanava SM-Itärallin kotisivujen ohella. Suosittelun merkitys 

toivottuna viestintäkanavana oli pieni, sillä vain 20 % vastaajista toivoi tietoa ta-

pahtumasta ystäviltään. 

 

Katsojakyselyn tuloksista saatiin myös selville, että vain 11 prosenttia kyselyyn 

vastanneista osallistui tapahtumaan ensimmäistä kertaa. Suurin osa vastaajista 

eli 66 % oli osallistunut tapahtumaan aiemmin vähintään kolme kertaa. Vastaa-

jista 89 % aikoo osallistua tapahtumaan myös jatkossa. Vain kaksi prosenttia ei 

aio osallistua tapahtumaan uudelleen. Katsojista 9 % ei tiennyt osallistuuko ta-

pahtumaan uudelleen. SM-Itärallin katsojia voidaan tulosten pohjalta pitää asia-

kasuskollisina. 

 

Tapahtuman hyvinä puolina pidettiin reittiä. Yleiset järjestelyt ja opasteet keräsi-

vät myös paljon kiitosta. Katsojat pitivät kilpailun yleistä tunnelmaa hyvänä, sekä 

kehuivat toimitsijoiden asennetta ja iloisuutta. Ralliradiossa koettiin olevan paljon 

parantamisen varaa. Myös makkaranmyyntipisteitä toivottiin erikoiskokeille 

enemmän. Joidenkin järjestyksenvalvojien ohjeistus oli myös ollut puutteellista 

sen suhteen, milloin katsojat voivat vielä liikkua reitillä jalan. Kokonaisarvosa-

naksi katsojat antoivat tapahtumalle 8,43. Arvosanoja 8-10 annettiin yhteensä 88 

kappaletta eli 86 % tapahtumaan osallistuneista olivat tyytyväisiä tapahtumaan. 

 

 

7.2 Kilpailijakyselyn tulosten arviointi 

 

Tapahtuman tiedotuksessa kilpailijat pitivät merkittävimpänä kanavana AKK Mo-

torsportin autourheilu.fi-sivustoa. Toiseksi merkittävin tiedonsaantikanava oli Fa-

cebook ja kolmanneksi eniten tietoa saatiin SM-Itärallin omilta kotisivuilta. Myös-

kään kilpailijoiden osalta toivotuissa tiedonsaantikanavoissa ei ollut merkittäviä 

eroja, sillä toivotuimpia tiedotuskanavia olivat autourheilu.fi-sivusto, Facebook 
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sekä SM-Itärallin kotisivut. Kilpailijoista kaikki 57 vastannutta suosittelisivat ta-

pahtumaa muille. Kilpailijoiden kohdalla suosittelun merkitys tiedonsaannissa on 

kuitenkin selkeästi katsojia pienempi, sillä vain 21 % oli saanut tietoa tapahtu-

masta ystäviltään. Avoimissa kysymyksissä pyydettiin myös hyviä ja huonoja 

puolia kilpailun tiedottamisesta. Vastauksissa tuotiin esille toivomus tiedottami-

sen yhtenäistämisestä, sillä tietoa oli tarjolla monen eri kanavan kautta ja se oli 

myös ollut hieman hajanaista. Pääasiassa kilpailijat olivat avointen palautteiden 

mukaan tyytyväisiä kilpailun tiedotukseen. Kaikkien vastausten perusteella voi-

daan päätellä, että kilpailun tiedottaminen on ollut onnistunutta ja tietoa on ollut 

saatavilla riittävästi, mutta tiedottamisen yhtenäisyyteen voitaisiin kiinnittää huo-

miota.  

 

Kilpailijoista suurin osa oli osallistunut tapahtumaan myös aiemmin, sillä vain 

23% kilpailijoista oli ensikertalaisia. Kun kilpailijoilta kysyttiin, aikovatko he osal-

listua tapahtumaan myös jatkossa, 51 vastaajaa eli 89 % aikoo osallistua tapah-

tumaan myös jatkossa. Loput vastaajat eivät osanneet sanoa halustaan osallis-

tua tapahtumaan jatkossa. Kilpailijoiden kohdalla asiakasuskollisuus 

tapahtumaan näkyy selkeästi. 

 

Hyvinä puolina tapahtumassa pidettiin erityisesti kilpailun reittiä. Myös huoltoalu-

etta ja kilpailukeskusta kehuttiin. Tapahtuman yleisiä järjestelyjä pidettiin hyvinä 

ja kokonaisuutta onnistuneena. Kilpailun tunnelmaa ja ystävällisyyttä sekä toimit-

sijoiden toimintaa kehuttiin. Huonoina puolina mainittiin ralliradion toimimatto-

muus sekä aikataulun kehittäminen, jotta palkintojenjakoa ei olisi tarvinnut odot-

taa niin kauan. Kokonaisarvosanaksi kilpailijat antoivat tapahtumalle 8,8. 

Vastaajista arvosanan 8-10 antoi 51 vastaajaa eli 96 %. Kilpailijoista kukaan ei 

antanut tapahtumalle 7 huonompaa arvosanaa. Voidaan siis todeta, että kilpailijat 

ovat olleet erityisen tyytyväisiä tapahtumaan. 

 

 

 

 

 



43 

 

7.3 Tutkimuksen tavoitteiden saavuttaminen  

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää SM-Itärallin 2019 sidosryhmien asiakas-

tyytyväisyyttä sekä heidän kokemuksiaan tapahtumasta. Tuloksista saatiin vas-

taukset kaikkiin tutkimuskysymyksiin ja tutkimuksen tavoite saavutettiin. Tulok-

sista saadaan tärkeää tietoa tapahtuman kehittämistä varten jatkossa, sillä 

aiempaa tutkimusta aiheesta ei ollut tehty SM-Itärallin osalta. Tulosten vertaami-

nen muihin vastaaviin kyselyihin on hankalaa, sillä kilpailijoille vastaavaa tutki-

musta ei ole tehty missään rallitapahtumissa Suomessa. Katsojienkin osalta tyy-

tyväisyyttä on tutkittu ainoastaan Neste Rally Finland -tapahtumassa, joka on 

suuruusluokaltaan merkittävästi suurempi tapahtuma eikä näitä kahta tapahtu-

maa mielestäni voida pitää täysin vertailukelpoisina keskenään. 

 

 

7.4 Menetelmän ja toteutuksen arviointi sekä luotettavuus ja eettisyys 

 

Kyselyn sisältö oli onnistunut molempien eri sidosryhmien osalta. Molemmille si-

dosryhmille oman kyselyn tekeminen edesauttoi kyselyn selkeyttä vastaajille. 

Saadut vastaukset olivat huomattavasti tarkempia, kun molemmilla vastaajaryh-

millä oli räätälöidyt kyselyt ja tuloksista saatiin paljon tarkempaa tietoa, kuin jos 

tutkimus olisi tehty kaikkien sidosryhmien yhteisenä kyselynä. Vastauksista ei 

käynyt ilmi, että kysymyksiä olisi ymmärretty väärin, joten tulokset ovat siltä osin 

luotettavia. 

 

Kyselyn vastausprosenttia katsojakyselyn osalta ei voida määrittää, koska kyse-

lyn tavoittaneiden katsojien määrästä ei ole tietoa. Vastaajia katsojakyselyllä oli 

102 kappaletta ja vastaajia oli paljon eri ikäryhmistä ja eri paikkakunnilta, joten 

tuloksia voidaan pitää suuntaa-antavina. Kilpailijakyselyn vastausprosentti oli 

46,34%, joten sekään ei anna täysin luotettavaa kuvaa kilpailijoiden asiakastyy-

tyväisyydestä. Tuloksista saadaan kuitenkin merkittävästi tietoa suuren kilpailija-

ryhmän kokemuksista. Katsojakysely jaettiin Internetin välityksellä ja kilpailijaky-

sely toimitettiin kilpailijoille sähköpostilla. Työn tekijällä ei ole tietoa, ketä kyselyyn 
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vastaajat ovat olleet, sillä kyselyyn vastattiin nimettömästi. Vastaukset on käsi-

telty anonyymina joukkona, eikä opinnäytetyössä paljasteta yksittäisen vastaajan 

tietoja, joista vastaajan voisi tunnistaa. 

 

 

7.5 Toimenpidesuositukset ja jatkotutkimusaiheet  

 

Tutkimuksessa saatiin selville, että SM-Itärallin sidosryhmät ovat pääasiassa tyy-

tyväisiä tapahtumaan. Molemmissa asiakasryhmissä on paljon sekä tyytyväisiä, 

että erittäin tyytyväisiä asiakkaita, joten palvelun laatua voidaan pitää hyvänä. 

Mielestäni erityisen positiivista on se, ettei pettyneitä asiakkaita ollut kilpailijaryh-

mässä ollenkaan ja katsojissakin tapahtumaan pettyneitä asiakkaita oli vain muu-

tama. Tutkimuksen tuloksista selvisi, että suurin osa asiakkaista osallistuu tapah-

tumaan aina uudelleen ja että asiakkaat ovat myös valmiita suosittelemaan 

tapahtumaa muille. SM-Itärallin asiakkaissa on siis havaittavissa selkeästi vah-

vaa asiakasuskollisuutta. 

 

Kun tutkimuksen tuloksia vertaa laadun kuiluanalyysimalliin, mielestäni tuloksista 

ei ole havaittavissa selkeitä laatukuiluja tapahtumassa. Suurin osa vastaajista oli 

tyytyväisiä tapahtumaan, jolloin voidaan päätellä, että odotukset ja kokemukset 

ovat olleet johdonmukaisia eikä markkinointiviestinnässäkään ole liioiteltu.  

 

Asiakastyytyväisyystutkimuksen tarkoituksena on selvittää asiakastyytyväisyy-

den taso ja luoda toimenpide-ehdotuksia. Koska SM-Itärallin asiakastyytyväisyys 

on erityisen hyvällä tasolla ja selkeitä ongelmakohtia ei tuloksista voitu havaita, 

olisi jatkossa tärkeintä saada ylläpidettyä samaa asiakastyytyväisyyden tasoa. 

Asiakastyytyväisyyden taso muuttuu jatkuvasti, sillä asiakkaiden odotukset ja ko-

kemukset muovaavat heidän tulevia asiakaskokemuksiaan ja luovat uusia vaati-

muksia palvelun tasolle. Jos asiakastyytyväisyyttä ei jatkossa tutkita säännöllisin 

väliajoin, ei asiakastyytyväisyyden muuttumisesta saada tietoa, eikä sitä voida 

näin ollen myöskään parantaa. Vastaavaa tutkimusta kannattaisikin tehdä jat-

kossa joka vuosi. Tällöin tuloksia pystyttäisiin myös vertaamaan keskenään ja 

asiakastyytyväisyyden muutoksen syyt olisivat helpompi selvittää. Koska Joen-
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suun Urheiluautoilijat ry järjestää myös monia muita autourheilutapahtumia vuo-

sittain, voisi samaa asiakastyytyväisyystutkimuksen pohjaa hyödyntää myös mui-

hin kilpailuihin, jolloin tuloksista saataisiin vertailukohtaa myös muihin kilpailuihin 

verrattuna. 
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