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1 JOHDANTO 

Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on Väestörekisterikeskus. Se on organisaatio, joka haluaa jatku-

vasti kehittää toimintaansa ja panostaa tämän vuoksi tämän vuoksi asiakkaidensa laadukkaaseen kou-

luttamiseen. Asiakkailla tarkoitetaan tässä työssä maistraattien ja kuntien kiinteistö-, rakennus- ja huo-

neistotietoja käsitteleviä henkilöitä. Organisaation tavoitteena on, että asiakkaat ovat yhdenmukaisen 

laadukkaasti koulutettu ja tiedontuottajina tuottavat laadukkaita ja ajantasaisia rakennustietoja väestö-

tietojärjestelmään. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi organisaatio järjestää laivaseminaarin Väestöre-

kisterikeskuksen asiakkaille 27.-29.11.2018. Toimin projektipäällikkönä ja matkanjohtajana tämän lai-

vaseminaarin järjestämisessä.  

 

Tämän toiminnallisen opinnäytetyön sekä laivaseminaarin järjestämiseen keskittyvän projektin asetta-

jana toimi silloisen Väestörekisterikeskuksen väestötietopalvelut-yksikön johtaja. Tästä toiminnallisen 

opinnäytetyön tekemisestä on tehty kirjallinen opinnäytetyösopimus 28.11.2017. 

Väestörekisterikeskus, maistraatit sekä Itä-Suomen aluehallintovirastossa toiminut Maistraattien oh-

jaus- ja kehittämisyksikkö yhdistyvät 1.1.2020 Digi- ja väestötietovirastoksi. Tämän johdosta alkupe-

räinen opinnäytetyön nimi ”Laivaseminaarin järjestäminen Väestörekisterikeskuksen asiakkaille” 

muokataan muotoon ”Laivaseminaarin järjestäminen asiakastyytyväisyyden kehittämiseksi Kohderyh-

mänä Digi- ja väestötietoviraston asiakkaat”.  

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on löytää kehittämistapoja asiakkaiden laadukkaaseen kouluttami-

seen laivaseminaarin avulla. Osana toiminnallista opinnäytetyötä suunnittelen ja toteutan laivasemi-

naarin maistraattien ja kuntien kiinteistö-, rakennus- ja huoneistotietoja käsitteleville henkilöille.  

 

Laivaseminaarin kaltainen tapahtuma vaatii pitkäjänteistä suunnittelutyötä sekä tukea eri puolilta orga-

nisaatiota. Kaikki tapahtumaan liittyvät asiat eivät hoidu aina hetkessä, joten osana tätä opinnäytetyötä 

kokoan olennaiset laivaseminaarin järjestämiseen liittyvät asiat käsikirjaksi, jonka mukaan edetä aina 

suunnitteluvaiheesta toteutus- ja jälkitoimenpidevaiheeseen saakka. Tämä käsikirja toimii organisaa-

tion sisäisenä apuvälineenä erityisesti tuleville laivaseminaarin järjestäjille.  

 

Omia valintoja olen perustellut teoreettisesta tietoperustasta johdetuilla valinnoilla. Käsikirja on toteu-

tuslähtöinen, koska omaan jo etukäteen jonkin verran kokemusta tapahtumien järjestämisestä ja tutki-
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mus syventänee osaamistani entisestään. Opinnäytetyössä on liitteenä mallipohja ulkopuolisille luen-

noitsijoille osoitetusta lupahakemuksesta koskien seminaariesityksen tallennusta. Mallipohjaa voi 

käyttää tulevia seminaareja järjestettäessä. Lisäksi liitteenä on Digi- ja väestötietoviraston sisäiseen 

käyttöön tarkoitettu Excel-taulukko, joka helpottaa laivaseminaarin osallistujakohtaisen hinnan laske-

mista. 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on järjestää laadukas laivaseminaari Väestörekisterikeskuksen asiakkaille, 

joita olivat maistraattien ja kuntien työkseen kiinteistö-, rakennus- ja huoneistotietoja käsittelevät hen-

kilöt. Laivaseminaarin jälkeen on tarkoitus toteuttaa pienimuotoinen sähköinen palautekysely. Kyselyn 

tavoitteena on selvittää, millaisena laivaseminaarin osallistujat kokivat tapahtuman. Yhtenä tärkeänä 

tavoitteena on myös tuottaa ohjeistus tai laatukäsikirja siitä, kuinka jatkossa noin 2-3 vuoden välein 

vastaava laivaseminaari järjestettäisiin laadukkaasti organisaation asiakkaille. Ohjeistus on jatkossa 

käyttökelpoinen ohje vastaavanlaisten tilaisuuksien järjestämisessä, niin että järjestelyt ja tarvittavien 

tehtävien ja toimenpiteiden aikatauluttaminen ja suorittaminen helpottuvat tulevina vuosina, eikä tietoa 

tarvitse etsiä ja asioita miettiä aina uudelleen. Mahdollisia jatkoseminaareja ajatellen palautekyselyssä 

kysytään mm. mitä laivaseminaarissa olisi voinut tehdä toisin. Lisäksi ilmoittautumisten yhteydessä on 

tarkoitus kerätä sähköpostiosoitteita niiltä, jotka haluavat liittyä Väestörekisterikeskuksen uutiskirjei-

den ja tiedotteiden jakelulistoille. 

 

Toiminnallisen opinnäytetyön ulkopuolelle jätetään laivaseminaarin koulutuksellisen ohjelman varsi-

naisesta ohjelmasisällöstä, luennoista ja seminaarin pääteemasta päättäminen, sillä se tehdään yhteis-

työssä projektiin osallistuvan Väestörekisterikeskuksen oman henkilökunnan kanssa. Yhteistyön puit-

teissa varmistetaan kuitenkin, että aikataulutus ym. vastaavat käytännön järjestelyt toimivat kokonai-

suutena yhteen.  

 

Opinnäytetyön tärkeimmät tutkimusongelmat ovat: 

-Mitä laadukkaan laivaseminaarin järjestämisessä on huomioitava? 

-Miten järjestetään onnistunut laivaseminaari? 

 

Avustavia tutkimusongelmia ovat: 

-Miten laivaseminaarin aikataulu ja sisältö saadaan osallistujia kiinnostavaksi? 

-Miten ohjelma saadaan vastaamaan osallistujien ajankohtaisia kiinnostuksenaiheita?  
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Vallon ja Häyrisen mukaan perusteellinen lähtökohtien kartoittaminen luo hyvän pohjan onnistuneelle 

tapahtumalle. Heidän mukaansa onnistunut tapahtuma muodostuu kahdesta kolmioista, strategisesta ja 

operatiivisesta. Kummassakin kolmioissa on kolme strategista ja kolme operatiivista kysymystä, joihin 

tulee osata vastata ennen kuin tapahtumaa lähdetään suunnittelemaan. Ennen kuin lähdetään suunnitte-

lemaan ja toteuttamaan toiminnallista opinnäytetyötä, haetaan vastaukset myös näihin seuraaviin kysy-

myksiin: kenelle se järjestetään, mitä järjestetään, miksi tapahtuma järjestetään (tavoite), millainen ta-

pahtuma järjestetään (sisältö), miten tapahtuma toteutetaan, ketkä toimivat isäntinä, mikä on tapahtu-

man budjetti ja millaista tunnelmaa tavoitellaan. (Vallo & Häyrinen 2012, 159.)   

 

Toiminnallinen opinnäytetyö jaetaan sisällöltään kahteen osioon: teoreettiseen ja toiminnalliseen. Teo-

riaosuus on jaoteltu aihealueittain sisällön selkiyttämiseksi. Toiminnallisessa osiossa esittelen kehittä-

mistehtävän toteutusta aihealueittain. Toteutuksessa analysoidaan tutkimuksen analyysimenetelmänä 

käytettyjä kartoituskyselyn tuloksia sekä laivaseminaarin järjestämisen vaiheita. Tutkimustulosten jäl-

keen esitetään tutkimustuloksiin perustuvat kehitysehdotukset tapahtuman kehittämiseksi. Lopuksi ar-

vioidaan omaa työtä ja oppimista. 

 

Ennen laivaseminaaria keskityttiin tapahtuman suunnitteluun, markkinointiin, ilmoittautumistietojen 

keräämiseen sekä muihin laivaseminaarin järjestämiseen liittyviin käytännön toimiin. Tämän lisäksi 

laivaseminaarin jälkeen toteutettiin sähköinen palautekysely. Kyselyn tavoitteena oli selvittää, millai-

sena laivaseminaarin osallistujat kokivat tapahtuman. Yhtenä tärkeänä tavoitteena oli myös tarkoitus 

tuottaa ohjeistus siitä, kuinka jatkossa vastaavanlainen laivaseminaari järjestettäisiin laadukkaasti Vä-

estörekisterikeskuksen asiakkaille. Opinnäytetyöni pääasiallinen painoarvo on toiminnallisen osuuden 

toteutuksessa eli laivaseminaarin järjestämisessä. Tähän toiminnalliseen opinnäytetyöhön sisältyvässä 

palautekyselyssä käytettiin tiedonhankintamenetelmänä kvantitatiivista tutkimusta. Palautekysely to-

teutettiin suhteellisen pienimuotoisena ja sen painoarvo tutkimuksessa verrattuna toiminnalliseen osuu-

teen ja laivaseminaarin järjestämisen ohjeistukseen on pienempi. Toisaalta palautekyselyn avulla on 

mahdollista vetää johtopäätöksiä laivaseminaarin onnistumisesta, eli siinä mielessä palautekysely oli 

mielekästä toteuttaa. Opinnäytetyön kvantitatiivisen tutkimuksen palautekyselyn aineisto kerättiin säh-

köistä Questback-kyselyä hyväksi käyttäen. Tilastoyksikköä käytetään yleisesti tarkastelun kohteena 

aineiston tilastollisessa kuvauksessa ja myös ihminen on tässä mielessä yksi tilastoyksikkö. Perus-

joukko muodostuu kaikista tutkimuksen kohteena olevista tilastoyksiköistä. Pyrin myös selvittämään 

tätä aineistoa tarkastelemalla, onko otos edustava perusjoukkoon nähden ja mikä on todennäköisyys, 

että sattumalla on jonkinlainen osuus käsiteltävässä aineistossa.  
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Merkittävin lähdekirjallisuus koostuu Vallo & Häyrisen sekä Kauhanen, Juurakko & Kauhanen kirjoit-

tamista kirjoista. Työn teoriaosuus käsittelee toiminnallista opinnäytetyötä, tutkimusmenetelmää, asia-

kastyytyväisyyttä, tutkimuksen luotettavuutta, projektin läpiviemistä, tapahtuman järjestämistä, suun-

nittelua, markkinointia, toteutusta sekä jälkitoimenpiteitä. Empiiristä osuutta työstäessäni peilasin asi-

oita teoreettiseen tietoperustaan. Johtopäätöksissä ja pohdinnoissa otan kantaa seminaarin järjestämi-

seen, projektinhallintaan sekä vastaavien projektien läpi viemiseen tilaajaorganisaatiossa. 
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2 TAUSTATIEDOT JA RAPORTIN RAKENNE 

Tässä kappaleessa kerrotaan taustatietoina Väestörekisterikeskuksesta ja Digi- ja väestötietovirastosta, 

opinnäytetyön tilaajaorganisaationa. Lisäksi kerrotaan käytettävästä tiedonhankintamenetelmästä, ai-

neiston keräämisestä, analyysimenetelmästä sekä raportin rakenteesta.   

 

 

2.1 Väestörekisterikeskus ja Digi- ja väestötietovirasto 

 

Väestörekisterikeskuksen asiakkaita olivat maistraattien ja kuntien kiinteistö-, rakennus- ja huoneisto-

tietoja käsittelevät henkilöt. Maistraatit sijoittuivat Väestörekisterikeskuksen organisaatiossa sen ala-

puolelle ja olivat monessa väestötietojärjestelmään liittyvässä asiassa Väestörekisterikeskuksen ylläpi-

don asiakkaita ja väestötietojen ylläpitäjiä. Rakennustiedot lähetetään yleensä väestötietojärjestelmään 

kuntien rakennusvalvonnassa työskentelevien henkilöiden toimesta, esimerkiksi kunnan asukkaan ha-

kiessa rakennuslupaa. Väestörekisterikeskuksen tuli lakisääteisesti myös kouluttaa omia asiakkaitaan, 

jotta väestötietojärjestelmän tiedot pysyvät laadukkaina. Velvoite kouluttamiseen oli johdettavissa suo-

raan laista, joka tuolloin oli nimeltään: ”Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen 

varmennepalveluista”.  Nyt opinnäytetyön valmistuttua toimin Digi- ja väestötietoviraston (DVV) pal-

veluksessa. Digi- ja väestötietoviraston toimintaa ohjaa tällä hetkellä laki nimeltä: ” Laki väestötieto-

järjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista”. 

 

Tuolloin Väestörekisterikeskuksen toimintaa, samoin kuin nykyisin Digi- ja väestötietoviraston toi-

mintaa sekä muunkin valtionhallinnon toimintaa, ohjaa valtionhallintoa sitova tavaroiden ja palvelui-

den ostamista koskeva kilpailuttaminen. Valtionhallinnon tarpeisiin on olemassa myös valmiiksi kil-

pailutettuja sopimuksia tavaroiden ja palveluiden ostamista varten ns. Hansel-sopimuksen puitteissa. 

Hansel-sopimuksen erilaisten valmiiden puitesopimusten piiriin kuului myös sopimus laivamatkustus-

palveluista, jota Väestörekisterikeskuksen tuli käyttää laivaseminaaria järjestettäessä sopimuskauden 

1.4.2015-31.3.2018 aikana. Asiakaskohtaisen sopimuksen laivamatkustuspalveluista pystyi tekemään 

31.3.2018 mennessä siten, että tapahtuma toteutettaisiin 31.3.2019 mennessä. Tutkimuksen laivasemi-

naari järjestettiin loppuvuodesta 2018.   
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2.2 Tiedonhankinta- ja analysointisuunnitelma 

 

Kvantitatiivista tutkimusta käytetään tämän toiminnallisen opinnäytetyön palautekyselyä koskevan tut-

kimuksen tiedonhankintamenetelmänä. Palautekysely toteutetaan suhteellisen pienimuotoisena ja sen 

painoarvo verrattuna toiminnalliseen osuuteen ja laivaseminaarin järjestämisen ohjeistukseen on pie-

nempi. 

 

Tämän opinnäytetyön kvantitatiivisen tutkimuksen palautekyselyn aineisto kerätään sähköistä Quest-

back-kyselyä hyväksi käyttäen. Kysely lähetettiin laivaseminaarin päättymisen jälkeen sähköpostitse 

kaikille osallistujille. Palautekyselyn kysymykset, mietittiin tarkasti (LIITE 1). 

 

Tutkimuksen kvantitatiivisen osuuden sähköistä palautekyselyä hyväksi käyttäen kerätystä aineistosta 

muodostetaan taulukko, joka editoidaan tilastolliseen muotoon ja sen tuloksia analysoidaan. Ennen 

kuin empiiristä aineistoa ryhdytään käsittelemään millään analyysimenetelmällä, on tarpeen kuvata ai-

neistoa kokonaisuudessaan myös jollakin tavalla. Aineistoa kerätään siten, että siihen saadaan mukaan 

aineiston ominaispiirteitä kuvaavia muuttujia, esimerkiksi henkilöiden ikää tai sukupuolta tms. koske-

via tietoja. Tarkastelun tavoitteena on antaa kokonaiskuva aineistosta ja saada siitä esiin mahdolliset 

poikkeamat, tyypillisesti esiintyvät piirteet, luokittelut, jne. Tutkimuksen luotettavuuden arviointiin 

kuuluu myös aineiston edustavuuden ja todenmukaisuuden tutkiminen. (Anttila 1998.) 

Tilastoyksikköä käytetään yleisesti tarkastelun kohteena aineiston tilastollisessa kuvauksessa ja myös 

ihminen on tässä mielessä yksi tilastoyksikkö. Tilastoyksikön määrittäminen on tärkeää, kun aineisto 

on esimerkiksi otos jostakin tietystä populaatiosta eli perusjoukosta. Perusjoukko muodostuu kaikista 

tutkimuksen kohteena olevista tilastoyksiköistä. Pyritään selvittämään tätä aineistoa tarkastelemalla, 

onko otos edustava perusjoukkoon nähden ja mikä on todennäköisyys, että sattumalla on jonkinlainen 

osuus käsiteltävässä aineistossa. Merkitsevyystestauksen avulla selvitetään, onko jonkin muuttujan 

kohdalla ryhmien välillä niiden keskiarvoissa merkittäviä eroja vai ei. (Anttila 1998.) 

 

 

2.3 Raportin rakenne 

 

Toiminnallisessa opinnäytetyössä päätetään strategisesti keskittyä tapahtuman järjestämiseen kuuluviin 

oleellisiin asioihin. Tämä raportti käsittää seuraavat osiot sisältöineen: Johdantoluvussa esitellään aihe 

ja tavoitteiden asettaminen lyhyesti. Luvussa kaksi esitellään toiminnallisen opinnäytetyön taustatiedot 
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ja raportin rakenne. Luvuissa kolme ja neljä esitellään aihealueen teoreettinen tietoperusta ja tässä tut-

kimuksessa on keskitytty oleellisesti juuri tämän vahvan teoreettisen tietoperustan keräämiseen. Luku 

viisi keskittyy täysin niihin käytännön toimiin, joiden avulla laivaseminaari käytännössä toteutettiin. 

Luvussa kuusi kuvataan käytetyt tiedonkeruumenetelmät ja niiden toteutustavat. Ne muodostavat 

suunnitelman, jonka mukaan kvantitatiivista tutkimusta sovelletaan valitussa kontekstissa. Se on tutki-

muksen empiirinen osio. Viimeisessä, seitsemännessä luvussa esitellään tuloksia, johtopäätöksiä ja ke-

hitysehdotuksia, annetaan käytännön toimintaohjeita, esitellään jatkotutkimusehdotus sekä pohditaan 

kehittämistyön toteutusta sekä omaa oppimista. 

 

Toiminnallinen opinnäytetyö jaetaan sisällöltään kahteen osioon: teoreettiseen ja toiminnalliseen. Teo-

riaosuus on jaoteltu aihealueittain sisällön selkiyttämiseksi. Toiminnallisessa osuudessa esittelen tutki-

muksen toteutusta aihealueittain. Toteutuksessa analysoidaan tutkimuksen analyysimenetelmänä käy-

tetyn palautekyselyn tuloksia sekä laivaseminaarin järjestämisen vaiheita. Tutkimustulosten jälkeen 

esitetään tutkimustuloksiin perustuvat kehitysehdotukset tapahtuman kehittämiseksi. Lopuksi arvioi-

daan omaa työtä ja oppimista. Työn teoriaosuus käsittelee mm. toiminnallista opinnäytetyötä, tutki-

musmenetelmää, asiakastyytyväisyyttä, tutkimuksen luotettavuutta, projektin läpiviemistä, tapahtuman 

järjestämistä, tapahtuman suunnittelua, tapahtuman markkinointia tapahtuman toteutusta ja tapahtuman 

jälkitoimenpiteitä. Empiiristä osuutta työstäessäni peilasin vahvasti asioita teoreettiseen tietoperustaan. 

Johtopäätöksissä ja pohdinnoissa otetaan kantaa seminaarin järjestämiseen, projektinhallintaan ja vas-

taavien projektien läpiviemiseen tilaajaorganisaatiossa.   
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3 ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN KEHITTÄMINEN TAPAHTUMAN KEINOIN 

Tässä luvussa keskitytään teoreettisen tietoperustan selvittämiseen koskien toiminnallista opinnäyte-

työtä, projektia ja tapahtumaa. Lisäksi selvitetään teoreettista tietoperustaa koskien tutkimusmenetel-

mää, asiakastyytyväisyyttä, asiakastyytyväisyystutkimusta ja tutkimuksen luotettavuutta. 

 

 

3.1 Toiminnallinen opinnäytetyö 

 

Vaihtoehtoinen tapa ammattikorkeakoulun opinnäytetyönä tehtävälle tutkimukselliselle opinnäyte-

työlle on toiminnallinen opinnäytetyö. Käsitteenä toiminnallinen opinnäytetyö eroaa oppilaitoksissa 

käytettävästä jaottelusta tutkimustöistä ja muista töistä tai tutkimustöistä ja ilmaisullisista opinnäyte-

töistä. Toiminnallinen opinnäytetyö tavoittelee ammatillisesti käytännön toiminnan ohjeistamista, 

opastamista, toiminnan järjestämistä tai järkeistämistä. Alasta riippuen se voi olla ammatilliseen käyt-

töön tarkoitettu ohje, ohjeistus, tai opastus kuten esimerkiksi perehdyttämisopas. Se voi olla myös jon-

kin tapahtuman toteuttaminen kuten messuosaston, konferenssin, näyttelyn tai kansainvälisen kokouk-

sen järjestäminen. Toteutustapa voi olla kirja, kansio, vihko, opas, cd-rom, portfolio, kotisivut tai tiet-

tyyn tilaan järjestetty näyttely tai tapahtuma. Olennaista on, että tutkimusviestinnän keinoin ammatti-

korkeakoulun toiminnallisessa opinnäytetyössä yhdistyvät käytännön toteutus ja sen raportointi. Toi-

minnallisessa opinnäytetyössä ei voi kuitenkaan unohtaa selvityksen tekemistä ihan kokonaan. Tutki-

musmenetelmät ja niiden käyttö toiminnallisessa opinnäytetyössä ovat siksi perusteltuja. (Vilkka & 

Airaksinen 2003, 9-10.)  

 

Toiminnallisen opinnäytetyön hyvä aihe on sellainen, jonka idea on peräisin koulutusohjelman opin-

noista ja aihe on vielä sellainen, että sen avulla pystyy luomaan ja pitämään yhteyksiä työelämään ja 

aiempiin harjoittelupaikkoihin sekä syventämään tietoja ja taitoja jostakin itseään kiinnostavasta ai-

heesta. Toiminnalliselle opinnäytetyölle on myös hyvä saada toimeksianto, jonka avulla omaa osaa-

mista voi näyttää laajemmin, työllistyä tai herättää työelämän kiinnostus itsestään kohtaan. Opinnäyte-

työn toimeksiannon myötä voi luoda suhteita sekä päästä kokeilemaan ja kehittämään omaa innovatii-

visuuttaan. On osoitettu todeksi, että opinnäytetyön toimeksianto lisää vastuuntuntoa opinnäytetyöstä, 

opettaa projektin hallintaa, joka pitää sisällään täsmällisen suunnittelun, tiimityön sisäistämisen sekä 

toimintaehtojen-, tavoitteiden- ja aikataulutuksen ymmärtämisen.   Työelämästä tehty opinnäytetyö 

edistää tekijänsä ammatillista kasvua ja auttaa häntä peilaamaan omia tietoja ja taitoja senhetkiseen 
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työelämään ja sen tarpeisiin. Opinnäytetyö on usein myös ensimmäinen itsenäinen ja laaja opintokoko-

naisuus, jossa toimeksiannon avulla pääsee ratkomaan työelämälähtöisiä ja käytännönläheisiä ongel-

mia. Opinnäytetyöprosessi voi olla myös prosessi, joka antaa suuntaa omalle urasuunnittelulle, amma-

tilliselle kasvulle ja mahdolliselle työllistymiselle. (Vilkka & Airaksinen 2003, 16-17.)  

 

Toiminnallista opinnäytetyötä ideoidessa kannattaa pohtia, millaisiin mittasuhteisiin työ voi laajeta ja 

että opiskelijan henkilökohtaiset valmiudet ja voimavarat ovat riittäviä toimeksiannon läpiviemiseksi, 

jos toimeksianto osoittautuukin laajemmaksi kuin alun perin on ajateltu eikä toimeksiantaja halua kui-

tenkaan rajata toimeksiantoa. Ennen työhön ryhtymistä kannattaa yhdessä ohjaajien ja toimeksiantajan 

kanssa käydä läpi oma elämäntilanne, opinnot, tulevat harjoittelut sekä muut opinnäytetyön tekoon 

vaikuttavat tekijät. (Vilkka & Airaksinen 2003, 18.)  

 

Toimintasuunnitelma tehdään toiminnalliselle opinnäytetyölle niin, että opinnäytetyön idean ja tavoit-

teiden tulee olla tiedostettuja, harkittuja ja perusteltuja. Toimintasuunnitelmassa vastataan kysymyk-

siin, mitä tehdään, miten tehdään ja miksi tehdään. Toimintasuunnitelman ensisijainen tehtävä on, että 

tekijä jäsentää, mitä on tekemässä. Toissijainen merkitys sillä on sille, että tekijä kykenee johdonmu-

kaiseen päättelyyn ideassaan ja tavoitteessaan. Kolmas merkitys on tavallaan lupaus siitä, mitä opin-

näytetyön tekijä aikoo tehdä. Toimintasuunnitelmaan tulisi pystyä myös sitoutumaan. Toimintasuunni-

telman tekeminen kannattaa aloittaa lähtötilanteen kartoittamisella sekä on hyvä selvittää, mitä muita 

vastaavia ideoita alalta löytyy. Toiminnallisen opinnäytetyön on ensisijaisesti luotava jotakin uutta 

alalle. On hyvin tärkeää kartoittaa myös idean kohderyhmä ja idean tarpeellisuus kohderyhmässä. Kan-

nattaa tutkia myös aiheeseen liittyvä lähdekirjallisuus, tutkimukset ja muut mahdolliset kirjalliset, 

suulliset, sähköiset ja kuvalliset lähteet sekä aiheeseen liittyvä ajankohtainen keskustelu. Vasta tämän 

taustakartoituksen jälkeen voit täsmentää lopullisen toiminnallisen opinnäytetyön idean ja tavoitteet.  

Kartoitettuja taustatietoja vasten tulee seuraavaksi pohtia, kuinka idea kannattaa rajata, millaisia käy-

tännön ongelmia haluat idealla ratkaista ja mikä merkitys sillä on kohderyhmällesi. Pohdittavaksi tulee 

myös se, että mistä hankitaan tapahtuman järjestämiseen, tuotteen, oppaan tai ohjeistuksen sisällön 

tuottamiseen tarvittava tieto ja materiaalit. Opinnäytetyön aikataulu kannattaa suunnitella jo toiminta-

suunnitelmaa tehtäessä. Näin ohjaajalle on helpompaa arvioida, kuinka realistinen aikataulusi on ideasi 

toteuttamisen ja tavoitteidesi näkökulmasta. (Vilkka & Airaksinen 2003, 26-27.) 
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3.2 Tutkimusmenetelmä 

 

 

Tieteellinen tutkimus on ongelmanratkaisua, jonka avulla pyritään yleensä selvittämään tutkimuskoh-

teen erilaisia toimintaperiaatteita. Tutkimus on luokiteltu luovaksi prosessiksi ja se on usein empiiristä 

eli havainnoivaa. Empiirinen tutkimus perustuu pääosin teoreettisten tutkimusten pohjalta kehitettyihin 

tapoihin. Empiirisen tutkimuksen perimmäisenä tavoitteena on saada vastaus tutkimusongelmasta joh-

dettuun kysymykseen. (Heikkilä 2008, 13–14.) 

 

Tilastollisesta tutkimusmenetelmästä käytetään myös nimitystä kvantitatiivinen tutkimus. Nimi liittyy  

havaintoaineiston valintaan ja sen soveltuvuuteen numeeriseen eli määrälliseen mittaamiseen.  

Aineisto editoidaan tilastolliseen muotoon ja siitä muodostetaan taulukko. Näin saatuja tutkimustulok-

sia, pyritään yleistämään tutkitusta havaintojoukosta laajempaan joukkoon. (Heikkilä 2014, 15.) 

 

Kyselylomakkeen suunnittelussa tulee miettiä, saako kyselyllä tarvittavaa tietoa ja lisäksi tulee ottaa 

huomioon myös tavoiteltava tieto. Lomakkeen tulee palvella itse tutkimusongelmaa. On erilaisia ta-

poja tiedonkeruuseen, analysoimiseen ja raportointiin, joista valitaan tutkimuksen kannalta siihen so-

veltuvimmat. Kyselylomakkeen laatimisessa tärkeintä on miettiä kysymysten muotoilu, joiden avulla 

tutkimukselle saadaan arvokasta tietoa. (Heikkilä 2014, 46.) 

 

 

3.3 Asiakastyytyväisyys 

 

Asiakastyytyväisyys perustuu asiakkaan palvelusta saamaan arvoon ja siihen, kuinka paljon asiakas on 

valmis näkemään vaivaa saadakseen palvelua ja siitä saamaansa hyötyyn. Asiakassuhteista pyritään 

luomaan mahdollisimman pitkäkestoisia ja molemmin puolin hyödyttäviä. Pitkäkestoisen asiakkuuden 

syntymiseen tarvitaan asiakasuskollisuutta, joka syntyy usein siitä, että asiakas saa käyttämältään yri-

tykseltä sellaista lisäarvoa, jota muut kilpailevat palveluntarjoajat eivät pysty hänelle tarjoamaan. Pit-

käkestoisen asiakkuuden tuoma hyöty maksaa itsensä takaisin aina paremmin kuin lyhytaikainen, sillä 

uskolliset pitkäkestoiset asiakkaat maksavat tutusta ja turvallisesta palvelusta enemmän. (Ylikoski 

2000, 153.)  
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Asiakastyytyväisyydellä tarkoitetaan positiivista tunnereaktiota itse palvelukokemuksessa. Näin ollen 

asiakastyytyväisyys syntyy aina asiakkaan omien odotusten ja kokemusten kautta. Asiakas on tyyty-

väinen, jos tuote tai palvelu antaa asiakkaalle juuri sen, mitä hän odotti ja halusi. Jos taas asiakkaan 

kokemukset tuotteesta tai palvelusta ovat huonoja eli odotukset olivat korkeammat kuin mitä palvelu 

antoi, asiakas yleensä pettyy ja on tyytymätön. Jos asiakas on tyytymätön eivätkä hänen odotuksensa 

täyty, hänelle syntyy negatiivinen tunnereaktio. Asiakas saattaa monesti negatiivisen tunnereaktion jäl-

keen vaihtaa kyseisen yrityksen palveluita. Huonosta tunnereaktiosta kerrotaan usein myös tuttaville. 

Yrityksen kannalta tämänkaltainen negatiivinen viestintä saattaa olla erittäin haitallista ja usein hanka-

lasti korjattavissa. (Ylikoski 2000, 109−110.) 

 

 

3.4 Asiakastyytyväisyystutkimus 

 

Asiakastyytyväisyyden seurantaan, kuuluu niin tutkimukset kuin suora palaute. Suoraa palautetta ke-

rättäessä pyydetään asiakasta kertomaan palaute omin sanoin, yleensä heti palvelutilanteessa. Asiakas-

tyytyväisyystutkimukset ja suora palaute tukevat toisiaan mitattaessa asiakastyytyväisyyttä. Tällä ta-

valla saadaan monipuolinen kokonaiskuva asiakastyytyväisyydestä. Keskeisimpänä asiakastyytyväi-

syyden selvittämisessä ovat kuitenkin asiakastyytyväisyystutkimukset. Asiakastyytyväisyystutkimus-

ten avulla pyritään parantamaan asiakastyytyväisyyttä ja seuraamaan sitä, miten eri toimenpiteet vai-

kuttavat asiakkaiden tyytyväisyyteen. (Ylikoski 2000, 156.) 

 

Kysymyksiä tehdessä tulee olla erittäin huolellinen, sillä ne luovat perustan onnistuneelle kyselylle. 

Jos vastaaja ja tutkija eivät ajattele samalla tavalla siitä, mitä kysymys tarkoittaa, voivat tulokset vää-

ristyä. Kysymykset eivät kuitenkaan saa olla johdattelevia, eivätkä liian yksiselitteisiä. Tutkimuksen 

tavoitteiden ja tutkimusongelman mukaan lähdetään rakentamaan tutkimukselle sopivia ja ominaisia 

kysymyksiä. Lomaketta laadittaessa tulee erityisesti kiinnittää huomiota kysymysten määrään ja laa-

tuun. Liian pitkissä kyselylomakkeissa vastaajien keskittymiskyky heikkenee ja vastaukset annetaan 

huolimattomammin. Lomakkeen ulkoasuun ja selkeyteen tulee kiinnittää myös huomiota. Kysymysten 

tulee edetä loogisesti. Lomakkeen laatijan tulee miettiä, onko tarpeellista lisätä lomakkeeseen vas-

tausohjeet. Kysymykset kannattaakin järjestellä niin, että helpommat kysymykset ovat lomakkeen 

alussa ja hankalammat lomakkeen lopussa. (Aaltola & Valli 2007, 102.) 
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3.5 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Jotta tutkimus olisi hyödyllinen, on asiakastyytyväisyyskyselystä saatujen tulosten oltava luotettavia.  

On varmistuttava jo ennen kyselyn toteuttamista siitä, että kysymykset tai niiden muotoilu eivät ole 

mitenkään johdattelevia. Kyselyn on oltava myös oikein ajoitettu. Erilaisilla kriteereillä voidaan mitata 

tutkimuksen luotettavuutta. Tärkeimmät kriteerit tutkimuksen onnistumisen kannalta ovat reliabiliteetti 

ja validiteetti. (Rope & Pöllänen 1995, 83.) 

 

Kun tutkimus mittaa juuri sitä, mitä sen on tarkoituskin mitata, puhutaan validiteetista. Erittäin tärke-

ässä ja ratkaisevassa roolissa on oikeanlaisten mittareiden valinta. (Hirsjärvi ym. 2009, 231). On tär-

keää validiteetin arvioinnin kannalta, että on olemassa oikeanlainen arviointiperuste tai vertailukohta, 

johon aina verrataan saatuja tuloksia. On olennaista juuri validiteetin kannalta, että mitattavat käsitteet 

ja muuttujat on aina tarkoin määritelty. (Heikkilä 2008, 30.) Tutkimuksen validiteetti on hyvä silloin, 

kun tutkimuksen kohderyhmä on oikea ja kysymykset on laadittu tarkoituksenmukaisesti ja huolelli-

sesti. (Hiltunen 2009, 3.) 

 

Kun mittaustulokset ovat toistettavia, puhutaan reliabiliteetista. Hyvällä reliabiliteetilla tarkoitetaan 

sitä, että tutkimuksen aikana tehdyt havainnot eivät ole sattumanvaraisia. Hirsjärven ym. (2009, 321) 

mukaan esimerkiksi uusintamittauksella voidaan testata reliabiliteettia ja katsoa, eroavatko tulokset 

toisistaan. Reliabiliteettia voidaan pitää korkeana, jos eri mittauskerroilla samantapaisesta tai samasta 

aineistosta saadaan samantapaisia tuloksia. (Hirsjärvi ym. 2009, 321–322). Suuri otoskoko sekä otok-

sen heterogeenisyys ovat myös reliabiliteettia lisääviä tekijöitä. Jotta tutkimuksen tuloksiin voidaan 

luottaa, on otoksen edustettava koko tutkittavaa perusjoukkoa. Pätevän tutkimuksen toteuttamista edes-

auttavat myös korkea vastausprosentti, edustava otos sekä perusjoukon tarkka määrittely. (Heikkilä 

2008, 30.) Mittavälineen väärä tulkinta tai virheellinen mittaväline vaikuttavat myös reliabiliteettia 

alentavasti. Esimerkiksi vastaajan huono muisti tai se, että hän ymmärtää kysymyksen väärin, aiheutta-

vat joskus satunnaisvirheitä. (Hiltunen 2009, 10.) 

 

 

3.6 Projekti 

 

Tilapäisesti yhteen koottua ihmisryhmää, jonka suoritettavaksi on annettu jokin tehtävä, voidaan pitää 

projektina. Tälle ryhmälle on myös annettu selkeät resurssit ja tavoitteet tehtävän suorittamiseen. Pro-
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jektin toiminta on selkeästi aikataulutettu ja sillä on selkeä alku ja loppu. Jotta projekti toimisi, se ra-

kentuu yleensä tietyistä perusvaiheista. Jokainen projekti kuitenkin rakentaa oman elinkaarensa ja toi-

mii sen mukaan. Projektin tulee pitää sisällään sille annetut kriteerit, joiden tulee käydä ilmi projektin 

esittelyssä ja sen toteutuksessa. Kriteerit ovat suunnitelmallisuus, ongelmakeskeisyys, ainutkertaisuus, 

tavoitteellisuus, jäsentyneisyys ja tehokkuus. Projektille on annettu selkeät ajankäytölliset raamit, eikä 

se siis näin ole jatkuvaa toimintaa.  Projektia ei voi toistaa täysin samanlaisena koskaan uudelleen, sillä 

jokainen projekti on ainutkertainen. Projektin tulee keskittyä jonkin tietyn ongelman ratkaisuun ja sillä 

tulee olla selkeät tavoitteet. Sitä voidaan yleisesti pitää tietynlaisena ongelmanratkaisumuotona tai tie-

donhakutapana. Projekti on myös organisaatiomuoto, joka sitoo toimintaansa ainakin kaksi ihmistä, 

esimerkiksi työntekijän ja asiakkaan.  (Anttila 2001, 13–15.) 

 

Projekti muodostuu samoista piirteistä kuin tapahtuman järjestäminen. Molemmat vaativat toteutuak-

seen paljon ammattitaitoa, esivalmistelua ja yhteistyötä. Projekti alkaa keskeisten kysymysten asetta-

misella ja sen aloittaminen vaatii tarkkaa valmistelua. On oleellisen tärkeää selvittää, kenelle projektia 

ollaan toteuttamassa ja miksi. Tämä helpottaa projektin rajojen määrittämistä ja oikeanlaisen organi-

saation suunnittelua. Esitutkimuksen tekeminen voidaan aloittaa samalla. Tässä vaiheessa kaikki teke-

minen keskittyy projektin toteuttamiseen sekä sen kannattavuuden selvittämiseen, vaikka välttämättä 

ei vielä ole edes tehty päätöstä projektin toteuttamisesta. (Anttila 2001, 72–74.) 

 

Projektiorganisaation kartoittamisen ja alustavan tutkimuksen jälkeen voidaan tehdä projektipäätös, 

joka vahvistaa projektin käynnistämisen. Heti projektin alussa on erittäin tärkeää päättää, miten organi-

saatiossa tehdään päätökset ja kuka vastaa projektista. Jokaiselle organisaation jäsenelle on tämän tie-

don oltavat selvillä. On tärkeää päättää mahdollisia ristiriitatilanteita ajatellen aina vastuuhenkilö. Hä-

nen tulee pystyä valvomaan organisaation toimintaa ja jollain tavoin ratkaisemaan mahdolliset eteen 

tulevat ongelmat. On juridisesti tärkeää, että projektille on määrätty vastuuhenkilö sekä projektista vas-

taava organisaatio, jos projektia varten haetaan rahoitusta. Jotta pystytään takaamaan projektin talou-

dellinen vakavaraisuus ja sen yleinen luotettavuus, vaaditaan EU-hankkeissa vastuuhenkilöltä tai -ta-

holta myös 30 % projektin rahoituksesta. (Anttila 2001, 58–61.) 

 

 

3.7 Tapahtuma 

 

Tapahtuman järjestäminen on hyvän projektityön tulosta. Tapahtuman onnistuminen vaatii oikein koo-

tun organisaation ja taitavan projektipäällikön. Tapahtuman idean suunnittelu voi olla oma projektinsa 
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ja järjestäminen taas omansa. Tapahtuman järjestämiseen voidaan koota täysin oma organisaationsa tai 

se voidaan järjestää saman organisaation avulla. Organisaatio toimii tapahtumaa järjestäessään hyvin 

samalla tavoin, kuin projektia toteuttaessaan. (Vallo & Häyrinen 2014, 228–231.) 

 

Yleisölle avoimen huvitilaisuuden, näytöksen tai kilpailun, joita ei voi pitää yleisenä kokouksena, 

määrittelee tapahtumaksi kokoontumislaki. Tapahtumaan osallistuminen voi vaatia lipun ostamista tai 

kutsua. Näissä tapauksissa sitä pidetään yleisötilaisuutena. Poikkeuksena tästä on tilaisuus, jota tilai-

suuden laadun, osanottajien lukumäärän tai muiden erityisten syiden pohjalta voidaan pitää yksityisenä 

tilaisuutena. Tilaisuuden laatu antaa sen järjestämiselle erilaisia sitoumuksia, jotka ovat lain määrää-

miä. (Kokoontumislaki 22.4.1999/530.) 

 

Kirjassaan Helena Vallo ja Eija Häyrinen (2014, 61–62) tarjoavat tapahtumien jaotteluun kaksi eri ver-

siota. He mainitsevat esimerkkinä markkinoinnin Evento Awards – tapahtuman jaottelun neljään eri 

palkintosarjaan. Sarjat olivat kuluttajatapahtuma, yritystapahtuma, henkilöstötapahtuma sekä lansee-

raukset ja promootiot. Kirjassa esitetään toisena vaihtoehtona kirjoittajien oma ehdotus tapahtumien 

jaotteluun. Tapahtumat jaetaan viihdetapahtumiin, asiatapahtumiin sekä niiden yhdistelmiin. On tär-

keää pohtia ensimmäisenä kysymyksenä, onko tarkoituksena viihdyttää asiakkaita vai tarjota asiapi-

toista tietoa. Tapahtuman tyylin suunnitteluun saadaan paljon vastauksia juuri tämän tiedon ansiosta. 

Vaikka molempien tapahtumien järjestäminen vaatii paljon vaivaa järjestäjältä, voivat niiden järjestä-

misprosessit olla erilaisia. 

 

Sekä viihde- että asiatapahtumalla on molemmilla mahdollisuus antaa asiakkailleen erilaisia elämyk-

siä. Yrityksen asiakkailleen tarjoama asiapitoinen brändäystapahtuma on esimerkiksi yritykselle tärkeä 

mahdollisuus antaa asiakkaalle hyvä ensivaikutelma luodun elämyksen avulla. ”Jos tapahtuma on jär-

jestämisen arvoinen, on se aina vähintäänkin hyvän järjestämisen arvoinen”, toteavat Vallo & Häyri-

nen (2014, 62). Useimmissa tapauksissa tilaisuuksien tavoitteet ovat ensisijaisesti taloudellisia. Tehtä-

essä tapahtumalle budjetointia annetaan sille tulostavoitteet, joiden mukaan aletaan suunnitella budjet-

tia. Tuloksen ollessa selkeänä tavoitteena on helpompi suunnitella kulut niin, että päästäisiin mahdolli-

simman lähelle päämääriä. Taloudelliset tavoitteet tilaisuuden suunnittelussa voidaan jakaa kahteen 

kategoriaan, välittömiin ja välillisiin tavoitteisiin. Välittömissä tavoitteissa tapahtumasta haetaan kerta-

korvauksella saatua hyötyä tarkoittaen sitä, että tapahtuman tuotto näkyy saman tien yrityksen tilillä. 

Esimerkiksi erilaisissa urheilutilaisuuksissa järjestettävällä oheismyynnillä tai -palveluilla, tavoitellaan 

välitöntä taloudellista hyötyä. Välillisillä tavoitteilla ei välitetä niin paljon tapahtuman suorasta talou-
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dellisesta voitosta, vaan pyritään luomaan perustukset suuremmalle taloudelliselle menestykselle. Esi-

merkiksi yrityksen omille asiakkailleen järjestämät tilaisuudet, joissa pyritään asiakastyytyväisyyden 

kautta tuomaan uusia asiakkaita ja myymään heille uusia tuotteita, voivat olla tällaisia tilaisuuksia. Se 

kumpaa taloudellista tavoitetta lähdetään hakemaan, on tärkeää päättää jo tapahtumaa suunniteltaessa. 

(Kauhanen, Juurakko & Kauhanen 2002, 45–46.)  

 

Kannattaa tutkia ensin muiden samantyylisten tapahtumien budjetteja, kun tapahtumalle luodaan bud-

jettia. Tällä tavoin on mahdollista saada hieman näkökulmaa siihen, mihin kaikkeen tulee varautua. Se 

paljonko rahaa tapahtuman järjestämiseen on käytettävissä, kannattaa määrittää ensin. Samassa yhtey-

dessä tulee päättää, kuinka suurta voittoa tavoitellaan. Kun asiat tehdään mahdollisimman pitkälle 

omin voimin, säästetään monissa kuluissa. Kaikkea ei kuitenkaan voi tehdä itse, joten budjettiin on las-

kettava kuluja myös muiden tahojen palveluiden käytöstä. Kaikki budjetin kulut kannattaa arvioida 

hieman yläkanttiin, ainakin aluksi. Näin sellaisilta yllätyksiltä vältytään, jotka vievätkin yhtäkkiä 

enemmän rahaa kuin on suunniteltu. Näin kuluja on helpompi myös siirtää muiden tapahtuman osa-

alueiden toteutukseen, jos rahaa jää jäljelle enemmän kuin oli alun perin arvioitu. Eri osiot tapahtu-

masta kannattaa myös budjetoida tavoitellun asiakasryhmän mukaisesti. Jos asiakkaina on esimerkiksi 

paljon miehiä, menee ruokaa ja ehkä juomaakin todennäköisesti enemmän. Koska budjetin teko toimii 

näyttönä tapahtuman kannattavuudesta mahdollisille sponsoreille ja yhteistyökumppaneille, kannattaa 

siihen panostaa. Se mihin tapahtuman osaan sponsorirahaa tarvitaan ja kuinka paljon, kannattaa tapah-

tuman suunnittelijan määrittää tarkkaan, sillä se luo uskottavuutta tapahtuman toteutumiselle. Ennen 

tapahtumaa luodaan arvioitu budjetti ja sen jälkeen myös toteutunut budjetti. Näin suunnitelmien to-

teutumista voidaan arvioida ja ottaa oppia seuraavia tapahtumia ajatellen. (Allen, O’Toole, McDonnell 

& Harris 2002, 250–253; Vallo & Häyrinen 2014, 150–151.) 

 

Onnistuneelle tapahtumalle on olemassa monia eri kriteerejä. Alussa asetetut tavoitteet auttavat tarkis-

telemaan tapahtuman onnistumista. Tavoitteiden tulee olla sekä strategisia että operatiivisia. Esimer-

kiksi mielikuvan muuttaminen ja markkinointiviestinnän kehittäminen ovat strategisia tavoitteita, kun 

taas taloudelliset tavoitteet ovat operatiivisia tavoitteita. Kannattaa ensin tarkastella näiden tavoitteiden 

onnistumista erikseen ja vasta sen jälkeen muodostaa kokonaisvaltainen käsitys tapahtuman onnistumi-

sesta. Jos järjestäjä itse on jäänyt jälkeen omista tavoitteistaan, ei tämä välttämättä kerro koko totuutta 

tapahtuman onnistumisesta. Myös asiakkailta saadun palautteen perusteella voidaan mitata onnistu-

mista. Asiakastyytyväisyys voi toimia yhtenä strategisten tavoitteiden mittarina, mutta se ei saa olla 

ainoa ratkaiseva tekijä tapahtuman onnistumisen arvioinnissa. (Kivistö, 2014.) 
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4 TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN PROSESSINA 

Tapahtuma järjestetään palvelun tai tuotteen ympärille. Esimerkiksi se voi rakentua kuuluisan laulajan 

konsertin ympärille tai uuden tuotteen markkinoille lanseeraamisen. Organisaatio voi järjestäjää tapah-

tuman itse, mutta järjestämisessä voidaan myös käyttää apuna ohjelmapalveluihin tai tapahtuman jär-

jestämiseen erikoistunutta yritystä. Siinä tapauksessa, että tapahtuma ostetaan muualta, voidaan val-

miiksi suunniteltu tapahtuma ostaa kokonaisuudessaan tai ostaa ainoastaan sen osia, kuten esimerkiksi 

esiintyjä tai ravintolapalvelut.  

 

Se mikä varsinainen tuote on ja mistä se koostuu, on tapahtumaa järjestettäessä tiedettävä.  Anttilan ja 

Iltasen (2004, 134) mukaan tuotteesta puhutaan markkinoinnissa silloin, kun tarkoitetaan tavaraa sekä 

silloin kun on kyse palvelusta. Yrityksen markkinoinnin kilpailukeinona tuotteella on iso merkitys ja 

se koostuu itse hyödykkeestä sekä sitä avustavista osista. (Anttila & Iltanen 2004, 135.) Ropen (2005, 

71) mukaan tuote koostuu ydintuotteesta, lisäeduista sekä mielikuvatuotteesta. Tuote, jonka asiakas 

ostaa on ydintuote. Tämän lisäksi tuotteessa on lisäetuja, kuten tapahtumien kuljetukset tai tuotteiden 

takuut. Lisäetujen avulla tuotteesta halutaan tehdä entistä houkuttelevampi ja ne liittyvät aina jotenkin 

itse ydintuotteeseen. Mielikuvatuote kuuluu myös valmiiseen tuotteeseen. Tuotteen nimi sekä kaikki se 

visuaalisuus, jonka asiakas näkee ostaessaan tuotetta, esimerkiksi väri ja muotoilu, sisältyvät mieliku-

vatuotteeseen. (Rope 2005, 71.) 

 

Usein tuotteisiin liittyy jokin aineeton hyödyke, kuten kotiinkuljetus. Palveluiden mukana voi myös 

saada jonkin konkreettisen hyödykkeen. (Isohookana 2007, 66.) Esimerkiksi asiakkaan ostaessa etelän-

matkan voidaan hänelle antaa kulkemista helpottamaan matkakohteen reittiopas tai kartta tai tapahtu-

maan osallistujalle voidaan antaa heijastin tai ilmapallo. Puhuttaessa tuotteesta puhtaasti palveluna, 

siitä voidaan käyttää sanaa palvelutuote. 

 

Rope määrittelee tuotteeksi palvelutuotteen, kun ostetaan tekemistä. Tällainen tekeminen voi olla vaik-

kapa kauneuteen liittyvä palvelu, kuten hiustenleikkuu tai aineettomista palveluista vaikka stand up -

ilta. Aineettomia arjen palveluita ovat myös esimerkiksi ravintolapalvelut ja energiapalvelut (Rope 

2000, 211). Palvelutuotteesta puhuttaessa Ropen mukaan (2000, 212) on kuitenkin syytä muistaa, että 

palveluun voi kuulua myös jotakin käsin kosketeltavaa ja vastaavasti kuten Isohookana kertoo, konk-

reettiseen tuotteeseen voi kuulua myös jokin palvelu. (Isohookana 2007, 66.) 
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4.1 Tapahtuman suunnittelu 

 

Tapahtuman suunnittelu kannattaa aloittaa riittävän ajoissa, ja usein sanonta ”hyvin suunniteltu on 

puoliksi tehty” pitää paikkansa tapahtumien toteuttamisessa. Tapahtuman järjestämisessä pisin ja aikaa 

vievin vaihe on suunnitteluvaihe. Tapahtuman laajuudesta riippuen se voi viedä useita kuukausia tai 

jopa vuosia. (Vallo & Häyrinen 2012, 148–159.) Kahta kuukautta voidaan pitää minimiaikana tapahtu-

man suunnitteluprosessille suunnittelun alkamisesta jälkitoimenpiteisiin. Mikäli suunnitteluun käyte-

tään tätä vähemmän aikaa, näkyy se usein lopputuloksessa. Tapahtuman järjestämisestä arviolta 75 

prosenttia on suunnittelua, 10 prosenttia itse tapahtuman toteutusta ja loput 15 prosenttia siihen liitty-

viä jälkitoimenpiteitä. (Säteri 2010, 12.) 

 

Kaikki ne henkilöt on hyvä ottaa mukaan tapahtuman suunnitteluun, jotka myös osallistuvat tapahtu-

man toteuttamiseen. Näistä henkilöistä keskeisimmät ovat kohderyhmä eli yleisö, yhteistyökumppanit 

ja sidosryhmät sekä organisaation oma henkilöstö. Tämän myötä saadaan kaikki järjestäjät sitoutu-

maan paremmin tapahtuman tavoitteisiin ja ottamalla huomioon kaikkien näkemykset, toiveet ja ta-

voitteet saadaan mukaan useita erilaisia näkökulmia ja ideoita. Ulkopuolinenkin henkilö voi antaa eri-

laisen näkökulman ongelmaan tai ratkaisuun, mikä puolestaan voi tuoda idean vaihtoehtoisesta toteu-

tustavasta tai se voi vahvistaa entisestään vallalla ollutta suunnitelmaa. Hyvä idea on ottaa myös koh-

deryhmä mukaan tapahtuman suunnitteluun. Tällöin saadaan aikaan kohderyhmää puhuttelevia tapah-

tumia ja uusia ideoita. Kun suunnitteluun otetaan mukaan useita henkilöitä, kasvaa todennäköisyys ta-

pahtuman onnistumisesta. (Vallo & Häyrinen 2012, 148–159.; Kauhanen, Juurakko & Kauhanen 2002, 

48.) 

 

 

4.1.1 Tapahtumapaikan valinta, tapahtuman ajankohta ja kesto 

 

Tapahtuman ohjelmasta kannattaa suunnitteluprosessin aikana tehdä luonnoksia, jotta tiedetään ainakin 

suuntaa antavasti, mitä tapahtuma tulee sisällään pitämään. Tapahtumalle sopivat tilat, kartoitetaan 

aina ohjelman sisällön pohjalta. Erilaisille luentoja sisältäville kokouksille tarvitaan esimerkiksi sali, 

jossa on tarpeeksi näkyvyyttä sekä kuuluvuutta sekä istumapaikat kaikille. Musiikkiesitysten tilan tulee 

konsertin luonteesta riippuen olla äänentoistoltaan mahdollisimman hyvä ja istumapaikoille ei aina 

välttämättä ole edes tarvetta. Suomessa on tarjolla useita tapahtumapaikkoja ja esimerkiksi monista 
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vanhoista tehtaista tai muista vastaavista rakennuksista on tullut suosittuja tapahtumien järjestämis-

paikkoja. Organisaatiot suosivat usein muita kuin omia tilojaan. On hyvä muistaa, että monista tiloista 

saa somistuksen avulla tehtyä omaan tapahtumaan juuri sopivan. (Vallo & Häyrinen 2008, 131–132.) 

Tapahtumapaikkakunta on huomioitava myös tapahtumapaikkaa valittaessa. Mitä pitemmät välimatkat 

sitä suurempi on todennäköisyys sille, että matka verottaa osallistujien määrää.  Jos tapahtumaan jär-

jestetään myös kuljetus, korottaa se tapahtuman järjestämisen kustannuksia. Tapahtumapaikan valin-

nassa on tärkeintä huomioida tapahtumaan osallistujat sekä tapahtuman luonne. Tapahtumalle valittu 

tila voi olla esimerkiksi rento tai arvokas riippuen siitä, millainen tapahtuma on kyseessä. Sisätiloissa 

on huomioitava aivan eri asiat, kuin ulkotiloissa järjestetyissä tapahtumissa. Myös liikuntarajoitteiset 

on otettava huomioon. Paikaksi tulee valita näissä tapauksissa sellainen tila, jonne myös heillä on mah-

dollista tulla. (Vallo & Häyrinen 2008, 131.) 

 

Mahdollisimman toimivat tilat kokousta varten voidaan valita heti kun kokouksen ohjelma on selvillä. 

Valinnassa on huomioitava erilaisten kokousvälineiden käyttö ja kalusteiden paikat, esimerkiksi dioja 

tai muita vastaavia näytettäessä yleisön tulee olla sopivalla etäisyydellä valkokankaasta (Aarrejärvi 

2003, 118). 

 

Aktiivisille osallistujille tulee antaa mahdollisuus ottaa osaa tapahtumaan, kun puolestaan passiivisille 

osallistujille riittää usein pelkkä luentojen kuuntelu. Osallistujien määrä vaikuttaa luonnollisesti ko-

kouspaikan valintaan. Pienemmässä mittakaavassa olevat kokoukset voi olla hyvä järjestää hieman 

eristyksissä, jotta vältytään ulkoisilta haittatekijöiltä. Kokousta järjestettäessä on varmistettava se, että 

osallistujat löytävät perille kokouspaikkaan. Suuriin kokouksiin tulee usein osallistujia vielä alkamis-

ajan jälkeenkin. Jos salin ainoa ovi sijaitsee kokoustilan edessä, aiheuttaa tästä ovesta kulkeminen 

usein turhaa häiriötä ja kiinnittää osallistujien huomion luennoitsijoista myöhästyjiin. Tämä olisi hyvä 

huomioida jo luentosalia valitessa. (Aarrejärvi 2003, 118.) 

 

Tapahtuman kesto ja ajankohta vaikuttavat siihen, kuinka moni kutsutuista haluaa tai voi osallistua ta-

pahtumaan. Maanantaiaamut ja perjantai-iltapäivät saattavat esimerkiksi olla osallistujille haasteelli-

sempia ajankohtia kuin muut viikonpäivät. On myös aiheellista varmistaa isoa tapahtumaa järjestettä-

essä, ettei samaan aikaan järjestetä kilpailevia tapahtumia. Tapahtuman pitkä kesto voi muodostua 

myös osallistumisen esteeksi, esimerkiksi kahden päivän laivaseminaarissa. (Vallo & Häyrinen 2012, 

145–147.) 
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4.1.2 Tarjouspyyntö 

 

Ensimmäisiin tapahtumajärjestelyjen vaiheisiin kuuluu tarjouspyyntöjen lähettäminen, sekä tarvitta-

vista ravintolapalveluista että kokoustiloista. Kannattaa lähettää tarjouspyynnöt ja tehdä alustavat va-

raukset mahdollisimman ajoissa. Nämä tehdään useimmiten heti, kun kokouksen alustava ohjelma on 

tiedossa. (Rautiainen & Siiskonen 2007, 78.) Aarrejärvi (2003, 38–37) korostaa, että jo budjettia teh-

dessä tulee lähettää tarjouspyynnöt ja että niiden tulisi olla tehtyjä mahdollisimman yksilöidysti. Jotta 

tarjous voidaan räätälöidä juuri sopivaksi tarpeisiin nähden, tulisi tarjouspyyntöön jo liittää mahdolli-

simman paljon tietoa tulevasta kokouksesta (Rautiainen ja Siiskonen 2007, 79). Ei kannata kiinnittää 

huomiota ainoastaan hintaan, kun päätöstä kokoustilasta tehdään, sillä halvin ei ole aina tilaajalle se 

edullisin (Aarrejärvi 2003, 36). Eventgarden (2011) puolestaan kertoo tapahtumajärjestäjäyrityksen 

näkökulmasta, kuinka tapahtumiin liittyviä palveluita tulisi ostaa. Yrityksellä tulisi olla selvillä, mitä 

toimia se haluaa tehdä itse ja mihin halutaan ulkopuolista apua, ennen kuin otetaan yhteyttä tapahtu-

majärjestäjään. Budjetin tulee myös olla realistinen, jotta saadaan koottua juuri tietylle tapahtumalle 

sopivat palvelut. On hyvä pitää mielessä, ettei yrityksen omankaan henkilökunnan työ ole ilmaista, 

vaan sille tulee laskea hinta. On huomioitava jo kilpailutusta tehtäessä, onko tapahtuma toistuva. Luo-

vat konseptisuunnittelut vievät paljon aikaa ja se puolestaan vähentää halukkaita tarjouksen antajia. 

Eventgarden korostaa Aarrejärven tapaan, että päätöstä palvelun tarjoajasta ei kannata tehdä pelkästään 

hintaa katsomalla. (Eventgarden 2011.) 

 

 

4.1.3 Riskikartoitus ja SWOT-analyysi 

 

Kun saaduista tarjouksista on saatu valittua oikea tapahtumapaikka, tulee myös tapahtumaan liittyvät 

riskit ottaa huomioon. Esimerkiksi sähkökatkos voi tehdä kokouksesta kynttilänvalossa toteutettuna 

liiankin intiimin tai vesisade pilata ulkoilmatilaisuuden. Hyvä keino varautua tilanteisiin, jotka voivat 

yllättää, on tehdä riskikartoitus. Silloin yllättävät tilanteet eivät aiheuta ongelmia tapahtuman kululle 

tai ainakin ongelmat voidaan minimoida, kun varasuunnitelma on olemassa. Yllättäviin tilanteisiinkin 

voidaan näin reagoida, aina tilanteen vaatimalla tavalla. (Blinnikka & Kuha 2004, 127.) 

 

Analysointikeinona voidaan käyttää SWOT- eli nelikenttäanalyysiä, jonka avulla pohditaan organisaa-

tion ja tapahtuman vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia suhteessa tapahtuman ideoin-

tiin. Sen jälkeen, kun ideoita on pohdittu nelikenttäanalyysin avulla, on tapahtumaa koskevien päätös-
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ten teko huomattavasti helpompaa. Tässä vaiheessa voidaan valita projekti toteutettavaksi tai mahdolli-

sesti voidaan myös luopua koko hankkeesta. (Kauhanen & Juurakka & Kauhanen 2002, 27.) Ensin ne-

likenttäanalyysissä arvioidaan tapahtuman jo tällä hetkellä olevia vahvuuksia ja heikkouksia, myös kil-

pailijoihin verrattuna. Lisäksi arvioidaan tapahtuman tulevaisuuden uhkia ja mahdollisuuksia. Neli-

kenttäanalyysi voi antaa virikkeitä toiminnan kehittämiseen, mutta se ei korvaa strategista suunnitte-

lua. Nelikenttäanalyysi yhdistää yritys- ja ympäristöanalyysin. Nelikenttäanalyysissä mahdollisuudet 

ovat ulkoisia tekijöitä, joiden avulla yritys saavuttaa päämääränsä. Myös uhat ovat ulkoisia tekijöitä, 

jotka ovat päämäärien saavuttamisen esteenä. Vahvuudet erottavat tapahtuman kilpailijoista ylivoimai-

sesti ja heikkoudet ovat tapahtuman sisäisiä ongelmia, jotka voivat olla esteenä kilpailuetujen luomi-

selle. 

 

Rakennustiedot myötätuulessa 2018 -tapahtuman SWOT-analyysi (TAULUKKO 1) kartoittaa laivase-

minaarin vahvuudet, heikkoudet mahdollisuudet ja uhat. 

 

TAULUKKO 1. Rakennustiedot myötätuulessa 2018 -tapahtuman SWOT-analyysi. 

Vahvuudet Heikkoudet 

- edullisuus  - tunnettuus  

- tapahtuman ajankohta  - tapahtumamiljöön rajallisuus  

- ajankohtaisuus  - rahoitus  

- valmiit tilat  - järjestävän tiimin ajan ja resurssien rajallisuus  

- perinteisyys  - koordinointi  

- uudet ideat ja uudistuminen  - organisaatiorakenteen ongelmallisuus  

- teema    

- täysin työntekijöiden suunnittelema ja toteuttama    

Mahdollisuudet Uhat 

- järjestää tapahtuma useammin kuin kerran vuodessa  - kävijöiden pieni määrä  

- laajentaa tapahtumaa eri teemalla järjestettäväksi - rahoituksen puute  
- laajentaa tapahtuma organisaation yhteiseksi markki-
nointitapahtumaksi - imagon menetys  
- organisaation tunnettuuden ja sen järjestämien ta-
pahtumien lisääminen  - pieleen mennyt tapahtuma  

 

Vahvuuksia Rakennustiedot myötätuulessa 2018 -tapahtumassa ovat edullisuus ja tapahtuman ajan-

kohta. Loppuvuosi on tapahtumien suhteen hiljaisempaa aikaa kuin esimerkiksi kesä. Rakennustiedot 

myötätuulessa 2018 -tapahtuman edullisuus on kilpailukeino. Vaikka hinnoittelulla voitaisiin tehdä 

voittoa tapahtumalla, niin koska valtionhallinnossa on kiellettyä tehdä tulosta tapahtumalla, järjeste-

tään tapahtuma omakustannushintaan. Ajankohtaiset aiheet kiinnostavat kävijöitä. Pinnalla olevat ajan-
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kohtaiset asiat innostavat tulemaan kuuntelemaan, mitä alan ammattilaisilla on kuhunkin teemaan sa-

nottavaa. Eri organisaatioiden nimekkäät esiintyjät ja asiantuntijat houkuttelevat kävijöitä. Vahvuuksia 

on myös valmiit tilat, jotka ovat laivalla aina laadukkaat ja hyvin organisoitavissa. Tapahtumapaikkana 

laiva on kompakti ja tasalaatuinen tapahtumaympäristö, jossa on mahdollisuuksia monenlaisiin toimin-

toihin. Perinteisyys tuo varmuutta tapahtumajärjestämiseen. Kävijät saattavat tuntea tapahtuman etukä-

teen. Perinteisyys on myös vahvuus muun muassa esiintyjien hankinnassa, kun luennoitsijat ja asian-

tuntijat tietävät, mihin ovat lähdössä mukaan. Teema on myös vahvuus. Teema luo selkeyttä tapahtu-

malle, mutta antaa sille myös mahdollisuuksia uudistua ja kehittyä. Teema luo kehikon tapahtumajär-

jestämiselle, mutta ei rajoita korkealentoisten uusien ideoidenkaan käyttöä. Oman henkilökunnan 

suunnittelemana ja toteuttamana Rakennustiedot myötätuulessa 2018 -tapahtuma on paitsi edullinen 

järjestää, se myös antaa työntekijöille mahdollisuuden toteuttaa ja haastaa itseään. Työntekijät tuovat 

tapahtumaan omaa näkemystään ja ajankohtaisimmat aiheet sekä tietysti oman alansa tuoreinta tietoa 

eri aiheista. 

 

Heikkouksia Rakennustiedot myötätuulessa 2018 -tapahtumassa ovat paikoittainen tunnettuuden 

puute. Rakennustietoihin liittyvä laivaseminaari Väestörekisterikeskuksen järjestämänä tapahtumana 

on tuttu maistraattien ja kuntien rakennus- ja huoneistotietojen parissa työskenteleville, mutta ensim-

mäistä kertaa järjestettävä Rakennustiedot myötätuulessa 2018 -tapahtuma on tälle kohderyhmälle 

vielä tuntematon. Heikkouden lisäksi tämä on mahdollisuus. Mahdollisuus kasvattaa kävijäkuntaa ja 

tapahtuman tunnettuutta osallistujien ja esiintyjien keskuudessa. Laiva tapahtumamiljöönä asettaa 

myös rajoituksia tapahtuman järjestämiselle. Laivalla tilat ovat tietynlaisia, joten suurien muutostoi-

mien tekeminen on kiellettyä. Joskus Rakennustiedot myötätuulessa 2018-tapahtuman kaltainen tapah-

tuma kaipaisi omintakeista tekemistä. Rahoitus on myös heikkous. Väestörekisterikeskuksen järjestä-

mälle laivaseminaarille ei yleensä ole budjetoitu suuria summia. Tunnettujen esiintyjien hankkiminen 

vetonaulaksi tapahtumaan on tämän vuoksi usein haasteellista. Heikkoutena on myös järjestävän tiimin 

ajankäytön ja resurssien rajallisuus. Tapahtumaa tehdään muiden töiden ohella ja esimerkiksi laivase-

minaarin aikaan asiantuntijoilla saattaa olla muita projekteja meneillään, jotka entisestään hankaloitta-

vat työntekijöiden arkea. Myös kokoaikaisen koordinoinnin puute on heikkous. Myös järjestelyjä oh-

jaava henkilö työstää laivaseminaaria omien työtehtäviensä ohessa. Organisaatiorakenne on myös on-

gelma, sillä järjestelyjä ohjaavan henkilön asemasta organisaatiossa riippuen päätökset ja luvat voivat 

kestää joskus kauankin byrokratian takia. Tämä hidastaa tapahtuman suunnittelu- ja toteutusprosessia 

huomattavasti. 
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Mahdollisuuksia Rakennustiedot myötätuulessa 2018-tapahtumassa ovat tapahtuman laajentaminen 

esimerkiksi kaksi kertaa vuodessa järjestettäväksi tai saman organisaation samalla periaatteella mutta 

eri teemalla järjestettäväksi. Tulevaisuudessa tapahtuma voidaan laajentaa esimerkiksi organisaation 

yhteiseksi markkinointitapahtumaksi. Mahdollisuuksiksi voidaan lukea myös vastaavanlaisten tapahtu-

mien tunnettuuden lisääminen ja koko järjestävän organisaation tunnettuuden lisääminen asiakkaiden 

keskuudessa. 

 

Uhkana Rakennustiedot myötätuulessa 2018-tapahtumassa, voi olla kävijöiden pieni määrä seminaa-

rissa. Kävijöiden pieni määrä voi käytännössä tuhota projektin, johon on käytetty kuukausia aikaa sekä 

paljon työvoimaa ja resursseja. Rahoituksen puute on myös uhka. Mikäli rahoitusta tapahtumalle ei 

saada, on tapahtuman järjestäminen mahdotonta. Taloudellinen tilanne tai muuttuneet olosuhteet voi-

vat vaikuttaa yllättävänkin nopeasti. Mikäli tapahtumassa jokin menee pahasti pieleen, voi tapahtuman 

imago kokea kovan kolauksen. Imagoa on vaikea korjata ja huonot kokemukset säilyvät mielessä 

kauan. Epäonnistunut tapahtuma jää pahimmassa tapauksessa negatiivisesti paitsi järjestäjien, myös 

esiintyjien, sidosryhmien ja kävijöiden mieleen. 

 

 

4.1.4 Kohderyhmä ja tapahtuman ohjeistus 

 

Tapahtuman asiakas eli sen kohderyhmä, tulee määritellä jo tapahtuman suunnitteluvaiheessa. Kohde-

ryhmällä tarkoitetaan juuri niitä henkilöitä, joille tapahtuma järjestetään. Suuri yleisö, avoin kutsuvie-

rasjoukko tai rajattu kutsuvierasjoukko, voivat muodostaa kohderyhmän. Esimerkiksi organisaation 

potentiaaliset tai nykyiset asiakkaat, yhteistyökumppanit, omistajat, lehdistön edustajat tai henkilöstö, 

voivat olla kohteena. (Vallo & Häyrynen 2012, 119, 121.) 

 

Tulee tuntea kohderyhmä riittävän hyvin, jotta osataan toteuttaa sitä puhutteleva tapahtuma. Tapahtu-

man tavoite, kohderyhmä ja sen koko määrittelevät usein sen, millaista tapahtumaa ollaan järjestä-

mässä. Valittaessa kohderyhmää tulee ottaa huomioon muun muassa kutsuttavien ikä, kansallisuus, su-

kupuolijakauma sekä erilaiset mieltymykset esimerkiksi ruoan tai viihteen suhteen. (Säteri 2010, 14–

15.) Organisaatioilla on usein hyvin tiedossa asiakkaidensa arvo eli se, ketkä asiakkaista kerryttävät 

suurimman osan liikevaihdosta. Mistä nämä tärkeimmät asiakkaat ovat kiinnostuneita, jää usein kui-

tenkin hämärän peittoon. Olisi erittäin hyödyllistä tietää jo tapahtumaa suunnitellessa, mistä nämä tär-

keimmät asiakkaat ovat kiinnostuneita. (Vallo & Häyrinen 2012, 119, 122 -123.) 
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Onnistunut tapahtuman muodostuu Vallon ja Häyrisen mukaan kahdesta kolmiosta, operatiivisesta ja 

strategisesta. Ennen kuin lähtee suunnittelemaan tapahtumaa, on kummassakin kolmiossa kolme kysy-

mystä, joihin tulee osata vastata. Hyvän pohjan onnistuneelle tapahtumalle luo perusteellinen lähtö-

kohtien kartoittaminen. Miksi, kenelle ja mitä, ovat strategisia kysymyksiä. Itse tapahtuman idea syn-

tyy näiden kolmen kysymyksen pohjalta. Operatiiviset kysymykset, eli miten, millainen ja kuka, täy-

dentävät näitä strategisia kysymyksiä. Tapahtuman teema puolestaan, muodostuu näiden pohjalta. 

(Vallo & Häyrinen 2012, 101–105.) Suunniteltaessa tapahtumaa kannattaa ensiksi tehdä tapahtumab-

rief eli asiakirja, joka kokoaa yhteen kaikki reunaehdot. Näiden reunaehtojen pohjalta aloitetaan tapah-

tuman suunnittelu. Tapahtumabriefistä tulee löytyä vastaukset strategisen ja operatiivisen kolmion 

kuuteen kysymykseen. Tapahtumabrief vastaa siis kysymyksiin: kenelle tapahtuma järjestetään, mitä 

järjestetään, miten se toteutetaan, millainen tapahtuma järjestetään (sisältö), miksi tapahtuma järjeste-

tään (tavoite), mikä on tapahtuman budjetti, ketkä toimivat isäntinä sekä millaista tunnelmaa tavoitel-

laan. (Vallo & Häyrinen 2012, 159.) 

 

 

4.1.5 Tapahtuman tavoitteet 

 

Jokaisella tapahtumalla tulee olla tavoite tai tavoitteita. Jo tapahtumaa suunniteltaessa tulee määritellä 

sen ensisijainen tavoite tai tavoitteet, joita käytännössä on monesti useita. Onnistuneen tapahtuman 

suunnittelua ja sen toteutusta edesauttaa ensisijaisen tavoitteen sisäistäminen. (Kauhanen, Juurakko & 

Kauhanen 2002, 45.) Järjestetyn tapahtuman jälkeen on helppo arvioida tavoitteen saavuttamista ja 

nähdä suoraan saavutettu tulos, kun tapahtumalle on asetettu konkreettisesti mitattava tavoite. Mitta-

reina voivat toimia esimerkiksi se, kuinka moni osoitti kiinnostusta jatkaa neuvotteluja yrityksen 

kanssa tai kuinka monta tilausta saatiin. (Vallo & Häyrinen 2012, 109–111.) Tavoite tapahtumalle voi 

olla sisällöllinen, esimerkiksi julkisuuden saaminen tai imagon rakentaminen tai taloudellinen, esimer-

kiksi varojen keruu. Jo budjetoinnin yhteydessä asetetut taloudelliset tavoitteet voidaan jakaa välittö-

miin ja välillisiin tavoitteisiin. Tapahtuman välittömillä tavoitteilla luodaan pohjaa myöhemmälle ta-

loudelliselle voitolle, eikä niillä yleensä pyritä tekemään taloudellista voittoa itse tapahtumassa. Asia-

kastilaisuus on yksi tällainen tyypillinen tilaisuus, jossa tavoitteena voi olla esimerkiksi uusien palve-

luiden esittely tai asiakastyytyväisyyden parantaminen. Välittömissä tavoitteissa puolestaan taloudelli-

nen hyöty saadaan usein heti, esimerkiksi jo tapahtuman yhteydessä saaduilla lipunmyyntituloilla. 

(Kauhanen, Juurakko & Kauhanen 2002, 45.)  
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Tapahtuman tavoitteen määrittelemiseen ei useinkaan käytetä riittävästi aikaa. Tapahtumia järjestetään 

usein, ”koska muutkin järjestävät” tai ”niin on ollut tapana”. Lopputuloksena voi tällöin olla epämää-

räinen tilaisuus, jonka onnistumista on jälkikäteen vaikea arvioida. Perinteistä tapahtumaa järjestettä-

essä kannattaa palata alkuperäiseen tavoitteeseen ja miettiä, onko se muuttunut tai lakannut jopa ole-

masta vai onko tavoite edelleen ajankohtainen. (Vallo & Häyrinen 2012, 111–112.) Se, mitä tapahtu-

malla halutaan saavuttaa ja viestiä, tulee määritellä jo tavoitetta pohtiessa. Organisaatiosta ja sen ar-

voista kertoo paljon se, millaisia tapahtumia se järjestää. Se että tapahtuman viestintä on yhdenmukai-

nen yrityksen yleisen ulkoisen viestinnän kanssa, on erittäin tärkeää. Kaikkien elementtien tulisi viestiä 

yhtenäistä toivottua kuvaa, sillä jokainen tapahtuman elementti jo itsessään viestii tapahtumasta. Ele-

menttejä, jotka tulee ottaa huomioon, ovat esimerkiksi tapahtuman ajankohta, teema, ohjelma, tarjoilu, 

esitysmateriaalit, tapahtumapaikka, isännät ja heidän käyttäytyminen. (Vallo & Häyrinen 2012, 113.) 

 

 

4.1.6 Budjetti 

 

Käytettävissä oleva raha eli budjetti määrittää hyvin pitkälle sen, kuinka tapahtuma toteutetaan ja min-

kälainen se tulee olemaan. Budjetti tulee tästä syystä olla tiedossa jo suunnitteluvaiheen alussa. On tär-

keä määritellä budjetti, koska näin rahaa saadaan kulumaan sen verran, kun sitä on käytettävissä. Bud-

jetoinnin realistisen pohjan luomisessa auttaa, kun tarkastelee aikaisempien vastaavien projektien bud-

jetteja. (Vallo & Häyrinen 2012, 147–148.) Koska budjetti luo tapahtuman toteutukselle tietyt rajat, 

täytyy se arvioida realistisesti ennen kuin laaditaan tapahtuman varsinainen toteutussuunnitelma. Mah-

dollisimman realistiset arviot tapahtuman tuloista ja menoista, tulee löytyä budjetista. Siihen on lisäksi 

hyvä määritellä myös mahdolliset taloudelliset riskit ja tulosodotukset. (Kauhanen, Juurakko & Kauha-

nen 2002, 49.) Budjetin määrittäminen on helppoa, jos tapahtuman rahoitus tulee kokonaisuudessaan 

organisaation sisäpuolelta, sillä käytettävissä olevat varat ovat näin tarkkaan tiedossa. Jos tapahtuman 

järjestämiseen puolestaan tarvitaan rahoitusta ulkopuolelta, on tärkeää miettiä, pystyykö organisaatio 

vaikka vain väliaikaisesti tekemään taloudellista tappiota, ennen kuin ulkopuolinen rahoitus on saatu 

varmistettua. Tapahtuman toteutussuunnitelma pystytään käynnistämään vasta sitten kun rahoitus on 

saatu, jos organisaatio ei kestä väliaikaista taloudellista tappiota. (Kauhanen ym. 2002, 49.) 

 

Lähteet tapahtuman rahoituksen osalta voidaan jakaa ulkopuolisiin rahoituksen lähteisiin, organisaa-

tion omaan rahoitukseen sekä tapahtuman tuottoihin. Ulkopuoliset rahoituksen lähteet voivat olla esi-

merkiksi sponsoreita, tukia tai avustuksia. Budjetin yhteydessä voi erityisesti suuremmissa tapahtu-

missa laatia rahoitussuunnitelman, joka vastaa siihen, miten paljon kassassa tulisi olla rahaa milläkin 
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hetkellä sekä milloin rahaa on suunniteltu menevän ja milloin tulevan. (Kauhanen ym. 2002, 59, 64.) 

Kun tapahtuma toteutetaan mahdollisimman pitkälle oman henkilökunnan voimin, toteutetaan se näin 

kaikista edullisimmin. Tilaisuuden suunnittelu voidaan myös ulkoistaa tapahtumatoimistolle, jos rahaa 

on käytössä enemmän. Usein kustannussyistä päädytään itse rakennettuun tapahtumaan, mutta tällöin 

tulee muistaa, että itse suunniteltu ja toteutettu tapahtuma vaatii organisaatiolta sitoutumista ja suurta 

työpanosta. Säästettyjen resurssien lisäksi ostetun tapahtuman etu voi olla myös erityisosaaminen, jota 

omasta organisaatiosta ei aina löydy. (Vallo & Häyrinen 2012, 61–63.) 

 

 

4.1.7 Palveluntuottajat 

 

Tapahtumaan voi olla aiheellista, sen luonteesta riippuen, ostaa erilaisia palveluja tai esimerkiksi esiin-

tyjiä alihankkijoilta. Valittu tapahtumapaikka vaikuttaa myös siihen, mitä kaikkia palveluita on tarpeen 

ostaa. Useissa tiloissa, kuten messukeskuksissa ja hotelleissa on jo valmiina yleisesti tarvittavia palve-

luita, kuten esitystekniikka, kalusteet ja WC:t. Tulee muistaa, että usein talon sisäiset palvelut ovat 

huomattavasti edullisemmat kuin ulkopuolelta ostettavat. Palvelun tarjoajia kannattaa aina kuitenkin 

vertailla. Kun suurin osa tarvikkeista on valmiiksi paikan päällä, ei erillisiä purku- tai rakennustöitä 

tarvita ja näin säästetään henkilöstökuluissa. On myös hyvä muistaa, että ei aina kannata itse vuokrata 

kaikkia tarvikkeita tilaisuutta varten, vaan joskus voi olla jopa kannattavampaa ostaa ne itselle. Orga-

nisaatio pystyy usein käyttämään niitä tulevaisuudessa itse tai myymään tuotteet käytön jälkeen. (Kau-

hanen, Juurakko & Kauhanen 2002, 79, 85.) Yksittäisiä esiintyjiä tai erilaisia ohjelmakokonaisuuksia 

on mahdollista myös ostaa tapahtumaan. On tärkeää miettiä, minkälainen esiintyjä kyseiseen tapahtu-

maan parhaiten sopisi, paljonko esiintyjään ollaan valmiita käyttämään rahaa tai tarvitaanko esiintyjää 

ylipäätään ollenkaan. On hyvä pitää mielessä, että esiintyjästä voi esiintymispalkkion lisäksi tulla 

muita kuluja, kuten majoitus- ja matkakuluja. Esiintyjää valittaessa on syytä ottaa huomioon, onko se 

kohderyhmän näkökulmasta mielenkiintoinen ja että esiintyjän maine on organisaation imagoon so-

piva. Myös palkkiopyyntö suhteessa esiintyjän arvioituun vetovoimaan, on yksi merkittävä kysymys. 

Esiintyjä voi olla esimerkiksi kouluttaja, luennoitsija, juontaja, tanssiryhmä tai artisti riippuen tapahtu-

man luonteesta. On aiheellista esiintymisen onnistumisen takaamiseksi kirjoittaa kirjallinen esiintymis-

sopimus, jossa on määritelty vähintään esiintyjän nimi, esiintymispäivämäärä ja – paikka, esiintymis-

palkkio sekä maksuehdot. (Kauhanen ym. 2002, 76–77.) Kun mietitään tilaisuuteen tarvittavaa tarjoi-

lua, on otettava huomioon tilaisuuden luonne ja mm. erityisruokavaliot. Tarjoilu kannattaa hoitaa cate-

ring-palvelun kautta, jos oma osaaminen tai muut resurssit eivät riitä tarjoilun järjestämiseen. On myös 
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helpompi ammattilaisen avustuksella arvioida kulutusta, kun hänelle kerrotaan tapahtuman osallistu-

jista ja luonteesta. (Kauhanen ym. 2002, 79.)  

 

Tapahtumaan voi tulla tarve ostaa tai vuokrata rakenteita, kalusteita tai pöytäliinoja, kylttejä, kukkia ja 

muita somisteita, riippuen tapahtumapaikasta ja sen puitteista. Tarvittava tieto- ja esitystekniikka tulee 

myös hankkia ajoissa. Nämäkin voidaan suunnitella tarvittaessa yhdessä esimerkiksi somistajan, valo-

toteuttajan tai visuaalisen suunnittelijan kanssa. Tarpeen mukaan hankitaan myös muita palveluita, ku-

ten vartiointi ja turvallisuus, siivous, jätehuolto sekä esimerkiksi tiedottaminen ja markkinointi. (Kau-

hanen ym. 2002, 80–84.) 

 

 

4.1.8 Riskit ja toteutussuunnitelma 

 

Tapahtuman riskit tulee kartoittaa jo tapahtuman suunnitteluvaiheessa. Siihen, lähdetäänkö tapahtumaa 

toteuttamaan ja kuinka laajasti se tehdään, vaikuttaa aina tapahtuman riskialttius. Jo suunnitteluvai-

heessa täytyy päättää, kuka takaa mahdolliset lainat ja kuka kattaa mahdollisen tappion. Uuden tapah-

tuman tekeminen uudella tiimillä on riskialttiimpaa kuin tutun tapahtuman järjestäminen tutulla tii-

millä. Voi olla aiheellista ostaa ulkopuolista apua tapahtuman järjestämiseen, jos omasta organisaa-

tiosta ei löydy kokeneita tapahtuman järjestäjiä. (Kauhanen ym. 2002, 29, 39.) 

 

Yleisötapahtuman suunnittelu ja toteutus –kirjassa esitellään seuraavat vaiheet sisältävä ABC-ajattelu-

malli riskienhallinnan yhteydessä:  

A Tiedosta riskit = riskien kartoitus.  

B Luokittele riskit niiden todennäköisyyden ja merkittävyyden suhteen = riskien arviointi  

C Tee tarpeelliset suunnitelmat ja päätökset siirtämiseksi muille, minimoimiseksi tai eliminoimiseksi = 

riskien hallinta.  

(Kauhanen yms. 2002, 54.)  

 

Tapahtumaan liittyvät riskit voidaan jakaa eri tavoilla. Ne voidaan jaotella esimerkiksi asiakasryhmien 

tai ajoituksen mukaan. Riskejä ovat sopimus- ja aikatauluriskit, ympäristöriskit, asiakas-, henkilöstö- 

ja organisaatioriskit, taloudelliset riskit, tekniikkariskit sekä turvallisuus- ja imagoriskit. (Kauhanen 

ym. 2002, 54.) Imagoriskiä mietittäessä kannattaa muistaa, että tyytymätön asiakas kertoo kielteisestä 

palvelukokemuksestaan keskimäärin 11 muulle henkilölle. (Lahtinen & Isoviita 2004, 2.)  
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Kun riskit on kartoitettu, aloitetaan niiden arviointi. Riskien todennäköisyyttä ja niiden taloudellista 

merkitsevyyttä käytetään arvioinnin kriteereinä. Kun kaikki riskit on arvioitu, voidaan aloittaa riskien 

hallinta. Esimerkiksi vakuuttamalla tai ulkoistamalla toimintaa, on mahdollista hallita riskejä. Riskien 

huomioon ottaminen suunnittelu- ja toteuttamisvaiheissa on kokonaisedullisin tapa pienentää riskejä. 

Riskienhallinta tulee muistaa siis koko projektin ajan. Ennen tapahtumaa voidaan esimerkiksi ottaa sa-

devakuutus tai tapahtuman aikana sitä voivat olla ohjaamassa järjestyksenvalvojat. (Kauhanen ym. 

2002, 56–57.)  

 

Ajallisesti tapahtuman järjestämisen vaiheet ovat limittäisiä ja peräkkäisiä. Vaiheet ovat monesti riip-

puvaisia toisistaan ja monesti toinen vaihe pääsee alkamaan vasta kun toinen on jo toteutettu, esimer-

kiksi lavastetekniikka voidaan rakentaa esiintymislavalle vasta kun lava on pystytetty. Kannattaa suun-

nitella projektin vaiheet tarkoin eli vaiheistaa se eri tehtäväkokonaisuuksiin. (Kauhanen ym. 2002, 97.)  

 

Tapahtuman laadusta riippuen tapahtuman järjestämisen vaiheita voi olla useita. Ne voivat olla esimer-

kiksi seuraavanlaisia:  

1. Tapahtumaidean synty ja kehittäminen  

2. Päätös tapahtuman toteuttamisesta  

3. Projektiryhmän kokoaminen  

4. Tapahtuman imagon ja sisällöin tarkka suunnittelu  

5. Aikataulutus  

6. Talousarvion laatiminen  

7. Rahoituksen järjestäminen  

8. Esiintyjien ja palveluntuottajien hankkiminen  

9. Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus  

10. Tapahtuman tilojen rakentaminen ja somistus  

11. Henkilöstön kouluttaminen  

12. Kenraaliharjoitus  

13. Tapahtuman toteuttaminen  

14. Palautteen kerääminen ja kehitysideoiden miettiminen  

15. Jälkihuolto, henkilöstön palkitseminen  

16. Yhteistyökumppaneiden ja sponsorien muistaminen  

(Kauhanen ym. 2002, 97.)  
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Jaettaessa tapahtuma eri vaiheisiin syntyy hyvä pohja projektin toteutussuunnitelmalle eli tehtäväluet-

telolle yllä olevan luettelon mukaisesti. Kun luetteloon lisätään vielä henkilöiden vastuualueet sekä ai-

kataulut, on erittäin kattava toteutussuunnitelma jo kasassa. Aikataulut on hyvä suunnitella ainakin 

viikkotasolla. Kannattaa aina luoda toteutussuunnitelma tapahtuman onnistumisen takaamiseksi. Ta-

pahtuman toteutusvaiheiden määrittelyt ja aikataulujen laatiminen niille sekä vastuuhenkilön tai -hen-

kilöiden nimeäminen ovat tärkeimpiä kohtia toteutussuunnitelman laatimisessa. Lisäksi tulee päättää 

ennakkomainonnan ja ennakkolippujen myynnin ajankohdat. Kun ennen tapahtumaa ja tapahtuman 

aikana jokainen vie oman vastuualueensa tehtävät aikataulun mukaisesti läpi, tulevat kaikki eri tehtä-

vät onnistuneesti suoritettua ja itse tapahtuman todennäköisyys onnistua kasvaa. (Kauhanen ym. 2002, 

52.)  

 

Kun projektin vaiheet on pilkottu toteutussuunnitelmaan mahdollisimman pieniksi ja jokaisen vaiheen 

vaatima aika on arvioitu mahdollisimman tarkasti, voidaan arvioida tapahtuman järjestämisprojektin 

kokonaiskesto. Kokonaiskestoa arvioidessa kannattaa muistaa, että monet tehtävät menevät limittäin ja 

päällekkäin ja töitä tehdään koko ajan eri ryhmissä. Aikataulua laadittaessa tulee myös suunnitella teh-

tävien suoritusjärjestys ja niiden keskinäiset riippuvuudet. (Kauhanen ym. 2002, 100–101.) 

 

 

4.2 Tapahtuman markkinointi 

 

Kun järjestettävälle tapahtumalle on tarkoitus saada tarpeeksi näkyvyyttä ja sen kautta myös osallistu-

jia, puhutaan tapahtuman markkinoinnista. Esimerkiksi radiosta kuultava tai lehdessä oleva mainos ta-

pahtumasta, ovat tapahtuman markkinointia. Organisaation muussa markkinoinnissa käytettävää il-

mettä kannattaa noudattaa myös tapahtuman markkinoinnissa. On otettava huomioon, että myös palve-

lut ovat aineettomia hyödykkeitä, joissa viestinnällä on suuri merkitys markkinoinnissa. (Isohookana 

2007, 65).  

 

Kokous on yksi monista tapahtumatyypeistä. Kokouksiksi kutsutaan tilaisuuksia, joiden aikana voi-

daan keskustella, päättää tai tiedottaa asioista tai nimetä tehtäville vastuuhenkilöitä. Kokoukset voivat 

kestää vaihtelevan ajan aina tunneista moniin päiviin. Ne voivat olla monimuotoisia tai hyvin yksin-

kertaisia. Kokouksiin voi osallistua jopa tuhansia ihmisiä. (Rautiainen & Siiskonen 2007, 24.) Eräs ko-

koustyypeistä on seminaari. Seminaari kerää erilaisia taitoja omaavia ja tietystä aihepiiristä kiinnostu-

neita asiantuntijoita yhteen. Seminaarin tavoitteena on taitojen lisääminen. (Rautiaisen ym. 2007, 27 



29 

 

mukaan.) Erityyppisissä kokouksissa voi olla myös työpajoja eli workshopeja, joiden aikana yritetään 

löytää ratkaisuja tiettyihin kysymyksiin tai ongelmiin. Työpajojen ideana on toimintatapojen esittely 

sekä osallistujien välinen vapaa ajatustenvaihto ja keskustelu. (Blinnikka ym. 2004, 15.) Millainen ko-

kous tai tapahtuma on kyseessä, vaikuttaa suoraan markkinointipäätöksiin. Esimerkiksi tyylin on ol-

tava asiallinen kokouksista viestittäessä, kun taas esimerkiksi tyyli on hyvin vapaa sukujuhliin liitty-

vässä viestinnässä. Tapahtuman luonteesta riippuvat myös ne kanavat, joiden kautta tapahtumasta il-

moitetaan. 

 

 

4.2.1 Toimintaympäristö 

 

”Toimintaympäristö on joukko ulkoisia ja sisäisiä yhteistyökumppaneita ja tekijöitä, joista osa rajoittaa 

markkinointia ja osa mahdollistaa menestymisen.” (Lahtinen & Isoviita & Hytönen 1996, 32). Markki-

noinnin toimintaympäristön muodostaa koko se ympäristö, jossa yritys tai organisaatio toimii ja on 

vuorovaikutuksessa. Ulkopuolella vaikuttavat tekijät muodostavat ulkoisen toimintaympäristön ja sisä-

puolella organisaatiota vaikuttavat tekijät vaikuttavat sen sisäpuolella tehtäviin päätöksiin. Yritysten ja 

organisaatioiden tulee tuntea toimintaympäristönsä, sen vaatimukset ja mahdollisuudet, jotta ne osaa-

vat parhaiten hyödyntää niitä. Haasteita yritysten ja organisaatioiden toimintaympäristölle tuovat esim. 

ympäristönsuojelu, tuotevastuu sekä liike-elämän koko ajan lisääntyvät vaatimukset. (Lahtinen ym. 

1996, 32). Ympäristöanalyysilla tarkoitetaan analyysia, jossa pohditaan strategisia vaikutuksia, jotka 

vaikuttavat olennaisesti yritysten tai organisaatioiden pitkän ajan menestystekijöihin. Ympäristöana-

lyysia voidaan tarkastella myös markkinatasolla. Yritykset ja organisaatiot elävät vuorovaikutussuh-

teessa toimintaympäristöönsä, joten niiden on tunnettava tarkasti oma ympäristönsä. (Lahtinen & Iso-

viita 1998, 47.) 

 

 

4.2.2 Tapahtuman markkinointiviestintä 

 

Kuten muussakin markkinoinnissa myös erilaisten tapahtumien markkinoinnissa, on tärkeää miettiä, 

kenelle viesti kohdennetaan, miksi se kerrotaan ja mitä halutaan kertoa. Markkinointiviestintä auttaa 

saavuttamaan maksimaalisen hyödyn markkinoinnista ja antaa perusteet tapahtuman markkinoinnille. 

Keller ja Kotler (2011, 498.) määrittelevät markkinointiviestinnän suositteluksi, tiedottamiseksi ja 

muistutukseksi kuluttajalle. Markkinointiviestintä voi olla suoraa tai epäsuoraa. Pääperiaatteena on 
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saada kuluttajalle tieto brändistä tai tuotteesta ja vahvistaa näin kuluttajan uskollisuutta. Markkinointi-

viestintä opettaa myös kuluttajia yrityksen arvoista ja toiminnasta. Yritys voi viestinnän avulla yhdis-

tää brändinsä esimerkiksi tunteisiin ja tapahtumiin. (Keller & Kotler 2011, 298.)  

 

Palvelun tai tuotteen mielikuvan rakentaminen tai sen vahvistaminen haluttuun suuntaan on markki-

nointiviestinnän päämäärä. Tärkeä huomioon otettava asia on se, että kaikki markkinointiviestinnän 

välineet vaikuttavat jollain tapaa mielikuviin organisaatiosta. Vallo ja Häyrinen ovat samaa mieltä Kel-

lerin ja Kotlerin kanssa siitä, että markkinointiviestinnän on pohjauduttava organisaation omiin tavoit-

teisiin ja arvoihin sekä haluttuihin mielikuviin. (Vallo & Häyrinen 2008, 32.) Projektipäälliköllä, jonka 

tulee olla perillä tapahtumakokonaisuudesta sekä sen kaikista yksityiskohdista, on suurin vastuu vies-

tinnästä tapahtuman markkinoinnissa. (Iiskola-Kesonen 2004, 63).  

 

Markkinointiviestinnän näkökulmasta tuote on valmis vasta sitten, kun tieto tarjolla olevasta tuotteesta 

ominaisuuksineen on asiakkaalla ja asiakas kiinnostuu siitä niin paljon, että ostaa tuotteen. Oikeanlai-

sella viestinnällä, voidaan siis saavuttaa valmis tuote. Markkinointiviestinnän erottaa muusta viestin-

nästä sen tavoitteellisuus ja tarkoituksenmukaisuus, joiden avulla pyritään synnyttämään reaktio mark-

kinoinnin kohteessa. Esimerkiksi ostopäätös voi olla tuollainen reaktio. Organisaation ja sidosryhmien 

välisen vuorovaikutuksen avulla tuotteen menekkiin vaikuttaminen on ydinasia markkinointiviestin-

nässä. (Anttila & Iltanen 2004, 231–232.)  

 

Vaikutuksen kesto markkinointiviestinnässä voidaan jakaa pitkäkestoiseen, keskipitkään ja lyhyeen 

vaikutukseen. Pitkäkestoisessa markkinointiviestinnässä kampanjan avulla halutaan vaikuttaa yrityk-

sen imagon muodostamiseen. Keskipitkässä nähdään taas kampanjan vaikutukset osana markkinointia. 

Lyhytkestoisesti vaikuttavalla markkinointiviestinnällä puolestaan tarkoitetaan kampanjan vaikutuksia 

viestintänä. (Grönroos 2007, 312–313.) Markkinointiviestinnällä voidaan saavuttaa myös pidempikes-

toisia vaikutuksia, vaikka sitä käytetään paljon myös lyhytkestoisten vaikutusten saavuttamiseksi. Pi-

dempikestoisen markkinointiviestinnän kohdalla sen yhdenmukaisuuden merkitys usein kuitenkin 

unohdetaan. Oli markkinointiviestintä kestoltaan mikä tahansa, kannattaa muistaa, että se vaikuttaa 

aina jollain tavalla asiakkaisiin. Markkinointiviestintä vaikuttaa lisäksi myös työntekijöihin sekä po-

tentiaalisiin asiakkaisiin. (Grönroos 2007, 312.) 
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4.2.3 Kutsut 

 

Kutsu tapahtumaan on esite, joka luo vastaanottajalle mielikuvia ja odotuksia tapahtuman sisällöstä. 

On tärkeää, että kutsu on sellainen, että tapahtuman järjestäjä pystyy täyttämään asiakkaan odotukset. 

Kannattaa panostaa kutsun suunnitteluun koska se viestii vastaanottajalle heti ensisilmäyksellä, millai-

nen tapahtuma on kyseessä. Kutsun tulee saada vastaanottaja ilmoittautumaan ja saapumaan tapahtu-

mapaikalle. Kutsun tulee olla selkeä, mielenkiintoinen ja tarkkaan ajoitettu. On oleellista, että kutsut 

lähtevät riittävän ajoissa, mutta ei kuitenkaan liian ajoissa, ettei tapahtuma unohdu. (Vallo & Häyrinen 

2012, 127–128.)  

 

Kutsut tapahtumaan ovat osa organisaation suoramarkkinointia. Suoramarkkinoinnin säännöt tulee 

muistaa huomioida tapahtumakutsuja tehtäessä, kutsutapaa mietittäessä sekä kutsulistaa laadittaessa. 

Suoramarkkinoinnilla tarkoitetaan sen tyyppistä markkinointia, jolla kuluttajaa lähestytään joko säh-

köisesti, postitse tai puhelimitse. Jos kuluttajan henkilötietoja tullaan käyttämään suoramarkkinointiin, 

velvoittaa henkilötietolaki rekisterinpitäjää kertomaan kuluttajalle siitä jo henkilötietojen keräämisvai-

heessa. Jos rekisterinpitäjä ei ole näin tehnyt, ei kuluttajan tietoja saa käyttää suoramarkkinointiin. 

Suoramarkkinoijan on kerrottava kuluttajalle, mistä hänen yhteystietonsa on saatu. Kuluttajalle tulee 

kertoa myös, että hänellä on aina oikeus kieltää suoramarkkinointi. Jokaisella kuluttajalla on oikeus 

kieltää myös henkilötietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin. Suoramarkkinointimuodon mu-

kaan kieltotapa vain vaihtelee. (Kilpailu- ja kuluttajavirasto.) 

 

Suoramarkkinointi sähköisesti, kuten tekstiviesti- tai sähköpostimarkkinointi, edellyttää vastaanottajan 

suostumusta etukäteen. Jos kuluttaja ei ole antanut suostumusta, markkinointiviestin lähettänyt organi-

saatio rikkoo kuluttajansuojalakia ja sähköisen viestinnän tietosuojalakia, jossa tällainen aggressiivis-

ten menettelyjen käyttäminen kielletään. Aggressiivisena menettelynä pidetään häirintää, jota voi olla 

esimerkiksi sähköisen viestinnän tietosuojasta annetun lain tai henkilötietolain vastainen suoramarkki-

nointi. (Kilpailu- ja kuluttajavirasto.)  

 

Kutsu voi olla esimerkiksi kirje, kortti, puhelinsoitto, sähköpostiviesti tai tapahtumakutsu Faceboo-

kissa riippuen tapahtuman luonteesta. Kutsusta tulisi aina selvitä kutsujan nimi ja yhteystiedot, tilai-

suuden luonne, milloin ja missä tilaisuus pidetään (myös mahdolliset ajo- ja pysäköintiohjeet), onko 

kutsu yhdelle vai kahdelle, mahdollinen pukeutumisohje, ohjelma ja tapahtuman sisältö, onko tilaisuus 

maksullinen vai ei, pyyntö ilmoittaa erikoisruokavalioista tai muista rajoitteista sekä miten ja milloin 

mahdollista vastausta odotetaan. (Vallo & Häyrinen 2012, 129.) On tärkeää, että jo itse kutsu viestii 
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toivottua tapahtuman tunnelmaa, koska tapahtumakutsu on kutsutun ensikosketus tulevaan tapahtu-

maan. Kirjoitettavan tekstin lisäksi kutsussa tulee ottaa huomioon muutakin. Ensimmäinen huomioi-

tava asia on kutsutapa ja kannattaa miettiä tarkoin, mikä kutsukanava palvelee parhaiten tapahtumaa. 

Esimerkiksi Facebook on nuorekas ja nopea tapa kutsujen lähettämiseksi suurelle yleisölle, mutta se ei 

kuitenkaan luo samaa arvokkuutta kuin kaunis käsin allekirjoitettu ja postitse lähetetty kutsukortti. 

Kutsutavan valintaan vaikuttavat muun muassa tapahtuman luonne, budjetti sekä lähetettävien kutsu-

jen määrä. Erityisesti isoja tapahtumia järjestäessä kannattaa hyödyntää sosiaalisen median mahdolli-

suuksia. Kutsut voi lähettää esimerkiksi Facebookin kautta luomalla tapahtumalle oma tapahtumasivu 

Facebookiin tai käyttämällä organisaation omaa Facebook-profiilia. Sosiaalisen media etuja ovat no-

peus ja edullisuus. Lisäksi sen avulla on helppo päivittää tapahtumaan liittyvää tietoa. (Vallo & Häyri-

nen 2012, 84–86.) 

 

Sosiaalista mediaa henkilökohtaisempi kutsutapa on kutsun lähettäminen sähköpostilla. Lisäksi sähkö-

posti on perinteiseen postiin verrattaessa myös edullinen ja nopea tapa. Sähköpostikutsu kannattaa 

suunnitella normaalin perinteisen kutsun tapaan. Jos kutsu näkyy sähköpostissa kuvana, kannattaa ros-

kapostisuodattimien varalta tärkeimmät tiedot kirjoittaa myös kuvan alle, tai huomioida muutoin, että 

kutsu ei päädy suoraan roskapostiin. Vallo ja Häyrinen varoittavat siitä, että suosionsa lisääntymisen 

myötä sähköpostikutsut ovat kokeneet inflaation ja perinteinen posti tulee helpommin avatuksi ja huo-

matuksi. (Vallo & Häyrinen 2012, 25.) 

 

 

4.3 Tapahtuman toteutus 

 

Toteutusvaihe tekee tapahtuman suunnitelmasta totta. Itse tapahtuma on hetkessä ohi, vaikka sen suun-

nitteluun voidaan käyttää viikoista vuosiin aikaa. Parasta on, että jokainen tapahtumassa työskentelevä 

henkilö tuntee onnistumista osuutensa kokonaisuudesta, kokee roolinsa tärkeäksi sekä kokee yhteis-

työn olleen saumatonta. (Vallo & Häyrinen 2012, 163–167.) Suunnitteluvaiheessa on rikkautta/tärkeää 

kysyä kaikilta projektin jäseniltä heidän mielipiteitään. Toteutusvaiheessa on tärkeää, että jokaisella 

tehtävällä on ainoastaan yksi vastuuhenkilö, joka suorittaa oman tehtävänsä onnistuneesti loppuun. 

(Kauhanen ym. 2002, 48.) Onnistuneeseen toteutukseen vaikuttavat myös tilat, teema, ohjelma, tapah-

tuman rytmittäminen ja jaksottaminen sekä esiintyjät. (Vallo & Häyrinen 2012, 16, 163–164.) 
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Joskus voi olla aiheellista järjestää kenraaliharjoitus. Erityisesti suuremmissa tapahtumissa, joissa on 

useita erityyppisiä esityksiä, ovat kenraaliharjoitukset usein tarpeen.  Niissä käydään tapahtumaoh-

jelma kokonaisuudessaan läpi. Kaikissa tapahtumissa, esimerkiksi messuilla, ei kenraaliharjoituksia 

voida järjestää. Silloinkin on tärkeää muistaa läpikäydä mm. tekniikan toimivuus jo ennen tapahtuman 

alkamista. (Vallo & Häyrinen 2012, 164–165.) Kutsutuille kannattaa tehdä mahdollisimman helpoksi 

se, että he löytävät tapahtumapaikan ja siksi selkeitä opastekylttejä tulee olla mieluummin liikaa kuin 

liian vähän. Ensivaikutelma tapahtuman tunnelmasta välittyy osallistujalle jo ilmoittautumispisteellä. 

Asiakkaiden palvelu ilmoittautumispisteellä on oltava joustavaa, huomaavaista ja sujuvaa. Kun vas-

taanottopistettä suunnitellaan, täytyy muistaa mahdolliset nimikyltit, osallistujalistat, mahdollinen 

osallistujille jaettava materiaali (esimerkiksi ohjelma, muistiinpanovälineet ja esitteet), osallistujan 

mahdollisuus saada tietoa itse tapahtumasta sekä taksi- ja kuljetuspalvelut. Kun tapahtumassa on nimi-

kyltit ja ilmoittautumispiste, antaa se vaikutelman hyvin suunnitellusta tapahtumasta. On tärkeää tietää 

myös jälkimarkkinoinnin kannalta, ketkä saapuivat tilaisuuteen tai ketkä jättivät tulematta. (Vallo & 

Häyrinen 2012, 174–176.) 

 

Onnistunut tapahtuman rytmitys, jaksotus ja kellotus on olennainen osa tapahtuman toteutuksen onnis-

tumista. Tapahtumalla on hyvä olla vahva aloitus sekä selkeä lopetus. Näiden välissä tulisi kaiken ta-

pahtua kellotetun ja huolella suunnitellun aikataulun mukaisesti. Hyvänä perussääntönä toimii se, että 

ohjelmaa on puolestatoista tunnista kahteen tuntiin ja sen jälkeen on aina tauko. Asiatapahtumassa tau-

koja on hyvä olla vähintään puolentoista tunnin välein, koska vaikka asia olisi kuinka mielenkiintoi-

nen, voi osallistujien keskittymiskyky olla muuten liiallisella koetuksella. Esimerkiksi osallistuja-

määrä, tarjoilu ja vessojen lukumäärä tulee huomioida taukojen pituutta suunniteltaessa. Aikataulutuk-

sessa ja jaksotuksessa tulee huomioida myös tilaisuuden luonne ja tapahtuman kokonaiskesto. Esimer-

kiksi tapahtumassa, jonka tavoitteena on verkostoituminen, tulee antaa mahdollisuus myös seuruste-

luun. Parin päivän seminaareissa on tärkeää antaa osallistujille omaa aikaa. (Vallo & Häyrinen 2012, 

166–167.) 

 

 

4.3.1 Tapahtuman johtaminen 

 

Tapahtuman toteuttaminen ja sen suunnittelu on tinkimätöntä työtä, jossa tarvitaan ihmisiä, jotka kes-

tävät paineita ja ovat valmiita näkemään vaivaa tapahtuman eteen. Tapahtuman tekijän pitää ymmärtää 

tapahtuman syvin tavoite ja olemus. Hänellä pitää olla nöyryyttä ja hänen tulee olla valmis oppimaan 

tekemistään virheistä. Tapahtuma on tekijöidensä ja johtajansa näköinen. Tapahtuman johtajan täytyy 
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varmistaa jokainen pieninkin yksityiskohta, sillä hän on vastuussa koko kokonaisuuden toimimisesta. 

Kokeneet tapahtumantekijät ovat todellisia yksityiskohtien hallinnan mestareita, sillä suurpiirteisyys 

kostautuu yleensä ennemmin tai myöhemmin.  He ovat yleensä hankkineet oppinsa käytännön koke-

muksen kautta. (Vallo & Häyrinen 2012, 166–176.) 

 

Tapahtuma on projekti. Projekteissa johtamisen tasot voidaan jakaa viiteen tasoon: kokonaisuuksien 

johtamiseen, johtajien johtamiseen, ryhmässä toimimiseen ja seuraamiseen sekä ryhmän johtamiseen. 

Johtajan työstä osa tapahtuu itse ryhmässä toimien ja tämän vuoksi osa johtajan ajasta kuluu myös 

operatiivisten tehtävien hoitamiseen. Jokainen johtaja on myös jollakin tasolla johdettava. Johtajien 

johtaminen on usein ohjaamista ja epäsuoraa tukemista, kun taas ryhmän johtaminen on suoraa johta-

mista: ryhmän opastamista kohti yhteisiä päämääriä ja tavoitteita. Mitä ylempi on johtamisen taso, sitä 

pienempi osa tulee käyttää siihen, mitä itse tekee ja suurempi osa ajasta siihen, mitä muiden pitäisi 

tehdä. Kun nähdään suuri kuvio, mutta samalla myös se, miten yksityiskohdat siihen asettuvat, on se 

ylimmän tason kokonaisuuden johtamista. (Anttonen 2003, 106–107.) 

 

Tutkimuksen perusajatus tapahtumaprojektissa on, että tapahtuma on aina ainutkertainen projekti. 

Event Project Management System (EPMS) -malli koostuu kahdesta projektin osasta: projektin suun-

nittelusta sekä hallinnasta ja lisäksi niihin liittyvistä johtamisen ja käytännön osa-alueista. Näiden 

suunnittelun ja hallinnan alla on työvälineitä myös liittyen sen valvontaan. Koska toteutus on jokai-

sessa tapahtumassa erilainen, mallissa ei ole esitetty toteutusta erillisenä. (O’Toole & Mikolaitis 2002, 

96–108). 

 

Tarkastellessani johtajien rooleja olen käyttänyt apuna Mintzbergin luokittelua. Hän luokittelee roolit 

kolmeen eri luokkaan. Ne kaikki on mahdollista löytää jokaisen johtajan työstä. Johtajien rooliluokkia 

ovat henkilösuhderooli, tiedonvälitysrooli ja päätöksentekorooli. Tutkimuksen näkökulmasta ja erityi-

sesti tapahtuman eri vaiheissa tarkasteltuna johtajat käyttävät useita rooleja samanaikaisesti yhden roo-

lin ollessa kussakin tilanteessa tietyn aikaa vallitsevampi kuin muut. (Mintzberg 1989, 7–24.) 

 

Tapahtuman keulakuvana oleminen korostuu johtajan toimiessa henkilösuhderoolissa. Tämä on sidok-

sissa muodolliseen statukseen ja toisaalta myös vastuun kantamiseen tapahtumasta. Johtajalla on vel-

vollisuus edustaa kaikissa muodollisissa asioissa keulakuvana toimiessaan. Status tekee mahdolliseksi 

toimimisen myös toisessa henkilösuhderoolissa, yhdyshenkilönä ja yhteydenpitäjänä. Silloin hän on 
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vertikaalisesti ylöspäin tapahtumalle tärkeiden ulkopuolisten tahojen kanssa tekemisissä. (Mintzberg 

1989, 15–17.) 

 

Johtajan vertikaaliset suhteet alaisiinsa määrittelee alaisten johtajanrooli. Tässä kyseisessä roolissa joh-

tajan valta näkyy kaikkein selvimmin. Tämä rooli on yksi tärkeimpiä ja aikaa vievimpiä johtajan roo-

leista. Johtaja saa informaatiota ulkopuolisilta tahoilta sekä omien johtajan tehtäviensä ja suhteidensa 

kautta ja tuo tämän tiedon organisaatioon. Johtajan rooliin kuuluu sekä selvästi määriteltyjä tehtäviä 

että epävirallista henkilösuhteiden hoitoa. Esimerkiksi henkilöstön rekrytointi, joka on yksi johtajan 

tärkeimmistä tehtävistä, on tällainen selvästi määritelty. Muita määriteltyjä tehtäviä on töiden organi-

sointi, tavoitteista sopiminen ja tulosten valvonta sekä työnjaon ja vastuun määrittelyt. Epäviralliseen 

yhteydenpitoon kuuluu motivointi, keskustelu ja vaikuttaminen. Johtajan on saatava, hankittava, käsi-

teltävä ja lähetettävä informaatiota toimiessaan tiedonvälitysroolissa. Hänellä on visio eli selkeä kuva 

kokonaisuudesta. Tiedonvälitysrooleista ensimmäisessä, tiedonhankkijan ja tarkkailijan roolissa, joh-

taja toimii informaation vastaanottajana ja kerääjänä. Eri yhteyksistä on suurin osa johtajan itsensä luo-

mia verkostoja. Johtajan on otettava huomioon myös ympäristöstä tulevat vaatimukset ja muutokset. 

Sisäisen tiedottajan rooli on toinen tiedonvälittäjän rooleista. Yksi johtajan keskeisimmistä tehtävistä 

on tiedon muokkaaminen. (Mintzberg 1989, 18-20.) 

 

Johtajien täytyy olla rehellisiä ja avoimia myös, kun on kyse huonojen tietojen välittämisestä. On myös 

oleellista se, miten tieto kerrotaan. Kommunikointi avoimesti kaikesta organisaatiota ja toimintaympä-

ristöä koskevista asioista yksityiskohtaisesti on yksi tehokkaimmista tavoista säilyttää henkilöstön 

usko ja luottamus. Toisten arvostaminen ja arvojen ymmärtäminen on myös tärkeää. Puolestapuhujan 

rooli on kolmas tiedonvälittäjän rooli. Johtajan tulee tässä roolissa siirtää informaatiota organisaation 

ulkopuolelle. Hänen tulee pitää kaikki tarvittavat tahot tietoisina organisaation suunnitelmista, tulok-

sista ja toimintapoliitikoista niiltä osin kuin se on tarpeellista.  (Mintzberg 1989, 20.) 

 

Johtajan tärkeimpiä rooleja ovat päätöksentekoroolit. Hänellä on valtuudet tehdä tapahtuman kulkua ja 

koko tapahtumaorganisaatiota koskevia päätöksiä. Toimivaltansa ja statuksensa kautta hänellä on mah-

dollista tehdä päätöksiä, joissa päätöksentekoimpulssi lähtee hänestä itsestään. Itse tekemistään päätök-

sistä johtaja on myös vastuussa. Tähän rooliin liittyy kiinteästi myös kritiikin vastaanottaminen ja sen 

myönteinen käsittely. Kun tulee yllättäviä, toimintaympäristöstä ja niihin liittyvistä vertikaalisista suh-

teista johtuvia muutos- tai muita häiriötilanteita, johtaja ottaa vastuuta häiriöidenpoistajan roolissa. Or-

ganisaation horisontaalisissa suhteissa häiriöitä voivat aiheuttaa mm. jäsenten väliset konfliktit tai eri 
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yhteistyöorganisaatioiden välillä tapahtuvat konfliktit. Häiriötekijöitä esiintyy usein huolimatta vara-

suunnitelmista ja riskianalyyseista. Johtaja päättää, mihin organisaation tulee käyttää voimavarojaan 

sekä varmistaa ettei menoja ylitetä. Johtajan tulee päättää, kuka tekee, mitä tehdään sekä millä vas-

tuulla ja valtuuksilla tehdään eli toisin sanoen luoda organisaatiolle työsysteemi. Johtajan oma ajan-

käytön järkevä suunnittelu on myös yksi hänen tärkeimpiä tehtäviään. (Mintzberg 1989, 22.) 

 

Johtaja osallistuu neuvottelijan roolissa neuvotteluihin edustaen organisaatiotaan. (Mintzberg 1989, 

23.) Johtajalla on riittävästi toimivaltaa ja tietoa suorittaa neuvotteluja ja tehdä sopimuksia eri yhteis-

työtahojen kuten tavarantoimittajien ja sponsoreiden kanssa. Johtajalta vaadittavia ominaisuuksia on 

ensiarvoisesti ihmisten johtamistaidot ja sosiaaliset taidot, projektin hallinnan osaaminen, tavoite-, toi-

minta- ja muutossuuntautunut ote, talouden ja tekniikan hallinnan osaaminen sekä haasteiden ja vas-

tuun hyväksyminen. Kyky delegoida, neuvottelutaidot, tiimi- ja motivointitaidot, oman ajan hallinta, 

ongelmanratakisukyky sekä yhtenäisen viestinnän hallinta ovat myös johtajalle oleellisia. 

 

 

4.3.2 Tapahtuman henkilökunta ja vastuunjako 

 

Moniulotteinen tapahtuman toteutus näyttää projektin johtajan ammattitaidon. Pelkkä koulutus ja pe-

rehdyttäminen ei tapahtuman toteuttamisessa riitä, vaan tapahtuman tekijöillä on oltava keskenään 

myös hyvä ilmapiiri. (Iiskola-Kesonen 2004, 11.) Usein esille tulee ongelmia tai tilanteita, jotka vaati-

vat aikaa ja nopeita ratkaisuja, joten itse tapahtuman aikana kaiken on oltava jo valmista. Tällaisia ti-

lanteita varten projektipäällikön on oltava vapaana kiinteistä tehtävistä. Projektipäällikön kuuluu toi-

mia työntekijöiden kannustajana ja valvoa tapahtuman onnistumista. Tapahtuman ilmapiiriin ei saa kii-

reen eikä minkään muunkaan antaa vaikuttaa negatiivisesti. On tärkeää, että suuremmat ongelmat tulee 

hoidettua ylempien vastuuhenkilöiden taholta. Pieniin epäkohtiin ei aina edes tarvitse puuttua, sillä ne 

eivät välttämättä vaikuta tapahtuman kulkuun millään tavoin. Jos nämä kuitenkin halutaan korjata, tu-

lee se hoitaa alempien vastuuhenkilöiden toimesta. Jo ennen tapahtumaa on hyvä kertoa työntekijöille 

tapahtuman vastuuhenkilöt, sillä usein ongelmatilanteissa turvaudutaan projektipäällikköön.  Projekti-

päällikkö voi näin paremmin keskittyä omiin vastuualueisiinsa. (Iiskola-Kesonen 2004, 11.) 
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4.3.3 Palautteen kerääminen tapahtumasta 

 

Kyselylomake on hyvä keino tarkastella tapahtuman onnistumista ja kerätä palautetta tapahtumasta. 

Sen avulla voidaan selvittää, miten osallistujat kokivat esimerkiksi tapahtuman ohjelman tai tilajärjes-

telyt. Palautetta voidaan kerätä myös muilla tavoin, kuten haastatteluilla. Jotta palautteista saadaan 

kaikki hyöty irti, tulee niistä saadut tulokset myös tulkita. Ihmisten toimintaa ja ajatuksia selvitetään 

juuri kyselyn avulla. Kyselyn tavoitteena on vastausten saaminen jokaiseen kysymykseen. (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 72-74.) Kyselyssä on mahdollista kysyä monia asioita ja se voidaan toteuttaa suurille-

kin vastaajamäärille. Kyselylomake mahdollistaa arviontien tai perusteiden tiedustelun sekä tiedon ke-

räämisen. Siihen saattaa liittyä kuitenkin ennakkoluuloja teorian käytön vähäisyydestä sekä kyselyn 

pinnallisuudesta. Väärinkäsitykset, tietämättömyys vastaajan asenteesta tai se että vastaajan taustatie-

dot ovat tuntemattomat saattavat haitata kyselyissä. Kyselylomakkeen suurimmaksi haitaksi voi jois-

sain tapauksissa nousta vastaajien vähyys. Tekijältä asiansa ajavan kyselylomakkeen teko vaatii osaa-

mista sekä ajallista panostusta. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 192-195.) 

 

Aineiston kerääminen kyselyissä tapahtuu usein verkko- tai postikyselyillä. Vaihtoehtona on myös 

kontrolloitu kysely, jossa tutkija jakaa kyselylomakkeet. Tässä vaihtoehdossa tutkija kertoo myös itse 

tutkimuksesta. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 196). Vastaajien halukkuutta olla osallisena kyse-

lyssä lisäävät kyselylomakkeen kysymysten huolellinen suunnittelu ja laadinta. Erityyppisiä kysymyk-

siä ovat asteikko kysymys, monivalintakysymys sekä avoin kysymys. Yleensä asteikko on 5–7-portai-

nen ja se voi olla esimerkiksi Likertin asteikko. Siinä vastaaja valitsee mielipiteensä mukaan vaihtoeh-

don väitteistä tai vastausasteikolta. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 198–200.) Jotta saadaan sel-

ville, onko kyselyssä vielä jotain muutettavaa, tulee kyselyä testata ennen lomakekyselyn toteutusta. 

Kysymykset päätetään lomaketta tehtäessä aina ensin, minkä jälkeen ne asetetaan lomakkeeseen tiet-

tyyn järjestykseen. Hyvässä kyselylomakkeessa kaikki kysymykset ovat selkeitä vastaajalle eikä niissä 

ole kirjoitusvirheitä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 204.) 

 

Monivalintakysymykset, avoimet kysymykset sekä asteikkoihin perustuva kysymystyyppi, ovat eniten 

käytettyjä kysymysten muotoja. Monivalintakysymyksissä tutkija on antanut valmiit vastausvaihtoeh-

dot, jolloin vastaaja joko rastittaa tai ympyröi valitsemansa vaihtoehdon. Avoimeen kysymykseen puo-

lestaan kirjoitetaan kysymys, jonka jälkeen vastaukselle on tyhjä tila. Väittämiä, joiden vastaamiseen 

on annettu tietty asteikko, löytyy asteikkoon perustuvasta kysymystyypistä. Vastaaja valitsee omaa 

mielipidettään vastaavan kohdan asteikosta ja merkitsee sen. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 
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193–195.) Ensin on suunniteltava ja toteutettava itse tapahtuma sekä tutustuttava tapahtuman markki-

nointiin, jotta itse kyselylomake saadaan käyttöön. Kyselylomakkeen voi vaihtoehtoisesti toteuttaa 

myös valmiille tapahtumalle. 

 

 

4.4 Tapahtuman jälkitoimenpiteet 

 

Tapahtuma ja tapahtumanjärjestämisprojekti tulee arvioida ja päättää sen jälkeen, kun tapahtuma on 

toteutettu. Kauhasen ym. (2002, 125.) mukaan jälkitoimienpiteet voidaan jakaa neljään osaan: henkilö-

kunnan ja sidosryhmien kiittämiseen, tapahtuman onnistuneisuuden arviontiin, henkilökunnan palkit-

semiseen sekä kirjalliseen loppuraporttiin. 

 

 

4.4.1 Tapahtuman arviointi 

 

Tapahtumaa on mahdollista arvioida useilla eri arviointikriteereillä. Kriteereitä voivat olla esimerkiksi 

tapahtuman taloudellinen tulos, tapahtuman taso eli laatu, aikataulujen pitäminen sekä se, millaisia vai-

kutuksia tapahtumalla oli järjestävän organisaation imagoon. Mitä opimme tapahtumasta tulevia tapah-

tumia ajatellen, on myös yksi tärkeimmistä arvioitavista asioista. (Kauhanen ym. 2002, 125.) Kun jäl-

kikäteen arvioidaan tapahtumaa, palataan tavoitteisiin tai tavoitteeseen ja mietitään, kuinka hyvin ase-

tetut tavoitteet saavutettiin. Palautteen kerääminen on yksi tärkeä tapa arvioida tapahtumaa. Yhtä lailla 

kuin osallistujilta, tulee myös yhteistyökumppaneilta sekä omasta organisaatiosta kerätä palautetta ta-

pahtumasta. On tärkeää ottaa selville, miten hyvin tapahtumalle asetetut tavoitteet saavutettiin ja miten 

osallistujat kokivat tapahtuman. Palautteen voi keretä puhelimitse tai esimerkiksi sähköisellä tai kirjal-

lisella palautelomakkeella. Palautetta voidaan kerätä osallistujilta jo itse tapahtumassa tai mahdollisesti 

tapahtuman jälkeen. Palautteen analysoiminen ja kerääminen tuottaa organisaatiolle tärkeää osaamista 

ja hiljaista tietoa, jota tulevia tapahtumia järjestettäessä voidaan hyödyntää. (Vallo & Häyrinen 2012, 

184–185.) 

 

Tapahtuman järjestäjän kannattaa koota loppuraportti eli kirjallinen yhteenveto kerätystä palautteesta. 

Seuraavan tapatuman suunnittelu on hyvä aloittaa edellisen tapahtuman opeista ja oivalluksista, ja siksi 

on tärkeä myös analysoida raporttia ja myös oppia siitä. Organisaatiolle syntyy valtaisa osaamispää-

oma, kun uutta tapahtumaa suunniteltaessa otetaan huomioon vanhoista tapahtumista kertyneet opit. 
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On hyvä liittää raporttiin myös suunniteltu ja toteutunut budjetti, koska niiden pohjalta on hyvä lähteä 

suunnittelemaan vastaavien tulevien tapahtumien budjettia. Palautepalaverissa tapahtuman jälkeen 

oman henkilökunnan kanssa on hyvä käydä läpi vielä loppuraportin tulokset. (Vallo & Häyrinen 2012, 

180–188.) 

 

 

4.4.2 Jälkimarkkinointi 

 

Jälkimarkkinointi on huomioitava myös tapahtuman markkinoinnista päätettäessä. Jälkimarkkinoinnin 

avulla tapahtumaan osallistuneille annetaan kuva hyvin alusta loppuun järjestetystä kokonaisuudesta. 

Se on tärkeä osa tapahtuman järjestämistä ja näin tapahtumasta jää osallistujalle hyvä mielikuva. Sitä 

kautta osallistuminen mahdollisiin jatkotapahtumiin on todennäköisempää. Tapahtumajärjestäjien voi-

mavarat suunnataankin suoraan jälkimarkkinoinnin hoitoon heti tapahtuman toteutuksen jälkeen. 

 

Jälkimarkkinoinnin aikana organisaatio kiittää tapahtumaan ja projektiin osallistuneita. Osallistujille 

toimitetaan lisäksi mahdolliset materiaalit, heiltä kerätään palautetta tapahtumasta sekä analysoidaan 

heiltä saadut vastaukset. Uuden tapahtuman järjestämistä helpottaa jälkimarkkinoinnissa saatu palaute 

sekä sen analysointi. Muun jälkimarkkinoinnin ohessa on vastattava tapahtumaprojektin aikana mah-

dollisesti tulleisiin yhteydenottopyyntöihin. Osa jälkimarkkinointia on myös yhteenvedon koostami-

nen. (Vallo & Häyrinen 2008, 147, 168.) 

 

Osallistujien ja järjestäjien välistä yhteistyötä on mahdollista edistää jälkimarkkinoinnin avulla. On 

kohteliasta huomioida osallistujien lisäksi myös muut tahot, jotka ovat mahdollistaneet tapahtuman jär-

jestämisen. Esimerkiksi rahoittajia ja kokousten luennoitsijoita kannattaa muistaa. (Blinnikka & Kuha 

2004, 192.) Tapahtumien yhteydessä annetaan toisinaan liikelahja, joka luetaan myös jälkimarkkinoin-

niksi. Se voidaan jakaa joko saavuttaessa tapahtumaan tai sen jälkeen. Liikelahjat liittyvät usein itse 

tapahtumaan, jolloin pääasiana on ele, eikä silloin lahjan rahallisella arvolla ole suurtakaan merkitystä. 

(Vallo & Häyrinen 2008, 170.) 
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5 LAIVASEMINAARIN TOTEUTUS 

Aikataulullisesti tämän laivaseminaarin toteutuksen tavoiteaikataulu eteni seuraavasti. Syksyllä 2017 

päätös laivaseminaarin järjestämisestä Väestörekisterikeskuksen asiakkaille loppuvuonna 2018 sekä 

laivaseminaarille on saatu myös varattua rahoitus vuodelle 2018. Tarkka seminaarin ajankohta on pää-

tetty alkuvuodesta sen jälkeen, kun on kartoitettu potentiaalisten osallistujien kohdalta muut koulutuk-

set ja tapahtumiin osallistumiset, jotta laivaseminaari ei mene päällekkäin niiden kanssa. Ajankohta 

ilmoitetaan potentiaalisille asiakkaille, jotta he voivat merkitä ajankohdan omiin kalentereihinsa. Alku-

vuodesta 2018 sovittu myös matkatoimisto CWT Kaleva Travelin kanssa järjestelyihin liittyvistä asi-

oista. Keväällä 2018 suunniteltu omien kollegoiden kanssa laivaseminaarin pääteema, ohjelmasisältö, 

oman organisaation ulkopuoliset luennoitsijat jne. Ennen kesälomien 2018 alkamista, rekrytoidaan lu-

ennoitsijat ja julkaistaan matkatoimiston ilmoittautumiskysely. Ennen kesälomien 2018 alkamista, lä-

hetetään myös potentiaalisille asiakkaille jo alustava ohjelma ja alustava aikataulu sekä niiden luen-

noitsijoiden nimet, jotka ovat jo vahvistaneet osallistumisensa. Ulkopuolisia luennoitsijoita pyydetään 

täyttämään ja allekirjoittamaan lupahakemus, koskien seminaariesityksien tallennusta (LIITE 2). Lupa-

hakemuksen mallipohjaa voi käyttää tulevia seminaareja järjestettäessä. Kesälomien jälkeen syksyllä 

2018 julkaistaan laivaseminaarin tarkka ohjelma ja aikataulu sekä aloitetaan pääasiallinen laivasemi-

naarin markkinointi ja lähetetään 1-2 muistutusviestiä asiasta. Laivaseminaari järjestetään loppuvuo-

desta 2018, todennäköisesti marraskuussa. Tapahtuman jälkeen osallistuneille lähetetään kiitosviesti 

sekä palautekysely tapahtumaan onnistumisesta. Palautekyselyn vastausaika päättyy ennen jouluaattoa 

2018. 

 

Laivaseminaarin järjestäminen on projekti, jossa tilapäisesti yhteen kootun ihmisryhmän suoritetta-

vaksi on annettu kyseisen laivaseminaarin järjestäminen. Projektille on annettu myös tavoite ja resurs-

sit. Tapahtuma järjestetään asiakkaiden kouluttamiseksi. Tapahtuman järjestää pääasiassa organisaatio 

itse, mutta käyttää siinä osittain myös tapahtuman järjestämiseen ja ohjelmapalveluihin erikoistunutta 

matkailualan yritystä. Laivaseminaarin sisältö ja koulutusmateriaalien tuottaminen tehdään yhteis-

työssä omien kollegoiden kanssa, eli siinä projektipäällikkö toimii osana järjestelyistä vastuussa olevaa 

tiimiä sekä kehittää aikaisemmin toteutettujen tapahtumien kautta omaa toimintaansa.  
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Tapahtuman suunnittelu aloitetaan riittävän ajoissa ennen tapahtuman varsinaista alkamista. Aikaisem-

paan teoriaan pohjautuen Rakennustiedot myötätuulessa 2018 -laivaseminaari järjestettiin keskellä 

viikkoa tiistain ja torstain välillä. Tapahtuman pitkä kesto, eli tässä tapauksessa kaksi vuorokautta, lai-

valla voi olla myös hyvä asia. Kun saman alan asiantuntijat ovat saapuneet kaikki samaan paikkaan, on 

heidän verkostoitumisensa parempaa, eikä kukaan voi lähteä laivasta kesken seminaarin pois. Etukä-

teen varmistettiin, että samalle ajankohdalle ei olla suunnittelemassa muita isoja kilpailevia tapahtu-

mia. Tapahtumapaikaksi valittiin Helsinki-Tukholma välillä liikennöivä M/S Silja Serenade, jossa olo-

suhteita voidaan helposti kontrolloida ja infrastruktuuri palveluineen ja toimivat tilat ovat siellä val-

miina olemassa. Laivasta löytyy myös iso sali, jossa on tarpeeksi istumapaikkoja kaikille sekä erin-

omainen näkyvyys ja kuuluvuus. Helsingin satamaan on liikenneyhteyksien puolesta suurimman osan 

osallistujista helppo saapua ja lähteä sieltä tapahtuman jälkeen kotimatkalle. 

 

Valtionhallinnossa löytyy valmiiksi kilpailutettuja Hansel-sopimuksen piiriin kuuluvia palveluita, ku-

ten kokousten järjestäminen laivalla. Tätä mahdollisuutta myös käytettiin. Tarjouspyyntö laivasemi-

naarin osallistujien laskuttamiseen ja osallistujien ilmoittautumisiin liittyen pyydettiin matkatoimisto 

CWT Kaleva Travelilta. Riskikartoitus tehtiin myös, jotta jonkin mennessä pieleen on olemassa suun-

nitelma tilanteen pelastamiseksi. Kohderyhmä mietittiin ja kartoitettiin etukäteen. Tässä tapauksessa 

siihen kuuluivat Suomen kaikkien kuntien rakennusvalvonnoissa sekä maistraateissa työkseen kiin-

teistö-, rakennus- ja huoneistotietoja käsittelevät henkilöt. Onnistunut tapahtuma muodostuu kahdesta 

kolmioista, strategisesta ja operatiivisesta. Kummassakin kolmioissa on kolme kysymystä, joihin tulee 

osata vastatiin. Strategisia kysymyksiä ovat miksi, kenelle ja mitä. Niitä täydensivät operatiiviset kysy-

mykset, joita ovat miten, millainen ja kuka. Tapahtumaa suunniteltaessa tehtiin ensin tapahtumabrief 

eli asiakirja, joka kokosi yhteen reunaehdot, joiden perusteella on hyvä aloittaa tapahtuman suunnit-

telu. Jokaisella tapahtumalla tulee olla tavoite ja viesti. Tavoite oli se, että oman organisaation asiak-

kaat ovat yhdenmukaisen laadukkaasti koulutettuja, jotta he tiedontuottajina tuottavat laadukkaita ja 

ajantasaisia rakennustietoja väestötietojärjestelmään. Viesti puolestaan oli se, että Väestörekisterikes-

kus suhtautuu vakavasti asiakkaidensa kouluttamiseen ja haluaa tehdä sitä laadukkaasti. Budjetti laiva-

seminaarille suunniteltiin etukäteen ja se sisälsi sekä osallistujien itsensä kustantamia osia että järjestä-

vän organisaation kustantamia osia.  

 

Palvelun tuottajia käytettiin osittain. Esimerkiksi matkatoimisto lähetti laskut ja keräsi osallistujien tie-

dot sekä järjesti Tukholmassa tapahtuvan tutustumiskäynnin kuljetukset. Laivaseminaari järjestettiin 
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pääasiassa Väestörekisterikeskuksen omien työntekijöiden voimin ja lisäksi tilaisuuteen pyydettiin 

esiintyjiä muista organisaatioista, mm. Tilastokeskuksesta, KELA:sta ja Verohallinnosta. Kaikilla kun-

tien rakennusvalvontaviranomaisilla, on myös omat ohjelmistotoimittajansa rakennustietojen välittä-

miseksi väestötietojärjestelmään. Näitä ohjelmistotoimittajia olivat tuolloin mm. CGI, Sito ja Tekla ja 

heidän edustajiaan pyydettiin myös laivaseminaariin. 

 

Laivaseminaari rakentui vuodesta riippuen eri teemojen ympärille. Valittu teema vaikutti olennaisesti 

tapahtuman sisältöön, asiantuntijaluentoihin, yhteistyökumppaneiden rekrytointiin sekä oheistoimin-

taan. Tapahtuman luonne muotoutui aina teeman mukaan, minkä vuoksi kaikki järjestettävät laivase-

minaarit olivat aina erilaisia toisiinsa verrattuna. Teeman pohdinta vei paljon aikaa ja sisällön rajaami-

nen oli haasteellinen tehtävä. Rajaus tehtiin pääosin yhteistyönä Väestörekisterikeskuksen oman henki-

lökunnan kanssa. Kun rajaus oli tehty, saatiin tapahtumalle sen olennainen sisältö. Samalla muotoutui-

vat asiantuntijaluentojen aiheet sekä oheistoiminnan pisteet, kuten työpajat, vastaamaan seminaarin 

teemaa. 

Laivalla tapahtuman puitteet ja ruokailut, oli helposti järjestettävissä ja suurin osa tähän liittyvistä käy-

tännön riskeistä oli suhteellisen helppoa ulkoistaa. Projektin vaiheet suunniteltiin ja aikataulutettiin tar-

koin, eli projekti vaiheistettiin jakamalla projekti eri tehtäväkokonaisuuksiin ja tapahtuman järjestämi-

sestä tehtiin toteutussuunnitelma. Tapahtumaa markkinoitiin pääasiassa markkinointisähköpostien sekä 

muistutusviestien avulla, sillä kohderyhmän sähköpostiosoitteet olivat hyvin tiedossa. Väestörekisteri-

keskuksen omille verkkosivuille extranet Eeverttiin luotiin laivaseminaaria varten Rakennus- ja huo-

neistotietojen alle omat sivut, jota päivitettiin koko laivaseminaarin ajan. Sinne vietiin mm. laivasemi-

naarin ohjelma, aikataulu sekä luennoitsijoiden PowerPoint -esitykset. Kaikki tarvittava materiaali löy-

tyi sieltä. 

 

Laivaseminaarista tehtiin myös kattava esite ohjelmasisältöineen ja se lähettiin potentiaalisille asiak-

kaille sähköpostitse (LIITE 3). Pitkäaikaisessa markkinointiviestinnässä halutaan seminaarin avulla 

vaikuttaa positiivisen imagon muodostumiseen järjestävää organisaatiota kohtaan. Markkinointivies-

tintä on samassa linjassa Väestörekisterikeskuksen muiden viestintämateriaalien kanssa. Suunniteltiin 

yhteistyössä mainostoimiston kanssa Rakennustiedot myötätuulessa 2018 logo sekä laivaseminaarissa 

käytettävät Powerpoint- ja Word-pohjat sekä tapahtumalle omat nettisivut. Liitteessä 4 ”Käsikirja lai-

vaseminaarin järjestämiseen Digi- ja väestötietovirastossa” on käytetty kyseistä Powerpoint-pohjaa. 

Liitteessä 1 ”Palautekyselyn kysymykset” on käytetty kyseistä Word-pohjaa. Samalla mainostoimiston 
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kanssa suunniteltiin myös laivalla kaikille osallistujille jaettavien lehtiöiden ja kynien ulkoasu (KUVA 

1). 

 

 

KUVA 1. Kaikille laivaseminaarin 2018 osallistujille jaettu lehtiö ja kynä 

 

Onnistuneessa tapahtuman toteutuksessa jokainen tapahtumassa työskentelevä henkilö tuntee oman 

roolinsa ja osuutensa kokonaisuudessa ja eri tahojen välinen yhteystyö on saumatonta. Olennainen osa 

onnistuneen tapahtuman toteutusta on onnistunut tapahtuman ryhmitys, jaksotus ja kellotus. Tapahtu-

man suunnittelu ja toteuttaminen, on tinkimätöntä työtä. Tapahtuma tulee johtajansa ja tekijöidensä 

näköinen. Vastuunjako tapahtumaan toteuttamiseen osallistuvien kesken on täysin selvillä. 

 

Tapahtuman johtaja on vastuussa kokonaisuuden toimimisesta ja silloin täytyy varmistaa myös jokai-

nen pieninkin yksityiskohta. Projektin alussa on erittäin tärkeää, että päätetään, kuka vastaa projektista 

ja miten organisaatiossa tehdään päätökset ylipäätään. Tämä tieto tulee olla selvillä jokaisella organi-

saation jäsenellä, joka osallistuu laivaseminaarin järjestämiseen. Vastuuhenkilö on erittäin tärkeää 
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päättää mahdollisia tulevia ristiriitatilanteita ajatellen. Hänen tulee pystyä ratkaisemaan projektin on-

gelmat ja valvomaan toteuttajaorganisaation toimintaa. 

 

Kyselylomake on hyvä keino kerätä palautetta tapahtumasta ja tarkastella tapahtuman onnistumista. 

Kyselylomakkeen avulla selvitetään, miten osallistujat kokivat esimerkiksi tilajärjestelyt tai tapahtu-

man ohjelman. Palautteista saadut tulokset tulkitaan, jotta niistä saadaan irti kaikki hyöty. Siinä käyte-

tään kvantitatiivista tutkimusmenetelmää, eli tehdään osallistuneille lähetettävä verkkokyselylomake, 

jolla tutkitaan tapahtuman onnistumista. Aineistosta muodostetaan taulukko, ja se editoidaan tilastolli-

seen muotoon ja sen tuloksia analysoidaan. Tutkimuksen luotettavuuden ja pätevyyden mittaamiseen 

käytetään erilaisia luotettavuusmittareita eli varmistetaan että reliabiliteetti ja validiteetti ovat tutki-

muksessa hyvät. 

 

Tapahtuman jälkimarkkinointi hoidetaan niin että osallistujille lähetetään kiitokset osallistumisesta 

sähköpostitse sekä linkki verkkopalautekyselyyn. Vierailevat luennoitsijat kiitellään jo laivalla pienillä 

lahjoilla ja heille lähetetään myös kiitosviesti jälkikäteen sähköpostitse. Oman organisaation jäsenet 

kiitellään jo laivalla ja heille lähetetään myös kiitosviesti sähköpostitse tapahtuman jälkeen. Oman or-

ganisaation jäsenille järjestetään tapahtumanjälkeen myös arviointitilaisuus, jossa tapahtumaa arvioi-

daan useilla arviointikriteereillä. Näitä kriteereitä ovat esimerkiksi aikataulujen pitäminen, tapahtuman 

laatu ja tapahtuman taloudellinen tulos. Yksi tärkeimmistä arvioitavista asioista on myös se, mitä ta-

pahtumasta opittiin tulevia tapahtumia ajatellen. 

 

Tapahtuman jälkeen on huolehdittava myös jälkimarkkinoinnista. Se on tärkeä osa tapahtuman järjes-

tämistä, jonka avulla tapahtumaan osallistuneille annetaan kuva hyvin alusta loppuun järjestetystä ko-

konaisuudesta. Kun jälkimarkkinointi hoidetaan hyvin, jää tapahtumasta osallistujalle hyvä mielikuva, 

ja osallistuminen mahdollisiin uusiin tapahtumiin on todennäköisempää. 
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6 EMPIIRINEN TUTKIMUS 

Tämän toiminnallisen opinnäytetyön palautekyselyä koskevan tutkimuksen tiedonhankintamenetel-

mänä käytetiin kvantitatiivista tutkimusta ja sen aineisto kerättiin sähköistä Questback-kyselyä hyväksi 

käyttäen. Palautekyselyn kysymykset, joilla tiedot kerättiin, löytyvät liitteestä 1. Aineistosta muodos-

tettiin taulukko, se editoitiin tilastolliseen muotoon ja sen tuloksia analysoitiin. Laivaseminaariin 2018 

osallistui 11 Väestörekisterikeskuksen kouluttajaa, 4 Tilastokeskuksen ja Verohallinnon kouluttajaa 

sekä 128 kuntien ja maistraattien työntekijää. Lisäksi Väestörekisterikeskuksen ylijohtaja sekä Valtio-

varainministeriön edustaja kävivät esittämässä omat puheenvuoronsa ensimmäisenä seminaaripäivänä 

jo ennen laivan satamasta lähtöä. Yhteensä laivaseminaariin osallistui 145 henkilöä. Heistä 128:lle lä-

hetettiin palautekysely sähköpostilla ja siihen vastasi 83. 

 

Osallistujille lähetettiin palautekysely samana päivänä, kun seminaari päättyi ja heillä oli kolme viik-

koa aikaa vastaamiseen. Palautekyselyn vastausprosentti oli 64,8. Osallistujia pyydettiin pääasiassa ar-

vioimaan laivaseminaaria neliportaisella asteikolla: täysin samaa mieltä, osittain samaa mieltä, osittain 

eri mieltä, täysin eri mieltä. Osallistujien haluttiin ottavan selkeästi kantaa, olivatko he kyseisestä väit-

tämästä samaa vai eri mieltä. Keskimmäinen neutraali vaihtoehto puuttuu kyselystä siis strategisesti 

kokonaan. Myöhemmin esitetyistä prosenttiluvuista ei jokaisen kysymyksen kohdalla muodostu aina 

täyttä sataa prosenttia. Se johtuu desimaalipyöristyksistä. 

 

 

6.1 Strukturoidut kysymykset 

 

Kyselyssä oli kaksikymmentä strukturoitua kysymystä, joihin vastaamalla osallistujien oli mahdollista 

antaa palautetta laivaseminaarin oleellisista asioista. Osallistujia pyydettiin arvioimaan laivaseminaaria 

neliportaisella asteikolla. Koska keskimmäinen neutraali vaihtoehto puuttuu kyselystä strategisesti ko-

konaan, osallistujien haluttiin neliportaisuuden ansiosta ottamaan selkeästi kantaa, oliko hän kyseisestä 

väittämästä samaa- vai eri mieltä.   
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Kyselyyn vastasi 83 henkilöä, joista Vaasa-museokäyntiin Tukholmassa osallistui 37 seminaarin osal-

listujista (KUVIO 1).

 

KUVIO 1. Osallisuiminen seminaariin. 

 

Osallistujia pyydettiin ottamaan kantaa, seuraaviin seitsemään kysymykseen. Pidin seminaarin sisältöä 

hyödyllisenä, kysymykseen saatiin keskiarvoksi 3,49. Seminaarin ilmapiiri oli hyvä, kysymyksen kes-

kiarvo oli 3,86. Esitysten pitäjien asiantuntemus oli riittävä, keskiarvoksi kysymykseen saatiin 3,58. 

Esitysten pitäjät suoriutuivat hyvin tehtävästään, kysymykseen saatiin keskiarvoksi 3,53. Vuorovaiku-

tus seminaarissa oli riittävää, kysymyksen keskiarvo oli 3,43. Yleiset käytännönjärjestelyt oli hoidettu 

hyvin, keskiarvoksi kysymykseen saatiin 3,64. Yleisarvioni seminaarista oli hyvä, kysymykseen saa-

tiin keskiarvoksi 3,60.  
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Alla (KUVIO 2) kuvataan tarkemmin, miten tulokset jakautuivat. 

 

KUVIO 2. Mielipiteet seminaarista. 

Seuraavaksi kuvataan seminaarin sisällön hyödyllisyyttä (KUVIO 3). Lähes kaikki pitivät sisältöä täy-

sin tai osittain hyödyllisinä, vain 4,8 % oli täysin tai osittain eri mieltä. Tästä kysymyksestä osittain 

samaa mieltä ja täysin samaa mieltä osallistujista oli yhteensä 95,1 prosenttia ja täysin eri mieltä tai 

osittain eri mieltä yhteensä vain 4,8 prosenttia.  
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KUVIO 3. Seminaarin sisällön hyödyllisyys. 

 

Seuraavaksi selvitettiin seminaarin ilmapiiriä. Kuviossa 4 on tarkempi selvitys siitä, miten vastaukset 

jakautuivat. Tästä kysymyksestä osittain samaa mieltä ja täysin samaa mieltä osallistujista oli yhteensä 

96,4 prosenttia ja täysin eri mieltä tai osittain eri mieltä yhteensä vain 3,6 prosenttia.  
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KUVIO 4. Seminaarin ilmapiirin hyvyys. 

 

Tässä tarkempi selvitys siitä, miten kysymyksen numero viisi tulokset muodostuivat. Tästä kysymyk-

sestä osittain samaa mieltä ja täysin samaa mieltä osallistujista oli yhteensä 95,2 prosenttia ja täysin eri 

mieltä tai osittain eri mieltä yhteensä vain 4,8 prosenttia.  
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KUVIO 5. Esitysten pitäjien asiantuntemuksen riittävyys. 

 

Tässä tarkempi selvitys siitä, miten kysymyksen numero kuusi tulokset muodostuivat. Tästä kysymyk-

sestä osittain samaa mieltä ja täysin samaa mieltä osallistujista oli yhteensä 93,9 prosenttia ja täysin eri 

mieltä tai osittain eri mieltä yhteensä vain 6 prosenttia.  
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KUVIO 6. Esitysten pitäjien tehtävästään suoriutuminen. 

 

Tässä tarkempi selvitys siitä, miten kysymyksen numero seitsemän tulokset muodostuivat. Tästä kysy-

myksestä osittain samaa mieltä ja täysin samaa mieltä osallistujista oli yhteensä 91,5 prosenttia ja täy-

sin eri mieltä tai osittain eri mieltä yhteensä vain 8,4 prosenttia. 
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KUVIO 7. Seminaarin vuorovaikutuksen riittävyys. 

 

Tässä tarkempi selvitys siitä, miten kysymyksen numero kahdeksan tulokset muodostuivat. Tästä ky-

symyksestä osittain samaa mieltä ja täysin samaa mieltä osallistujista oli yhteensä 91,6 prosenttia ja 

täysin eri mieltä tai osittain eri mieltä yhteensä vain 8,4 prosenttia. 
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KUVIO 8. Yleisien käytännönjärjestelyiden hyvyys. 

 

Tässä tarkempi selvitys siitä, miten kysymyksen numero yhdeksän tulokset muodostuivat. Tästä kysy-

myksestä osittain samaa mieltä ja täysin samaa mieltä osallistujista oli yhteensä 94 prosenttia ja täysin 

eri mieltä tai osittain eri mieltä yhteensä vain 6 prosenttia. 
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KUVIO 9. Seminaarin yleisarvion hyvyys. 

 

Laivaseminaarin aikana järjestettiin työpajoja, joita osallistujia pyydettiin myös arvioimaan. Työsken-

tely työpajoissa sopii työskentelytapana hyvin laivaseminaariin, kysymykseen saatiin keskiarvoksi 

3,36. Työpajojen vetäjät suoriutuivat hyvin tehtävästään, kysymyksen keskiarvo oli 3,17. Työskentely 

työpajoissa oli mielenkiintoista, keskiarvoksi kysymykseen saatiin 3,46. Yleisarvioni työpajojen toteu-

tuksesta oli hyvä, kysymykseen saatiin keskiarvoksi 3,17. Alempana tarkempi selvitys siitä, miten 

nämä tulokset muodostuivat. 
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KUVIO 10. Mielipiteet työpajoista. 

 

Tässä tarkempi selvitys siitä, miten kysymyksen numero yksitoista tulokset muodostuivat. Tästä kysy-

myksestä osittain samaa mieltä ja täysin samaa mieltä osallistujista oli yhteensä 89,2 prosenttia ja täy-

sin eri mieltä tai osittain eri mieltä yhteensä vain 10,8 prosenttia. 
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KUVIO 11. Työpajoissa työskentelyn sopivuus työskentelytapana laivaseminaarissa. 

 

Tässä tarkempi selvitys siitä, miten kysymyksen numero kaksitoista tulokset muodostuivat. Tästä ky-

symyksestä osittain samaa mieltä ja täysin samaa mieltä osallistujista oli yhteensä 78,3 prosenttia ja 

täysin eri mieltä tai osittain eri mieltä yhteensä vain 21,7 prosenttia. 
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KUVIO 12. Työpajojen vetäjien suoriutuminen tehtävästään. 

 

Tässä tarkempi selvitys siitä, miten kysymyksen numero kolmetoista tulokset muodostuivat. Tästä ky-

symyksestä osittain samaa mieltä ja täysin samaa mieltä osallistujista oli yhteensä 94 prosenttia ja täy-

sin eri mieltä tai osittain eri mieltä yhteensä vain 6 prosenttia. 

 

KUVIO 13. Työpajoissa työskentelyn mielenkiintoisuus. 
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Tässä tarkempi selvitys siitä, miten kysymyksen numero neljätoista tulokset muodostuivat. Tästä kysy-

myksestä osittain samaa mieltä ja täysin samaa mieltä osallistujista oli yhteensä 79,6 prosenttia ja täy-

sin eri mieltä tai osittain eri mieltä yhteensä vain 20,5 prosenttia. 

 

KUVIO 14. Työpajojen toteutuksen yleisarvion hyvyys. 

 

Osallistujia pyydettiin vastaamaan, mikä hänelle oli kiinnostavinta seminaarissa. Informaatio raken-

nusluokitusuudistuksesta, kysymykseen saatiin prosenttiarvoksi 15,7. Informaatio kiinteistöverotuk-

sesta, kysymyksen prosenttiarvo oli 13,3. Informaatio maistraattien ja Väestörekisterikeskuksen yhdis-

tymisestä 2020, prosenttiarvoksi kysymykseen saatiin 7,2. Työpajat, kysymykseen saatiin prosenttiar-

voksi 12,0. Ratkaisuklinikka, kysymyksen prosenttiarvo oli 2,4. Tutustumiskäynti Vasa-museossa, 

prosenttiarvoksi kysymykseen saatiin 0. Verkostoituminen, kysymykseen saatiin prosenttiarvoksi 9,6. 

Kaikki, kysymyksen prosenttiarvo oli 39,8. 

 

Suurin osa vastaajista oli arvioinut, että kaikki laivaseminaarissa oli kiinnostavinta. Seuraavaksi eniten 

kannatusta olivat saaneet vaihtoehdot informaatio rakennusluokitusuudistuksesta, informaatio kiinteis-

töverotuksesta, työpajat, verkostoituminen sekä informaatio maistraattien ja Väestörekisteri-keskuksen 
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yhdistymisestä 2020. Vähiten kannatusta olivat saaneet vaihtoehdot ratkaisuklinikka ja tutustumis-

käynti Vasa-museossa. 

 

 

KUVIO 15. Laivaseminaarin kiinnostavuus. 

 

Osallistujia pyydettiin ottamaan kantaa seuraaviin kolmeen vaihtoehtoon siitä, miten jatkossa hän halu-

aisi ensisijaisesti osallistua Väestörekisterikeskuksen järjestämiin tilaisuuksiin?  Seuraisin tilaisuutta 

virtuaalisesti suorana lähetyksenä, kysymykseen saatiin prosenttiarvoksi 7,2. Katsoisin tallenteen tilai-

suudesta jälkikäteen videoitse, kysymyksen prosenttiarvo oli 6,0. Osallistuisin tilaisuuteen paikan 

päällä, prosenttiarvoksi kysymykseen saatiin 86,7. 
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KUVIO 16. Osallistumishalukkuus Väestörekisterikeskuksen järjestämiin tilaisuuksiin. 

 

Tukholman Vaasa-museokäyntiin osallistui 37 laivaseminaarin osallistujaa, joilta kysyttiin tämä kysy-

mys ja tähän vastaus saatiin 26 heistä. Palautekyselyn vastausprosentiksi Vaasa-museokäynnin osalta 

muodostui näin ollen 70,27 prosenttia, joka on erittäin hyvä vastausprosentti. Tutustumiskäynnin 

kohde oli kiinnostava, kysymykseen saatiin keskiarvoksi 3,96. Käytännön järjestelyt tutustumiskäyn-

nillä oli hoidettu hyvin, kysymyksen keskiarvo oli 3,96. Yleisarvioni tutustumiskäynnistä oli hyvä, 

keskiarvoksi kysymykseen saatiin 3,96. Alempana tarkempi selvitys siitä, miten nämä tulokset muo-

dostuivat. 
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KUVIO 17. Mielipiteet tutustumiskäynnistä Vasa-museoon. 

 

Tukholman Vaasa-museokäyntiin osallistui 37 laivaseminaarin osallistujaa, joilta kysyttiin tämä kysy-

mys ja tähän vastaus saatiin 26 heistä. Tässä tarkempi selvitys siitä, miten kysymyksen numero kah-

deksantoista tulokset muodostuivat. Tästä kysymyksestä osittain samaa mieltä ja täysin samaa mieltä 

osallistujista oli yhteensä 100 prosenttia ja täysin eri mieltä tai osittain eri mieltä yhteensä 0 prosenttia. 
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KUVIO 18. Tutustumiskäynnin kohteen kiinnostavuus. 

 

Tukholman Vaasa-museokäyntiin osallistui 37 laivaseminaarin osallistujaa, joilta kysyttiin tämä kysy-

mys ja tähän vastaus saatiin 26 heistä. Tässä tarkempi selvitys siitä, miten kysymyksen numero yhdek-

säntoista tulokset muodostuivat. Tästä kysymyksestä osittain samaa mieltä ja täysin samaa mieltä osal-

listujista oli yhteensä 100 prosenttia ja täysin eri mieltä tai osittain eri mieltä yhteensä 0 prosenttia. 
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KUVIO 19. Tutustumiskäynnin käytännön järjestelyiden hyvyys. 

 

Tukholman Vaasa-museokäyntiin osallistui 37 laivaseminaarin osallistujaa, joilta kysyttiin tämä kysy-

mys ja tähän vastaus saatiin 26 heistä. Tässä tarkempi selvitys siitä, miten kysymyksen numero kaksi-

kymmentä tulokset muodostuivat. Tästä kysymyksestä osittain samaa mieltä ja täysin samaa mieltä 

osallistujista oli yhteensä 100 prosenttia ja täysin eri mieltä tai osittain eri mieltä yhteensä 0 prosenttia. 
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KUVIO 20. Yleisarvio tutustumiskäynnistä. 

 

 

6.2 Avoimet kysymykset 

 

Kyselyssä oli myös neljä avointa kysymystä, jotta osallistujien oli mahdollista antaa palautetta muista-

kin asioista, jotka muuten olisivat saattaneet jäädä huomioimatta. Täysin strukturoidussa palauteky-

selyssä näitä kysymyksiä ei olisi ollut mahdollista kysyä. Ensimmäisessä kysymyksessä pyrittiin sel-

vittämään, minkä toivottiin olevan seuraavan laivaseminaarin pääteemana. Toisessa kysymyksessä ky-

syttiin, toivomuksia seuraavaan laivaseminaarin esiintyjistä, ohjelmanumeroista tai vetonauloista. Kol-

mannella kysymyksellä selvitettiin, minkä toivottiin olevan seuraavan laivaseminaarin tutustumiskoh-

teena Tukholmassa. Neljännessä kohdassa oli mahdollisuus antaa avointa palautetta laivaseminaarista. 

Olen jäljempänä koonnut ja tiivistänyt kommentit kuvaamaan eri osa-alueita, joista asiakkaat esittivät 

toiveita tai kommentoivat ruokailuja sekä antoivat joko vahvistavaa- tai rakentavaa palautetta. 
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Pääteemoiksi eniten kannatusta saaneet ehdotukset olivat: Mitä rakennustietoihin liittyviä muutoksia ja 

uudistuksia on tulossa sekä muut juuri sillä hetkellä ajankohtaiset aiheet. Pääteemoiksi toivottiin myös 

samoja aiheita, kun oli laivaseminaarissa 2018 eli kiinteistöverouudistus, rakennusluokitusuudistus 

sekä organisaatiouudistus koskien Väestörekisterikeskuksen, maistraattien ja maistraattien ohjaus- ja 

kehittämisyksikön yhdistymistä sekä miten kunnat ja kaupungit ovat selviytyneet näistä uudistuksista. 

Lisäksi toivottiin tilannekatsauksia pysyvän huoneistotunnuksen osalta (PHT), RYHTI-hankkeesta ja 

ASREK-hankkeesta sekä miten laivaseminaarin 2018 asiat ovat edenneet, tulleet käyttöön ja toimineet. 

Toivottiin myös infoa hoivakotien asuinhuoneistoista sekä siitä, miten ja mitkä rakennustiedot välitty-

vät ja infoa kuntien ilmoittamien rakennustietojen tärkeydestä sekä oikeellisuudesta. Samoin toivottiin 

infoa kuntien rakennustietojen ylläpidossa havaittujen ongelmakohtien läpikäymistä rakennushanketie-

tojen lähetyksessä esiin tulevien virheilmoituksien ja virhekoodien ja näiden tietojen korjaamisen 

osalta. Todettiin myös että, kaikki tieto on tarpeellista ja toivottiin lisää työpajatyyppistä ongelmanrat-

kaisua samoin kuin enemmän itse työhön liittyviä konkreettisia luentoja. 

 

Seuraavaan laivaseminaarin esiintyjäksi, ohjelmanumeroksi tai vetonaulaksi tuli seuraavanlaisia ehdo-

tuksia. Toivottiin asiantuntijapuheenvuoroja valtiovarainministeriöstä, maanmittauslaitokselta, tilasto-

keskuksesta, verohallinnolta, kuntaliitosta, kuntien ohjelmistotoimittajilta, Lupapisteen edustajalta, 

Digi- ja väestötietoviraston asiantuntijoilta sekä asiakaspuheenvuoroja eri kunnista. Toivottiin stand 

up-koomikon, Kaija Koon sekä Digi- ja väestötietoviraston lakiasiantuntijan Juha Lempisen esityksiä. 

Pelastuslaitokselta toivottiin myös esitystä siitä, mitä järjestelmiä he käyttävät ja ongelmista niissä 

sekä infoa heidän kehitystarpeistaan. Todettiin myös, että vuoden 2018 laivaseminaarin ohjelmisto oli 

toimiva ja esitykset olivat erittäin hyviä ja niitä oli hieno seurata. Seuraavalta laivaseminaarilta toivot-

tiin samaa tasoa. 

 

Seuraavan laivaseminaarin tutustumiskohteita Tukholmassa toivottiin seuraavasti. Eniten kannatusta 

sai opastettu kierros kävellen Tukholman vanhassa kaupungissa ja että samassa yhteydessä olisi mah-

dollista käydä shoppailemassa. Erilaiset museot ja galleriat saivat myös kannatusta kuten National-mu-

seet, Nordiska museet, Tekniska Museet, Abba-museo, Mall of Scandinavia sekä Tukholman kaupun-

gintalo ja Kuninkaan linna. Ehdotuksia tuli myös desingkävelystä tai muista uuteen ruotsalaiseen de-

singniin liittyvistä kohteista sekä Hop on - Hop off -bussista. Todettiin myös, että kaikki eivät koe tar-

vetta tutustumiskohteille vaan käyttävät ajan mieluummin esim. hytissä nukkumiseen. 
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Seuraavassa esitetään kootusti ja tiivistetysti kommentit kuvaamaan avointa palautetta, joissa asiakkaat 

esittivät toiveita tai kommentoivat ruokailuja sekä antoivat joko vahvistavaa- tai rakentavaa palautetta 

laivaseminaarista. Lisäksi annettiin vahvistavaa- ja rakentavaa palautetta työpajoista sekä esitettiin toi-

veita työpajatyöskentelylle. Tässä viimeisessä kyselyn vapaan palautteen antamisen kohdassa annettiin 

avointa palautetta seuraavista aihealueista. 

 

Vahvistavana palautteena laivaseminaariin osallistuneet totesivat, että seminaariin oli mielenkiintoinen 

ja innostava tapahtuma, joka oli hyvin järjestetty ja aikataulutettu ja puheenvuorot olivat olleet hyviä ja 

informatiivisia. Osallistujat olivat todella tyytyväisiä seminaariin myös kokonaisuutena, sillä he saivat 

paljon uutta tietoa siitä, mitä uudistuksia oli tulossa ja siksi seminaareja toivottiin myös lisää. Erityi-

sesti työpajat koettiin olevan uuden tiedon lähteitä siihen, miten muissa kunnissa toimitaan. Kiitosta 

annettiin niin kouluttajille kuin kaikille järjestäjille ja erityisesti sitä annettiin hyvistä matkajärjeste-

lyistä. Väestörekisterikeskuksen henkilökuntaa kehuttiin myös osaavaksi ja rennoksi. Verkostoitu-

mista, joka tapahtuu tällaisessa suljetussa ympäristössä kuten laivalla, pidettiin myös yhtenä laivasemi-

naarien tärkeimmistä anneista. Osallistujien mielestä oli ollut hienoa päästä keskustelemaan ja kuule-

maan mielipiteitä ja ideoita toisten samojen asioiden parissa työskentelevien ammattilaisten kanssa. 

Todettiin myös, että käynti Vaasa-museossa oli ollut hyvä tasapainottamassa suhdetta muuhun ohjel-

maan nähden. 

Suoria lainauksia vahvistavasta palautteesta: 

”Täydet 10+ tilaisuudelle!” 

”Ei mitään moitittavaa.” 

”Positiivinen reissu ihan alusta loppuun.” 

”Enpä ole ennen ollut koulutuksessa/seminaarissa/tms., jossa on ollut näin hyvä anti!” 

”Museokäynti oli aivan huippu, koska opas oli niin mahtava!” 

 

Rakentavana palautteena osalle osallistujista oli esitysten jälkeen vielä jäänyt mieleen paljon avoimia 

kysymyksiä ja ongelmia. Näitä ongelmia ja huolia ja osittain ratkaisujakin oli päästy kyllä pohtimaan 

työpajoissa. He olisivat toivoneet syventävämpää tietoa sekä halunneet kuulla enemmän suoria ratkai-

suja ja valmiiksi mietittyjä kokonaisuuksia esiintyjiltä ja myös ohjelmistotoimittajilta. Osalle osallistu-

jista oli jäänyt sellainen olo, että heidän tehtäväkseen oli jäänyt keksiä uudistuksiin liittyviä ongelmia 
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ja miettiä niihin myös ratkaisuja. Tämä ei ollut auttanut yhtään hälventämään epäilyksiä uudistuksia 

kohtaan. Kaikki uudistukset ja muutokset olivat heidän mielestään askeleita oikeaan suuntaan, mutta 

resurssien puute uudistusten toteuttamiseen aiheutti heissä huolta. Laivaseminaarin anti oli ollut osalle 

osallistujista tiedotusluontoista ja osalle oli tullut tunne, että he antoivat paljon mutta saivat vähän. 

 

Toiveina esitettiin mm. verohallintoa ja Tilastokeskusta yhteistyöhön järjestämään yhteistä laivasemi-

naaria. Yhteistyön lisääminen valtionhallinnon ja kuntakentän eri toimijoiden välille nähtiin tarpeelli-

sena ja tärkeänä. Toivottiin myös Evoltan lupapisteen edustajaa paikalle. Toivottiin seminaarin järjes-

tämistä myös maissa ja pohdittiin, että myös kotimaasta löytyisi vastaavia tiloja tilaisuuden järjestämi-

seen ja että eri paikkakunnilta löytyisi mainioita vaihtoehtoja tutustumiskohteiksi. Toivottiin myös, 

että seminaari voisi seuraavalla kerralla olla paikassa, jonne ei tarvitse rajoittaa osallistujamäärää. Toi-

vottiin myös useampia seminaareja vuodessa kohdennettuna esim. maantieteellisesti etelä - pohjoinen 

ja lisäksi pohdittiin, onnistuisiko risteily myös Turusta. Niille, jotka osallistuivat ensimmäistä kertaa 

laivaseminaariin, oli tullut paljon asiaa lyhyessä ajassa ja toivottiinkin enemmän aikaa luennoitsijoille 

ja työpajoihin, jotta ensikertalaisetkin ehtivät perehtyä asioihin ja miettiä niitä. Samoin toivottiin ensi-

kertalaisten huomioon ottamista niin, että avattaisiin Väestörekisterikeskuksen omaa ammattislangia ja 

-ilmaisuja. 

 

Ruoasta todettiin, että se oli ollut erinomaista ja sitä oli ollut riittävästi. Buffet ateriointi oli ollut ylen-

palttista ja todettiin että lounaan olisi voinut korvata vaikka kevyellä cocktailtyyppisellä tarjoilulla, ku-

ten klo 15 kahvit. Välipalan todettiin ensimmäisenä päivänä olleen hyvä, kun mukana oli ollut hedel-

mää ja proteiinipalaa eikä vain makeaa. Toisena päivänä, iltapäiväkahvilla, olisi myös voinut olla voi-

leipiä tms. Lounaille ja illallisille toivottiin, että Väestörekisterikeskuksen asiantuntijat jaettaisiin jat-

kossa eri pöytiin jututtamaan osallistujia. 
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Työpajoihin liittyen oli annettu seuraavanlaista vahvistavaa avointa palautetta. Osallistujien mielestä 

laivaseminaarissa oli hyvä anti. Erityisesti työpajoissa keskustelut ja pohdinnat muiden kuntien ja 

maistraatin työntekijöiden kanssa olivat antoisia ja mielenkiintoisia. Työpajatyöskentely oli hienosti 

järjestetty ja se oli mielenkiintoista ja antoisaa. Työpajoissa pääsi sopivan kokoisissa ryhmissä pohti-

maan asioita kollegoiden ja eri organisaatioiden kanssa ja sai paljon tietoa siitä, miten muut organisaa-

tiot asioita tekevät. Työpajatyöskentely oli osallistujien mielestä hyvä menetelmä, kun ei pelkästään 

tarvinnut kuunnella, vaan pääsi itse osallistumaan. Samalla tutustui uusiin ihmisiin ja kuuli heidän nä-

kemyksiään ja kokemuksiaan. Vetäjät pitivät hyvin kiinni asetetuista aikarajoista, jolloin kaikki asiat 

saatiin hyvin käsiteltyä. Työpajoissa vuorovaikutus muiden kuntien ja kaupunkien välillä mahdollistui 

hienosti. 

 

Työpajoihin liittyen oli annettu seuraavanlaista rakentavaa avointa palautetta. Työpajatyöskentelyssä 

osan mielestä eri aihealueet oli sullottu liian täyteen pohdittavia aiheita ja saman aihealueen eri pöy-

dissä käsiteltiin usein samoja asioita uudelleen. Pohdittavia aiheita oli liikaa ja aikaa niiden pohtimi-

seen ja keskusteluun sekä toisten tekemien muistiinpanojen läpikäymiseen ja kommentoimiseen, jäi 

liian vähän. Kolmesta eri aihealueesta sai eniten irti siitä aiheesta, mihin työpajaan henkilö oli sijoi-

tettu. Muiden työpajojen anti jäi liian vähäiseksi, kun pikainen käynti kahdessa muussa työpajassa ei 

antanut kaikille sitä, mitä oli toivottu. Osan mielestä pisteitä, joissa kierrettiin, oli ollut liian paljon. 

Kuuluvuusongelma hankaloitti myös työryhmätyöskentelyä, kun ryhmien pöydät olivat liian lähellä 

toisiaan eikä tahtonut liiallisen äänien voimakkuuden tason takia kuulla kaikkien puhetta. Yhteenveto 

asioista jäi varsin sekavaksi, eikä kirjurin käsialastakaan tahtonut saada aina selvää. Lisäksi paljon 

mielenkiintoisista keskusteluista jäi kesken kiireen takia. Onneksi keskusteluja oli usein jatkettu tau-

oilla ja illanvietossa. 

 

Työpajatyöskentelylle oli esitetty seuraavanlaisia toiveita. Ryhmätyöskentelyä oli osan mielestä jopa 

liikaakin ja toisena seminaaripäivänä he olisivat toivoneet muutakin kuin työpajoja. Työpajatyöskente-

lyssä voisi olla parempi, että jokainen ryhmä keskittyisi muutamiin kysymyksiin, jolloin niitä voitaisiin 

käydä läpi yhteisesti. Työpajaryhmät olisivat voineet olla hieman suuremmat ja ryhmät voisi koota 

mahdollisesti jopa samankokoisista kunnista. Työpajoissa pitäisi olla kaikille ryhmille omat kirjurit 

järjestäjien puolesta, sillä näin myös kaikki tällä kertaa osallistujista ryhmiin valitut kirjurit pääsisivät 

kiertämään muun ryhmän mukana. Työryhmien työskentelyjä pitäisi järjestäjän puolesta olla ohjaa-

massa myös fasilitoijat, jotka ohjaisivat ryhmän toimintaa. Näin kaikki saisivat paremmin tuoda oman 
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näkökulmansa esiin ja pysyttäisiin paremmin asiassa. Ryhmissä, joissa oli eri kokoisten kuntien- ja eri 

ohjelmistotoimittajien ohjelmia käyttäviä henkilöitä, puhe tahtoi kääntyä ihan muihin asioihin kuin, 

mihin työpajoissa tuli paneutua. Toisen päivän työpajoissa olisi voitu pitempään keskittyä yhteen ai-

heeseen hyppimättä pöydästä toiseen, koska asiaa oli jo puitu monen ryhmän voimin, eikä lisättävää 

enää juuri löytynyt. Osan mielestä keskiviikkona seminaarin olisi voinut aloittaa jo heti aamusta, jol-

loin aikaa olisi jäänyt enemmän työpajatyöskentelyyn. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä oli tarkoituksena luoda ohjeistus laadukkaan laivaseminaarin 

järjestämiseksi Väestörekisterikeskuksen asiakkaille. Ohjeistus sisältää tapahtuman järjestämisestä 

oleellisimpia asioita, joita hyödyntämällä tulevat laivaseminaarin järjestäjät voivat saada aikaan onnis-

tuneen seminaarin. Laivaseminaarin järjestäminen nivoutuu voimakkaasti myös projektinhallintaan. 

Projektiryhmä, joka työskentelee mahdollisimman tehokkaasti, saa aikaan onnistuneen seminaarin. Pro-

jektiryhmän innostuneisuus, kiinnostuneisuus, halu kehittää omaa osaamistaan ja halu tehdä onnistunut 

tapahtuma ovat niitä asioita, jotka loppu viimein takaavat onnistuneen tapahtuman toteutumisen.  

 

Projektiryhmän toimivuus, sisäiset kemiat ja oikein järjestetyt työtehtävät ovat asioita, joihin kannattaa 

aina panostaa. Projektiryhmässä toimimisen taidon oppii vain tekemällä, joten erilaisten ryhmätöiden 

teko myös etukäteen on tärkeää. Projekteissa työskennellessä osallistujan tulee tuntea tekevänsä jotakin, 

jolla on selkeät tavoitteet ja päämäärät. Projektin täytyy johtaa myös aina johonkin lopputulokseen. 

Tässä pyrittiin toteuttamaan laadukas laivaseminaari ja se oli tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoit-

teena. Laivaseminaarin kaltaisissa projekteissa siihen osallistuja pääsee kehittämään itseään ja vaikutta-

maan asioihin sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan tapahtumia alusta loppuun. Kiinnostavien asioiden 

kanssa työskentely, vastuun kantaminen, päämäärät ja oikein mitoitettu budjetti ohjaavat työskentelyä 

ja motivoivat tekemään onnistunutta jälkeä. Osallistuja saa myös työryhmän jäsenenä luotua arvokkaita 

suhteita työelämään ja muihin eri sidosryhmien jäseniin. 

 

Tapahtumalle aluksi tehty budjetti helpottaa paljon tapahtuman suunnittelua ja toteutusta. Tapahtumalle 

ja työryhmälle annettava ohjaus ja tuki auttavat osallistujia uskomaan omaan tekemiseensä. Onnistunut 

tapahtuma jää positiivisesti kävijöiden, yhteistyökumppaneiden, oman työryhmän, sidosryhmien ja kaik-

kien muidenkin mieleen. Tapahtumajärjestämisestä saatu kokemus, opit ja ihmissuhde- ja tiimityösken-

telytaidot valmentavat osallistujaa kehittymään edelleen työelämässä. Onnistuneen tapahtuman suunnit-

teluun ja toteutukseen osallistuessaan osallistuja saa itsevarmuutta, arvokasta kokemusta ja hän voi yl-

peänä esittää työtovereille osallistuneensa projektiin, joka käsitti niin monia erilaisia tehtäviä ja on loppu 

viimein antanut hänelle paljon eväitä erilaisten ihmisten kanssa työskentelyyn. Nämä kaikki seikat teke-

vät osallistujasta oman alansa ammattilaisen ja menestyksen tekijän.  
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Tutkimusmenetelmäksi valittiin kvantitatiivisen tutkimuksen tutkimusmenetelmä eli toteutetun palaute-

kyselyn tulos, jonka avulla on tutkittu osallistujien tyytyväisyyttä laivaseminaarin järjestelyihin sekä 

koko tapahtuman onnistumista. Kvantitatiivisen tutkimuksen keinoin opinnäytetyö on saanut myös tar-

vittavaa luotettavuutta eli reliabiliteettia ja pätevyyttä eli validiteettia. Oman organisaation jäsenille jär-

jestetään tapahtuman jälkeen myös arviointitilaisuus, jossa tapahtumaa arvioidaan useilla arviointikri-

teereillä. 

 

 

7.1 Tutkimusongelmat ja aiheen rajaus 

 

Tavoitteeksi tässä opinnäytetyössä asetettiin löytää vastaus tutkimusongelmaksi valittuihin kahteen 

pääkysymykseen: ”Mitä laadukkaan laivaseminaarin järjestämisessä on huomioitava?” sekä ”Miten 

järjestetään onnistunut laivaseminaari?”. Laadukkaan tapahtuman onnistumiseen vaikuttaa moni eri 

tekijä.  Tapahtumaa tulee silloin tarkastella monesta eri näkökulmasta. Esimerkiksi osallistujalle onnis-

tunut tapahtuma muodostuu eri osa-alueista, jotka on otettava huomioon tapahtumaa järjestettäessä. 

Järjestäjä voi olla erittäin tyytyväinen tapahtuman onnistumiseen, jos sille asetetut tavoitteet saavute-

taan ja osallistujat kokevat tapahtuman onnistuneeksi.   

  

Lisätavoitteeksi tässä opinnäytetyössä asetettiin löytää myös vastaus kahteen avustavaan kysymyk-

seen: ” Miten laivaseminaarin aikataulu ja sisältö saadaan osallistujia kiinnostavaksi?” sekä ” Miten 

ohjelma saadaan vastaamaan osallistujien ajankohtaisia kiinnostuksenaiheita?”. Seminaaria järjestettä-

essä yhtenä järjestäjän huolena on, saadaanko seminaarista tarpeeksi kiinnostava. Järjestäjän tavoit-

teena oli saada mahdollisimman paljon osallistujia työkseen kiinteistö-, rakennus- ja huoneistotietoja 

käsitteleviä henkilöitä kunnista ja maistraateista. Seminaaria järjestettäessä, otettiin huomioon potenti-

aalisten osallistujien ajankohtaiset kiinnostuksenkohteet ja työpajatyöskentely. 

 

Opinnäytetyössä haettiin vastauksia myös seuraaviin tapahtumabriefin laivaseminaaria koskeviin kysy-

myksiin: kenelle se järjestetään, mitä järjestetään, miksi tapahtuma järjestetään (tavoite), millainen ta-

pahtuma järjestetään (sisältö), miten tapahtuma toteutetaan, ketkä toimivat isäntinä, mikä on tapahtu-

man budjetti ja millaista tunnelmaa tavoitellaan. Näihin kysymyksiin löydettiin, seuraavanlaisia vas-

tauksia.  
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Kenelle se järjestettiin: Väestörekisterikeskuksen asiakkaille, joita olivat maistraattien ja kuntien työk-

seen kiinteistö-, rakennus- ja huoneistotietoja käsittelevät henkilöt.  

Mitä järjestettiin: Laivaseminaari. 

Miksi tapahtuma järjestettiin (tavoite): Organisaatiomme haluaa koko ajan kehittää toimintaansa ja 

suhtautuu tämän vuoksi vakavasti asiakkaiden kouluttamiseen sekä haluaa tehdä sitä laadukkaasti. Ta-

voitteena on, että asiakkaat ovat yhdenmukaisen laadukkaasti koulutettuja, että he tiedontuottajina 

tuottavat laadukkaita ja ajantasaisia rakennustietoja väestötietojärjestelmään. 

Millainen tapahtuma järjestettiin (sisältö): Laadukas ja informatiivinen laivaseminaari, jossa on kiin-

nostavia aiheita ja ajankohtaisia pääteemoja sekä työpajatyöskentelyä. 

Miten tapahtuma toteutettiin: Väestörekisterikeskuksen omien työntekijöiden voimin, mutta tilaisuu-

teen pyydettiin myös esiintyjiä muista organisaatioista kuten Tilastokeskus, KELA, Vero jne. sekä eri 

kuntien rakennusvalvontojen omia ohjelmistotoimittajia kuten CGI, Sito ja Tekla. 

Ketkä toimivat isäntinä: Väestörekisterikeskuksen omat työntekijät. 

Mikä oli tapahtuman budjetti: Koska valtionhallinnossa ei kouluttamisella voi tehdä tulosta, tavoit-

teena oli päästä ns. plus miinus nolla tilanteeseen. Väestörekisterikeskuksessa oli budjetoitu laivasemi-

naariin 1000€, jos seminaarin olisi ilmoittautunut vain 50 henkilöä ja se olisi toteutettu tuolla vähim-

mäisosallistujamäärällä. Osallistujien organisaatioilta perittiin osallistumismaksu, joka kattoi osallistu-

jien risteilykustannukset eli tilavuokrat, ruokailut ja hytit.  

Millaista tunnelmaa tavoiteltiin: Tavoitellaan keskustelevaa, osaavaa ja rentoa tunnelmaa. 

 

Toiminnallisen opinnäytetyön ulkopuolelle jätetiin laivaseminaarin koulutuksellisen ohjelman varsi-

naisesta ohjelmasisällöstä, luennoista ja seminaarin pääteemasta päättäminen, sillä se tehtiin yhteis-

työssä projektiin osallistuvan Väestörekisterikeskuksen oman henkilökunnan kanssa. Yhteistyön puit-

teissa varmistettiin, että aikataulutus ym. vastaavat käytännön järjestelyt toimivat kokonaisuutena yh-

teen. Tämä toimi myös erittäin hyvin yhteen rakennus- ja huoneistotiimin kanssa. 

 

 

7.2 Käytetyt tiedonhankintamenetelmät ja aineiston keruu 

 

Kvantitatiivista tutkimusta käytetiin tämän toiminnallisen opinnäytetyön palautekyselyä koskevan tut-

kimuksen tiedonhankintamenetelmänä. Palautekysely toteutettiin suhteellisen pienimuotoisena ja sen 

painoarvo verrattuna toiminnalliseen osuuteen ja laivaseminaarin järjestämisen ohjeistukseen on pie-

nempi. Tämän opinnäytetyön kvantitatiivisen tutkimuksen palautekyselyn aineisto kerättiin sähköistä 
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Questback-kyselyä hyväksi käyttäen. Kysely lähetettiin laivaseminaarin päättymisen jälkeen sähköpos-

titse kaikille osallistujille. 

 

 

7.3 Palautekyselyn tulokset 

 

Laivaseminaariin 2018 osallistui 11 Väestörekisterikeskuksen kouluttajaa, 4 Tilastokeskuksen ja Vero-

hallinnon kouluttajaa sekä 128 kuntien ja maistraattien osallistujaa. Lisäksi Väestörekisterikeskuksen 

ylijohtaja ja Valtiovarainministeriön edustaja kävivät esittämässä oman puheenvuoronsa, ensimmäi-

senä seminaaripäivänä jo ennen laivan satamasta lähtöä. Yhteensä laivaseminaariin osallistui 145 hen-

kilöä. Heistä 128 osallistujalle lähetettiin palautekysely sähköpostilla ja siihen heistä vastasi 83 henki-

löä. Osallistujille lähetettiin kyseinen palautekysely samana päivänä, kun seminaari päättyi ja heillä oli 

kolme viikkoa aikaa vastata kyselyyn. Palautekyselyn vastausprosentiksi muodostui näin 64,8 prosent-

tia, joka on hyvä vastausprosentti.  

 

Kyselyn reliabiliteetti eli luotettavuus on hyvä, sillä laivaseminaarin osallistujilta saadut vastaukset oli-

vat yhdenmukaisia, mittaustulokset ovat toistettavissa ja otoskoko oli tarpeeksi suuri. Kyselytutkimuk-

sen validiteetti eli pätevyys toteutui myös hyvin, koska tutkimus mittasi juuri sitä, mitä sen oli tarkoi-

tuskin mitata eli kyselyn avulla saatiin vastauksia kysyttyihin aiheisiin. Lisäksi vastausprosentti oli 

hyvä, otos oli edustava sekä perusjoukoksi oli tarkkaan määritelty laivaseminaarin osallistujat eli 

maistraattien ja kuntien työkseen kiinteistö-, rakennus- ja huoneistotietoja käsittelevät henkilöt. 

 

 

7.3.1 Strukturoidut kysymykset 

 

Kyselyssä oli kaksikymmentä strukturoitua kysymystä, jotta osallistujien oli mahdollista antaa pa-

lautetta laivaseminaarin oleellisiksi katsotuista asioista. Osallistujia pyydettiin pääasiassa arvioimaan 

laivaseminaaria neliportaisella asteikolla (Täysin samaa mieltä, Osittain samaa mieltä, Osittain eri 

mieltä, Täysin eri mieltä). 
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1. Miten osallistuit seminaariin? 

Kyselyyn vastasi 83 henkilöä, joista Vaasa-museokäyntiin Tukholmassa osallistui 37 seminaarin osal-

listujista. Yhteensä laivaseminaariin osallistui 145 henkilöä. Heistä 128 osallistujalle lähetettiin palau-

tekysely sähköpostilla ja siihen heistä vastasi 83 henkilöä. Palautekyselyn vastausprosentiksi muodos-

tui näin 64,8 prosenttia, joka on hyvä vastausprosentti. Tukholman Vaasa-museokäyntiin osallistui 37 

laivaseminaarin osallistujaa, joilta kysyttiin seuraavat kolme kysymystä ja niihin vastaus saatiin 26 

heistä. Palautekyselyn vastausprosentiksi Vaasa-museokäynnin osalta muodostui näin ollen 70,27 pro-

senttia, joka on erittäin hyvä vastausprosentti. 

 

2. Ole hyvä ja anna mielipiteesi seuraaviin väittämiin 

Osallistujia pyydettiin ottamaan kantaa, seuraaviin seitsemään kysymykseen. Pidin seminaarin sisältöä 

hyödyllisenä, kysymykseen saatiin keskiarvoksi 3,49. Seminaarin ilmapiiri oli hyvä, kysymyksen kes-

kiarvo oli 3,86. Esitysten pitäjien asiantuntemus oli riittävä, keskiarvoksi kysymykseen saatiin 3,58. 

Esitysten pitäjät suoriutuivat hyvin tehtävästään, kysymykseen saatiin keskiarvoksi 3,53. Vuorovaiku-

tus seminaarissa oli riittävää, kysymyksen keskiarvo oli 3,43. Yleiset käytännönjärjestelyt oli hoidettu 

hyvin, keskiarvoksi kysymykseen saatiin 3,64. Yleisarvioni seminaarista oli hyvä, kysymykseen saa-

tiin keskiarvoksi 3,60. Johtopäätöksenä ja yhteenvetona tästä voidaan todeta, että seminaarin sisältöä 

pidettiin hyödyllisenä ja seminaarin ilmapiiriä hyvänä. Esitysten pitäjien asiantuntemus oli osallistu-

jien mielestä riittävä ja esitysten pitäjät suoriutuivat hyvin tehtävästään. Vuorovaikutus seminaarissa 

koettiin riittäväksi ja yleiset käytännönjärjestelyt oli seminaarissa hoidettu hyvin ja samoin osallistu-

jien yleisarvio seminaarista todettiin hyväksi. Alempana tarkempi selvitys siitä, miten nämä tulokset 

muodostuivat. 

 

3. Pidin seminaarin sisältöä hyödyllisenä 

Koska tästä kysymyksestä osittain samaa mieltä ja täysin samaa mieltä osallistujista oli yhteensä 95,1 

prosenttia ja täysin eri mieltä tai osittain eri mieltä yhteensä vain 4,8 prosenttia. Johtopäätöksenä voi-

daan todeta, että suurin osa eli 95,1 prosenttia osallistujista piti seminaarin sisältöä hyödyllisenä. 

 

4. Seminaarin ilmapiiri oli hyvä 

Koska tästä kysymyksestä osittain samaa mieltä ja täysin samaa mieltä osallistujista oli yhteensä 96,4 

prosenttia ja täysin eri mieltä tai osittain eri mieltä yhteensä vain 3,6 prosenttia. Johtopäätöksenä voi-

daan todeta, että suurin osa eli 96,4 prosenttia osallistujista piti seminaarin ilmapiiriä hyvänä. 
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5. Esitysten pitäjien asiantuntemus oli riittävä 

Koska tästä kysymyksestä osittain samaa mieltä ja täysin samaa mieltä osallistujista oli yhteensä 95,2 

prosenttia ja täysin eri mieltä tai osittain eri mieltä yhteensä vain 4,8 prosenttia. Johtopäätöksenä voi-

daan todeta, että suurin osa eli 95,2 prosenttia osallistujista piti seminaarin esitysten pitäjien asiantun-

temusta riittävänä. 

 

6. Esitysten pitäjät suoriutuivat hyvin tehtävästään 

Koska tästä kysymyksestä osittain samaa mieltä ja täysin samaa mieltä osallistujista oli yhteensä 93,9 

prosenttia ja täysin eri mieltä tai osittain eri mieltä yhteensä vain 6 prosenttia. Johtopäätöksenä voidaan 

todeta, että suurin osa eli 93,9 prosenttia osallistujista ajatteli seminaarin esitysten pitäjien suoriutu-

neen hyvin tehtävästään. 

 

7. Vuorovaikutus seminaarissa oli riittävää 

Koska tästä kysymyksestä osittain samaa mieltä ja täysin samaa mieltä osallistujista oli yhteensä 91,5 

prosenttia ja täysin eri mieltä tai osittain eri mieltä yhteensä vain 8,4 prosenttia. Johtopäätöksenä voi-

daan todeta, että suurin osa eli 91,5 prosenttia osallistujista piti vuorovaikutusta seminaarissa riittä-

vänä. 

 

8. Yleiset käytännönjärjestelyt oli hoidettu hyvin 

Koska tästä kysymyksestä osittain samaa mieltä ja täysin samaa mieltä osallistujista oli yhteensä 91,6 

prosenttia ja täysin eri mieltä tai osittain eri mieltä yhteensä vain 8,4 prosenttia. Johtopäätöksenä voi-

daan todeta, että suurin osa eli 91,6 prosenttia osallistujista arvioi yleisten käytännönjärjestelyiden hoi-

tuneen hyvin. 

 

9. Yleisarvioni seminaarista oli hyvä 

Koska tästä kysymyksestä osittain samaa mieltä ja täysin samaa mieltä osallistujista oli yhteensä 94 

prosenttia ja täysin eri mieltä tai osittain eri mieltä yhteensä vain 6 prosenttia. Johtopäätöksenä voidaan 

todeta, että suurimman osan eli 94 prosentin osallistujista yleisarvio seminaarista oli hyvä. 

 

10. Ole hyvä ja anna mielipiteesi seuraaviin laivaseminaarin työpajoja koskeviin väittämiin 

Laivaseminaarin aikana järjestettiin työpajoja, joita osallistujia pyydettiin myös arvioimaan. Työsken-

tely työpajoissa sopii työskentelytapana hyvin laivaseminaariin, kysymykseen saatiin keskiarvoksi 

3,36. Työpajojen vetäjät suoriutuivat hyvin tehtävästään, kysymyksen keskiarvo oli 3,17. Työskentely 
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työpajoissa oli mielenkiintoista, keskiarvoksi kysymykseen saatiin 3,46. Yleisarvioni työpajojen toteu-

tuksesta oli hyvä, kysymykseen saatiin keskiarvoksi 3,17. Alempana tarkempi selvitys siitä, miten 

nämä tulokset muodostuivat. Johtopäätöksenä ja yhteenvetona tästä voidaan todeta, että työskentely 

työpajoissa sopii työskentelytapana hyvin laivaseminaariin ja että työskentely työpajoissa oli mielen-

kiintoista. Työpajojen vetäjät suoriutuivat osallistujien mielestä hyvin tehtävästään ja osallistujien 

yleisarvio työpajojen toteutuksesta todettiin hyväksi. Alempana tarkempi selvitys siitä, miten nämä tu-

lokset muodostuivat. 

 

11. Työskentely työpajoissa sopii työskentelytapana hyvin laivaseminaariin 

Koska tästä kysymyksestä osittain samaa mieltä ja täysin samaa mieltä osallistujista oli yhteensä 89,2 

prosenttia ja täysin eri mieltä tai osittain eri mieltä yhteensä vain 10,8 prosenttia. Johtopäätöksenä voi-

daan todeta, että suurin osa eli 89,2 prosenttia osallistujista arvioi työskentelyn työpajoissa sopivan hy-

vin työskentelytapana laivaseminaariin. 

 

12. Työpajojen vetäjät suoriutuivat hyvin tehtävästään 

Koska tästä kysymyksestä osittain samaa mieltä ja täysin samaa mieltä osallistujista oli yhteensä 78,3 

prosenttia ja täysin eri mieltä tai osittain eri mieltä yhteensä vain 21,7 prosenttia. Johtopäätöksenä voi-

daan todeta, että suurin osa eli 78,3 prosenttia osallistujista ajatteli työpajojen vetäjien suoriutuneen 

hyvin tehtävästään. 

 

13. Työskentely työpajoissa oli mielenkiintoista 

Koska tästä kysymyksestä osittain samaa mieltä ja täysin samaa mieltä osallistujista oli yhteensä 94 

prosenttia ja täysin eri mieltä tai osittain eri mieltä yhteensä vain 6 prosenttia. Johtopäätöksenä voidaan 

todeta, että suurin osa eli 94 prosenttia osallistujista arvioi työskentelyn työpajoissa olleen mielenkiin-

toista. 

 

14. Yleisarvioni työpajojen toteutuksesta oli hyvä 

Koska tästä kysymyksestä osittain samaa mieltä ja täysin samaa mieltä osallistujista oli yhteensä 79,6 

prosenttia ja täysin eri mieltä tai osittain eri mieltä yhteensä vain 20,5 prosenttia. Johtopäätöksenä voi-

daan todeta, että suurin osa eli 79,6 prosenttia osallistujista arvioi työskentelyn työpajoissa sopivan hy-

vin työskentelytapana laivaseminaariin. 
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15. Kiinnostavinta minulle tässä laivaseminaarissa oli? 

Osallistujia pyydettiin vastaamaan, mikä hänelle oli kiinnostavinta seminaarissa. Informaatio raken-

nusluokitusuudistuksesta, kysymykseen saatiin prosenttiarvoksi 15,7. Informaatio kiinteistöverotuk-

sesta, kysymyksen prosenttiarvo oli 13,3. Informaatio maistraattien ja Väestörekisterikeskuksen yhdis-

tymisestä 2020, prosenttiarvoksi kysymykseen saatiin 7,2. Työpajat, kysymykseen saatiin prosenttiar-

voksi 12,0. Ratkaisuklinikka, kysymyksen prosenttiarvo oli 2,4. Tutustumiskäynti Vasa-museossa, 

prosenttiarvoksi kysymykseen saatiin 0. Verkostoituminen, kysymykseen saatiin prosenttiarvoksi 9,6. 

Kaikki, kysymyksen prosenttiarvo oli 39,8. Suurin osa vastaajista oli arvioinut, että kaikki laivasemi-

naarissa oli kiinnostavinta. Seuraavaksi eniten kannatusta olivat saaneet vaihtoehdot informaatio ra-

kennusluokitusuudistuksesta, informaatio kiinteistöverotuksesta, työpajat, verkostoituminen sekä in-

formaatio maistraattien ja Väestörekisterikeskuksen yhdistymisestä 2020. Vähiten kannatusta saivat 

vaihtoehdot ratkaisuklinikka ja tutustumiskäynti Vasa-museossa. Johtopäätöksenä tästä voidaan vetää, 

että pääteemoiksi laivaseminaarissa oli valittu oikeita aiheita, jotka kiinnostivat osallistujia. 

 

16. Miten jatkossa haluaisit ensisijaisesti osallistua Väestörekisterikeskuksen järjestämiin tilai-

suuksiin? 

Osallistujia pyydettiin ottamaan kantaa seuraaviin kolmeen vaihtoehtoon siitä, miten jatkossa hän halu-

aisi ensisijaisesti osallistua Väestörekisterikeskuksen järjestämiin tilaisuuksiin?  Seuraisin tilaisuutta 

virtuaalisesti suorana lähetyksenä, kysymykseen saatiin prosenttiarvoksi 7,2. Katsoisin tallenteen tilai-

suudesta jälkikäteen videoitse, kysymyksen prosenttiarvo oli 6,0. Osallistuisin tilaisuuteen paikan 

päällä, prosenttiarvoksi kysymykseen saatiin 86,7. Johtopäätöksenä tästä voidaan vetää, että suurin osa 

86,7 prosenttia haluaa osallistua jatkossa paikan päällä organisaatiomme järjestämiin tilaisuuksiin. 

Kannatusta löytyy myös osallistumiselle virtuaalisesti suoriin lähetyksiin 7,2 prosentin edestä ja tilai-

suuksien jälkeen videotallenteita katsoisi 6 prosenttia seuraajista. Toisin sanoen tilaisuuksiin haluttai-

siin tulla jatkossa paikan päälle mutta jos on mahdollista, kannattaa tarjota mahdollisuus osallistua ti-

laisuuteen myös virtuaalisesti joko suorana tai jälkikäteen. 

 

17. Ole hyvä ja anna mielipiteesi seuraaviin väittämiin tutustumiskäynnistä Vasa-museossa 

Tukholman Vaasa-museokäyntiin osallistui 37 laivaseminaarin osallistujaa, joilta kysyttiin tämä kysy-

mys ja tähän vastaus saatiin 26 heistä. Palautekyselyn vastausprosentiksi Vaasa-museokäynnin osalta 

muodostui näin ollen 70,27 prosenttia, joka on erittäin hyvä vastausprosentti. Tutustumiskäynnin 

kohde oli kiinnostava, kysymykseen saatiin keskiarvoksi 3,96. Käytännön järjestelyt tutustumiskäyn-

nillä oli hoidettu hyvin, kysymyksen keskiarvo oli 3,96. Yleisarvioni tutustumiskäynnistä oli hyvä, 
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keskiarvoksi kysymykseen saatiin 3,96. Alempana tarkempi selvitys siitä, miten nämä tulokset muo-

dostuivat. 

 

18. Tutustumiskäynnin kohde oli kiinnostava 

Tukholman Vaasa-museokäyntiin osallistui 37 laivaseminaarin osallistujaa, joilta kysyttiin tämä kysy-

mys ja tähän vastaus saatiin 26 heistä. Koska tästä kysymyksestä osittain samaa mieltä ja täysin samaa 

mieltä osallistujista oli yhteensä 100 prosenttia ja täysin eri mieltä tai osittain eri mieltä yhteensä 0 pro-

senttia. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että tämänkaltainen tutustumiskäynti sopii laivaseminaariin. 

Osallistujat ehdottivat myös muita kohteita, joten valinnanvaraa onnistuneille vierailukäynneille löytyy 

kyllä jatkossakin. 

 

19. Käytännön järjestelyt tutustumiskäynnillä oli hoidettu hyvin 

Tukholman Vaasa-museokäyntiin osallistui 37 laivaseminaarin osallistujaa, joilta kysyttiin tämä kysy-

mys ja tähän vastaus saatiin 26 heistä. Koska tästä kysymyksestä osittain samaa mieltä ja täysin samaa 

mieltä osallistujista oli yhteensä 100 prosenttia ja täysin eri mieltä tai osittain eri mieltä yhteensä 0 pro-

senttia. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että kaikki eli 100 prosenttia tutustumiskäynnille osallistujista 

arvioivat käytännön järjestelyiden hoituneen siellä hyvin. 

 

20. Yleisarvioni tutustumiskäynnistä oli hyvä 

Tukholman Vaasa-museokäyntiin osallistui 37 laivaseminaarin osallistujaa, joilta kysyttiin tämä kysy-

mys ja tähän vastaus saatiin 26 heistä. Koska tästä kysymyksestä osittain samaa mieltä ja täysin samaa 

mieltä osallistujista oli yhteensä 100 prosenttia ja täysin eri mieltä tai osittain eri mieltä yhteensä 0 pro-

senttia. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että kaikkien eli 100 prosenttia tutustumiskäynnille osallistu-

neista yleisarvio tutustumiskäynnistä oli hyvä.   

 

 

7.3.2 Avoimet kysymykset 

 

Kyselyssä oli myös neljä avointa kysymystä, jotta osallistujien oli mahdollista antaa palautetta sellai-

sista asioista, mitkä muuten olisivat saattaneet jäädä huomioimatta. Olen jäljempänä koonnut ja tiivis-

tänyt kommentit kuvaamaan eri osa-alueita, joissa asiakkaat esittivät toiveita tai kommentoivat ruokai-

luja sekä antoivat joko vahvistavaa- tai rakentavaa palautetta laivaseminaarista. 
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21. Seuraavan laivaseminaarin pääteemana toivoisin olevan? 

Seuraavan laivaseminaarin pääteemoiksi toivottiin seuraavanlaisia aiheita. Mitä rakennustietoihin liit-

tyviä muutoksia ja uudistuksia on tulossa sekä muut juuri sillä hetkellä ajankohtaiset aiheet, olivat pää-

teemoiksi eniten kannatusta saaneet ehdotukset. Lisäksi toivottiin tilannekatsauksia pysyvän huoneis-

totunnuksen osalta (PHT), RYHTI-hankkeesta ja ASREK-hankkeesta sekä miten laivaseminaarin 2018 

asiat ovat edenneet, tulleet käyttöön ja toimineet. Toivottiin myös infoa hoivakotien asuinhuoneistoista 

sekä siitä, miten- ja mitkä rakennustiedot välittyvät ja infoa kuntien ilmoittamien rakennustietojen tär-

keydestä sekä oikeellisuudesta. Todettiin myös että, kaikki tieto on tarpeellista ja työpajatyyppinen on-

gelmanratkaisu oli äärettömän tehokas, sellaisia toivottiin lisää. Näiden ehdotusten joukosta löytyvät 

varmasti hyvät pääteemat, seuraavaa laivaseminaaria ajatellen. 

 

22. Toivoisin seuraavaan laivaseminaarin esiintyjäksi, ohjelmanumeroksi tai vetonaulaksi? 

Seuraavaan laivaseminaarin esiintyjäksi, ohjelmanumeroksi tai vetonaulaksi tuli seuraavanlaisia ehdo-

tuksia. Toivottiin asiantuntijapuheenvuoroja valtiovarainministeriöstä, maanmittauslaitokselta, tilasto-

keskuksesta, verohallinnolta, kuntaliitosta, kuntien ohjelmistotoimittajilta, Lupapisteen edustajalta, 

Digi- ja väestötietoviraston asiantuntijoilta sekä asiakaspuheenvuoroja eri kunnista. Toivottiin myös 

Digi- ja väestötietoviraston lakiasiantuntijan Juha Lempinen esityksiä. Pelastuslaitokselta toivottiin 

myös esitystä siitä, mitä järjestelmiä he käyttävät ja ongelmista niissä sekä infoa heidän kehitystarpeis-

taan. Näiden ehdotusten joukosta löytyvät varmasti hyvät esiintyjät, ohjelmanumerot ja vetonaulat, 

seuraavaakin laivaseminaaria ajatellen. 

 

23. Seuraavan laivaseminaarin tutustumiskohteena Tukholmassa toivoisin olevan? 

Seuraavan laivaseminaarin tutustumiskohteita Tukholmassa toivottiin seuraavasti. Eniten kannatusta 

sai opastettu kierros kävellen Tukholman vanhassa kaupungissa ja että samassa yhteydessä olisi mah-

dollista käydä shoppailemassa. Erilaiset museot, galleriat ja kaupunkikohteet saivat myös kannatusta 

kuten National-museet, Nordiska museet, Tekniska Museet, Mall of Scandinavia sekä Tukholman kau-

pungintalo ja Kuninkaan linna. Näiden joukosta löytyy varmasti hyvä tutustumiskohde, seuraavaa lai-

vaseminaaria ajatellen. Abba-museo ei ole enää varteen otettava vaihtoehto, sillä vuoden 2016 laivase-

minaarissa järjestettiin tutustumiskäynti juuri sinne. Todettiin myös, että kaikki eivät koe lainkaan tar-

vetta tutustumiskohteille. Siksi on hyvä, että myös jatkossa tutustumiskäynti on vapaaehtoinen ja lisä-

maksullinen palvelu. 
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24. Voit halutessasi antaa avointa palautetta laivaseminaarista. 

Olen seuraavana koonnut ja tiivistänyt kommentit kuvaamaan avointa palautetta, joissa asiakkaat esit-

tivät toiveita tai kommentoivat ruokailuja sekä antoivat joko vahvistavaa- tai rakentavaa palautetta lai-

vaseminaarista. Lisäksi annettiin vahvistavaa- tai rakentavaa palautetta työpajoista sekä esitettiin toi-

veita työpajatyöskentelylle. 

 

Vahvistavana palautteena laivaseminaariin osallistuneet totesivat, että seminaariin oli mielenkiintoinen 

ja innostava tapahtuma, joka oli hyvin järjestetty ja aikataulutettu ja puheenvuorot olivat olleet hyviä ja 

informatiivisia. Laivaseminaari osallistujat olivat todella tyytyväisiä seminaariin myös kokonaisuu-

tena, sillä he saivat paljon uutta tietoa siitä, mitä uudistuksia oli tulossa ja siksi niitä toivottiin myös 

lisää. Erityisesti työpajat olivat olleet hyviä uuden tiedon lähteitä siihen, miten muissa kunnissa toimi-

taan. Kiitosta annettiin niin kouluttajille kuin kaikille järjestäjille ja erityisesti hyvistä matkajärjeste-

lyistä. Väestörekisterikeskuksen henkilökunta kehuttiin myös osaavaksi ja rennoksi. Verkostoitumista, 

joka tapahtuu tällaisessa suljetussa ympäristössä kuten laivalla, pidettiin myös yhtenä laivaseminaarien 

tärkeimmistä anneista. Osallistujien mielestä oli ollut hienoa päästä keskustelemaan ja kuulemaan mie-

lipiteitä ja ideoita toisten samojen asioiden kanssa painivien henkilöiden kanssa. Todettiin myös että, 

käynti Vaasa-museossa oli ollut hyvä vastapainottamassa suhdetta muuhun ohjelmaan nähden. Nämä 

kaikki ovat asioita, joita kannattaa jatkaa ja edelleen vahvistaa, tulevia laivaseminaareja ajatellen. 

 

Rakentavana palautteena oli osalle osallistujista esitysten jälkeen oli jäänyt vielä mieleen paljon avoi-

mia kysymyksiä ja ongelmia. Näitä ongelmia ja huolia ja osittain ratkaisujakin oli päästy kyllä pohti-

maan työpajoissa. He olisivat toivoneet syventävämpää tietoa sekä halunneet kuulla enemmän suoria 

ratkaisuja ja valmiiksi mietittyjä kokonaisuuksia esiintyjiltä ja myös ohjelmistotoimittajilta. Nämä ovat 

asioita, joita kannattaa etukäteen pohtia, tulevia laivaseminaareja ajatellen. 
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Esitettyjen toiveiden osalta toivottiin verohallintoa ja Tilastokeskusta yhteistyöhön järjestämään yh-

teistä laivaseminaaria. Yhteistyön lisääminen valtionhallinnon ja kuntakentän eri toimijoiden välille 

nähtiin tarpeellisena ja tärkeänä. Toivottiin myös Evoltan (lupapiste) edustajaa paikalle. Toivottiin 

myös ensikertalaisten huomioimista niin, että avattaisiin Väestörekisterikeskuksen oma ammattislangi 

ja - ilmaisut. Nämä ovat erittäin kannatettava ajatuksia, tulevia laivaseminaareja ajatellen. 

 

Ruoasta todettiin, että ruoka oli ollut erinomaista ja sitä oli ollut riittävästi. Buffet ateriointi sopii hyvin 

laivalla toteutettavaksi, kun kyseessä on suuri määrä osallistujia.  Lounaille ja illallisille toivottiin, että 

Väestörekisterikeskuksen asiantuntijat jaettaisiin jatkossa eri pöytiin jututtamaan osallistujia. Tämä on 

erittäin kannatettava ajatus ja sitä pyrittiin toteuttamaan jo tässä laivaseminaarissa. Tulevia seminaareja 

ajatellen, oman organisaation osallistujille täytyy jatkossa korostaa tätä asiaa. 

 

Työpajoihin liittyen oli annettu seuraavanlaista vahvistavaa avointa palautetta. Osallistujien mielestä 

laivaseminaarissa oli hyvä anti ja erityisesti työpajoissa, keskustelut ja pohdinnat muiden kuntien ja 

maistraatin työntekijöiden kanssa olivat antoisia ja mielenkiintoisia. Heidän mielestään työpajatyös-

kentely oli hienosti järjestetty ja se oli mielenkiintoista ja antoisaa. Osallistujien mielestä työpajoissa 

pääsi sopivan kokoisissa ryhmissä pohtimaan asioita kollegoiden ja eri organisaatioiden kanssa ja sai 

paljon tietoa, miten muut organisaatiot asioita tekevät. Työpajatyöskentely oli osallistujien mielestä 

hyvä menetelmä, kun ei pelkästään tarvinnut kuunnella vaan pääsi itse osallistumaan. Samalla tutustui 

uusiin ihmisiin ja kuuli heidän näkemyksiään ja kokemuksiaan. Osallistujien mielestä vetäjät pitivät 

hyvin kiinni asetetuista aikarajoista, jolloin kaikki asiat saatiin hyvin käsiteltyä. Työpajoissa vuorovai-

kutus muiden kuntien ja kaupunkien välillä mahdollistui hienosti. Nämä kaikki ovat hyviä asioita, joita 

kannattaa jatkaa ja edelleen vahvistaa, tulevia laivaseminaareja ajatellen. Jatkossa työpajatyöskentely 

kannattaa sisällyttää osana laivaseminaarin ohjelmaan, mutta sen osuutta ja painoarvoa muuhun ohjel-

maan verrattuna kannattaa mielestäni hieman vähentää. 
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Työpajoihin liittyen oli annettu seuraavanlaista rakentavaa avointa palautetta. Työpajatyöskentelyssä 

osan mielestä eri aihealueet oli sullottu liian täyteen pohdittavia aiheita ja saman aihealueen eri pöy-

dissä käsiteltiin usein samoja asioita uudelleen. Pohdittavia aiheita oli liikaa ja aikaa niiden pohtimi-

seen ja keskusteluun sekä toisten tekemien muistiinpanojen läpikäymiseen ja kommentoimiseen, jäi 

liian vähän. Kolmesta eri aihealueesta sai eniten irti siitä aiheesta, mihin työpajaan henkilö oli sijoi-

tettu. Muiden työpajojen anti jäi liian vähäiseksi, kun pikainen käynti kahdessa muussa työpajassa ei 

antanut kaikille sitä, mitä oli toivottu. Osan mielestä pisteitä, joissa kierrettiin, oli ollut liian paljon. 

Kuuluvuusongelma hankaloitti myös työryhmätyöskentelyä, kun ryhmien pöydät olivat liian lähellä 

toisiaan eikä tahtonut liiallisen äänien voimakkuuden tason takia kuulla kaikkien puhetta. Yhteenveto 

asioista jäi varsin sekavaksi, eikä kirjurin käsialastakaan tahtonut saada aina selvää. Nämä ovat asioita, 

joita kannattaa etukäteen pohtia, tulevia laivaseminaareja ja tulevia työpajoja ajatellen. Tässä nimen-

omaisessa laivaseminaarissa työpajatyöskentely oli suunniteltu toteutettavaksi juuri niin, että ensim-

mäisen aiheen käsittelylle oli varattu eniten aikaa. Sen jälkeen siirryttäessä seuraavaan ryhmään ja seu-

raavaan aiheeseen, sinne jääneen kirjurin oli tarkoitus esitellä uudelle tulevalle ryhmälle edellisen ryh-

män löytämät tulokset ja oli tarkoituksenmukaista, että aikaa oli vähemmän käytettävissä uusien asioi-

den esille tuomiseksi. Sen jälkeen siirryttäessä seuraavaan ryhmään ja kolmanteen aiheeseen, aikaa oli 

vähiten käytettävissä, koska todennäköisesti kaksi edellistä ryhmää oli jo löytänyt kaikki oleelliset 

asiat ja uusien asioiden löytäminen oli haastavaa. Koska laivalla työpajojen järjestämisessä käytettä-

vissä olevat tilat ovat rajalliset, aiheutti se harmillisia kuuluvuusongelmia, kun kaksi ryhmää jouduttiin 

aina sijoittaa vierekkäin samaan ryhmätyötilaan. Yhteenveto työpajoista tehtiin kyllä jälkikäteen, se 

myös julkaistiin jälkikäteen organisaation nettisivuilla ja se oli kaikille osallistujille ladattavissa ja tal-

lennettavissa heidän omaan käyttöönsä. 

 

Työpajatyöskentelylle esitetyt toiveet 

Työpajoihin liittyen oli esitetty seuraavanlaista toiveita. Ryhmätyöskentelyä oli heistä osan mielestä 

jopa liikaakin ja toisena seminaaripäivänä he olisivat toivoneet muutakin kuin työpajoja. Työpajoissa 

pitäisi olla kaikille ryhmille omat kirjurit järjestäjien puolesta, sillä näin myös kaikki tällä kertaa osal-

listujista ryhmiin valitut kirjurit pääsisivät kiertämään muun ryhmän mukana. Työryhmien työskente-

lyjä pitäisi järjestäjän puolesta olla ohjaamassa myös fasilitoijat, joka ohjaisivat ryhmän toimintaa. 

Nämä ovat erittäin kannatettava ajatuksia, tulevissa laivaseminaareissa järjestettäviä työpajoja ajatel-

len. 
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7.4 Käytännön toimintaohjeet 

 

On useita asioita, joita on tärkeää miettiä, päättää sekä toteuttaa ennen laivaseminaaria, sen aikana ja 

sen jälkeen. Seuraavaa laivaseminaaria järjestettäessä kannattaa jo aluksi miettiä vastauksia seuraaviin 

kysymyksiin: Kenelle se järjestetään, mitä järjestetään, miksi tapahtuma järjestetään (tavoite), millai-

nen tapahtuma järjestetään (sisältö), miten tapahtuma toteutetaan, ketkä toimivat isäntinä, mikä on ta-

pahtuman budjetti ja millaista tunnelmaa tavoitellaan. Aikataulu ja erilaisia käytännön toimenpiteitä, 

joita projektipäällikkönä ja matkanjohtajana kannattaa tehdä ja ottaa huomioon ”Rakennustiedot myö-

tätuulessa” -tyyppistä laivaseminaaria järjestettäessä on koottu käsikirjaksi (LIITE 4).  

 

Laivaseminaarin toteutuksen tavoiteaikataulu etenee seuraavasti. Jo syksyllä kannattaa tehdä päätös 

seuraavana vuonna loppuvuodesta toteutettavan laivaseminaarin järjestämisestä sekä varmistaa, että 

laivaseminaarille saadaan myös varattua rahoitus. Alkuvuodesta kannattaa päättää laivaseminaarille 

sopiva ajankohta sekä ilmoittaa se potentiaalisille asiakkaille, jotta he voivat merkitä ajankohdan hy-

vissä ajoin omiin kalentereihinsa. Alkuvuodesta sovitaan myös matkatoimiston kanssa järjestelyihin 

liittyvistä asioista. Keväällä suunnitellaan omien kollegoiden kanssa laivaseminaarin pääteema, ohjel-

masisältö ja oman organisaation ulkopuoliset luennoitsijat. Lisäksi keväällä suunnitellaan tapahtuman 

imagoon ja sisältöön liittyviä asioita oman organisaation viestintä- ja markkinointihenkilöiden sekä 

mainostoimiston kanssa. 

 

Laivaseminaari järjestetään loppuvuodesta, yleensä marraskuussa. Ennen kesälomien alkamista rekry-

toidaan luennoitsijat ja julkaistaan matkatoimiston ilmoittautumiskysely. Silloin lähetetään myös po-

tentiaalisille asiakkaille jo alustava ohjelma ja alustava aikataulu sekä niiden luennoitsijoiden nimet, 

jotka ovat jo vahvistaneet osallistumisensa. Kesälomien jälkeen syksyllä julkaistaan laivaseminaarin 

tarkka ohjelma ja aikataulu sekä aloitetaan pääasiallinen laivaseminaarin markkinointi ja lähetetään 

tarpeen mukaan 1-2 muistutusviestiä asiasta. Tapahtuman jälkeen osallistuneille lähetetään kiitosviesti 

sekä palautekysely tapahtuman onnistumisesta. Palautekyselyn vastausaika päättyy ennen joulua. 
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7.5 Tavoitteet ja niiden täyttyminen 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli järjestää laadukas laivaseminaari Väestörekisterikeskuksen asiakkaille, 

joita olivat maistraattien ja kuntien työkseen kiinteistö-, rakennus- ja huoneistotietoja käsittelevät hen-

kilöt. Tämä tavoite toteutui. Maistraattien ja kuntien työkseen kiinteistö-, rakennus- ja huoneistotietoja 

käsitteleville henkilöille järjestetty laadukas laivaseminaari oli kaikilta osin onnistunut tapatuma. Pa-

lautekyselyn tulosten perusteella tämä oli myös osallistujien antamista vastauksista helposti todennet-

tavissa. Samaa viestiä kuultiin myös laivaseminaarin aikana osallistujia haastateltaessa. Tämä vahvis-

taa samansuuntaisuudellaan palautekyselyn avulla seminaarista saatua positiivista palautetta.   

 

Laivaseminaari oli tarkoitus järjestää pääasiassa Väestörekisterikeskuksen omien työntekijöiden voi-

min, mutta tilaisuuteen oli tarkoitus pyytää myös esiintyjiä muista organisaatioista. Tämä tavoite toteu-

tui. Laivaseminaari järjestettiin pääosin Väestörekisterikeskuksen omien työntekijöiden voimin. Tilai-

suuteen pyydettiin myös esiintyjiä muista organisaatioista kuten Tilastokeskus, KELA, Vero sekä eri 

kuntien rakennusvalvontojen omia ohjelmistotoimittajia kuten CGI, Sito ja Tekla. Laivaseminaariin 

saatiin myös esiintyjiä ja osallistujia Tilastokeskuksesta, KELA:sta, Verolta, Valtiovarainministeriöstä 

sekä ohjelmistotoimittajien edustajia. 

 

Tämän lisäksi laivaseminaarin jälkeen toteutettiin pienimuotoinen sähköinen palautekysely. Kyselyn 

tavoitteena oli selvittää, millaisena laivaseminaarin osallistujat kokivat tapahtuman. Tämä tavoite to-

teutui joo, mutta kohtalaisen hyvin, sillä kyselyyn vastasi n. 2/3 niistä, joille kysely oli lähetetty. Yh-

teensä laivaseminaariin osallistui 145 henkilöä. Heistä 128 osallistujalle lähetettiin palautekysely säh-

köpostilla ja siihen vastasi 83 henkilöä. 

 

Yhtenä tärkeänä tavoitteena oli myös tuottaa ohjeistus tai laatukäsikirja siitä, kuinka jatkossa noin 2-3 

vuoden välein vastaava laivaseminaari järjestettäisiin laadukkaasti Väestörekisterikeskuksen asiak-

kaille. Tämä laadittu ohjeistus on jatkossa käyttökelpoinen työkalu vastaavanlaisten tilaisuuksien jär-

jestämisessä niin, että järjestelyt ja tarvittavien tehtävien ja toimenpiteiden aikatauluttaminen ja suorit-

taminen helpottuvat tulevina vuosina, eikä tietoa tarvitse etsiä eikä asioita miettiä aina uudelleen. Laa-

tukäsikirjan tuottamisen tavoite siis toteutui. ”Käsikirja laivaseminaarin järjestämiseen Digi- ja väestö-

tietovirastossa” löytyy liitteestä 4. 
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Mahdollisia jatkoseminaareja ajatellen palautekyselyssä kysytään mm. mitä laivaseminaarissa olisi 

voinut tehdä toisin. Nämä vastaukset auttoivat vastaamaan avustaviin tutkimusongelmiin: miten laiva-

seminaarin aikataulu ja sisältö saadaan osallistujia kiinnostavaksi sekä miten ohjelma saadaan vastaa-

maan osallistujien ajankohtaisia kiinnostuksenaiheita. Suunnitellut aikataulut seminaarissa, pitivät to-

dennetusti erittäin hyvin. Yhteensä laivaseminaariin osallistui 145 henkilöä. Heistä 128 osallistujalle 

lähetettiin palautekysely sähköpostilla ja siihen heistä vastasi 83 henkilöä. 

 

Lisäksi ilmoittautumisten yhteydessä oli tarkoitus kerätä sähköpostiosoitteita niiltä, jotka haluavat liit-

tyä Väestörekisterikeskuksen uutiskirjeiden ja tiedotteiden jakelulistoille. Tämä tavoite toteutui ja 

saimme 80 uutta henkilöä organisaatiomme uutiskirjeiden ja tiedotteiden jakelulistoille. 

 

 

7.6 Kehitysehdotukset 

 

Seuraavan laivaseminaarin pääteemoiksi toivottiin seuraavanlaisia aiheita. Mitä rakennustietoihin liit-

tyviä muutoksia ja uudistuksia on tulossa sekä muut juuri sillä hetkellä ajankohtaiset aiheet, olivat pää-

teemoiksi eniten kannatusta saaneet ehdotukset. Lisäksi toivottiin tilannekatsauksia pysyvän huoneis-

totunnuksen osalta (PHT), RYHTI-hankkeesta ja ASREK-hankkeesta sekä miten laivaseminaarin 2018 

asiat ovat edenneet, tulleet käyttöön ja toimineet. Toivottiin myös infoa hoivakotien asuinhuoneistoista 

sekä siitä, miten- ja mitkä rakennustiedot välittyvät ja infoa kuntien ilmoittamien rakennustietojen tär-

keydestä sekä oikeellisuudesta. Todettiin myös että, kaikki tieto on tarpeellista ja työpajatyyppinen on-

gelmanratkaisu oli äärettömän tehokas, sellaisia toivottiin lisää. Näiden ehdotusten joukosta löytyvät 

varmasti hyvät pääteemat, seuraavaa laivaseminaaria ajatellen. 

 

Seuraavaan laivaseminaarin esiintyjäksi, ohjelmanumeroksi tai vetonaulaksi tuli seuraavanlaisia ehdo-

tuksia. Toivottiin asiantuntijapuheenvuoroja valtiovarainministeriöstä, maanmittauslaitokselta, tilasto-

keskuksesta, verohallinnolta, kuntaliitosta, kuntien ohjelmistotoimittajilta, Lupapisteen edustajalta, 

Digi- ja väestötietoviraston asiantuntijoilta sekä asiakaspuheenvuoroja eri kunnista. Toivottiin myös 

Digi- ja väestötietoviraston lakiasiantuntijan Juha Lempisen esityksiä. Pelastuslaitokselta toivottiin 
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myös esitystä siitä, mitä järjestelmiä he käyttävät ja ongelmista niissä sekä infoa heidän kehitystarpeis-

taan. Näiden ehdotusten joukosta löytyvät varmasti hyvät esiintyjät, ohjelmanumerot ja vetonaulat, 

seuraavaa laivaseminaaria ajatellen. 

Seuraavan laivaseminaarin tutustumiskohteita Tukholmassa toivottiin seuraavasti. Eniten kannatusta 

sai opastettu kierros kävellen Tukholman vanhassa kaupungissa ja että samassa yhteydessä olisi mah-

dollista käydä shoppailemassa. Erilaiset museot, galleriat ja kaupunkikohteet saivat myös kannatusta 

kuten National-museet, Nordiska museet, Tekniska Museet, Mall of Scandinavia sekä Tukholman kau-

pungintalo ja Kuninkaan linna. Näiden joukosta löytyy varmasti hyvä tutustumiskohde, seuraavaa lai-

vaseminaaria ajatellen. Todettiin myös, että kaikki eivät koe lainkaan tarvetta tutustumiskohteille. 

Siksi on hyvä, että myös jatkossa tutustumiskäynti on vapaaehtoinen ja lisämaksullinen palvelu. 

 

Laivaseminaariin osallistuneet totesivat, että seminaariin oli mielenkiintoinen ja innostava tapahtuma, 

joka oli hyvin järjestetty ja aikataulutettu ja puheenvuorot olivat hyviä ja informatiivisia. Laivasemi-

naarin osallistujat olivat todella tyytyväisiä seminaariin myös kokonaisuutena, sillä he saivat paljon 

uutta tietoa siitä, millaisia uudistuksia oli tulossa ja siksi niitä toivottiin myös lisää. Verkostoitumista, 

joka tapahtuu tällaisessa suljetussa ympäristössä kuten laivalla, pidettiin myös yhtenä laivaseminaarien 

tärkeimmistä anneista. Osallistujien mielestä oli ollut hienoa päästä keskustelemaan ja kuulemaan mie-

lipiteitä ja ideoita toisten samojen asioiden kanssa painivien henkilöiden kanssa. Nämä kaikki ovat asi-

oita, joita kannattaa jatkaa ja edelleen vahvistaa tulevia laivaseminaareja ajatellen.  

 

Vastaajat olisivat toivoneet syventävämpää tietoa sekä halunneet kuulla enemmän suoria ratkaisuja ja 

valmiiksi mietittyjä kokonaisuuksia esiintyjiltä ja myös ohjelmistotoimittajilta. Nämä ovat asioita, joita 

kannattaa etukäteen pohtia, tulevia laivaseminaareja ajatellen. Nykyiset ohjelmistotoimittajat ovat 

CGI, Sitowise, Trimble, Esri ja Consilia. Toivottiin verohallintoa ja Tilastokeskusta yhteistyöhön jär-

jestämään yhteistä laivaseminaaria. Yhteistyön lisääminen valtionhallinnon ja kuntakentän eri toimijoi-

den välille nähtiin tarpeellisena ja tärkeänä. Toivottiin myös Evoltan (lupapiste) edustajaa paikalle. 

Toivottiin myös ensikertalaisten huomioimista niin, että avattaisiin VRK:n oma ammattislangi ja - il-

maisut. Nämä ovat erittäin kannatettava ajatuksia, tulevia laivaseminaareja ajatellen. 

 

Buffet ateriointi sopii hyvin laivalla toteutettavaksi, kun kyseessä on suuri määrä osallistujia.  Lou-

naille ja illallisille toivottiin, että Väestörekisterikeskuksen asiantuntijat jaettaisiin jatkossa eri pöytiin 
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jututtamaan osallistujia. Tämä on erittäin kannatettava ajatus ja sitä pyrittiin toteuttamaan jo tässä lai-

vaseminaarissa. 

 

Jatkossa työpajatyöskentely kannattaa sisällyttää osana laivaseminaarin ohjelmaan, mutta sen osuutta 

ja painoarvoa muuhun ohjelmaan verrattuna kannattaa mielestäni hieman vähentää. Työpajoissa pitäisi 

olla kaikille ryhmille omat kirjurit järjestäjien puolesta, sillä näin myös kaikki tällä kertaa osallistujista 

ryhmiin valitut kirjurit pääsisivät kiertämään muun ryhmän mukana. Työryhmien työskentelyjä pitäisi 

järjestäjän puolesta olla ohjaamassa myös fasilitoijat, jotka ohjaisivat ryhmän toimintaa. Työpajoista 

tehtiin yhteenveto jälkikäteen, se myös julkaistiin organisaation nettisivuilla ja se oli kaikille osallistu-

jille ladattavissa ja tallennettavissa heidän omaan käyttöönsä. Tämä kannattaa kertoa osallistujille en-

nen työpajatyöskentelyä, jotta he tietävät saavansa yhteenvedon kätevästi nettisivuilta itselleen. 

 

Laivaseminaarissa 2018 oli käytössä myös Menti-viestiseinä, jonka kautta osallistujat pystyivät hel-

posti kysymään ja kommentoimaan esityksiä seminaarin aikana. Viestiseinä toimii sekä tietokoneella 

että mobiililaitteilla. Tämä lisäsi huomattavasti osallistujien ja esittäjien vuorovaikutusta seminaarin 

aikana. Menti-viestiseinää kannattaa käyttää, myös kun järjestetään tulevia laivaseminaareja. Raken-

nustiedot myötätuulessa -tapahtumaa voi jatkossa laajentaa samalla periaatteella, mutta eri teemalla 

järjestettäväksi tai sitä voitaisiin laajentaa esimerkiksi organisaation yhteiseksi markkinointitapahtu-

maksi. 

 

 

7.7 Jatkotutkimusehdotus 

 

COVID-19 on levinnyt vuoden 2019 jälkeen maailmanlaajuiseksi pandemiaksi. Koronatilanne on Suo-

messa onneksi parhaillaan helpottamassa ja loppuvuodesta 2021 ollaan koronarajoituksia toivon mu-

kaan purkamassa. Jatkotutkimusehdotuksena tälle toiminnalliselle opinnäytetyölle olisi laatia uudis-

tettu ohjeistus laivaseminaarin järjestämiseksi muuttuneessa tilanteessa, sillä korona ei välttämättä ka-

toa kokonaan. Toimintaympäristömme tulee tämän kriisin jälkeen todennäköisesti jäämän pysyvästi 

muuttuneeksi ja meidän tulee miettiä, miten ja millaisen ohjeistuksen avulla laivaseminaari olisi mah-

dollista järjestää tämän ns. ”uuden normaalin” aikana.  
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7.8 Oman työn ja oppimisen arviointi 

 

Pyrin tässä kappaleessa arvioimaan opinnäytetyöni tuloksia eli seminaarin onnistumisen lisäksi koko 

opinnäytetyötäni sekä sen tekemisen prosessia. Tarkastelen toiminnallisen opinnäytetyöni onnistumista 

tutkimuksellisten keinojen, toteutustavan, tavoitteiden saavuttamisen sekä ammatillisen osaamisen ke-

hittymisen näkökulmasta. 

 

Tämän työn tekeminen oli erittäin mielenkiintoista, mutta välillä myös haastavaa. Opinnäytetyöni ta-

voitteena oli järjestää laivaseminaari teoreettisen tietoperustan pohjalta. Tavoitteena oli myös toimia 

liiketaloudellisesti kannattavasti ja sopia budjetista ja järjestelyiden suuntaviivoista opinnäytetyön ti-

laajan kanssa.  

 

Aluksi opinnäytetyöprosessi eteni ongelmitta ja aikataulussa. Teorian kirjoittaminen syntyi opintojeni 

edetessä kuin itsestään. Itse laivaseminaarin järjestäminen oli myös mukavaa, vaikkakin erittäin haas-

tavaa. Oli järkevää perehtyä aiheeseen ja kirjoittaa teoria heti alkuun, sillä siitä oli paljon apua laivase-

minaaria järjestettäessä. Opinnäytetyöprosessin eteneminen raportin kirjoittamisen osalta ei kuitenkaan 

sujunut odotusten mukaan, vaan se vaati enemmän ponnisteluja kuin olin ennen prosessia kuvitellut. 

Työn määrä etenkin raportoinnin osalta yllätti ja viivästytti lopulta koko opinnäytetyöprosessiani. 

Osaltaan viivästymiseen vaikuttivat myös omat henkilökohtaisessa elämässäni tapahtuneet muutokset 

sekä siirtyminen vaativampiin työtehtäviin organisaatiossamme. Jälkeenpäin ajateltuna olisi ollut jär-

kevämpää kirjoittaa raportti loppuun suhteellisen nopeasti seminaarin päätyttyä, jolloin kaikki olisi ol-

lut tuoreessa muistissa ja aikataulussa pysyminen olisi ollut helpompaa. Kukaan ei toisaalta voi ennus-

taa etukäteen omassa henkilökohtaisessa elämässä tapahtuvia muutoksia. 

 

Seminaarin järjestämiselle asetin itselleni kaksi henkilökohtaista tavoitetta: Suunnitella ja toteuttaa on-

nistunut seminaari sekä edistää samalla omaa ammatillista kasvua ja vahvistaa osaamistani tapahtu-

mien järjestämisessä.  Laivaseminaarin järjestäminen oli kyllä näitä asioita kasvattava kokemus. 

Apuna laivaseminaarin järjestämisessä toimivat myös oman organisaationi kollegat ja heidän apunsa 

tämän seminaarin onnistuneessa toteutuksessa ja sisällön tuottamisessa oli huomattava. Koska toimin-

nallisen opinnäytetyön tekemisessä yhdistyy teoria ja käytäntö, tuntui se juuri minulle sopivalta tavalta 
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tehdä opinnäytetyö. Olen aina ollut käytännön ihminen, ja varmasti juuri siitä syystä tämän laivasemi-

naarin järjestäminen tuntui itsestäni erittäin mieluisalta. Luonnollisesti oma mielenkiinto tapahtumien 

järjestämiseen vaikutti suuresti myös opinnäytetyön aiheen valintaan. Sopivasti juuri samaan aikaan, 

kun oman opinnäytetyön aiheen valinta oli ajankohtaista, alettiin organisaatiossamme keskustella lai-

vaseminaarin järjestämisestä ja oli hienoa saada yhdistettyä nämä kaksi asiaa. Valtionhallinnossa kou-

luttamisella ei voi tehdä tulosta ja seminaarin tavoitteena oli päästä ns. plus miinus nolla -tilanteeseen. 

Väestörekisterikeskuksessa oli valmistauduttu sijoittamaan seminaariin 1000 €, jos laivaseminaariin 

olisi ilmoittautunut ainoastaan 50 henkilöä ja se olisi tuolla vähimmäisosallistujamäärällä toteutettu. 

Tavoite kuitenkin saavutettiin ja seminaari oli loppuun myyty, koska maksavia osallistujia oli lopulta 

128 ja päästiin taloudellisesti juuri tuohon haluttuun plus miinus nolla -tilanteeseen. Onnistuin siis jär-

jestämään onnistuneen tapahtuman sekä omasta, osallistujien ja toimeksiantajan näkökulmasta. Py-

syimme myös toimeksiantajan antamassa budjetissa ja hoidin sovitusti vastuuni tapahtuman suunnitte-

lussa, toteutuksessa sekä tapahtuman jälkitoimenpiteissä. 

 

Alkutilanteessa määritin tutkimustehtävän ja rajasin opinnäytetyön aiheen. Heti alkuvaiheessa kartoitin 

opinnäytetyön aiheen keskeiset käsitteet ja lähdin niiden pohjalta työstämään tutkimuksen teoreettista 

tietoperustaa. Teoriaosuutta työstäessäni pyrin käyttämään lähdemateriaalia mahdollisimman moni-

puolisesti ja täsmällisesti. Empiiristä osuutta työstäessäni peilasin asioita teoreettiseen tietoperustaan. 

Johtopäätöksissä käsittelen tutkimustehtävän toteutumista ja keskeisimpiä kehittämisen kohteita. 

 

Kysymyspatteriston laadinnassa teoreettinen viitekehys oli osaltaan myös mukana yhtenä ohjaavana 

elementtinä. Olen mielestäni tehnyt kattavan ja vertailukelpoisen kyselyn, joka taipui hyvin tämän tut-

kimuksen tarkoitusperiin.   

 

Konkreettisesti toiminnalliseen opinnäytetyöhöni kuului suunnitella ja toteuttaa laivaseminaari sekä 

huolehtia tapahtuman jälkitoimenpiteistä.  Käytännön järjestelyt seminaarissa menivät mielestäni hy-

vin ja onnistuneesti sekä pysyttiin hyvin suunnitellussa aikataulussa. Seminaaripäivinä ilmenneet haas-

teet olivat jälkeenpäin katsottuna suhteellisen pieniä, eikä suurin osa niistä näkynyt laisinkaan asiak-

kaille saakka. Ongelmatilanteissa oli projektipäällikkönä improvisoitava, ja pyrittävä korjaamaan ti-

lanne mahdollisimman pian. Tapahtumien järjestämiseen liittyy valtavasti asioita, jotka tulee ottaa 
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huomioon.  Nämä asiat eivät välttämättä näy seminaariin osallistujille ulospäin, mutta ilman näiden 

asioiden hyvää suunnittelua ja toteutusta lopputulos ei olisi toivotunlainen. 

 

Olen mielestäni pohtinut asioita monipuolisesti ja perustellut ratkaisujani. Opinnäytetyön kieliasu on 

mielestäni asiallista ja sujuvaa, ja olen parhaani mukaan pyrkinyt esittämään asiat objektiivisesti ja sel-

keästi. Tämän opinnäytetyön toteuttaminen vahvisti ammatillisessa mielessä osaamistani tällaisten pro-

jektien läpiviemisessä ja toivon, että saan myös omissa nykyisissä työtehtävissä viedä läpi projekteja ja 

tehdä joitakin tutkimuksia. Olen kuitenkin varsin tyytyväinen lopputuotokseen, vaikka aikataulu venyi-

kin ja työnteko tuntui välillä aika haastavalta. Opinnäytetyön ohjaajalta saamani neuvot auttoivat aina 

tarvittaessa opinnäytetyöprosessin etenemisessä. Haasteista huolimatta opinnäyteyöni onnistui mieles-

täni hyvin ja onnistuin tekemään siitä ehjän kokonaisuuden. Saavutin itselleni asettamat tavoitteet ja 

olen lopputulokseen tyytyväinen. Tämä projekti on varmasti edistänyt ammatillista kasvuani. Olen saa-

nut toteuttaa seminaarin järjestämisen kannalta olennaisia asioita suhteellisen itsenäisesti. On ollut hie-

noa huomata, että oma organisaationi on antanut sopivasti vastuuta laivaseminaarin järjestämisessä ja 

toteuttamisessa. Hienointa on varmaan ollut huomata, että pystyn suunnittelemaan ja toteuttamaan ihan 

uusia ja hankalia asioita. Sanottakoon, että laivaseminaarin järjestäminen vastasi pääosin odotuksiani.  

Käyttööni hankkimani tapahtuman järjestämisen teoria antoi yllättävän selkeän ja konkreettisen kuvan 

seminaarin järjestämisestä ja siitä, mitä kaikkea silloin on otettava huomioon. Yhteenvetona voidaan 

sanoa, että laivaseminaari oli kaikilta osin onnistunut tapatuma. Tapahtumalle asetetut henkilökohtaiset 

ja tilaajan asettamat tavoitteet saavutettiin. Kävijämäärä ylitti toiveet. Seminaarin markkinointi toteutui 

siis toivotusti. Kokonaisuudessaan tapahtuman eri osa-alueisiin oltiin tyytyväisiä ja myös kokonaisuu-

tena tapahtuma oli onnistunut.  
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