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Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella sitä millaisena kokonaisuutena pienen 

tapahtumapalveluyrityksen yritysbrändin rakentuminen voidaan nähdä sidosryhmänökökulmasta. 

Tutkimuksen taustalla vaikuttaa ajatus siitä, että pienelle tapahtumapalveluyritykselle voisi olla 

hyödyllistä tehdä yritysbrändiään tunnetummaksi ja vaikuttavammaksi sekä näin näyttäytyä 

vahvempana isompien yritysten rinnalla. 

 

Tutkimuksen teoriaosuudessa perehdytään aluksi tapahtumapalveluyrityksiin ja tapahtuma-alaan, 

sitten käsitellään pienen tapahtumapalveluyrityksen yritysbrändiä ja samalla vedetään mukana kautta 

linjan sidosryhmänäkökulmaa. Teoriaosuuden lopussa esitellään teorian pohjalta muodostettu malli 

pienen tapahtumapalveluyrityksen brändin rakentumisesta sidosryhmäkentällä. 

 

Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena perehtyen tapahtuma-alalla toimivaan pieneen 

tapahtumapalveluyritykseen. Tapausyritykseksi valittiin PST event Oy, jossa myös tutkija itse on 

työskennellyt. Empiirinen aineisto kerättiin pääasiassa puolistrukturoitujen haastattelujen avulla. 

Haastattelumateriaalin lisäksi empiiristä aineistoa täydensi havainnointimuistiot. Empiirisen 

tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää pitääkö teorian pohjalta muodostettu viitekehys paikkansa, 

muuttaako se siitä jotain, poistaako se siitä jotain tai tuoko se siihen jotakin lisää. Oleellista oli tuoda 
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esiin myös tarkemmin käytännön puolta ja miten tämä näkyy teorian tasolla. Aineiston analyysi 

tehtiin vertaamalla haastatteluiden antia sekä keskenään, että tutkimuksen teoreettiseen taustaan 

nähden. Metodina käytettiin abduktiivista päättelyä. 

 

Tutkimustulokset ovat pääosin yrityskohtaisia, mutta niiden voidaan nähdä olevan harkinnanvaraisesti 

siirrettävissä myös muihin samantyyppisiin yrityksiin. Sekä teoreettinen että empiirinen aineisto 

osoittivat, että pienen tapahtumapalveluyrityksen yritysbrändin rakentumisessa 

sidosryhmänäkökulmasta katsottuna painottuvat erityisesti kaksi keskeistä tekijää: brändi-identiteetti 

ja brändi-imago, sekä näiden tekijöiden osatekijät. Määritellyt osatekijät näkyvät yrityksen sisä- tai/ja 

ulkopuolella ja ne voidaan myös määrittää näin ollen koskemaan eri sidosryhmäkentän tasoja. 

 

Yksi tutkimuksen tavoitteista oli tuoda esiin tapahtuma-alalla toimivan pienen 

tapahtumapalveluyrityksen yritysbrändin rakentuminen: kartoittaa yritysbrändin rakentumisen kenttää 

sidosryhmätasolla, sen keskeisiä tekijöitä ja siihen vaikuttavia toimijoita. Perimmäisenä tavoitteena oli 

herättää ajatuksia ja mielenkiintoa mahdolliselle jatkotutkimukselle. 

Asiasanat      

Tapahtuma-ala, verkostot, brändi-identiteetti, brändi-imago 

Muita tietoja     
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1 JOHDANTO 

1.1 Johdatus aiheeseen ja perustelut aiheen valinnalle 

Alun perin brändäämisen –käsite ajateltiin hyvin kapeasti. Vielä edelleenkin 

yritysmaailmassa brändääminen yhdistettään vahvasti fyysisiin tuotteisiin. Kahden 

edellisen vuosikymmenen aikana kiinnostus brändäämiseen on kasvanut, joskin sitä 

ei vielä ainakaan käytännön tasolla täysin ymmärretä (Merrilees & Wong 2005: 156). 

Bränditutkimuksen pääpaino on ollut brändäämisen keskeisissä toiminnoissa, 

periaatteissa ja filosofioissa, jotka yrityksen katsotaan hyödylliseksi omaksua. Nämä 

tutkimukset keskittyvät pääasiassa maailmalla jo tunnettuihin ja menestyviin suuriin 

brändeihin. Siitä miten pienemmät yritykset pystyisivät vähäisillä resursseillaan 

johtamaan tehokkaasti brändejään tai brändiään ei ole huomioitu sillä tasolla, jolla 

sitä olisi hyödyllistä tutkia. (Berthon, Ewing & Napoli 2008: 39) 

 

Globalisaation mukana tuomat muutokset ovat saaneet tutkijat kiinnostumaan myös 

yritysbrändäämisestä tuotebrändäyksen lisäksi (Hatch & Schulz 2001, De 

Chernatony & Harris 2001, Balmer 1995). Aiempaan markkinoinnin tutkimukseen 

tukeutuen voidaan todeta, että yritysbrändi nähdään tekijänä, jonka kautta on 

mahdollista kasvattaa yrityksen näkyvyyttä, tunnettuutta sekä mainetta tavalla, jota ei 

välttämättä niin paljon huomioida tuotteiden brändäyksessä (Hatch & Schultz 2001: 

1042). Nykypäivän organisaatiot osoittavat yhä enemmän kiinnostusta positiivisen 

yritysbrändiuvan muodostamiseen sekä maineeseen (Christopher & Gaudenzi 2009: 

193). 

 

Yritystenvälisessä liiketoimintaympäristössä toimivien yritysten bränditutkimus on 

vielä varhaisessa vaiheessa ja se on hyvin hajanaista. Baumgarthin (2010) 

tutkimuksen mukaan tulisi kiinnittää enemmän huomiota yritystenvälisellä 

liiketoimintasektorilla toimivien yritysten brändäämiseen, koska siitä on todistetusti 

hyötyä yritysten toiminnassa. Etenkin pienet ja keskisuuret yritykset voisivat hyötyä 

brändäämisestä, koska näin ne voivat vahvistaa asemaansa isompien yritysten 

joukossa. (Baumarth 2010: 665, Mudambi 2002: 525.) 
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Yritysbrändäämisen hyödyllisyyttä palveluyrityksille voidaan perustella sillä, että 

palveluyritysten on helpompi erottautua muista yrityksistä brändäämällä koko yritys 

yksittäisten palvelujen sijaan (Karlsson, Salemi-Sangari & Wallström 2008: 40, 43). 

Yritysbrändääminen on hyvä keino erottautua ja luoda oma leimansa myös 

palveluihin. Syy myöhäiseen brändäämisen omaksumiseen palvelualoilla on sen 

monimutkaisuudessa ja vaikeasti ymmärrettävyydessä (De Chernatony & Segal-

Horn 2003). 

 

Teoreettisen tarkastelun pohjalta aiempaa tutkimusta pienten ja keskisuurten 

yritysten brändäämisestä on vähän. Tutkimus on etenkin jäänyt vähemmälle 

huomiolle niiden palveluyritysten kohdalla, jotka toimivat yritysten välisessä 

liiketoiminnassa. Syynä tähän voi olla, että yritystenvälisessä 

liiketoimintaympäristössä yleisenä ajatuksena on ollut, että yritysbrändäämisellä ei 

välttämättä tässä kontekstissa ole sen suurempaa merkitystä. Pienten palveluyritysten 

ongelmana on, että siihen ei ole aikaa tai rahaa tai sen ajatellaan vievän paljon 

resursseja. Tämän lisäksi useissa yrityksissä ollaan epävarmoja tai ei tiedetä 

laisinkaan mitä brändäämisen eteen voitaisiin tehdä. (Horan, O’ Dwyer & Tiernan 

2011: 121, Krake 2005.) 

 

Viime aikainen tapahtumayritysten toiminnan tutkimus on tuonut esiin 

tapahtumajohtajien altistumisen muuttuvien markkinavoimien vaikutuksille. Nämä 

markkinaolosuhteet viittaavat sosialliseen, ekonomiseen ja ympäristölliseen 

kestävyyteen yhdistettynä yrityksen vastuuseen ja siihen organisatoriseen vastuuseen 

joka yrityksellä on yhteisöä kohden. (Musgrave 2011: 258, 259.) Nykypäivänä 

tutkitaan yhä enemmän sidosryhmäpohjaista yritystoimintaa ja sitä miten nämä 

sidosryhmät vaikuttavat yrityksiin. (Alves, Mainardes & Raposo 2011: 232.) 

 

Kirjallisuutta löytyy tapahtumajohtamisesta ja suurien tapahtumayritysten 

johtamisesta, mutta ei erityisesti sellaisten pienten tapahtumayritysten johtamisesta, 

jotka ovat mukana isoissa tapahtumissa osatuottamisen kautta tai jotka järjestävät itse 

tapahtumia avaimet käteen -periaatteella. Tapahtuma-alalla, yritysten välisessä 
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liiketoiminnassa toimivista yrityksistä löytyy lähinnä tutkimuksia, jotka perustuvat 

voittoa tavoittelemattomiin yrityksiin ja organisaatioihin. 

 

Tapahtumapalveluyritystä on lähdetty tarkastelemaan tässä tutkimuksessa yrityksen 

palvelutuotteesta, eli tapahtumasta käsin. Tapahtumapalveluyrityksistä ei ole paljon 

tutkimusmateriaalia, joten niiden tarkasteleminen tapahtumien kautta on helpompaa, 

sekä tuottaa enemmän oleellista informaatiota kyseisistä yrityksistä sekä niiden 

toimintaympäristöstä. Tutkimuksen otsikossa esiin noussut sidosryhmänäkökulma 

kulkee tutkimuksessa mukana kautta linjan ja niin sanotusti punaisena lankana. 

Kaikki ajattelu perustuu pohjimmiltaan siihen. 

 

Tutkimusaihe valittiin tutkijan oman mielenkiinnon mukaan. Tutkija on toiminut 

tapahtuma-alalla tapahtumatyöntekijänä sekä pienessä tapahtumayrityksessä 

kesätyötekijänä sekä myöhemmin myös samaisen yrityksen markkinointipäällikkönä. 

Alan kokemuksen sekä erinäisten tapahtumaprojektien pohjalta heräsi kiinnostus ja 

ajatus yritysbrändäämisen tarpeellisuudesta pienissä tapahtumayrityksissä. Myös 

henkilökohtaiset ennakko-oletukset aiheeseen liittyen innostivat tutkimaan aihetta 

tarkemmin. Tutkimusaihe on teoreettisesti tarpeellinen, tapahtuma-alaan liittyvät 

aiheet ovat jääneet vähälle huomiolle akateemisessa tutkimuksessa (Parry & Shone 

2004: 189). 

 

1.2 Tutkimuskysymys ja tutkimuksen tavoite 

Tutkimuksen tavoitteena on tuoda esiin tapahtuma-alalla toimivien pienten yritysten 

yritysbrändin rakentuminen: kartoittaa yritysbrändäämisen kenttää sidosryhmä 

tasolla, sen keskeisiä tekijöitä ja siihen vaikuttavia toimijoita. 

 

Tutkimuksen tavoitteen saavuttamiseksi on tutkimukselle asetettu seuraava 

päätutkimuskysymys: 
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Millaisena kokonaisuutena pienen tapahtumapalveluyrityksen yritysbrändin 

rakentuminen voidaan nähdä sen sidosryhmänäkökulmasta? 

 

Jotta päätutkimuskysymystä koskevasta ilmiöstä saisi mahdollisimman selkeän ja 

perusteellisen kuvan, niin on päätutkimuskysymykselle asetettu kaksi 

alatutkimuskysymystä: 

 

Millaiseksi pienen tapahtumapalveluyrityksen sidosryhmätasot rakentuvat? 

 

Mitkä tekijät nousevat yritysbrändin tasolla tärkeiksi pienen 

tapahtumapalveluyrityksen  tilanteessa? 

 

1.3 Tutkimuspaperin eteneminen 

Tässä luvussa lukija johdateltiin aiheeseen sekä esiteltiin perustelut aiheen valinnalle. 

Luvussa paneuduttiin myös tutkimuksen tavoitteeseen sekä tutkimuskysymyksiin. 

Toisessa luvussa käydään tarkemmin läpi tapahtumapalveluyrityksiä sekä 

tapahtuma-alaa kokonaiskuvan hahmottamiseksi. Kolmannessa luvussa esitellään 

pienen tapahtumapalveluyrityksen yritysbrändiä ja siihen liittyviä tekijöitä. 

Neljännessä ja viidennessä luvussa paneudutaan empiiriseen tutkimukseen ja 

empiirisen materiaalin analysoimiseen. Tutkielman viimeisessä luvussa esitellään 

tutkimuksen johtopäätökset. 

 

1.4 Oleellisten termien määrittely 

Tapahtumapalveluyritys 

Tapahtumapalveluyritykset ovat ammattimaisia ryhmiä tai yksilöitä, jotka 

organisoivat sopimusperusteisia tapahtumia. Tapahtumayritykset voivat organisoida 

samanaikaisesti useampaa tapahtumaa kerralla. Tapahtumapalveluyritys voi 

keksittyä ainoastaan tuottamaan tiettyä yksittäistä osaa tapahtumassa. Esimerkiksi 
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lavastus, valo- ja äänituotanto, viihde- ja cateringpalvelut tai turvallisuuspavelut ovat 

tällaisia tapahtuman osia. (Allen, Harris, McDonnell & O’Toole 2005: 17.) 

 

Yritysbrändi 

Brändi ei ole vain pintaraapaisu yrityksestä, vaan käsitys siitä menee paljon 

syvemmälle yritykseen –mukaan  tulee yrityksen itsetuntemus. Brändiin liittyy 

jotakin ainutlaatuista, joka on liitettävissä yrityksen arvoihin sekä sen toimintaan. 

Brändin arvo on jotakin sellaista mikä erottaa yrityksen kilpailijoistaan. Brändi on 

peräisin yrityksessä vallitsevasta todellisuudesta. (Sandbacka 2010: 10.) 

 

Sidosryhmät 

Sidosryhmiin kuuluvat kaikki ne osapuolet, joiden kanssa yritys on toiminnassa tai 

joihin yritys on jotenkin muuten yhteydessä. Sidosryhmistä muodostuu verkosto, 

jonka sisällä yritys toimii ja josta se on riippuvainen. (Håkansson & Snehota 2006: 

261.)  
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2 TAPAHTUMAPALVELUYRITYKSET JA TAPAHTUMA-ALA 

Tässä kappaleessa tuodaan esille tapahtumiin sekä tapahtuma-alaan  liittyviä 

oleellisia tekijöitä. Ymmärtämällä tapahtuma-alan toimintaa ja tapahtumia voidaan 

muodostaa myös käsitys ja ymmärrys  sitä miten tapahtumapalveluyritykset toimivat 

ja mitä niihin kuuluu. 

 

2.1 Tapahtumapalveluyrityksen palvelutuote 

Tapahtumapalveluyritys tarjoaa sekoituksen tuotteita ja palveluja yhteenpakattuna 

kokemuksena. Tapahtumat voivat olla suunniteltuja tai suunnittelemattomia. 

Suunnitellut tapahtumat ovat järjestettyjä ja niistä tiedotetaan usein julkisesti. Ne 

voidaan parhaiten määritellä tapahtuman kontekstin perusteella. (Musgrave 2011: 

265, Getz b 1997: 4.) Getz b (1997) tarjoaa kaksi tapahtuman määritelmää: yhden 

tapahtumaorganisoijan näkökulmasta ja toisen tapahtumakävijän näkökulmasta. 

 

1. Suunniteltu tapahtuma on kerran tai epäsäännöllisesti ilmaantuva tapahtuma 

normaalin organisoivan tai sponsoroivan organisaation ohjelmien tai 

toiminnan ulkopuolella. 

 

2. Asiakkaalle tai vieraalle suunniteltu tapahtuma on vapaa-ajan, sosiaalisen tai 

kulttuurisen kokemuksen mahdollisuus normaalin jokapäiväisen kokemisen 

ulkopuolella. 

 

Jossakin määrin tapahtumat voivat olla samankaltaisia muodoltaan, kattaukseltaan, 

ihmisiltään ja ohjelmaltaan. Kuitenkin tapahtumat ovat aina erilaisia 

kokemuksellisesti. Kaikki suunnitellut tapahtumat voidaan leimata johonkin ryhmään 

kuuluviksi. Esimerkiksi festivaalit, konfrenssit, messut, urheilutapahtumat ovat 

tällaisia luokkia. Kaikilla tapahtumilla on eri tavoitteet, aikomukset ja ohjelmat. 

(Getz a 1997: 19, 21.) 
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Tapahtumia voidaan luokitella monien eri näkökulmien mukaan. Yleisimpiä 

luokitteluperusteita kirjallisuuden mukaan ovat tapahtumien luokittelu tapahtumien 

merkityksen/tarkoituksen mukaan (Getz 1997: 4, Getz 2007: 24), luokittelu 

tapahtumien koon mukaan (Parry & Shone 2004: 5, Allen, Harris, McDonnel & 

O’Toole 2005: 12), sekä luokittelu tapahtumien muodon/sisällön mukaan (Getz 

2007: 22, Allen et al. 2005: 14). Merkityksellä tarkoitetaan sitä mikä tarkoitus 

tapahtumalla on, muodolla sitä mitä tapahtuma sisältää ja millaisia 

ohjelmaelementtejä siinä on. Tapahtuman koolla tarkoitetaan lähinnä tapahtuman 

laajuutta sekä monimutkaisuutta. (Getz 1997: 4, Getz 2007: 24, Parry & Shone 2004: 

5, Allen et al. 2005: 14.) 

 

Parryn ja Shonen (2004: 5) luokittelu liittyen tapahtumien kokoon antaa hyvän kuvan 

siitä kuinka paljon tapahtumien monimutkaisuus, monimuotoisuus sekä laajuus 

voivat vaihdella. Tapahtuman koon ollessa suuri on selvää, että sen tuottamisessa on 

mukana enemmän osapuolia kun sitten pienemmän tapahtuman tapauksessa. Parry & 

Shone (2004: 5) sijoittavat monimutkaisuuden mukaan tapahtumat jatkumolle. 

Jatkumon kuusi tasoa ovat: individuaalinen, ryhmän, organisatorinen, 

multiorganisatorinen, kansallinen sekä kansainvälinen taso. Esimerkkinä 

individuaalisen tason tapahtumasta voidaan mainita pieni yksityinen illallisjuhla, kun 

taas kansainvälisen tason tapahtumista esimerkkinä voidaan mainita Olympialaiset. 

Näiden kahden ääripään väliin mahtuu lukuisia eri tapahtumakokoja sekä 

tapahtumatyppejä.  
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Kuvio 1. Tapahtumien typologia (mukaillen Parry & Shone 2004: 5) 

 

Tapahtuman koon kasvaessa sen monimutkaisuus kasvaa ja samalla hallittavuus 

vaikeutuu. Mitä monimutkisempi tapahtuma on, sitä enemmän epävarmuustekijöitä 

siihen liittyy kustannusten, aikataulutuksen sekä teknillisten vaatimusten osalta. Mitä 

suurempi tapahtuma, sitä tärkeämmäksi tulee ammattimainen tapahtumajohtaminen, 

tapahtumakoordinointi, koulutettu henkilökunta sekä erityisammattiosaamisen 

yritykset. (Parry & Shone 2004: 5−6.) 

 

Edellä esitetyn luokittelun perusteella tapahtuman tuottamisessa on useimmiten 

useampi osapuoli mukana ja tapahtuma vaikuttaa useisiin eri sidosryhmiin. Näin 

ollen tapahtumilla voi olla eri tavoitteita ja odotuksia eri sidosryhmien ollessa 

kyseessä ja tapahtumista tulee tämän näkökulman mukaan sosiaalisia rakennelmia 

(Getz 2007: 24). 

 

2.2 Tapahtumien piirteet 

Tapahtumien piirteet: Tapahtumantuottajat tuottavat tapahtumia, jotka eivät ole 

rutiininomaisesti toimeenpantavissa. Samantyylisiä tapahtumia voidaan tuottaa, 

mutta niistä ei ikinä voida saada tai ei ole järkevää tuottaa samanlaisia. 
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Tapahtumapalvelun ominaispiirteisiin kuuluu: aineettomuus, ainutkertaisuus, 

katoavaisuus, ilmapiiri ja palvelu, työvoimapainoitteisuus, määrätty aikaskaala, 

rituaalisuus sekä henkilökohtainen vuorovaikutteisuus. (Parry & Shone 2004: 

13−18.) 

 

Tapahtumiin liityy aineettomuus, joten tapahtumien osalta tulee 

merkistyksellisemmäksi itse tapahtumakokemus tuotteena. Tapahtumakokemukseen 

vaikuttaa se miten tapahtuma on järjestetty ja toimiiko tapahtuman toimeenpano. 

Tapahtuman toteuttamisessa tulee huomioida millaiseksi tapahtuman ilmapiiri 

muodostuu. Ilmapiirin muodostuminen ei riipu ainoastaan siitä kuinka mahtavat 

tapahtuman puitteet ovat, vaan huomiota tulee kiinnittää yksityiskohtiin ja halutun 

tuloksen tohkaisemiseen. (Parry & Shone 2004: 16.) 

 

Palvelutapahtumissa asiakkailla on suora kosketus tapahtumahenkilöstöön ja tämä 

yleensä määrää kokemuksen laadun. Tapahtumaosallistujat ovat osa 

tapahtumaprosessia, siksi tapahtumajohtajan tulee olla tietoinen, että tapahtuman 

menestyminen riippuu siitäkin miten tapahtumiin osallistuvat käyttäytyvät ja 

toimivat. (Parry & Shone 2004: 16.) Mitä kompleksisempi ja ainutlattuisempi 

tapahtuma on, sitä enemmän se on työvoimapainotteinen. Operationaalinen 

tapahtumaelementti vaatii osakseen määrällisesti korkean tason rekrytointia, jotta 

tapahtuma saadaan toteutettua. Itse tapahtuman luonteesta riippuu miten paljon 

rekrytointia tarvitaan, kuitenkin useimmissa tapahtumissa sekä palkattu,työvoima 

että vapaaehtoiset ovat yleisiä. (Parry & Shone 2004: 17, 189.) 

 

Tapahtumat muotoutuvat siis tietoisen suunnittelun tuloksena. Tapahtumien 

suunnittelu sisältää teemojen, puitteiden, kulutushyödykkeiden, palvelujen ja 

ohjelmien luonnostelemisen sekä toimeenpanemisen (Getz a 1997: 13, 21). 

Luomisessa ovat mukana monet organisaatiot monine sidosryhmineen ja moninaisine 

tavoitteineen. Tapahtumilla on aina moninainen tavoite ja siksi niiden suunnittelussa 

on tärkeä huomioida multisidosryhmänäkökulma. (Getz a 1997: 13, 21, Parry & 
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Shone 2004: 188.) Koska tapahtumayritysten toiminta viittaa vahvasti sidosryhmien 

huomioimiseen on ne otettava huomioon myös tapahtumayritysten brändäämisessä. 

 

2.3 Tapahtumaorganisaatiorakenne 

Parry & Shone (2004: 190) kuvaavat mallissaan tapahtumaa suurempana 

organisatorisena kokonaisuutena: tapahtumaorganisaationa. Mallin mukaan 

tapahtuman organisatorinen rakenne sisältää seuraavat viisi erillistä funktiota: 

vierailijapalvelut, tukitoimintopalvelut, markkinointi, hallinto ja talousosasto. Nämä 

viisi kokonaisuutta voidaan vielä jakaa osiin tapahtuman luonteen ja koon mukaan. 

(Parry & Shone 2004: 190.) 

 

Operationaliseen tapahtumaosastoon kuuluvat yllämainituista funktioista 

vierailijapalvelut sekä tukipalvelut. Näitä voivat olla esimerkiksi ruoka- ja 

juomapalvelut, esillepano- ja teknillisetpalvelut tai viihde- ja ohjelmapalvelut. 

Tapahtumalla on yleensä markkinointiosasto, joka on vastuussa myyntitoiminnoista, 

kuten lippumyynnistä. Tapahtumanhallinto-osasto pitää huolen operationaalisista 

palveluista sekä siitä, että näiden toiminta sopii yhteen ja kokonaisuus toimii. 

Tapahtuman hallinto on vastuussa myös yleisjohtamisesta, palkkaukseen liityvistä 

asioista ja palvelujen hankkimisesta. Tapahtuman talousosaston vastuualuesiin 

kuuluvat esimerkiksi tulevien ja menevien rahavirtojen hallinta sekä muut 

taloudelliseen toimintaan liittyvät seikat tapahtuman yleisellä tasolla. (Parry & Shone 

2004: 191.) 

 

Tapahtumatoimikunnat ovat hyvin yleisiä tapahtumissa. Monista 

tapahtumaorganisaatiorakenteista voidaan löytää sen ydinrunko, jota kutsutaan myös 

ydinjoukoksi. Tämä ydinjoukko koostuu asiamiehistä, johtajista tai organisoijista, 

joiden tehtävänä on valvoa tapahtumatoimintoja sekä palkattua sekä vapaaehtoista 

työvoimaa. Tapahtuman organisatorinen rakenne voi yksinkertaisuudessaan koostua 

pelkästään ydinjoukosta sekä sen avustajista eli palkatusta tai 

vapaaehtoistyöntekijöistä. Toisaalta taas tapahtuman organisatorinen rakenne voi 
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suhteessa tapahtumien määrään ja näin ollen se on mukana kolmen tapahtuman 

organisatorisessa rakenteessa. Parryn ja Shonen (2004) malli auttaa muodostamaan 

käsityksen tapahtumapalveluyrityksen toiminnan laajuudesta ja toimintaympäristön 

mahdollisesta monimutkaisuudesta. 

 

2.4 Tapahtuman vaikutukset 

Kaikilla tapahtumilla on vaikutuksia ympäristönsä toimijoihin sekä joskus myös 

laajemmalle alueelle. Tapahtumissa toimivat yritykset ja toimijat tulevat tapahtumien 

kautta osavaikuttajiksi laajemmassa ympäristössä, vaikka ne eivät välttämättä 

suorassa yhteydessä siihen olisikaan. Mitä isompi tapahtuma on, sen suurempi 

mahdollisuus tuottaa negatiivisia vaikutuksia, koska vaikutus ulottuu laajemmalle 

ympäristöön ja sitä vaikeampi tapahtumakokonaisuutta on hallita. Tapahtuman kautta 

yritykset ovat siis mukana ja osavaikuttajina itse tapahtuman laajemmissa 

vaikutuksissa. Pienillä tapahtumilla voidaan selvästi sanoa olevan pienemmät 

vaikutukset ympäristöön kuin isommilla tapahtumilla. (Allen, et al. 2011: 81, Getz 

2007: 24.) 

 

Tapahtumilla on monenlaisia vaikutuksia ympäröivään yhteisöön sekä 

sidosryhmiinsä. Mahdollisia vaikutuksia tulisi kyetä ennustamaan ja johtamaan siten, 

että negatiivisten vaikutusten ilmentyminen jäisi minimiin. (Allen et al. 2011: 80.) 

Tapahtumissa toimivien yritysten tulisi jokaisen ottaa omassa toiminnassaan 

huomioon vaikutukset ja miten ne voisivat minimoida omaa osallisuuttaan 

negatiivisten vaikutusten ilmentymisessä. 

 

Tapahtuman vaikutukset voidaan luokitella seuraaviin osiin: sosiaaliset, ekonomiset 

sekä ympäristölliset vaikutukset. Sidosryhmänäkökulmasta vahvemmin nousevat 

esille sosiaaliset ja kulttuuriset vaikutukset, turismi ja media vaikutukset sekä 

poliittiset vaikutukset. Kaikilla tapahtumilla on sekä suoria, että epäsuoria 

vaikutuksia laajempaan paikalliseen yhteisöön tai joihinkin yhteisön ryhmiin. Eri 

yhteisöt tai yhteisön ryhmät voivat nähdä tapahtuman eri tavalla ja sen vuoksi 
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mahdollisimman monien näkökulmien huomioiminen on tärkeää. Tapahtumilla on 

vaikutusta yhteisön jäsenten sosiaaliseen elämään ja yhteisön rakenteeseen. (Allen, et 

al. 2011: 80−83, 87.) 

 

Sosiaaliset ja kultuuriset vaikutukset viittaavat siihen, että tapahtumilla on 

vaikutuksia paikallisten asukkaiden elämän laatuun sekä paikallisiin laajempiin 

yhteisöihin. Vaikutus voi yksinkertaisimmillaan viitata esimerkiksi osallistujien 

viihdekokemukseen, jonka he tapahtumaan osallistuessaan saavat. Tapahtuma voi 

myös yhdistää eri kultuuriyhteisöjä ja luoda linkkejä sekä yhteistoimintaa näiden 

välille. Tapahtuman suunnittelussa on tärkeää huomioida osallistujien turvallisuus, 

vapaus, ymmärrys, osallistuminen, identiteetti sekä myönteiset kokemukset. (Allen et 

al. 2011: 80−90.) Tapahtumien sosiaaliset vaikutukset ovat monimutkaisia ja ne tulisi 

pyrkiä ymmärtämään jokaisen tapahtumatyyin kannalta erikseen, joskin vaikutusten 

mittaaminen ja arvioiminen on hankalaa (Deery et al. 2003: 23, 36). 

 

Julkinen sektori pelaa kahta roolia tapahtuma-alalla. Kansallisen tason hallitus tai 

paikalliset kunnanvaltuustot voivat tukea tapahtumien infrastruktuuria johtamalla 

tapahtumapaikkojen sosiaalista, kulttuurista ja urheilullisia väestön tarpeita. Julkinen 

sektori käyttää tapahtumia saadakseen taloudellisia, kultturaalisia tai sosiaalisia 

vaikutuksia. Esimerkiksi taloudellisen tuen vastikkeena julkinen sektori saa 

turismivaikutuksia osakseen. (Henderson 2011, 248−249.) Tapahtumien 

järjestämisessä on  siis olennaista kunnioittaa poliittisten päättäjien sekä virkavallan 

säännöksiä. Tehokas kommunikaatio sekä konsultointi poliittisten päättäjien sekä 

virkavallan kanssa tuo osaltaan esille vahvemmin positiivisia vaikutuksia ja säästää 

negatiivisten vaikutusten ilmaantumisen. (Allen et al. 2011: 81, 90, Dwyer, Mellor, 

Mistilis & Mules 2000: 175.) 

 

Tapahtumat tuovat sen osapuolille mediavaikutuksia. Media on usein mukana ennen 

tapahtumaa, tapahtuman aikana sekä tapahtuman jälkeen. Median kautta esimerkiksi 

paikallinen alue voi saada positiivisia vaikutuksia kasvaneena kävijämääränä. 

(Dwyer et al. 2000: 183.) 
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Edellä mainitut seikat vaikuttavat väistämättä kaikkiin tapahtuman järjestämisessä 

mukana oleviin osapuoliin, jokaisen osapuolen on oman toimintansa kannalta 

huomioitava tapahtuman laajemmat vaikutukset.  
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3 PIENEN TAPAHTUMAPALVELUYRITYKSEN YRITYSBRÄNDI JA 

SIDOSRYHMÄVERKOSTOT 

 

3.1 Yleistä tietoa pienen yrityksen yritysbrändistä 

Brändit lisäävät asiakkaiden kokemaa arvoa sen välittämien merkitysten kautta, se 

välittää myös tietoa osaamisesta, kyvykkyydestä ja yrityskuvasta (Horan et al. 2011: 

119−121.) Mitä suurempi yhteys brändillä, organisaation identiteetillä ja maineella 

on, sitä yhteinäisempiä ja sitä menestyvämpiä brändäystoiminnot ovat (Abimbola & 

Vallaster 2007: 341, 342). Vahvat brändit välittävät luottamuksellisen ja tunnettuuden 

tunteen, vähentävät riskiä, tuottavat paremman asiakastyytyväisyyden ja toimivat 

dialogin pohjana yksilöiden välillä. Ne muodostuvat jatkuvista ja positiivisista 

asiakaskokemuksista ajan saatossa ja näin yritysbrändi tuo luotettavuutta sekä 

varmuutta yrityksen toimintaan. (Davies & Roper 2008: 582, Urde 2003: 1029.) 

 

Brändiarvoksi kutsutaan sitä lisättyä arvoa, joka voidaan liittää brändiin tai 

lopputulokseen. Brändien tai brändin menestys riippuu lisäarvon pysyvyydestä 

pitkässä ja jatkuvaassa kilpailussa. (Horan et al. 2011: 115.) Yritysbrändi voi tarjota 

yritykselle kestävän kilpailuedun ja arvoa sidosryhmille, jos se pohjaa yrityksen 

arvoihin, erilaisuuteen, kestävyyteen, imitoimattomuuteen sekä korvaamattomuuteen 

(Balmer & Gray 2003: 992). Kestävä kilpailuetu ei välttämättä tarkoita sitä, että se 

kestäisi ikuisesti. Kestävä kilpailuetu kuvaa ennemminkin sitä, että sitä ei voi 

jäljitellä ja muiden yritysten on vaikea sitä kopioida. Kun kilpailulliset edut liittyvät 

sosiaalisiin ilmiöihin, niiden kopioiminen ja matkiminen on rajoittunutta. (Barney 

2001: 103.) Tämä perustuu siihen, että sosiaaliset ilmiöt sekä sidosryhmistä 

muodostuva verkosto on hyvin monimutkainen. Monimutkaisuus kasvaa, kun 

business-to-business palveluntarjoajat verkostoituvat, eli toimivat yhteistyössä 

muiden palveluntarjoajien kanssa tyydyttääkseen asiakkaiden odotukset (Deeter-

Schmelz, Moberg & Morgan 2007: 372−374). 
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Markkinoille voi muodostua kuva yrityksestä, vaikka se ei harjoittaisikaan 

brändäystä – brändi voi alkaa elämään omaa elämäänsä. Mitä vahvempi ja 

positiivisempi yritysbrändi on, niin sitä myönteisemmin asiakas sitä arvioi 

(Sandbacka 2010: 41−42). Yrityksen brändin kannalta on erittäin oleellista, että 

postitiivista kuvaa pyritään ylläpitämään tai ainakin, että sitä pyritään ohjaamaan 

positiiviseksi (Balmer & Gray 2003: 992). Yritysbrändiin tulisi siis pyrkiä 

vaikuttamaan ja siihen tulisi kiinnittää huomiota. 

 

Pienet yritykset eroavat useissa eri asioissa isoista yrityksistä (Berthon, Ewing & 

Napoli 2008: 28). Pienten yritysten resurssit ovat yleensä hyvin rajallisia. Tämän 

vuoksi helposti pienten yritysten brändääminen ja markkinointi jää vähemmälle 

huomiolle. Verkostojen hyödyntäminen brändämisessä on pienelle yritykselle 

hyödyllistä, koska silloin se ei vaadi paljon kustannuksia. (Sandbacka 2010: 16, 36.) 

Pienen yrityksen markkinointi on riskikästä sen vuoksi miten omistaja-johtaja tekee 

liiketoimintaa. Omistaja-johtaja tekee suurimman osan päätöksisistä itse pohjautuen 

tietoon sen hetken mahdollisuuksista ja olosuhteista. Pienen yrityksen 

verkostotoiminta rakentuu yleensä alan normien mukaan. (Carson, Gilmore & Grant 

2001: 6−7, Carson, Gilmore, Grant, Laney, O’Donnell & Pickett 2006: 22.) 

 

Verkostoitumalla ja tuomalla verkostoaan enemmän esille pieni yritys voi näytäytyä 

suurempana kuin tosi asiassa onkaan (Sandbacka 2010: 41-42). Näin yritys pystyy 

myös kehittämään ja vahvistamaan yritysbrändiään. Yhteistyöverkoston ja 

asiakasverkoston hyödyntäminen on pienelle yritykselle olennaista, sidosryhmät 

toimivat tavallaan brändilähettiläinä. Jotta brändiviestit ovat todenperäisiä, niin se 

miten brändi nähdään yrityksen sisällä ja ulkopuolella tulisi mennä yksiin (Davies & 

Roper 2008: 570). Yritysbrändääminen on monimutkaista juuri sen vuoksi, että se 

perustuu sidosrymiin (Bickerton & Knox 2003: 999). 

 

Useat tutkijat (Abimbola & Vallaster 2007, Alves, Mainardes & Raposo 2011, 

Bodwell, Graves & Waddock 2002, Clarkson 2000, Finsterwalder & Tuzovic 2010, 

Jones 2005, Mäläskä, Saraniemi & Tähtinen 2011, Juntunen, Niemelä, Saraniemi & 
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Tähtinen 2010. Sandbacka 2010, Powell 2011: 1367) puhuvat sidosryhmien 

tärkeydestä brändäämisessä. Useimmat mainitsivat myös niiden huomioimisen 

kahdella eri sidosryhmätasolla: sisäisellä ja ulkoisella. Tutkijat tuovat esiin, että 

jokaisen sidosryhmän näkökulma, toiminta ja tavoitteet tulisi ottaa huomioon. 

Tärkeää on myös tunnistaa mikä yhdistää sidosryhmätasoja ja miten ne ovat 

kytköksissä toisiinsa. (Abimbola & Vallaster 2007. Alves et al. 2011: 230−231, 

Bodwell et al. 2002: 132, Clarkson 1995: 105−106. Finsterwalder & Tuzovic 2010: 

236. Jones 2005: 10, 17, 19, Mäläskä et al. 2011: 14, Juntunen et al. 2010: 7. 

Sandbacka 2010: 35−37.) 

 

3.2 Yritysbrändin sisäinen ulottuvuus 

Sisäinen brändääminen on avain, joka vaikuttaa vahvasti yritysten väliseen 

markkinointiin. Sisäisen brändäämisen kautta työntekijät on mahdollista sitouttaa 

yritykseen ja näin ollen he tuntevat kuuluvuutta siihen. Työntekijöiden tulee 

ymmärtää, että he ovat tärkeä osa yritystä ja heidän tekemisillään on suuri merkitys. 

(Punjasiri & Wilson 2010 :1531.) Aineettomaan brändipääomaan liitettäviä tekijöitä 

ovat yrityskulttuuri, ydinarvot, henkilöstö ja omistajajohtajat (Sandbacka 2010: 32). 

Kaikki edellä mainitut tekijät ja toimijat vaikuttavat brändi-identiteettiin ja voidaan 

sijoittaa yrtiysbrändäämisen sisäiseen kenttään. 

 

3.2.1 Yritysidentiteetti 

Yritysidentiteetti ja yritysbrändi eroavat toisistaan siinä, että yritysbrändi on 

pitkäaikaisempi ja vakaampi sekä siinä tulee esiin myös yrityksen ulkoinen 

ympäristö (Balmer & Grey 2003: 979). Yritysidentiteetti vaikuttaa yritysbrändin 

muodostumiseen ja sen voidaan sanoa olevan myös on pohja, jolle useita yritystason 

konsepteja on mahdollista perustaa Balmer & He 2007: 774−775). Yritysidentiteettiä 

voidaan sanoa niiden aineellisten ja aineettomien elementtien summaksi, jotka 

tekevät minkä tahansa yrityskokonaisuuden erottuvaksi. Sen muotoutumiseen 

vaikuttavat yrityksen perustaja, yrityksen johtaja, työntekijät, perinteet ja ymäristö. 

(Balmer 2001: 280) 
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Identiteetit ovat voimakkaita ja niitä on vaikea olla huomaamatta sekä aistimatta. 

Yritysidentiteetin kautta rakentuu yritysimago sekä sen kautta muodostuu edelleen 

yrityksen maine. (Balmer 2008: 882, 886.) Organisaatioidentiteetti viittaa siihen 

miten jäsenet ymmärtävät yrityksen, mitä he siitä ajattelevat ja miten he sen tuntevat. 

(Balmer & Grey 2003: 979, De Chernatony & Harris 2001: 451.) Identiteetti voidaan 

pohjata paikallisiin merkityksiin ja organisatorisiin symboleihin ja näin ollen 

sulauttaa se organisaatiokulttuuriin. Yrityksen identiteetti nousee jatkuvista 

organisaation jäsenten interaktioista. (Hatch & Schulz 1997: 375.) Yritysidentiteetin 

johtaminen, jonka tavoitteena on saavuttaa yritysbrändi, on juuri näiden 

interaktioiden johtamista. 

 

Hatch & Schulz (1997: 363) tuovat esiin artikkelissaan, että yritysidentiteettiä ja näin 

ollen ei myöskään brändi-identiteettiä voida täysin johtaa tai kontrolloida. 

Yritysbrändin ja sen identiteetin hahmottaminen on kuitenkin tärkeää sillä se ohjaa 

koko brändäysprosessia. Yritysidentiteetti toimii brändäyksen lähtökohtana ja se 

perustuu yrityksen sisällä vallitsevaan todellisuuteen ja siihen, että siitä on 

keskusteltu yrityksen sisällä. (Sandbacka 2010: 11.) 

 

3.2.2 Yritysarvot 

Arvopohja on tärkeä tekijä sisäisen brändi-identiteetin muodostumisessa. 

Organisaation suhde brändiin vaikuttaa myös kokonaisvaltaiseen sisäiseen 

suhteeseen brändin kanssa ja toisin päin. Ydinarvot ovat sisäisen brändi-identiteetin 

ytimessä ja  summaavat yhteen brändin identiteetin. (Urde 2003: 1023, 1033−1034.) 

Arvot yhtenäistävät yritysbrändiä sidosryhmien ja työntekijöiden välillä (Davies & 

Roper 2008: 569, 666). Erityisesti brändiorientoutuneet arvot ovat tärkeitä, koska 

yritysbrändit jotka pohjautuvat arvopohjaan ovat pysyviä ja kestäviä. (De 

Chernatony & Vallaster 2006: 733, Gregory 2007: 64) 
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Arvot ajavat käyttäytymistä: palvelualoilla ne rakentuvat vuorovaikutuksen ja 

kommunikaation kautta. Henkilökunnan brändiarvot vaikuttavat palveluimagoon ja 

palveluidentiteettiin. Paras tilanne saavutetaan, kun yrityksen brändiarvot ovat 

yhteneviä työntekijöiden brändiarvojen kanssa. Arvojen yhdenmukaisuus on siis 

oleellinen seikka käyttäytymisen ja brändi-identiteetin kannalta. (Baumgarth 2010: 

666, De Chernatony, Drury & Segal-Horn 2004: 75−77, 86, De Chernatony & Harris 

2001: 442, 446−448.) Demokraattisesti neuvotellut arvot ovat todellisuuden mukaisia 

ja näin ne myös säilyvät. Todellisuuden mukaiset ydinarvot ovat sekoitus johdon 

visiota ja ne on varmistettu sisäisesti sopiviksi. (De Chernatony et al. 2004: 88, 

Gregory 2007: 62). Koko henkilöstöllä tulee siis olla aito halu seisoa yritysarvojen 

takana. Arvojen muuttaminen kaikille sopiviksi tukee arvojen vahvistumista. 

 

Arvot ja yrityksen kyvykkyys voidaan nähdä jokapäiväisissä työntekijöiden 

kokemuksissa, yrityksen johtajien tai linjapäälliköiden kommunikaation sekä 

käytöksen kautta. Erottuvan brändikäyttäytymisen kautta on mahdollista synnyttää 

odotukset ylittävä palvelutapahtuma sekä palvelun tuottaminen ja näin erottaa oma 

palvelu muiden yritysten tarjoomasta. (Mosley 2007: 131−132.) 

 

Identiteetti nousee arvojen yhdistelmästä, joka edelleen siirtyy yrityksen ulkopuolelle 

viestinnän kautta. Yrityksen ympäristöön kuuluu luonnollisesti verkosto, jossa yritys 

toimii ja sillä on vaikutus yrityksen sisällä olevaan identiteettin (Balmer 2001: 280, 

Juntunen et al. 2010.) Identiteetti siis vaikuttaa ympäristöön ja ympäristö vaikuttaa 

identiteettiin. 

 

3.2.3 Yrityskulttuuri 

Organisaatiokulttuurin voidaan sanoa olevan yksi brändi-identiteettiin vaikuttavista 

keskeisistä tekijöistä. Organisaatiokulttuuri kehittyy tekijöistä kuten käyttäytymisestä 

ja kommunikaatiosta yrityksen sisällä ja se vaikuttavat tapaan, jolla ihmiset 

organisaatiossa käyttäytyvät ja miten heidän oletetaan käyttäytyvän. (Juntunen et al. 

2010: 5.) Kultuurin voidaan sanoa määrittävän automaattisesti tavan, jolla työntekijät 
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työskentelevät (Hatch & Schultz 2001: 1048). Organisaatiokulttuurissa on myös kyse 

organisaation arvojen näkymisestä käytännössä: organisaatiokulttuuri pohjaa 

vahvasti brändiarvoihin (De Chernatony & Lynch 2004: 411, De Chernatony & 

Harris 2001: 443). 

 

Organisaatiokulttuuri on symbolinen konteksti, jonka sisällä organisaatioidentiteetin 

tulkinnat muodostuvat. Organisaatiokulttuuri kehittyy koko yrityksen laajuudella 

sisältäen kaikki organisaation jäsenet. Tutkijat ovat yleisesti sitä mieltä, että 

organisaatiokulttuuria on vaikea kopioida tai monistaa sen kompleksisuuden ja 

yksityiskohtaisuuden vuoksi. (Chang, Shaffer & Snape 2004: 20, De Chernatony & 

Vallaster 2006: 767−772, Hatch & Schultz 1997: 359−360, Hatch & Schultz 2001: 

1049−1051.) Brändin rakentamisen ei tulisi alkaa liiaksi ohjata kulttuurin 

kehittymistä, koska tällöin siitä voi tulla luonnoton. Sisäisen kultuurin kehittäminen, 

jota organisaation jäsenet elävät päivittäin on vahva pohja brändi-identiteetin 

kehittymiselle. (Bickerton & Knox 2003: 159, Horan et al. 2011: 121.) 

 

3.2.4 Henkilöstö ja kommunikaatio 

Useat tutkijat (Aggerholm, Andersen & Thomsen 2011: 111, Carson et al. 2006: 

24−25, Deeter-Schmelz et al. 2007: 375, De Chernatony & Harris 2001: 441−443) 

Juntunen et al. 2010: 4, Moroko & Uncles 2008: 160) pitävät henkilöstön merkitystä 

tärkeänä yritysbrändin rakentumisessa ja sen rakentumisen eteenpäin viemisessä. 

Henkilöstö viestittää brändin taustalla olevaa arvopohjaa käyttäytymisensä kautta 

sidosryhmille ja se muodostaa linjan brändin ulkoisen sekä sisäisen rajan välille. 

Näin ollen yritysbrändäys vaatii kokonaisvaltaisen lähestymistavan, jossa kaikki 

yrityksen jäsenet ovat osallisena. (Hatch & Schultz 2001: 1041, Juntunen et al. 2010: 

4. Punjaisiri & Wilson : 1522−1523, 1531.) 

 

Todenmukaisen arvopohjan ja brändi-identiteetin muodostuminen vaatii, että 

työntekijät kommunikoivat toistensa kanssa. Mitä enemmän työntekijät 

kommunikoivat, sitä enemmän mahdollisuuksia heillä on nostaa pintaan omia 
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käsityksiään brändi-identiteetistä ja toisaalta oppia arvostamaan muiden 

työntekijöiden käsityksiä. (De Chernatony & Harris 2001: 443, 450.) Baumgrath 

(2010: 665) mainitseekin, että henkilökohtainen vuorovaikutus- ja interaktiokyky 

koko organisaation tasolla on tärkein ajuri vahvan b-to-b (business-to-business, 

yritysten väliseen liiketoimintaan liittyvä) brändin esiintuomisessa. Negatiivisen 

brändikuvan viestittämisen välttämiseksi työntekijöiden tulisi tuntea oma 

merkityksensä yrityksen toiminnassa, markkinoinnissa ja brändin rakentumisessa 

sekä heillä tulisi olla selkeä kuva omista sekä muiden työntekijöiden tehtävistä. 

(Carson, et al. 2006: 24−25, Finserwalder & Tuzovic 2010: 110, 118.) 

 

Oleellinen seikka työntekijöiden viihtyvyydessä ja työn arvostamisessa on 

tyytyväisyys ja sitoutuneisuus. Sitoutuneet työntekijät vaikuttavat positiivisesti 

asiakkaan saamaan brändikokemukseen ja näin heillä on myös vaikutusta siihen 

millaiseksi yritysbrändi kokonaisuudessaan muodostuu ja kehittyy. (Bodderas, 

Chelin, Maas & Schlager 2011: 504, Mosley 2007: 126.) 

 

3.2.5 Omistaja-johtaja 

Business-to-business palvelujen myyntihenkilö on usein vaikuttavin tiedonvälittäjä, 

sekä sen kautta myös markkinointihenkilö, jonka kautta brändiarvot välittyvät 

asiakkaalle (De Chernatony, Drury & Segal-Horn 2004: 84−86, De Chernatony & 

Lynch 2004: 410). Pienissä yrityksissä vastuu asiakas-suhteista keskittyy yleensä 

omistaja-johtajalle (Berthon et al. 2008: 23). Johtaja-omistaja voidaan nähdä jopa 

brändin kasvoina, joka on tiiviissä yhteydessä sidosryhmiin (Juntunen et al. 2010: 7). 

Pienissä yrityksissä yrittäjän arvot vaikuttavat brändi-identiteetin kehittymiseen. Hän 

on usein se konkreettisin tekijä, joka liitetään yritykseen sekä se, joka kommunikoi 

brändistä yrityksen sisällä. Johtaja-omistajalla voidaan sanoa olevan vastuu brändistä 

ja sen kehittämisestä. (Balmer 2001: 281, Essoussi & Spence 2010: 1037, Horan et 

al. 2011: 121, Moorthi 2002: 268, Bickerton & Knox 2001: 979.) 
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Sandbacka (2010: 6) painottaa, että kaikki mitä yritys tekee kertoo sen brändistä ja 

kaikki työntekijät toteuttavat brändiä omassa toiminnassaan. Vaikka johto onkin 

ensisijaisessa vastuuussa brändistä ja sen toteuttamisesta käytännössä, niin siihen 

vaikuttaa monet muutkin asiat ja tekijät (Balmer & Gray 2003: 978). Johdon tulisi 

delegoida brändäykseen liittyvää päätöksentekoa, kannustaa innokkuutta brändin 

kehittämiseen ja löytää työntekijöitä yhdistävät tekijät sekä korostaa näitä brändin 

kehittämisessä. Johtaja antaa tavallaan pohjan brändin rakentumiselle ja 

kehittämiselle varmistaessaan, että se tulee huomioida yrityksen kokonaisvaltaisessa 

toiminnassa ja jokaisen toiminnon sisällä. (Berthon et al. 2008: 28, Bickerton & 

Knox 2001: 1008.) 

 

3.3 Yritysbrändin ulkoinen ulottuvuus 

Yrityksen tulee tuntea ensin itsensä ja tehdä omakuvastaan yhtenäinen, jotta se voi 

viestiä itsestään ulkopuolelle (Hatch & Schultz 2001: 1050). Kuten aiemmassa 

osassa jo viitattiin, niin liian järeä johdatteleminen esimerkiksi sisäisten kuvien 

muodostumisessa ei ole hyväksi. Tämän kaltainen menettely voi aiheuttaa ristiriidan 

sisäisten ja ulkoisten, eli eri sidosryhmillä olevien kuvien välille. Arvojen 

yhteneväisyyteen, jatkuvuuteen ja kontekstisidonnaisuuteen yrityksen ulkopuolella 

tulee kiinnittää erityistä huomiota: niiden tulee sopia sidosryhmien odotuksiin 

(Aggerholm et al. 2011: 110). Brändin voidaan sanoa rakentuvan sosiaalisessa 

kontekstissa.  

 

3.3.1 Touch point –tilanteet 

Jatkuvan brändin mukaisen palvelukokemuksen toimittaminen vaatii 

kommunikaatiokanavien sekä jokaisen operationaalisen ja interpersoonallisen touch 

point –tilanteen johtamista (Mosley 2007: 131). Touch point –tilanteella tarkoitetaan 

kokemustilannetta, jonka asiakas kokee brändin kanssa. Touch point –tilanne sisältää 

brändi-identiteetin, yrityksen kommunikaation, brändin merkityksen, kohtaamisen 

palvelua tuottavan henkilöstön kanssa sekä ulkoisen brändi-informaation. (Deeter-

Schmelz, Moberg & Morgan 2007: 374.) Brändin voidaan ajatella olevan 
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brändikohtaamisten summa: touch point –tilanteista muodostuu kokonaiskuva 

brändistä. (De Chernatony & Vallaster 2005: 776) 

 

3.3.2 Kommunikaatio ja Viestintä 

Kaikki mitä yritys tekee, kertoo itsestään ja se mitä muut siitä puhuvat vaikuttaa 

yrityksen yritysbrändiin. Sandbacka (2010: 6) tuo tutkimuksessaan esiin viestinnän 

tärkeyden yrityksen toiminnassa. Hän painottaa, että viestintää tulisi johtaa 

kokonaisvaltaisesti ja pitää huoli siitä, että kaikkeen viestintään liittyy todellinen 

sanoma yrityksestä. Jatkuvat työntekijöiden kontaktit ja yhteydet asiakkaisiin sekä 

toisiinsa vaikuttaa paljon siihen miten asiakas näkee yrityksen (Moroko & Uncles 

2008: 160−161). Pysyvä ja yhtäläinen viestintä brändi-identiteetistä mahdollistaa 

tehokkaan brändin rakentumisen sekä sen rakentamisen. Halutun brändimaineen 

syntyminen vaatii myös yhtäläistä viestintää kaikkien sidosryhmien kohdalla.  

Pysyvä viestintä ei kuitenaan riitä, vaan sen pohjalla tulee olla johdon sekä 

työntekijöiden ymmärrys brändiarvojen kommunikoimisesta. (De Chernatony & 

Harris 2001: 446, Juntunen et al. 2010: 13.) 

 

Positiivisen viestinnän ohella on olemassa myös negatiivista viestintää. Asiakkaat 

voivat tuottaa negatiivista word of mouth  -viestintää. Word-of-mouth –viestinnässä 

informaatio kulkee asiakkaalta asiakkaalle ja edelleen siitä eteenpäin. Yrityksessä on 

tärkeää huomioida negatiivinen sanoma ja negatiivisen palautteen syy sekä käyttää 

tätä informaatiota hyödyksi brändin rakentumisessa. (Christophe & Gaudenzi 2009: 

195−196.) Word of mouth –viestintä on erittäin tehokas viestintämuoto, joskin se on 

yrityksen kontrolloimattomissa -sitä ei voi siis hallita eikä siihen voida vaikuttaa 

(Juntunen et al. 2010: 14). Brändi-imagoon ja brändi-imagosta seuraavaan 

brändimaineeseen liittyy näin ollen paljon riskejä, jotka tulee huomioida yrityksen 

toiminnassa. 
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3.3.3 Yrityskuvat ja yritysimago 

Brändi-imago pohjaa yritysimagoon. Brändi-imago on kaikkien niiden uskomusten, 

asenteiden ja käsitysten summa, joita yrityksen ulkoisilla sidosryhmillä on. (Hatch & 

Schultz 2001: 1048−1051, Sandbacka 2010: 11.) Toisin sanoen brändi-imago on se, 

miten yrityksen ulkopuoliset ymmärtävät brändin ja mikä heidän käsityksensä 

yrityksestä on (Karlsson, Salemi-Sangari & Wallström 2008: 41). Brändi-imago 

pohjaa vahvasti siihen miten johtajat ja henkilöstö tekee brändistä uniikin. 

Yritysimago tarkoittaa niitä kuvia, jotka sidosryhmät ovat luoneet yrityksestä. 

(Balmer 2001: 257, De Chernatony & Harris 2001: 445.) Yritysimago muodostuu 

siis kuvista. Jotta brändilupaus on pitävä, niin esiintuotujen yrityskuvien tulisi vastata 

yrityskulttuuria (Hatch & Schultz 2001: 1048−1051). Hyödyllistä on, jos yritys 

kiinnittää huomiota näihin muiden muodostamille kuville. Näin voidaan erottaa 

paremmin ristiriidat ja jännitteet vision sekä sidosryhmillä olevien kuvien välillä. 

 

Yrityksen maine ja brändi-imago linkitetään yleensä läheisesti toisiinsa. Yrityksen 

maineella viitataan niihin pysyvämpiin ja erottavampiin tekijöihin, jotka voidaan 

liittä yritykseen. De Chernatonyn ja Harrisin (2001: 445) sekä Michelottin ja 

Puncheva-Michelottin (2010: 250) mukaan brändimaine on kollektiivinen yhdistelmä 

yrityksen menneestä toiminnasta ja sen tuloksista, jotka kuvaavat yrityksen kykyä 

toimittaa sidosryhmille heidän arvostamansa lopputulokset. Ne organisaatiot, joilla 

on vahvempi maine omaavat paremman viehätysvoiman ulkopuolisten silmissä ja 

heillä on näin ollen myös mahdollisuus vahvempaan asiakas-suhteeseen. 

Asiakkaiden luottamus on mahdollista saavuttaa näin ollen helpommin. (Balmer 

2001: 257, Christophe & Gaudenzi 2009: 192.) 

 

3.3.4 Luottamus 

Yritys voi vaikuttaa muodostuvaan brändi-imagoon kasvattamalla yrityksen 

tunnettuutta herättämällä yrityksestä positiivisia mielleyhtymiä ja kehittämällä 

yrityksen suhteita sen sidosryhmiin (Sandbacka 2910: 11). Suhteiden kehittämisen 

pohjalla vaikuttaa sidosryhmien luottamus yritykseen - luottamus on tärkeä tekijä 
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liikesuhteissa. (Baumgarth 2010: 532.) Asiakkaat eroavat toisistaan monin eri tavoin 

ja niiden käyttäytyminen voi olla hyvin moninista sekä vaihtelevaa (Mudambi 2002: 

526), siksi yrityksen asiakkaiden erityispiirteet tulee huomioida myös brändi-imagon 

tasolla. Luottamus johtaa sitoutumiseen. Sitoutuneet sidosryhmät tukevat yritystä, 

koska he tuntevat olevansa osa yrityksen arvoja, tuntevat kuuluvansa siihen sekä 

luottavat siihen (Gregory 2007: 69). 

 

3.4 Sidosryhmäverkoston vaikutus yritysbrändiin 

Verkostotoiminnan ajatellaan yleisesti olevan vuorovaikutuksellisia sisältöjä ja 

manageraalisia päätöksiä siitä, miten voidaan olla vuorovaikutuksessa vastapuolen 

kanssa niin, että se vastaa haluttua tulosta (Corsaro, Hennesberg, Naudé & Ramos 

2011: 922, Ford & Håkansson 2002: 136). Kuunteleminen, oman toiminnan 

peilaaminen ja reagointi muihin tai muiden kanssa ovat keskeisiä toimintoja 

verkostossa. Yrityksen toiminta on laajasti riippuvainen niistä yrityksistä keiden 

kanssa se on yhteistoiminnassa (Håkansson & Snehota 2006: 261). Juntunen et al. 

(2010: 15) painottavat tutkimuksessaan, että pelkästään asiakas-suhteiden 

huomioiminen ei riitä, vaan pienille yrityksille useimpien sidosryhmien 

huomioiminen on laajemmassa mittakaavassa on hyödyllistä. 

 

Mäläskän et al. (2011) tutkimus viittaa siihen, että yritysbrändin rakentuminen 

ulottuu yksittäisen yrityksen ulkopuolelle, verkoston alueelle. He mainitsevat 

tutkimuksessaan, että yritys ei voi yksin kontrolloida sitä millaiseksi brändi-imago 

muodostuu: se voi kuitenkin mobilisoida verkostossa olevia sidosryhmiä siten, että 

yritysbrändistä tulee tehokkaampi. On siis tärkeää huomioida ketä verkostoon kuuluu 

ja kuinka laaja verkosto itse asiassa on kaikkine oleellisine toimijoineen. 

Verkostoom voidaan vaikuttaa ja se voi vaikuttaa, sen voidaan ajatella olevan tapa 

vaikuttaa ja tulla vaikutetuksi (Håkansson & Snehota 2006: 261). 

 

Suhteet voidaan nähdä suorina tai epäsuorina ja jotka vaikuttavat joko yrityksen 

sisäpuolella tai ulkopuolella (Alves et al. 2011: 231). Mäläskä et al. (2011) tuovat 
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tutkimuksessaan esiin verkostotoimijoiden suoran ja epäsuora vaikutuksen pienen 

yrityksen brändi-imagoon. Verkostotoimijat voivat vaikuttaa suoraan brändi-

identiteettiin, jonka voidaan  nähdä muodostuvan yrityksen sisäpuolella sekä brändi-

imagoon, jonka voidaan nähdä muodostuvan yrityksen ulkopuolella. 

Verkostotoimijoiden toimet voivat vaikuttaa epäsuorasti yritykseen, mutta vaikutus 

näkyy silti kyseenomaisen yrityksen toiminnassa ja edelleen siinä millaiseksi brändi-

identiteetti ja brändi-imago muodostuvat. (Mäläskä et al. 2011: 1149−1150.) 

 

Brändäämistoiminnot, joita yritys toteuttaa ovat joko tiedostettuja tai 

tiedostamattomia (Mäläskä et al. 2011: 1150). Yritysbrändi voi rakentua tai sitä 

voidaan rakentaa. Tämän vuoksi onkin hyödyllistä kartoittaa brändin rakentumisen 

kenttää ja sen sidosryhmiä sekä niitä seikkoja, joita liittyy brändin rakentumisen 

sisäiseen sekä ulkoiseen alueeseen. Tämän kautta yritys pystyy edelleen tietoisesti ja 

systemaattisesti tutkimaan ympäristöään yritysbrändäämisen näkökulmasta ja 

mahdollisesti tehostaa brändin vaikuttavuutta sekä kasvattaa sen näkyvyyttä. 

 

3.5 Pienen tapahtumapalveluyrityksen yritysbrändin rakentumista kuvaava 

malli 

Seuraavassa esitellään edellä käydyn teoreettisen keskustelun pohjalta rakennettu 

malli (Kuvio 3, sivu. 34) kuvaamaan pienen tapahtumapalveluyrityksen brändin 

rakentumista ja tarkemmin kuvailtuna siihen liittyvää sidosryhmäympäristöä. Malli 

osoittaa, että yritysbrändin rakentuminen ulottuu hyvinkin laajalle alueelle yrityksen 

ytimestä ja tässä mallissa esitetyllä uloimmallakin sidosryhmävyöhykkellä on suuri 

merkitys siihen millaiseksi brändi-identiteetti ja brändi-imago muodostuvat. 

 

Mallista tulevat esille pienen tapahtumapalveluyrityksen brändin rakentumiseen 

liittyvät osatoimijat, osatekijät ja niiden tasoisuus. Tässä mallissa on erotettu 

kahdeksi osakokonaisuudeksi tapahtumapalveluyrityksen brändin rakentumisen 

sidosryhmäkenttä (mallin yläosa) sekä brändin rakentumiseen liittyviä osatekijöitä 

kuvaava osakokonaisuus (mallin alaosa) brändin rakentumisen sidosryhmäkentän 
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näkökulmasta katsottuna. Kummastakin osakokonaisuudesta nousee esille yksi 

merkittävä yhteinen tekijä: yritysbrändin rakentumisen sisäinen ulottuvuus sekä 

ulkoinen ulottuvuus. 

 

Rakennetun sidosryhmäkentän ytimessä on itse tapahtumapalveluyritys, eli yritys 

jonka näkökulmasta kentää tarkastellaan. Yrityksessä merkittäviksi tekijöiksi 

nousivat omistaja-johtaja, johto sekä ydintyöntekijät. Toisen sidosryhmäkentän 

toimijat on määritelty tapahtumaorganisaation funktioiden sisällä olevien toimijoiden 

mukaan. Tapahtumaorganisaatiorakenteeseen kuuluu kaikki ne toimijat, jotka ovat 

tuottamassa yksittäistä tapahtumaa. Uloimman tapahtumapalveluyrityksen 

sidosryhmäkentän muodostavat ne toimijat, jotka eivät liity 

tapahtumaorganisaatiorakenteen funktioiden toimijoihin, mutta ovat silti jollakin 

tavalla tapahtumassa läsnä ja yhtydessä tapahtumayritysten toiminnassa. 

Muodostetussa mallissa lähdetään ajattelemaan brändin rakentumista yritysbrändin 

rakentumisen sisäiseltä tasolta. Tähän yritysbrändin sisäisen rakentumisen tasoon 

kuuluu ensimmäinen sidosryhmävyöhyke, joka sisältää itse yrityksen johdon sekä 

ydintyöntekijät. Yritysbrändin rakentumisen sisäisellä tasolla muodostuu brändi-

identiteetti, johon vaikuttavat oleellisesti yrityksen arvot, yritysidentiteetti, 

yrityskulttuuri, työntekijöiden ja johtajien käyttäytyminen sekä kommunikaatio. 

Yritysbrändin rakentumisen ulkoisella tasolla muodostuu brändi-imago, jonka 

muodostumiseen vaikuttavat touch-point –tilanteet, kommunikaatio, yritysimago 

sekä luottamus. Mallissa on vallalla jatkuva viestien ja tulkintojen dynamiikka, tämä 

dynamiikka on merkitty mallissa olevien nuolien avulla. 

 

Brändin rakentuminen etenee yrityksestä ulospäin päätyen sidosryhmäkentän 

ulkoisen ulottuvuuden toissijaiseen sidosryhmävyöhykkeeseen. Aluksi yritysbrändin 

rakentumista tulisi lähteä ajattelemaan yrityksen sisältä päin ja kiinnittää huomiota 

yritysbrändi-identiteettiin sekä siihen vaikuttaviin tekijöihin ja toimijoihin. Tämän 

jälkeen voidaann kiinnittää huomio yrityksen ulkopuolelle ja pääasiassa siellä 

syntyvään yritysbrändi-imagoon sekä sen osatekijöihin. 
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Kuvio 3. Teorian pohjalta muodostettu malli pienen tapahtumapalveluyrityksen 

yritysbrändin rakentumisesta sidosryhmänäkökulmasta  
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4 EMPIIRISEN TUTKIMUKSEN ETENEMINEN 

Tämän tutkimuksen tutkimusongelmana on pienen tapahtumapalveluyrityksen 

brändin rakentuminen. Aikaisemman tutkimuksen ja kirjallisuuden perusteella 

tapahtumapalveluyrityksen brändin rakentumisessa keskeisiksi tekijöiksi nousivat 

sidosryhmänäkökulma, jossa tulisi huomioida sidosryhmäverkoston sisäinen sekä 

ulkoinen ulottuvuus. Aikaisempaan tutkimustietoon perustuen rakennettiin 

teoreettinen viitekehys empiirisen tutkimuksen lähtökohdaksi. 

 

4.1 Tutkimuksen metodologiset lähtökohdat 

Tiede voidaan kuvata itseään korjaavana järjestelmänä: se ei hyväksy 

ennakkoluuloja, vaan periaatteessa kaikki väitteet voidaan asettaa kriittisen 

tutkimuksen kohteeksi. (Karjalainen, Launis, Pelkonen, Pietarinen (2002): 32, 37, 

Uusitalo (1991): 37.)  Tieteessä tehdään erilaisia kysymyksiä, joihin etsitään 

totuudenmukaisia ja hyvin perusteltuja ratkaisuja sekä pyritään selittämään ilmiötä 

näiden kysymysten kautta (Karjalainen, et al. (2002): 33, Uusitalo 1991: 63, 99). 

Tämän tutkimuksen ensisijaisena tehtävänä on kuvata ja selittää pienen 

tapahtumapalveluyrityksen yritysbrändin rakentumista sidosryhmänäkökulmasta 

sekä vastata kysymyksiin mitä ja miten. 

 

Teoria on mukana tutkimuksessa keinona, joka auttaa tutkimuksen tekemisessä ja 

päämäränä, jolloin tutkimuksella pyritään kehittämään teoriaa edelleen. Teoria 

keinona auttaa arvioimaan aineistoa sekä näkemään mitä aineistosta etsitään. Se 

auttaa myös asettamaan tutkimuskysymykset ja ohjaa havaintojen tekoa sekä 

toimintaa. (Uusitalo 1991: 37, 41−43.) 

 

Tämä tutkimus perustuu laadulliseen eli kvalitatiiviseen tutkimusperiaatteeseen. 

Tutkimuksen empiriaosa muodostetaan pääasiassa haastatteluihin tukeutuen. 

Tutkimuksessa käytettiin myös osallistuvaa havainnointia, jonka aineistot tukevat, 

vahvistavat ja syventävät analyysiä. Empiirisen tutkimuksen toivotaan tarjoavan 
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tarkempaa tietoa käytännöstä ja alakohtaisuudesta. Tutkimusote on toiminta-

analyyttinen, koska tutkimuksen tarkoituksena on ymmärtää kohdeilmiötä, jota on 

tutkittu harvojen kohdeyksiköiden kautta (Neilimo & Näsi 1980: 3133). 

 

Tapaustutkimus on liiketaloustieteen yleisimpiä tutkimusmeneltelmiä, joissa 

tutkimuksen kohteena on yleensä yksi tai enintään muutama tarkoin valittu tapaus 

(Alasuutari, Koskinen & Peltonen 2005: 46, Alasuutari 1995: 215, Uusitalo 1991: 

75). Tähän tutkimukseen on otettu mukaan yksi tapausyritys, joka on valittu tarkoin 

tutkimuksen aihetta ja tarkoitusta silmällä pitäen. Tapaustutkimusta tehdessä olisi 

hyvä huomioida kuusi ainesitotyyppiä tutkimusta tehdessä: dokumenttilähteet, 

arkistolähteet, haastattelut, suorat havainnointilähteet, osallistuvan havainnoinnin 

aineistot sekä fyysiset esineet (Alasuutari et al. 2005: 157.) Tässä tutkimuksessa 

keskeisiksi aineistotyypeiksi nousivat haastattelut, osallistuvan havainnoinnin 

aineistot sekä erilaiset sekundaaridatan lähteet. 

 

Tieteenfilosofinen lähestymistapa on subjektivistinen, eli tutkijasta itsestään lähtevä 

(Uusitalo 1991: 25). Vaikka lähestymistapa onkin tutkijasta itsestään lähtevä, niin 

tutkimuksessa pyritään objektiivisuuteen ja totuuteen. Tämä tarkoittaa sitä, että 

tutkimustulokset ovat samat riippumatta siitä, kuka tutkija tutkimusen on tehnyt. 

(Uusitalo 1991: 25−27, Alasuutari et al. 2005: 257.) 

 

Tässä tutkimuksessa nousee esiin abduktiivinen päättely. Aineiston analysointi ja 

keräys osuvat päällekkäin –tämä mahdollistaa jatkuvan tiedonkeruun (Perry 1998, 

787, Uusitalo 1991: 21.) Tarkemmin sanottuna abduktiivinen päättely on sekoitus 

induktiivista ja deduktiivista päättelyä. Deduktiivinen päättely on totuuden sälyttävää 

päättelyä, eikä välttämättä anna uutta tietoa. Induktiivinen päättely taas korostaa 

teorian kehittämistä pelkästään kerätyn tietoaineiston perusteella ja lähtee liikkeelle 

aineistosta. (Perry 1998: 787.) 
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4.2 Empiirisen tutkimuskohteen valinta 

Laadullisessa tutkimuksessa on tärkeää, että tutkimusaineisto on teoreettisesti 

edustava. Aineistossa tulee siis olla esillä tutkimusongelman kannalta olennaiset 

piirteet. (Uusitalo 1991: 80.) Tutkimuksen kohteena on yksi tapausyritys, PST event 

Oy. Yritys sopii tutkimukseen, koska se toimii laajasti tapahtuma-alalla, sekä 

tapahtumien kokonaisvaltaisena suunnittelijana, että osapalvelujen tuottajana. 

Kyseenomaisen yrityksen valintaan vaikutti myös se, että tutkija on itse 

työskennellyt yrityksessä ja näin ollen arvioi yrityksen olevan sopiva tutkimuksen 

tapausyritykseksi. 

 

Haastateltaviksi valittiin tapausyrityksen, PST event Oy:n toimitusjohtaja, yrityksen 

kolme vakituista työntekijää, yrityksen yksi harjoittelija sekä Oulun kaupungin 

tapahtumakoordinaattori. Haastateltavien ryhmään pyrittiin valitsemaan eri taustan, 

työtoimenkuvan, pätevyyden sekä kokemuksen omaavia henkilöitä.  

 

Haastateltava A on mies ja toimii tapausyrityksen toimitusjohtajana sekä on 

yrityksen omistaja. Hän on aloittanut alalla jo 12 –vuotiaana edeten erilaisista 

tapahtumatoiminnan tehtävistä oman yrityksen perustamiseen. Tällä hetkellä hänellä 

on taustallaan 13 – vuotinen taival yrittäjänä. Haastateltava B on loppusuoralla 

media-alan opinnoissa ja on toiminut jo 14 vuotiaasta lähtien tapahtuma-alalla. Hän 

on työskennellyt tapausyrityksessä tähän mennessä noin kuusi vuotta ja toimii 

yrityksen rental -toiminnan tuotantopäällikkönä. Hänen päävastuualueensa 

tapahtumissa on valo- sekä äänituotanto. Haastateltava C on mies ja toimii 

tapausyrityksessä pääasiassa valoteknikkona, hänen työtehtäviinsä kuuluu myös 

jonkin verran äänituotantoon liittyviä työtehtäviä. Haastateltavalla on media-alan 

koulutus. Haastateltava D on mies ja hän toimii yrityksen design –toiminnan 

tuotantopäällikkönä vastuualueenaan äänentoistoasennukset. Haastateltava on 

lähtenyt tapahtuma-alalle noin 15-vuotiaana, sitä kautta sitten työllistynyt. Töiden 

ohella hän opiskeli media-alaa ja heti valmistumisen jälkeen perusti oman yrityksen. 

Nykyään hän toimii kokopäiväisenä työntekijänä tapausyrityksessä. Haastateltava E 

on media-alaa opiskeleva tyttö. Hän on ollut harjoittelijana tapausyrityksessä. Hänen 



 

38 

 

tehtäviinsä kuului auttaa kaikissa tapahtumiin liittyvissä tehtävissä. Haastateltava F 

toimii Oulun kaupungin tapahtumakoordinaattorina ja on ollut useissa samoissa 

tapahtumaprojekteissa tapausyrityksen kanssa.  

 

Tutkija on ollut mukana useissa eri tapahtumaprojekteissa tapausyrityksen kautta. 

Tähän tutkimukseen valittiin pari tapahtumiin liittyvää projektia, jotka tuodaan esiin 

havainnointiaineiston muodossa. 

 

4.3 Empiirisen tutkimuksen toteutus 

Empiirinen tutkimusaineisto koottiin pääasiassa puolistrukturoitujen haastattelujen 

avulla. Puolistrukturoidussa haastattelussa ei noudateta tiukasti määriteltyä runkoa 

niin kuin strukturoidussa haastattelussa, keskustelu ei myöskään ole yhtä vapaata 

kuten avoimessa haastattelussa. Teemahaastattelua voidaan pitää myös hyvin 

joustavana tutkimusmenetelmänä. Sen puitteissa on mahdollista siirtyä aihealueesta 

toiseen ja kysymyksiä on mahdollista sopeuttaa tilanteen mukaan. (Bryman 2008: 

437.) Haastatteluaineistoa täydensi osallistuvan havainnoinnin pohjalta kootut 

muistiot. Edellisten lisäksi tietoa kerättiin erinäisten sekundaaridatan lähteiden 

kautta, joihin kuuluivat tapahtumapalveluyrityksen nettisivut sekä 

tapahtumapalveluyrityksen sisäiset dokumentit ja asiakirjat. Empiirinen aineisto 

kokonaisuudessaan muodostui haastattelumateriaalista, havainnointimuistioista, 

palaverimuistioista ja sekundaaridatan lähteistä. Empiirinen osuus koostettiin 

analysoimalla edellä mainittuja lähteitä teoreettisen viitekehyksen ohjaamana. 

 

Haastattelut suoritettiin 4.1.2013 – 25.2.2013 välisenä aikana. Kukin haastattelu kesti 

noin 15 - 35 minuuttia, riippuen lisäkysymysten sekä vastausten perusteellisuuden 

määrästä. Haastattelut nauhoitettiin digitaalisella sanelimella sekä litteroitiin 

mahdollisimman pian haastattelun jälkeen. Haastattelumateriaalia analysointiin 

samaan aikaan litteroidessa. Litteroituun materiaaliin merkittiin havaintoja ja 

mielenkiintoisia pointteja. Kvalitatiivisen analyysin yksi luonteenomainen piirre 
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onkin tällainen samanaikaisesti tapahtuva aineistonkeruu, analysointi, tulkinta ja 

raportointi (Eskola & Suoranta 1998: 15.) 

 

 

 

Taulukko 1. Haastateltavat 

Tutkijan omaa osallisuutta yrityksen toiminnassa ei voitu sivuttaa, joten osallistuva 

havainnointi otettiin mukaan tutkimukseen. Osallistuva havainnoija osallistuu 

yrityksen ja ryhmän toimintaan sen yhtenä jäsenenä (Uusitalo 1991: 90.) Tässä 

tutkimuksessa tutkija on siis yksi työntekijöistä ja osallistuu jokapäiväiseen yrityksen 

toimintaan. Tutkija on ollut mukana useissa tapahtumaprojekteihin liittyvissä 

palavereissa, tapahtumissa koordinoijan työtehtävissä sekä toiminut yrityksen 

markkinointipäällikkönä. Tähän tutkimukseen valittiin yksi tapahtuma sekä yksi 

tapahtumapalaveri, joista tehdyt muistiot toimivat yhtenä osana empiiristä 

materiaalia. Nämä edellä mainitut tilanteet valittiin, koska ne heijastavat yleisesti sitä 

mitä muutkin tapahtumat sekä tapahtumapalaverit sisältävät, siltä osin mitä tietoa 

niistä haetaan. Palaverimuistio kirjoitettiin palaverin aikana ja viimeisteltiin vielä sen 

jälkeen. Tapahtumaprojektimuistio koottiin tutkimuksen aihe mielessä pitäen 

mahdollisimman nopeasti tapahtuman jälkeen. 
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Kuvio 4. Havainnointiaineiston osat 

 

4.4 Tietoa tapausyrityksestä 

PST event Oy on tapahtumayritys, joka toimii Suomen sekä Ruotsin alueella. Yritys 

perustettiin vuonna 2009 ja sen tämän hetkinen liikevaihto on noin 650 000 euroa. 

Ennen PST event Oy:n perustamista yrityksen toimitusjohtaja oli ehtinyt toimia 

yrittäjänä tapahtuma-alalla noin seitsemän vuoden ajan. 

PST event Oy toimii liike-elämän palvelujen alalla. Tarkemmin sanottuna 

tapahtumapalvelujen parissa. Yrityksen palvelutarjooma voidaan jakaa kolmeen 

osaan: event, rental ja design. Event –osioon kuuluu tapahtumatoiminta, rental 

osioon kuuluu laitteiden vuokraus sekä maahantuonti ja design osioon kuuluu 

pääasiassa av-järjestelmien suunnittelu, asentaminen sekä konsultaatio. Tässä 

tutkimuksessa tarkastellaan vain tapahtumapalveluihin liittyvää liiketoimintaa, joka 

on yrityksen pääasiallista sekä niin sanotusti näkyvämpää toimintaa. 

 

PST event tuottaa tapahtumia avaimet käteen –periaatteella. Se tuottaa myös 

tapahtumiin osapalveluita, kuten toimii niissä teknillisenä tuottajana tai esimerkiksi 
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on vastuussa ohjelmasisältöjen koordinoinnista. PST rental toimii osaltaan myös 

tapahtumien parissa. Rentalin kautta voi tilata tapahtumiin erilaisia laitteita tai 

esimerkiksi sisustuselementtejä. Design osio on mukana tapahtumissa siten, että se 

esimerkiksi suunnittelee tapahtumaan lavoja sekä sisustaa ja somistaa 

tapahtumatiloja. PST:n kautta voi myös vuokrata tapahtumiin 

tapahtumahenkilökuntaa, kuten äänimiehiä, valomiehiä tai tapahtuman osasisältöjen 

koordinaattoreita. Yksi esimerkki osasisällön koordinaattorista voitaisiin mainita 

muotinäytöskoordinaattori.   
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5 AINEISTON ANALYSOINTI 

Tässä luvussa analysoidaan empiirisen tutkimuksen kautta tuotettua aineistoa sekä 

esitellään sen tulokset. Empiirisen aineiston analysointi perustui muodostettuun 

teoriaosaan. Haastattelun teemoitus muodostettiin rakennetun teoreettisen 

viitekehyksen pohjalta. Näitä teemoja olivat: yrityksen sisäisen ja ulkoisen 

yritysbrändin rakentumisen ulottuvuus. Teemojen sisäiset aihealueet valittiin 

analysointiosaan sen perusteella, että ne jollakin tavalla nousivat merkittäväksi 

empiirisestä materiaalista. 

 

Empiirisen aineiston analysointiin liittyi sen vertaaminen muodostettuun 

viitekehykseen. Tarkoituksena oli selvittää pitääkö muodostettu viitekehys 

paikkansa, lisääkö empiirinen analyysi siihen jotain tai poistaako se siitä jotain. 

Tarkoituksena oli siis havaita mahdollisia poikkeavuuksia muodostetun teoreettisen 

viitekehyksen sekä empiirisen aineiston välillä. Empiirisen tutkimuksen kautta 

haluttiin kartoittaa syvemmin pienen tapahtumapalveluyrityksen yritysbrändin 

rakentumiseen vaikuttavaa sidosryhmäkenttää sekä sitä miten tämä kenttä liittyy 

brändi-identiteettiin sekä brändi-imagoon. 

 

Tässä luvussa puretaan empiirisessä tutkimuksessa tehtyjä haastatteluja 

teoriaosuudessa esitettyjen tekijöiden ja osa-alueiden mukaisesti. Empiirisen 

aineiston analysointi aloitetaan tarkastelemalla sisäistä ulottuvuutta sen tekijöitä ja 

siellä vaikuttavia toimijoita. Toisessa alaluvussa käsitellään yrityksen ulkoista 

ulottuvuutta sekä sitä mitkä tekijät ja toimijat nousevat siellä oleellisiksi yrityksen 

ulkoisella ulottuvuudella. Edellä mainituissa alaluvuissa tulee esiin myös verkoston 

dynaamisuus. Kolmannessa alaluvussa esitellään empiirisillä tuloksilla täydennetty 

malli pienen tapahtumayrityksen brändin rakentumisesta sidosrymänäkökulmasta. 
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5.1 Tapahtumapalveluyrityksen yritysbrändin rakentumisen sisäinen 

ulottuvuus  

Teorian pohjalta luotu viitekehys antoi olettaa, että sisäisellä brändin rakentumisen 

ulottuvuudella siihen vaikuttavia tekijöitä ovat yritysidentiteetti, yritysarvot, 

yrityskulttuuri ja kommunikaatio. Sidosryhmäkentällä yritysbrändin rakentumisen  

sisäisellä ulottuvuudella oleellisiksi nousivat johtaja sekä henkilöstö. 

 

Yrityskulttuuri ja brändi-identiteetti 

Haastattelumateriaalista nousi vahvasti esiin tiivis sisäinen yhteistyö sekä tiivis 

yrityksen sisäinen ilmapiiri. Nämä seikat voidaan nähdä osana yrityskulttuuria niiden 

juurtuneisuuden vuoksi. 

 

“Yhteistyö on tietyllä tavalla kaverillista. Tietyllä tavalla aiheuttaa myös 

hankaluuksiakin” (Toimitusjohtaja) 

 

“Yrityksessä on intiimi ilmapiiri, koska olemme niin paljon tekemisissä toisten 

kanssa, työ on hyvin tiivistä. Miinuspuolena voi olla se, että sitten tapahtumapaikalla 

voi joskus tunteet purkautua, näitä asioita pitää opetella vain käsittelemään.” 

(Tuotantopäällikkö, Rental) 

 

Empiriasta nousi esiin useasti asiakaslähtöisyys, joka näkyi sitten kaikessa 

toiminnassa ja myös vahvasti yrityksen sisällä. Juuri tällainen yhteinen käsitys 

toiminnan perustasta vahvistaa yrityskulttuuria ja näin ollen vaikuttaa edelleen 

brändi-identiteettiin. 

 

“Pidetään asiakasta henkilökohtaisemmalla tasolla, voidaan palvella asiakasta 

paremmin. Palvelualttius on erittäin tärkeää meidän yrityksessä. Ei mennä vaan ja 

tehdä sitä työtä huomioidaan ihan kaikki asiakkaan tarpeet.” (Toimitusjohtaja) 

 

“Olemme todella asiakaslähtöisiä. Asiakkaalle tarjotaan sitä mitä se haluaa.” 

(Tuotantopäällikkö, Design) 
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Kommunikaatio ja ymmärtäminen 

Teoreettisesta viitekehyksestä nähdään, että kommunikaatiolla on yrityksen sisäisellä 

tasolla on tärkeä merkitys pienen yrityksen yritysbrändin rakentumisessa. Tämän 

todistaa myös empiria. Tapausyrityksen kohdalla nähtiin, että erityisesti 

tapahtumatyöntekijöille suuntautuvan kommunikaation tulisi olla selkeää ja 

kokonaisvaltaista. Etenkin, jos henkilö ei ole aikaisemmin ollut yrityksen 

palveluksessa. Empiriasta nousee myös esiin tapahtumatyöntekijöiden korostunut 

merkitys. Tapahtumatyöntekijä voi olla henkilö, joka on ensimmäistä kertaa 

yrityksen palveluksessa janäin ollen hänellä ei välttämättä ole tietoa yrityksestä ja 

sen toiminnasta. 

 

“Tiedottaminen ja selkeä tehtävänanto sekä kommunikointi tapahtumatyöntekijöille. 

Tapahtumatyöntekijöillä on valmius olla enemmän oma-aloitteisimpia. Tapahtumissa 

voi tulla tilanteita, joissa tapahtumatyöntekijä joutuu selittämään vähemmän 

tietävälle kysyjälle asioita tai ohjeistamaan muita” (Tapahtumaprojektimuistio, På 

Gränsen) 

 

“Tapahtumatyöntekijät ovat kuitenkin yrityksen edustajia, vaikkakin vain pienen 

hetken. Tämän vuoksi heille päin suuntautuva kommunikointi nousee erittäin 

tärkeäksi, heidänkin tulee olla tietoisia kokonaisuudesta ja siitä miten homma toimii 

yleisesti.” (Tapahtumaprojektimuistio, På Gränsen) 

 

“Kaikkien osalta ymmärtäminen on tärkeää, se että on selvillä asioista ja osaa toimia 

niiden mukaan.” (Tuotantopäällikkö, Rental) 

 

Johtaja-omistaja 

Teoreettisessa viitekehyksessä korostuu johdon merkitys, tämä voidaan todeta myös 

pitävän empirian kohdalla paikkansa. Tutkimuksen kohteena olevassa yrityksessä 

johtaja-omistajan rooli asiakassuhteissa ja rooli esimerkkinä työntekijöille nousi 

oleelliseksi. Haastatteluista tuli ilmi, että johtaja-omistaja osallistui kaikkiin 

tapahtumatuottamisen osa-alueisiin: johtotason tehtävistä lattiatason tehtäviin. Se, 

että johtaja-omistajasta muodostuu yrityksen sisällä se jonka esimerkkiä seurataan ja 

jonka arvoista tulee yrityksen arvoja liittyy osaltaan siihen, että pienessä yrityksessä 
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henkilöstön jäsenet ovat niin tiiviissä yhteydessä toistensa kanssa. Työntekijöiden on 

helppo tukeutua johtajaan, koska hän on koko ajan läsnä ja saavutettavissa. Johtaja-

omistajan tärkeys sisäisen brändin rakentumisen tasolla nousi siis vahvasti esiin, 

hänen vaikutuksensa brändi-identiteetin osatekijöihin on näin ollen vahva. 

 

 “Olen itse mukana suunnittelusta ja rakentamisesta purkamiseen ja laskuttamiseen. 

Aika lailla kaikissa siis olen mukana. Tehdään ja toimitaan yhdessä tiiviisti” 

(Toimitusjohtaja) 

 

“Tämä on niin kuin pieni perhe suoraan sanottuna. Olemme paljon tekemisissä 

toisten kanssa…Johtamisessa valtakuilu ei ole kovinkaan suuri, johto on lähellä 

työntekijöitä ja toisin päin. Johtaja tekee työntekijöiden töitä myös.” 

(Tuotantopäällikkö, Rental) 

 

“Pääasiassa toimitusjohtaja vastaa asiakassuhteista. Muutkin tekee sitä, mutta 

kuitenkin toimitusjohtaja on pääroolissa  noissa suhteissa.” (Valoteknikko, Rental) 

 

5.2 Tapahtumapalveluyrityksen yritysbrändin rakentumisen ulkoinen 

ulottuvuus 

Teorian pohjalta luotu viitekehys antoi olettaa, että ulkoisella yritysbrändin 

rakentumisen ulottuvuudella siihen vaikuttavia tekijöitä ovat touch point –tilanteet, 

brändikuvat, yritysimago, kommunikaatio ja luottamus. Sidosryhmäkentällä 

yritysbrändin rakentumisen ulkoisella ulottuvuudella oleellisiksi nousivat 

tapahtumaorganisaatioiden tasolla olevat sidosryhmät ja laajemman 

toimintaympäristön sidosryhmät. 

 

Tapahtumaorganisaatiorakenteen vaihtelevuus 

Yksi yritys voi olla vastuussa useammastakin tapahtumaorganisaatiorakenteen 

funktiosta. Markkinointi, hallinto ja talousosasto voivat kaikki olla yhden yrityksen 

tai toimijan vastuulla ja tapahtuman vierailijapalveluiden sekä tukipalveluiden 

toimittaminen taas joillakin toisilla yrityksillä tai toimijoilla. 
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Tapahtumaorganisaatiorakenne voidaan rakentaa aina uudelleen. Näin tehdään 

esimerkiksi PST event Oy:n järjestämissä kauppakeskustapahtumissa, joita ei 

varmuudella aina toteuteta vuosittain ja joiden suunnittelemiseen ja 

toimeenpanemiseen ei mene niin paljon aikaa. Tällaista pienempää tapahtumaa 

varten tapahtumaorganisaatiorakenteen funktiot saadaan nopeammin kasaan. 

Tapahtumaorganisaatioiden verkosto on vaihteleva ja eri tapahtumissa verkosto 

muodostuu yleensä aina uudelleen. Samoja toimijoita voi kuitenkin olla mukana 

useimmissakin tapahtumissa. Tapahtumia voi olla tuottamassa useita yksittäisiä 

tekijöitä. Teorian pohjalta rakennetussa teoreettisessa mallissa esiin tulleen 

tapahtumaorganisaation tason voidaan nähdä olevan näin ollen dynaaminen ja 

vaihteleva. 

 

“Projektipäällikkö Oulun kaupungilta ilmoittaa käytettävissä olevan rahasumman. 

Hän kertoo mitä markkinointiin liittyviä seikkoja tapahtumaan liittyy.  

Projektipäällikkö kysyy tapahtuman eri tuottajilta miten he aikovat toteuttaa oman 

osansa tapahtumassa ja mitä tähän liittyy.” (Palaverimuistio) 

 

“ Tiedottaminen kohdistui kauppakeskuksen johtajalle, joka teki isommat linjaukset. 

PST event vastasi kokonaisuudessaan tapahtuman koordinoinnista, toimeksianto tuli 

kauppakeskuksen johtajalta. Projektipäällikkö, eli PST eventin toimitusjohtaja 

vastasi kokonaisuudessaan tapahtuman sisällöstä ja piti huolen, että annetulla 

budjetilla voitiin toteuttaa sisällöllisesti rikas tapahtuma. Tehtäviin kuului 

luonnollisesti yhteistyökumppaneiden hankkiminen. Mukana oli esimerkiksi 

paikallinen autoliike, joka toi uusimpia Audi –merkkisiä autoja nähtäväksi 

tapahtumaan.” (Tapahtumaprojektimuistio) 

 

Touch point –tilanteet 

Empiriassa painottuu selvästi touch point –tilanteiden merkitys. Empiria osoittaa, 

että yritys viestittää itsestään uusille asiakkaille itse tapahtumapaikoilla. Tämä on 

yksi merkittävä tekijä mikä nostaa touch point –tilanteiden tärkeyttä. Henkilöstön 

määrän kasvu tapahtumarekrytoinnin seurauksena nousi oleelliseksi näissä touch 

point –tilanteissa ja vaikutti myös kommunikaatioon. Henkilöstön kasvun myötä 

kasvaa myös niiden henkilöiden määrä, jotka viestivät kuvaa yrityksestä.  
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Empiria osoittaa myös, että touch point –tilanteita voi tapahtua hyvinkin laajalla 

kentällä. Edellä mainittuja tilanteita voi ilmetä tapahtumapaikoilla yritysten 

työntekijöiden ja tapahtumavierailijoiden, muiden osatuottajien työntekijöiden, 

tapahtuman pääkoordinaattorin sekä vaikkapa paikalle sattuvien ihmisten kanssa, 

jotka eivät edes tiedä tapahtuman olemassaolosta. Teoria-osassa mainitaan, että 

useista touch point –tilanteista muodostuu kokonaiskäsitys brändistä. Empiriasta 

nousee selvästi esille tapahtumien touch point –tilanteiden yhteys yrityskuviin sekä 

näin ollen edelleen yritysimagoon. Tapahtumapaikalla yrityksen henkilöstö on 

kontaktissa jollakin tavalla tapahtuman muihin toimijoihin ja yleisöön.  

 

“Ollaan tapahtumien kautta tekemisissä osaltaan myös hyvin monenlaisten 

toimijoiden kanssa, esimerkiksi liikenteen toimijat, urheiluseurojen, kulttuurin 

toimijoden kanssa. Ja nämä eivät välttämättä liity suoraan tapahtuman koordinoinnin 

ydinryhmään” (Oulun kupungin tapahtumakoordinaattori) 

 

“Tapahtumapaikalle tullessa en ollut ikinä nähnyt kasvotusten tapahtumavastaavaa, 

olin ollut yhteydessä mailitse. Sitten tapahtumapaikalla piti vain alkaa kyselemään 

kuka hän mahdollisesti voisi olla, jotta vois kysellä tarkennuksia työtäni varten” 

(Valoteknikko, Rental) 

 

“Siinä tapahtumatyöntekijöiden vaihtuvuudessa on oma haastavuutensa, jokaisessa 

tapahtumassa on melkein eri henkilöt. Määrä vaihtelee paljon.” (Toimitusjohtaja) 

 

“Itse tapahtumien kautta viestitämme itsestämme” (Toimitusjohtaja) 

 

“Asiakkaisiin yhteydessä siten, että jos ollaan tekemässä jotakin tapahtumaa…tai se 

asiakas tulee tapaamiseen” (Harjoittelija, media-ala) 

 

“Pitää osata käyttäytyä asiakkaiden edessä, se vaikutta kokemukseen” 

(Toimitusjohtaja) 

 

“Asiakas voi olla vierailemassa jossain paikassa, jossa meillä on pojekti menossa.” 

(Tuotantopäällikkö, Rental) 
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Luottamus 

Empiriassa painottuu luottamuksen aspekti erityisesti koordinoivan osapuolen 

kohdalla. Hän on tavallaan kapellimestari, joka yrittää parhaansa mukaan saada 

orkesterin pysymään kasassa ja toimimaan nuottien mukaan. Erityisesti isoissa 

tapahtumissa koordinoivan osapuolen luottamus kärjistyy, kun kaikkea ei ole edes 

mahdollista kontrolloida ja yllätyksiä mitä varmimmin jossakin vaiheessa ilmaantuu. 

Luottamus nousee tärkeäksi tekijäksi osaltaan siksi, koska tapahtuman onnistumiseen 

liittyy paljon mahdollisia epävarmuustekijöitä. Luotettavan tapahtumapalvelun 

tuottajan toimintaan ei tarvitse kiinnittää niin paljon huomiota koordinoivan 

osapuolen toimesta, koska koordinoiva osapuoli voi uskoa saavansa sen minkä se on 

tilannut. 

 

“Luotan siihen, että tapahtumapalvelujen tuottajat osaavat hommansa. Annamme 

perustiedot ja toivomme, että he osaavat toimia. Pitää olla luottamus toisiin, ei pysty 

koko ajan varmistelemaan tekemisiä. Joihinkin tapahtumatuotannon osa-alueisiin 

tulee ne samat, koska heihin luotetaan.” (Oulun kaupungin tapahtumakoordinaattori) 

 

“Voi tulla yllätyksiä. Kaikki ei välttämättä tapahtumissa mene putkeen, pitää 

kuitenkin varautua” (Oulun kaupungin tapahtumakoordinaattori) 

 

“Jokaisella toimijalla on selvästikin oma tehtävänsä tapahtumassa. Kaikki toimijat 

yrittävät sovittaa oman työnsä yhteen synnyttäen mieleenpainuvan kaksipäiväisen 

tapahtuman.” (Palaverimuistio) 

 

“Tapahtumissa ei hirveästi ole aina samoja toimijoita, kuitenkin joku toimija voi olla 

helppo ottaa mukaan sen vuoksi, että siihen luotetaan” (Oulun kaupungin 

tapahtumakoordinaattori) 

 

Touch point –tilanteet ja luottamus perustuvat kommunikaatioon. Se mitä viestitään 

ja kommunikoidaan yrityksen ulkopuolella vaikuttaa oleellisesti yllä mainittuihin 

seikkoihin. Suora ja esteetön kommunikaatio on erittäin tärkeää esimerkiksi 

osatuottajien kesken, jotta kokonaisuus saadaan toimimaan. 
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“Kommunikaatio tapahtumissa ja tapahtuman tekijöiden kanssa yleisesti on tärkeää, 

sen pitää toimia. On tärkeää, että kaikki tietää missä mennään, muutoin voi tulla 

ongelmia.” (Valoteknikko, Rental) 

“Joskus voi olla hankalaa, kun ei saa ihmisiä kiinni tai ei ole selvillä keneen pitäisi 

olla yhteydessä.” (Valoteknikko, Rental) 

 

5.3 Yhteenveto aineiston analysoinnista 

Tapausyrityksessä tuli selkeästi esiin muutamia vahvoja piirteitä liittyen 

yrityskulttuuriin ja yrityksen tapaan toimia. Yritystä luonnehti vahva sisäisen 

ilmapiiri työntekijöiden keskuudessa sekä johtajan ja työntekijöiden välillä. Lisäksi 

työnteon periaatteena voitiin nähdä vahva asiakaslähtöisyys. Edellä mainitut seikat 

voidaan liittää yrityskulttuuria luonnehtiviksi piirteiksi tapausyrityksen kohdalla. 

Yrityskulttuuri näkyy yrityksen ulkopuolelle sen jokapäiväisessä toiminnassa ja näin 

myös yritysbrändikuva välittyy eteenpäin. 

 

Johtajan nähtiin olevan mukana kaikissa yrityksen toimissa –lattiatason tehtävistä 

hallinnollisiin tehtäviin. Johtaja näyttää työntekijöilleen esimerkkiä oman 

toimintansa kautta ja hänellä on merkitystä erityisesti yrityksen arvojen kannalta. 

Johtajalla on siis vaikutusta siihen miten työntekijät käyttäytyvät ja toimivat. 

 

Kommunikaatio nousi oleelliseksi tekijäksi yritysbrändin sisäisellä ulottuvuudella ja 

ulkoisella ulottuvuudella. Kommunikaation lisäksi erityisesti luottamuksen –aspekti 

nousi tärkeäksi tekijäksi yritysbrändin rakentumisen kannalta. 

 

Empiriassa painoittui touch point –tilanteiden merkitys. Yritys viestittää itsestään 

uusille asiakkaille pääasiassa itse tapahtumapaikoilla. Tapahtumapaikoilla yrityksen 

henkilöstö on kontaktissa tapahtuman muihin toimijoihin ja yleisöön. Näissä 

kontaktitilanteissa kuva yrityksestä välittyy eteenpäin kanssatoimijoille ja 

tapahtumaprojektin ulkopuolisille henkilöille. 
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Analyysistä nousi esiin tapahtumaorganisaation sidosryhmien vaihtelevuus. Tämä 

tarkoittaa sitä, että tapahtumaorganisaatio voidaan rakentaa aina uudelleen ja näin 

olleen usein tulee vastaan sellaisia toimijoita joiden kanssa yritys ei ole ikinä ollut 

tekemisissä –ja ei myöskään tiedä miten nämä toimivat. Tämä voi olla haaste 

tapahtumaprojektin onnistumiselle, mutta se on myös normaaliosa 

tapahtumatoimintaa.  
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6  JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän tutkimuksen aiheena on pienen tapahtumapalveluyrityksen yritysbrändin 

rakentuminen sidosryhmänäkökulmasta. Tutkimuksen tarkoituksena on kehittää 

tietämystä tutkittavasta ilmiöstä teoreettisesta sekä liikkeenjohdollisesta 

näkökulmasta. Teoreettisessa osuudessa esiteltiin aiemman tutkimuksen pohjalta 

muodostettu teoreettinen viitekehys. Empiirinen aineisto koostuu tapausyritykseen, 

PST Event Oy:n toimitusjohtajan, sen neljän työntekijän sekä Oulun kaupungin 

tapahtumakoordinaattorin haastatteluista. Empiiriseen aineistoon tuo lisää syvyyttä 

tutkijan oma kokemus yrityksen toiminnassa ja tapahtuma-alalla. Tämä aineisto 

tuodaan esille havainnointi- sekä palaverimuistioiden muodossa. Empiirisen 

aineiston sekundaaridataan kuuluu yrityksen nettisivuilta saadut tiedot sekä yrityksen 

sisäiset asiakirjat. Empiirinen osuus koostettiin analysoimalla edellä mainittuja 

lähteitä teoreettisen viitekehyksen ohjaamana. 

 

Tässä luvussa vastataan tutkimuskysymyksiin ja tarkastellaan tutkimustuloksia sekä 

teoreettisesta, että liikkeenjohdollisesta näkökulmasta. Luvun lopuksi arvioidaan 

vielä tutkimuksen luotettavuutta, tutkimuksen rajoituksia sekä esitellään ehdotuksia 

jatkotutkimukselle. 

 

6.1 Vastaukset tutkimuskysymyksiin 

Tämän tutkimuksen avulla pyrittiin etsimään vastausta seuraavaan 

päätutkimuskysymykseen: 

 

Millaisena kokonaisuutena pienen tapahtumapalveluyrityksen yritysbrändin 

rakentuminen voidaan nähdä sen sidosryhmänäkökulmasta?  

 

Päätutkimuskysymykseen pyritään löytämään vastaus seuraavien 

alatutkimuskysymysten avulla:  
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Millaiseksi pienen tapahtumapalveluyrityksen sidosryhmätasot rakentuvat?  

 

Mitkä tekijät nousevat yritysbrändin tasolla tärkeiksi pienen 

tapahtumapalveluyrityksen  tilanteessa? 

  

Kokonaisuudessaan tässä tutkimuksessa tähdätään vastaamaan tutkimuskysymyksiin 

aiemman kirjallisuuden perusteella sekä empiirisen osan avulla. 

Alatutkimuskysymyksiin saatiin vastaus tutkimalla erilaisia tieteellisiä tutkimuksia ja 

teorioita yritysbrändäämisestä business-to-business kontekstissa sekä perehtymällä 

tapahtuma-alan ja tapahtuma-alalla toimivia yrityksiä koskevaan kirjallisuuteen ja 

muodostamaan näistä koostuvan tiedon perusteella malli tapahtumapalveluyrityksen 

yritysbrändin rakentumisesta. Teoreettista viitekehystä verrattiin tutkimuksen 

empiiriseen aineistoon, jonka tuloksena havaittiin, että empiirinen aineisto tuki 

teoreettista viitekehystä ja toi siihen muutamia tarkennuksia, painotuksia sekä 

muutoksia. 

 

Vastaus ensimmäiseen alatutkimuskysymykseen on seuraavanlainen: 

 

Pienen tapahtumapalveluyrityksen sidosryhmäympäristö voidaan nähdä nelitasoisena 

kenttänä. Sisimmällä tasolla on itse yritys, jonka näkökulmasta 

sidosryhmäympäristöä katsotaan. Toisella sidosryhmätasolla on 

tapahtumatyöntekijät, kolmannella tasolla tapahtumaorganisaatioiden kaikki 

toimijaosapuolet ja uloimmalla tasolla on ympäristön muut toimijat, jotka liittyvät 

jotenkin keskiössä olevaan yritykseen, mutta eivät suoranaisesti ole siihen 

kytköksissä tai yhteydessä. 

 

Vastaus toiseen alatutkimuskysymykseen on seuraavanlainen: 
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Pienen tapahtumapalveluyrityksen yritysbrändissä tärkeiksi tekijöiksi nousevat 

brändi-identiteetti sekä brändi-imago. Brändi-identiteetti muodostuu seuraavien 

tekijöiden yhdeistelmästä ja yhteisvaikutuksesta: yritysidentiteetti, yritysarvot, 

yrityskulttuuri ja kommunikaatio. Kommunikaatio vaikuttaa kaikissa muissa edellä 

mainituissa tekijöissä. Brändi-imago muodostuu seuraavien tekijöiden yhdistelmästä 

ja yhteisvaikutuksesta: touch point –tilanteet, brändikuvat, yritysimago, 

kommunikaatio ja luottamus. 

 

Yhteenvetona voidaan muodostaa vastaus päätutkimuskysymykseen: 

 

Pienen tapahtumapalveluyrityksen yritysbrändin rakentumisen kokonaisuus 

sidosryhmänäkökulmasta voidaan muodostaa, kun edellä mainitut kaksi isompaa 

kokonaisuutta liitetään yhteen. Yhdistyvässä kokonaisuudessa voidaan erottaa 

sisäinen ulottuvuus ja ulkoinen ulottuvuus. Sisäisellä ulottuvuudella muodostuu 

brändi-identiteetti ja siihen vaikuttavat yrityksen ydintaso ja tapahtumatyöntekijät. 

Yritysbrändin ulkoisella ulottuvuudella muodostuu brändi-imago ja siihen 

vaikuttavat tapahtumaorganisaatioiden sidosryhmät sekä laajemman 

toimintaympäristön sidosryhmät. Brändi-identiteetin tekijät: yritysarvot, 

yritysidentiteetti, yrityskulttuuri ja kommunikaatio vaikuttavat siis yrityksen 

ytimessä sekä tapahtumatyöntekijöiden keskuudessa. Brändi-imagon tekijät: touch 

point –tilanteet, brändikuvat, yritysimago, kommunikaatio ja luottamus vaikuttavat 

tapahtumaorganisaatioiden sekä laajemman toimintaympäristön tason keskuudessa. 

Toisin sanoen mallin alaosa, joka tuo esiin yritysbrändin rakentumiseen liittyvät 

tärkeimmät tekijät, auttavat hahmottamaan miten nämä yritysbrändin rakentumisen 

kannalta katsottuna sijoittuvat tapahtumapalveluyrityksen sidosryhmäkentällä. 

 

Ulkoista ja sisäistä ulottuvuutta kaikkine tekijöineen ja sidosryhmineen ei voida 

erottaa toisistaan vaan ulottuvuuksien, osien sekä tasojen välillä voidaan nähdä 

jatkuvan dynamiikan kierre sekä vaikuttavuus suhteita toisiinsa. 
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Teorian pohjalta saatiin muodostettua malli, joka kuvaa pienen 

tapahtumapalveluyrityksen yritysbrändin rakentumisen kokonaisuutta, tarkemmin 

sanottuna sidosryhmäkenttää sekä yritysbrändiin liittyviä,  huomioon otettavien 

tekijöiden kokonaiskuvaa yhdistettynä edelliseen. Empiirisen osan perusteella 

voidaan todeta, että että luotu teoreettinen viitekehys piti paikkansa, mutta myös 

eroja havaittiin. Empiirisen tutkimuksen avulla voidaan täydentää teoreettista 

viitekehystä ja muodostaa tarkennettu malli kuvaamaan pienen 

tapahtumapalveluyrityksen yritysbrändin rakentumisen kokonaisuutta 

sidosryhmänäkökulmasta. 

 

6.2 Teoreettinen kontribuutio 

Yhteenvetona teoreettisesta viitekehyksestä sekä empiirisestä aineistosta on 

muodostettu täydennetty malli (Kuvio 5, sivu. 55) kuvaamaan pienen 

tapahtumapalveluyrityksen yritysbrändin rakentumisen kokonaisuutta 

sidosryhmänäkökulmasta. Mallissa näkyy selvästi muutamia tärkeitä teoriasta 

nostettuja seikkoja. 

 

Sidosryhmät ja yritysbrändin ulkoinen sekä sisäinen ulottuvuus tulevat vahvasti esiin 

teoriasta ja ne ovat myös isoimpia mallissa nähtäviä kokonaisuuksia. Mäläskä, et al. 

(2011) viittaavat siihen, että yritysbrändin rakentuminen ulottuu yksittäisen yrityksen 

ulkopuolelle, tällöin on huomioitava verkosto ja sidosryhmät. Yritys on vahvasti 

riippuvainen niistä yrityksistä keiden kanssa se on yhteistoiminnassa (Håkansson & 

Snehota 2006: 261). Toinen tärkeä kokonaisuus suurpiirteisimmin mallia 

tarkasteltaessa on yritysbrändin sisäisen sekä ulkoisen ulottuvuuden tärkeimmät 

tekijät: brändi-identiteetti sekä brändi-imago. Mäläskä et al. (2011: 1150) 

mainitsevat, että verkostotoimijoilla on vaikutusta yritykseen ja vaikutus ulottuu sekä 

näkyy siinä millaiseksi yrityksen sisällä muodostuva brändi-identiteetti sekä 

yrityksen ulkopuolella muodostuva brändi-imago kehittyvät. Nämä edellä mainitut 

tekijät on otettu täydennetyssä mallissa vahvasti mukaan kuvaamaan yritysbrändin 

isoimpia osa-alueita (katso täydennetyn mallin ala-osa). 
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Mallin yläosassa on kuvattu pienen tapahtumapalveluyrityksen sidosryhmäkenttä, 

joka koostuu neljästä tasosta: ydinyritystaso, tapahtumatyöntekijöiden taso, 

tapahtumaorganisaatioiden taso ja laajemman toimintaympäristön taso. Empiirinen 

tutkimus toi lisää yhden tason, tapahtumatyöntekijöiden tason. Tämä on tuotu esiin 

lisäämällä yksi lisätaso ydinyritystason ja tapahtumaorganisaatioiden tason väliin. 

Lisäksi täydennettyä mallissa on korostettu yrityksen ydinyritys tasoa vahventamalla 

sen ääriviivoja. Mallin yläosa täydentyi myös siten, että tasojen välille on lisätty 

dynaamiikkanuolia kuvaamaan tasojen osittaista päällekäisyyttä ja toisiinsa 

vaikuttavuutta. 

 

Mallin alaosassa on kuvattu yritysbrändin kaksi keskeistä tekijää: brändi-identiteetti 

sekä brändi-imago ja näihin vaikuttavat tekijät. Brändi-identiteettiin vaikuttavat 

yritysidentiteetti, yritysarvot, yrityskulttuuri, käyttäytyminen ja kommunikaatio. 

Täydennetyssä mallissa kommunikaatio näkyy korostettuna muihin tekijöihin 

verrattuna. Brändi-imagoon vaikuttavat touch point –tilanteet, yritysimago, brändi-

imago, kommunikaatio ja luottamus. Täydennetyssä mallissa brändi-imagon 

kohdalla kommunikaatio ja luottamus näkyvät korostettuina tekijöinä. 

 

Mallissa näkyy myös pienen tapahtumapalveluyrityksen yritysbrändin rakentumisen 

sisäinen ja ulkoinen ulottuvuus. Sisäiseen ulottuvuuteen kuuluu mallin yläosasta 

ydinyritystaso sekä tapahtumatyöntekijöiden taso. Mallin alaosasta tähän kuuluu 

brändi-identiteetti tekijöineen. Ulkoiseen ulottuvuuteen kuuluu maalin yläosasta 

tapahtumaorganisaatioiden taso ja laajemman toimintaympäristön taso. Mallin 

alaosasta tähän kuuluu brändi-imago tekijöineen. Täydennetyssä mallissa sisäisen ja 

ulkoisen ulottuvuuden välille on sijoitettu useita dynamiikkanuolia kuvaamaan 

tasojen vaikuttavuutta toisiinsa nähden. 
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Kuvio 5. Empiirisillä tuloksilla täydennetty malli pienen tapahtumapalveluyrityksen 

yritysbrändin rakentumisesta sidosryhmänäkökulmasta 

 

6.3 Liikkeenjohdollinen kontribuutio 

Kuten jo teoriaosassa tuli esille, yleinen asenne pienissä palveluyrityksissä on, että 

brändääminen ei kannata, se vaatii paljon resursseja tai näissä yrityksissä ei 

oikeastaan edes tiedetä mitä se pitää sisällään tai mitä sen eteen voidaan tehdä 

(Horan et al. 2011: 121). Pienessä tapahtumapalveluyrityksessä, joka useimmiten 

toimii yritysten välisessä liiketoimintakontekstissa, voidaan ajatella vielä vähemmän 

brändäämisen hyödyllisyyttä. Usein yritysbrändäämiseen vaadittavaa toimintaa on jo 

yrityksessä tiedostamatta. Tiedostamalla paremmin mitä siihen kuuluu, mitkä seikat 

ovat tärkeitä ja mikä vaikuttaa mihinkin voidaan edelleen tehostaa yrityksen 

brändäämistoimia ja päästä lähemmäksi vahvaa yritysbrändiä, joka sisältää myös 

kilpailullisen edun omilla markkinoillaan. 
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Teoriaosuudessa tuli vahvasti esiin sidosryhmät ja niiden merkitys yritysbrändin 

rakentumisessa ja sen rakentamisessa. Useat tutkijat (Abimbola & Vallaster 2007, 

Alves et al. 2011, Bodwell et al. 2002, Juntunen et al. 2010, Sandbacka 2010) 

puoltavat sidosryhmien tärkeyttä brändäämisessä. Empiria tuki tätä seikkaa siten, että 

jollakin tavalla sidosryhmät nousivat aina esiin. Etenkin tapahtuma-alalla, kun työn 

tulos riippuu vahvasti verkosto- ja sidosryhmäyhteistyöstä, niin ne tulee huomioida 

huolella ja niiden merkitys on hyvä tunnistaa oman yrityksensä kannalta. 

 

Juntunen et al. (2010: 5) toteavat, että organisaatiokulttuuri syntyy tekijöistä kuten 

käyttäytymisestä ja kommunikaatiosta yrityksen sisällä ja se vaikuttaa tapaan, jolla 

ihmiset organisaatiossa käyttäytyvät. Tapausyrityksessä tuli esiin yrityksen sisällä 

vallitseva tiivis ja kaverillinen ilmapiiri sekä vahva asiakaslähtöisyys. Työpaikan 

ilmapiirin tiiviys ja kaverillisuus näkyi selvästi yrityksen organisaatiokulttuurissa. 

Vahvoista ja positiivisista organisaatiokulttuurin piirteistä on hyötyä, kun yrityksen 

työntekijät toimivat yrityksen ulkopuolella ja välittävät yrityskuvaa eteenpäin. 

Yrityksen tulisi siis korostaa positiivisia puolia ja vähentää negatiivisia ja myös 

miettiä miten nämä vaikutteet siirtyvät yrityksestä ulospäin, voidaanko esimerkiksi 

tiettyjä tilanteita nostaa esiin. 

 

Kommunikaatio ja ymmärrys nousivat sekä teoriassa sekä empiriassa oleellisesti 

esiin. Sandbacka (2010: 6) painottaa, että kommunikaatiota sekä viestintää tulisi 

johtaa ja pitää huoli siitä, että kaikkeen viestintään liittyy todellinen sanoma 

yrityksestä. On tärkeää, että viestit kulkevat esteettömästi läpi koko organsaation, 

kaikkien työntekijöiden keskuudessa. Kommunikaatio yrityksen ulkopuolella on 

myös olellista, jotta esimerkiksi tapahtumapaikoilla projektin eteenpäin vieminen 

varmistuisi ja, jotta kommunikaation sekä viestinnän aiheuttamilta ongelmilta ja 

väärinkäsityksiltä vältyttäisiin. Epälooginen ja huono kommunikaatio voi aiheuttaa 

koko projektin epäonnistumisen. Jokaisen toimijan ja tekijän tulee tietää osansa 

kokonaisuudessa ja ymmärtää, että hänen työpanoksestaan riippuu muidenkin työn 

onnistuminen. 
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Johtaja-omistajan tulisi ymmärtää oma osansa brändin rakentumisessa. Hän on 

kuitenkin yritysbrändin vaikuttavin tekijä yrityksen sisällä ja hän on se, johon 

yritysbrändi kokonaisuudessaan pienessä yrityksessä pohjautuu. Hän voi vaikuttaa 

yritysarvojen kautta yritysidentiteettiin ja lopulta yrityskulttuuriin. Kun 

yrityskulttuuri on muotoutunut selkeäksi ja vakaaksi, niin työntekijöiden on helppo 

omaksua tavat joiden mukaan toimia, nämä tavat juurtuvat automaattisesti 

työntekijöiden toimintaan. Johtaja-omistajan ei siis välttämättä tarvitse kiinnittää 

enää niin paljon huomiota työntekijöiden toimintaan, koska he jo automaattisesti 

käyttäytyvät ja toimivat yrityskulttuurin mukaisesti. Vakiintuneet toimintaperiaatteet 

ja toimintatavat antavat ulkopuolisille vakaan käsityksen yrityksen toiminnasta 

kokonaisuudessaan. Johtajan olisi hyvä tunnistaan omassa käyttäytymisessään ja 

toimintaperiaatteissaan hyvät ja huonot puolet sekä miten hän niitä voisi omassa 

toiminnassaan korostaa ja joiltakin osin myös häivyttää. 

 

Teoria ja empiria osoittaa, että johtaja-omistaja on pienen palveluyrityksen 

vaikuttavin henkilö ja hän osallistuu kaikkeen yrityksen toimintaan lattiatasolta 

hallinnollisiin tehtäviin saakka. Onko johtajalle sitten hyötyä hallinnan 

vapauttamisesta? Sandbacka (2010: 6) mainitsee, että johtajan tulisi muun muassa 

delegoida tehokkaasti ja innostaa työntekijöitään tekemään itsenäisesti. Jos omistaja-

johtaja delegoisi enemmän ja jättäisi täysin jotkut asiat sellaisten työntekijöiden 

vastuulle, jotka nämä asiat pystyvät hoitamaan, niin hänellä itsellään vapautuisi 

voimavaroja ja resursseja taas niihin tehtäviin, joita kukaan muu ei pysty hoitamaan. 

Esimerkiksi liiketoiminnan suurpiirteinen kehittäminen, markkinoinnin suunnittelu ja 

yritysbrändäämisen suunnittelu ovat oleellisia pienen yrityksen omistaja-johtajan 

tehtäviä. 

 

Sidosryhmien luokittelu tasoihin auttaa hahmottamaan missä määrin ja miten kukin 

sidosryhmä yritysbrändin rakentumiseen vaikuttaa ja miten ne ovat kytköksissä 

siihen. Sidosryhmäverkosto voi muodostua hyvin laajaksi, joten tulisi myös 

priorisoida mitkä ovat ne tärkeimmät. Kun lähdetään ajattelemaan yrityksen 

sisäiseltä ulottuvuudelta käsin edelleen ulospäin, niin juuri nämä edellä mainitut 

tärkeimmät ja olellisimmat sidosryhmät nousevat helpommin esiin. 
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Pienessä tapahtumapalveluyrityksessä erityistä huomiota tulisi kiinnittää 

tapahtumatyöntekijöihin. He ovat yrityksen palveluksessa ja vievät eteenpäin kuvaa 

yrityksestä sen ulkopuolelle. Yksi kokemus voi ulkopuolisen silmissä määrittää koko 

kuvan yrityksestä. Jos tämä kokemustilanne tai toisin sanoen touch point -tilanne 

tapahtuu esimerkiksi tapahtumapaikalla osapuolinaan tapahtumaa varten palkattu 

tapahtumatyöntekijä ja tapahtumavierailija, joka on kiinnostunut koko yrityksen 

palveluista, niin kuva yrityksestä voi vääristyä vain sen vuoksi, että 

tapahtumatyöntekijä ei osaa toimia tilanteessa yrityksen toivomalla tavalla. Toisin 

sanoen merkitystä on sillä miten henkilöstö osaa käyttäytyä ja toimia tapahtumissa 

niin, että se kuvastaisi yrityksen perusolemusta ja sen yritysbrändiä. Tämä pohjautuu 

edelleen siihen kuinka hyvin henkilöstö tuntee yrityksen ja kuika paljon henkilöstö 

on kytköksissä yrityksen sisäiseen brändi-identiteettiin, eli tarkemmin ilmaistuna 

yrityksen identiteettiin, arvoihin ja kultuuriin. 

 

Edellä mainitun perusteella touch point –tilanteiden johtaminen nousee olelliseksi ja 

tärkeäksi tekijäksi. Touch point –tilanteiden tärkeyttä voidaan perustella sillä, että 

näiden kohtaamistilanteiden kautta välittyy kuva yrityksestä (De Chernatony & 

Vallaster 2005: 776). Oleellista touch point –tilanteiden kohdalla on henkilöstön 

johtaminen. Tulisi pohtia sitä, että miten työntekjät saataisiin nopeasti osaksi 

yrityskulttuurin määrittämää tapaa toimia. 

 

Luottamuksen synnyttäminen sidosryhmien keskuudessa on tärkeää. Kun 

tapahtumapalveluntuottajaan luotetaan, niin tällöin tuottajan ja tuottajan 

työntekijöiden toiminnasta ja tehtävästä suoriutumisesta ei tarvitse sen kummemin 

huolehtia. Baumgarth (2010: 532) mainitsee, että luottamus on tärkeä tekijä 

liikesuhteissa ja niiden kehittämisen pohjalla vaikuttaa sidosryhmien luottamus 

yritykseen. 

 

Jotta yritysbrändin rakentumiseen voitaisiin vaikuttaa, niin pienessä 

tapahtumapalveluyrityksessä tulisi kiinnittää huomiota erityisesti sen sidosryhmiin 
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sekä ulkoisiin, että sisäisiin. Samaan aikaan tulisi kiinnittää huomiota brändi-

identiteettiin sekä brändi-imagoon sekä näiden sisältämiin tekijöihin ja siihen mitä ne 

tarkoittavat käytännössä. Edellä kuvatun kokonaisuuden (Kuvio 5, sivu 56) 

ymmärtäminen voi viedä yritysbrändin kehittymistä suuntaan, jossa siitä koituu 

selvästi hyötyä yritykselle. Yritysbrändistä voi muotoutua viime kädessä tekijä, joka 

automaattisesti vie positiivista, luottamuksellista ja ammattimaista kuvaa yrityksestä 

eteenpäin sen sidosryhmille. Kuten teoriassakin sanottiin, niin markkinoille voi 

muodostua kuva yrityksestä, vaikka se ei harjoittaisikaan brändäystä –brändi voi 

alkaa elämään omaa elämäänsä. 

 

Mitä vahvempi ja positiivisempi yritysbrändi on, niin sitä myönteisemmin asiakas 

sitä arvioi. Jokaiselle yritykselle on siis hyödyllistä kiinnittää huomiota omaan 

yritysbrändiinsä, jotta se helpommin muodostaisi ulkopuolisissa positiivisia tunteita 

ja mielikuvia. Tässä tutkimuksessa painotetaan, että pienen 

tapahtumapalveluyrityksen brändääminen on tehokasta sidosryhmäverkoston kautta 

toimimalla. Pienen tapahtumapalveluyrityksen on hyvä miettiä miten toiminnasta 

saadaan tehokkaampaa brändin rakentumisen kannalta ja miten yrityskuvaan 

miellettävät positiiviset piirteet on mahdollista saada toiminnan kautta esille. 

Toiminta tapahtuu kuitenkin sidosryhmien keskuudessa tai ainakin ne ovat jotenkin 

yhteydessä siihen. 

 

Tärkeää on tunnistaa mikä yhdistää sidosryhmätasoja ja millaista dynamiikkaa niiden 

välillä voidaan havaita. Miten sisäinen ja ulkoinen yrityksen ulottuvuus yhdistyy 

toisiinsa ja mitkä tekijät siellä merkitsevät. Pienen tapahtumapalveluyrityksen 

näkökulmasta katsottuna sisäinen ja ulkoinen ulottuvuus yhdistyvät, kun yritys on 

jotenkin yhteydessä tai toiminnassa sen ulkopuolisella ulottuvuudella olevien 

sidosryhmien kanssa. Tällöin toiminnassa tulee huomioida ulkoisella tasolla 

muodostuva brändi-imago ja sen tekijät. Sisäisen ja ulkoisen tason yhdistyvyys 

pohjautuu sisäisellä tasolla muodostuvaan brändi-identiteettiin ja sen tekijöihin. 

Nämä huomioimalla voidaan ymmärtää paremmin sisäisen ja ulkoisen ulottuvuuden 

yhdistyvyys ja se mihin tämä pienen tapahtumapalveluyrityksen kohdalla perustuu. 
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6.4 Tutkimuksen luotettavuuden arviointia 

Tapaustutkimus tähtää analyyttiseen yleistettävyyteen. Tutkimuksella on pyritty 

tekemään teoreettisia ja analyyttisia yleistyksiä, joilla on edelleen pätevyyttä yli 

tutkitun tapauksen. Reliabiliteetti ja validiteetti ilmentävät tutkimuksen 

luotettavuuden arviointia.  Nämä molemmat luotettavuuden osatekijät määrittelevät 

yhdessä sen, kuinka hyvin aineistoon voidaan luottaa. (Uusitalo 1995, 78, 86; 

Alasuutari, et al. 2005, 252.) 

 

Tutkimuksessa on pyritty saavuttamaan kokonaisluotettavuus kiinnittämällä 

huomiota sen sisäiseen, että ulkoiseen validiteettiin. Sisäinen validiteetti täyttyy, kun 

tutkimusaineisto on hankittu monipuolisin menetelmin (Uusitalo 1995 86; Alasuutari 

et al. 2005, 255). Tässä tutkimuksessa pyrittiin aineiston monipuolisuutteen 

keräämällä tietoa useista lähteistä ja vertaamalla näiden lähteiden tietoja toisiinsa. 

Teoreettisesta viitekehyksestä saatiin luotettava yhdistelemällä harkinnanvaraisesti 

eri tutkijoiden näkemyksiä. Vaikka tapausyritys oli sinänsä helposti saavutettavissa, 

verrattiin sitä muihin mahdollisiin yrityksiin. Vertaamalla tapausyritystä muihin 

vastaaviin yrityksiin voitiin varmistua siitä, että se sopii tutkimukseen ja sen 

tavoitteisiin. Vertailua tapahtui tutkimuksen aikanakin. 

 

Haastatteluissa pyrittiin välttämään keskustelun ohjaamista suuntaan joka vastaisi 

teoreettista aineistoa: haastateltavalle annettiin mahdollisuus oma-aloitteisuutteen ja 

haastattelukysymyksistä poikkeamiseen. Näin voitiin havaita todenmukaiset erot 

teoreettisen mallin sekä empiirisen aineiston välillä. 

 

Ulkoinen validiteetti saavutetaan, kun tutkittu tapaus vastaa mahdollisimman hyvin 

perusjoukkoa ja näin ollen sen kuvaus voidaan siirtää muihinkin kuin tutkittuun 

tapaukseen. Pienestäkin tapausjoukosta voidaan tehdä yleisempiä johtopäätöksiä 

yleisemmän teorian avulla. (Uusitalo 1995, 86; Alasuutari et al. 2005, 252-255.) 

Ulkoinen validiteetti pyrittiin saavuttamaan tapausyrityksen mahdollisimman tarkalla 
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kuvaamisella siten, että voitiin varmistua sen sopivuudesta tutkittavaan ilmiöön sekä 

kontekstiin. Tapausyrityksen tarkalla kuvaamisella voidaan selvästi osoittaa mihin 

yrityksiin kuvaus voidaan edelleen siirtää ja yleistää. 

 

Reliabiliteetti täyttyy laadullisessa tutkimuksessa silloin, kun tutkimus selitetään 

riittävän tarkasti, johdonmukaisesti sekä täsmällisesti muita tutkijoita silmällä pitäen. 

Raportin lukijalle pitää välittyä selkeä kuva siitä mitä kyseenomaisen tutkimuksen 

tekijä on omalla tutkimuksellaan tarkoittanut ja miten se on toteutettu. Tarkka 

dokumentointi antaa muille tutkijoille mahdollisuuden tutkimuksen arviointiin. 

(Alasuutari et al. 2005, 256-257; Uusitalo 1995, 80-84.) Tutkimusmenetelmästä 

johtuen tutkijan vaikutus aineiston keräämiseen on suuri ja vaikuttaa myös 

reliabiliteettiin. Tämän vuoksi tutkimuksessa on pyritty säilyttämään objektiivinen 

suhtautuminen ilmiöön koko tutkimusprosessin ajan. Tutkimuksen reliabiliteettia on 

pyritty parantamaan empiirisen tutkimusaineiston huolellisella keräämisellä ja 

käsittelyllä. Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin tarkasti. Raporttiin on lisätty 

teemoitellut haastattelurungot (liite 1 ja liite 2) ja muistiot (liite 3 ja liite 4) sekä 

suoria lainauksia haastateltavien puheesta sekä muistioista. Näin tulkinnat ovat 

paremmin arvioitavissa sekä vahvistettavissa ja lukija voi itse arvioida tehtyjen 

päätelmien todenperäisyyttä. 

 

6.5 Tutkimuksen rajoitukset ja ideoita jatkotutkimukselle 

Tutkittu aihe muotoutui tutkijan oman mielenkiinnon pohjalta. Tapahtuma-ala oli jo 

ennestään tuttu ja tutkija itse oli kiinnostunut perehtymään yritysbrändäämisen 

aiheeseen syvemmin. Taustalla vaikutti myös ajatus pienen tapahtumayrityksen 

näkymättömyydestä monimutkaisessa ympäristössään sekä se miten yritystä 

saataisiin enemmän esille kontekstissa, jossa se toimii. Tapausyrityksen valinta oli 

helppo sillä se oli helposti saavutettavissa ja se edusti hyvin perusjoukkoa ja sen 

voitiin tulkita antavan tutkimusongelman kannalta riittävän aineiston.  

Tässä tutkimuksessa tutkitaan ilmiötä erittäin suurpiirteisesti: tavoitteena oli 

hahmottaa sidosryhmänäkökulmasta pienen tapahtumapalveluyrityksen yritysbrändin 
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rakentumisen kokonaisuus sekä mitkä tekijät tai toimijat siellä merkitsevät. Näin 

ollen yhden tapausyrityksen huolella valitseminen katsottiin riittävän empiirisen 

aineiston muodostamiseen. 

 

Yhteen tapaukseen kohdistuvaa tutkimusta voidaan perustella sillä, että tutkimuksen 

kohteena oleva yritys on teorian kannalta kriittinen tapaus ja se on valittu harkinnan 

varaisesti sekä teoreettisesti perustellen, kyseessä on siis harkinnanvarainen otanta. 

(Uusitalo 1995: 45, 75-76, Alasuutari, et al. 2005: 154.) Tärkeää on aineston laatu, ei 

niinkään sen määrä. Määrän tulee kuitenkin olla valittu suhteessa siihen, millaista 

analyysia ja tulkintaa siitä voidaan tehdä. Kun tapauksen tutkii tarkoituksellisella 

tavalla läpikotaisin, voidaan tuottaa vähintäänkin luotettava kuvaus. Kunhan kuvaus 

on sidottu osaksi tieteellistä keskustelua, voi ratkaisuksi yhteen tapaukseen 

keskittymällä olla täysin perusteltu ja mielekäs. (Alasuutari, Koskinen & Peltonen 

2005: 46.) 

 

Kuten aiemmin jo todettiin pienen tapahtumapalveluyrityksen yritysbrädin 

rakentuminen on tässä tutkimuksessa kuvattu erittäin suurpiirteisesti tuomalla esiin 

siihen liittyvien osallistuvien sidosryhmien laaja kenttä ja esittämällä tähän kentään 

liittyvät tärkeimmät yritysbrändäämisen tekijä kenttämäisyyden 

sidosryhmänäkökulmasta siten, että ne vastaavat tutkitun yrityksen kontekstia. Näin 

laajan kuvauksen ollessa kyseessä aiheeseen liittyviä tekijöitä ei pystytty tutkimaan 

kovin syvällisesti, joskin tämä olisi ollut mielenkiintoista. Tutkimustulokset ovat 

pääosin yrityskohtaisia, mutta niiden voidaan nähdä olevan harkinnanvaraisesti 

siirrettävissä myös muihin samantyyppisiin yrityksiin tietyin rajoituksin. 

 

Tutkijan oma kokemus tapausyrityksestä ja tapahtuma-alalta voidaan nähdä eduksi 

tutkimusta tehdessä. Tutkijan oli helpompi keskittyä relevantteihin asioihin 

tutkimuksen edetessä, kun aiempaa tietoa oli jo olemassa. Osallistuvan 

havainnoinnin kautta saatiin parempi kuva luonnollisesta kontekstin mukaisesta 

liiketoimintaympäristöstä. Koska haastateltavat olivat jo tottuneet valmiiksi tutkijaan 

omassa ympäristössään, niin mahdollistui luonnollinen vuorovaikutus myös 
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haastattelutilanteissa. Lisäksi tutkija uskoo, että haastateltavat käyttäytyivät 

vapaammin haastattelutilanteessa ja uskalsivat tuoda esiin asioita, joita ei välttämättä 

ulkopuoliselle paljastettaisi. 

 

Tutkimuksen tuloksena muodostettu laaja teoreettinen malli voidaan nähdä yleiseksi 

teoriaksi ja vaikeasti sovellettavissa olevaksikin. Tästä huolimatta se auttaa 

ajattelemaan pienen tapahtumapalveluyrityksen toimintaa sidosryhmien kannalta eri 

tavalla ja johdattaa lukijan ajattelemaan brändin rakentumista paljon laajemalle kuin 

vain lähiverkostoihin ja yrityksen tärkeimpinä pidettyihin sidosryhmiin. 

 

Mielenkiintoista olisi seurata tässä tutkimuksessa muodostetun mallin toimivuutta 

käytännössä ja sitä miten se istuu isompiin tapahtumayrityksiin. Empiria toi esille 

muutamia mielenkiintoisia tutkimusaiheita. Olisi mielenkiintoista kartoittaa 

tapahtumayrityksien prosessimaista ja järjestelmällistä brändäämistä, jos tällainen 

yleensäkään voidaan todeta olevan mahdollista. Kiinnostavaa olisi myös tutkia 

tarkemmin miten työntekijöille kohdistuva brändääminen mahdollistuu käytännössä. 
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LIITTEET 

          LIITE 1 

TEEMAHAASTATTELURUNKO I 

 

Haastateltavat: PST event Oy:n työntekijät 

 

1. Taustatietoja haastateltavasta sekä yrityksestä 

 

 Kertoisitko lyhyesti omasta työhistoriastasi, nykyisestä työtehtävästäsi ja 

työnkuvastasi? 

 

2. Tapahtumatoiminta 

 

 Kertoisitko lyhyesti yrityksen tapahtumatoiminnasta? 

 Kuvailisitko millaisena näet tapahtuma-alan ja sen sisällä toimivat yritykset? 

 Minkä kokoisissa tapahtumissa yritys on mukana, vaihteleeko tapahtumien 

koko paljon? 

 Voitko kuvailla vahvuuksia ja taitoja, jotka ovat hyödyllisiä tai 

välttämättömiä tapahtumatoiminnassa työskennellessä? 

 Kertoisitko miten itse olet mukana erilaisissa tapahtumissa työtehtäviesi 

kautta? 

 Millaista työvoimaa yrityksestänne on erilaisissa tapahtumissa? 

 Kenelle vastaat työtehtävistäsi tapahtumissa? 

 Voitko kuvailla yleisesti millaisia osapuolia tai tahoja tapahtumissa tulee 

vastaan, millaisia ne ovat? 

 Voitko kuvailla vahvuuksia ja taitoja, jotka ovat välttämättömiä 

tapahtumatoiminnassa työskennellessä? 

 

3. Yrityksen sisäinen toiminta 

 

 Onko tapahtumia järjestettäessä ja niiden aikana kaikilla yrityksen 

työntekijöillä selkeät tehtäväalueet? 

 Miten voisit kuvailla yrityksen sisäistä yhteistyötä ja ilmapiiriä? 

 Miten voisit kuvailla yrityksen sisäistä kommunikaatiota ja vuorovaikutusta? 
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 Miten voisit kuvailla työntekijöiden ja johdon suhdetta, entä työntekijöiden 

keskinäistä suhdetta? 

 Onko jokin tietty seikka tai tiettyjä seikkoja joita pidät tärkeänä yrityksen 

toiminnassa? 

 Millä tavalla mielestäsi yritys erottuu muista saman alan yrityksistä? 

 Vaihteleeko yrityksen työvoima paljon, jos niin miten voisit kuvailla 

työvoiman vaihtuvuutta? 

 

4. Yrityksen ulkoinen toiminta ja sidosryhmäverkostot 

 

 Onko mielestäsi tapahtumia järjestettäessä ja niiden aikana kaikilla 

tapahtumassa mukana olevilla osapuolilla selkeät tehtäväalueet? 

 Onko yritys vuorovaikutuksessa tai yhteistyössä kilpailevien yritysten kanssa 

ja millä tavalla? 

 Kuka yrityksestänne vastaa asiakas-suhteista? 

 Kuka tai ketkä ovat pääasiassa tekemisissä yrityksen yhteistyökumppaneiden, 

asiakkaiden ja vastaavanlaisten toimijoiden kanssa? 

 Miten yritys viestittää palveluistaan potentiaalisille asiakkaille? 

 Mitä yritys painottaa ulkopuolisille toiminnastaan ja mitä toiminnasta 

erityisesti pyritään nostamaan esille? 
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TEEMAHAASTATTELURUNKO II 

 

Haastateltava: Vesa Pynttäri Oulun kaupungin tapahtumakoordinaattori 

 

1. Taustatietoja haastateltavasta 

 

 Kertoisitko lyhyesti omasta työhistoriastasi, nykyisestä työtehtävästäsi ja 

työnkuvastasi? 

 

2. Tapahtumatoiminta 

 

 Kertoisitko lyhyesti Oulun kaupungin tapahtumatoiminnasta? 

 Kuvailisitko millaisena näet tapahtuma-alan ja sen sisällä toimivat yritykset? 

 Minkä kokoisissa tapahtumissa Oulun kaupunki on mukana, vaihteleeko 

tapahtumien koko paljon? 

 Voitko kuvailla vahvuuksia ja taitoja, jotka ovat hyödyllisiä tai 

välttämättömiä tapahtumatoiminnassa työskennellessä? 

 Kertoisitko miten itse olet mukana erilaisissa tapahtumissa työtehtäviesi 

kautta? 

 Millaista työvoimaa Oulun kaupunki tarvitsee erilaisiin tapahtumiin? 

 Kenelle vastaat työtehtävistäsi tapahtumissa? 

 Voitko kuvailla yleisesti millaisia osapuolia tai tahoja tapahtumissa tulee 

vastaan, millaisia ne ovat? 

 Voitko kuvailla vahvuuksia ja taitoja, jotka ovat välttämättömiä 

tapahtumatoiminnassa työskennellessä? 

 

3. Organisaation sisäinen toiminta 

 

 Miten voisit kuvailla tapahtumaprojektissa toimivien keskeistä yhteistyötä ja 

ilmapiiriä? 

 Miten voisit kuvailla yleisesti tapahtuman osatuottajien työntekijöiden ja 

johdon suhdetta, entä työntekijöiden keskinäistä suhdetta, näkyykö tällaiset 

seikat yleensä ulospäin? 

 Onko jokin tietty seikka tai tiettyjä seikkoja joita pidät tärkeänä  osatuottajien 

toiminnassa? 
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4. Yrityksen ulkoinen toiminta ja sidosryhmäverkostot 

 Onko mielestäsi tapahtumia järjestettäessä ja niiden aikana kaikilla 

tapahtumassa mukana olevilla osapuolilla selkeät tehtäväalueet? 

 Onko tapahtumaprojekteissa samanaikaisesti mukana kilpailevia yrityksiä? 

 Kuka tai ketkä osatuottajan henkilökunnasta on yleensä kanssasi yhteydessä? 

 Mitä kautta tai mistä saatte uusia toimijoita tapahtumiinne? 

 Mitä Oulun kaupunki painottaa ulkopuolisille tapahtumatoiminnastaan ja 

mitä tapahtumatoiminnasta pyritään erityisesti nostamaan esille? 
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          LIITE 3 

MUISTIO I 

 

Projektityön kuvaus 

Koordinointi 

På Gränsen – Rajalla Chic tapahtuma 21.10.2012 

 

Työtehtävät: 

 

Vastuu keskuksen muotinäytöksen kokonaisvaltaisesta koordinoinnista. Tarkempi 

tehtäväsisältö: tiedottaminen yrityksille (noin 15 yritystä) ja koordinoiminen näiden 

välillä. Yhteistyökumppaneiden hankkiminen (kampauspalvelut sekä 

meikkitaiteilijan palvelut). Aikataluttaminen mallit (11 henkilöä), sovitukset, meikki, 

kampaus sekä ohjelmiston näytösaikataulu suhteutettuna muuhun ohjelmistoon. 

Koreokrafiat, musiikki, yleisilme sekä käytännön ongelmien hoitaminen. 

 

Tapahtumia PST event on toteuttanut useaan kertaan mm. På Gränsen 

ostoskeskuksessa sekä Kapteenin ostoskeskuksessa. Olen ollut useassa tämän 

kaltaisessa projektissa mukana vastaten omasta työalueestani, eli muotinäytöksen 

koordinoinnista. Edellä mainittujen tehtävien kautta olen päässyt havainnoimaan 

mitä pienen tapahtumayrityksen toimintaympäristö sisältää. 

 

Olin vastuussa tehtävistäni PST:n toimitusjohtajalle, jonka kanssa myös yhdessä 

ideoimme koko tapahtuman yleisilmettä sekä tapahtuman sisältöä. Tehtäviin kuului 

moninainen tiedottamisverkosto. Tiedottaminen kohdistui kauppakeskuksen 

johtajalle, joka teki isommat linjaukset, sekä myös oman yrityksemme Tornion 

puolella toimivalle työntekijällemme. Olin myös tiedottamisvastuussa kaikille 

näytöksessä mukana oleville yrityksille sekä rekrytoimilleni malleille. Minun tuli 

huolehtia, että oman tehtäväni kannalta näistä kaikista toimijoista koostuisi 

jouhevasti toimiva ”laitteisto”. 

 

Yrityksestämme oli myös muita työntekijöitä tapahtumassa: valomies- sekä 

äänimies, freelancereita (mallit), sekä yksi harjoittelija (valokuvaus). Tämän lisäksi 

yrityksemme kautta tapahtumaan oli hankittu kaksi esiintyvää artistia, DJ sekä 

laulaja. 
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PST event vastasi kokonaisuudessaan tapahtuman koordinoinnista, toimeksianto tuli 

kauppakeskuksen johtajalta. Projektipäällikkö, eli PST eventin toimitusjohtaja 

vastasi kokonaisuudessaan tapahtuman sisällöstä ja piti huolen, että annetulla 

budjetilla voitiin toteuttaa sisällöllisesti rikas tapahtuma. Tehtäviin kuului 

luonnollisesti yhteistyökumppaneiden hankkiminen. Mukana oli esimerkiksi 

paikallinen autoliike, joka toi uusimpia Audi –merkkisiä autoja nähtäväksi 

tapahtumaan. 
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          LIITE 4 

MUISTIO II 

Palveri 

6.6.2012 

Oulun Kärppäklubi 

 

Uuden Oulun Talviklassikko –tapahtuma  

 

Kesätyöni ajoittui huhtikuusta 2012 elokuulle 2012, jonka jälkeen siirryin yrityksen 

markkinointipäälliköksi. Kesätyön aikana olin toimitusjohtajan mukana erinäisissä 

kokouksissa, sekä osallistuin tapahtumien koordinointi tehtäviin.  Työhöni kuului 

myös laskutus, päivittäisten asioiden hoitaminen, sekä vähitellen aloin tekemään 

enemmän markkinointiin liittyviä tehtäviä. 

 

Mieleenpainuvin kesätyön aikana käyty kokous oli Uuden Oulun Talviklassikko –

projektipalveri 6.6.2012. Mukana palverissa oli kaksi Oulun Kärppien edustajaa, 

MSP –yrityksen edustaja, Oulun kaupungin edustaja, tapahtuman projektipäällikkö 

sekä Oulun jäähallin edustaja. 

 

Kokouksessa jokaisella toimijalla on selvästikin oma tehtävä tapahtumassa. Nämä 

kaikki toimijat yrittävät sovittaa oman työnsä yhteen synnyttäen mieleenpainuvan 

kaksipäiväisen tapahtuman. PST event on vastuussa tapahtuman lavojen 

rakentamisesta, valo- sekä äänituotannosta. MSP on vastuussa tapahtumaan 

sijoitettavista tapahtumateltoista sekä mellakka-aidoista. Ouluhalli on vastuussa 

tapahtuman yhdestä tapahtumapaikasta. Oulun Kärpät ovat vastuussa osasta 

tapahtumasisältöä. 

 

Projektipäällikkö Oulun Kaupungilta ilmoittaa tapahtumaan käytettävissä olevan 

rahasumman. Kaikkien mietittävänä on miten tämä rahasumma saadaan jaettua 

toimijoiden kesken, eli mitä jokainen veloittaa omasta työstään tapahtumassa. Isoin 

kustannus tapahtumassa ilmenee olevan katsomot ja valaistus. Kaikilta toimijoilta on 

saatava vaadittu taso, jotta tapahtuma saadaan toteutettua. Kuitenkin käy ilmi, että 

budjetti ei riitä ja yrittäjät sekä muut toimijat joutuvat tulemaan hinnassa vastaan. 

 

Kokouksessa mietittiin tarkemmin kaikkien tehtäväalueet ja jätettiin pohdittavaksi 

tarkat tuotantosummat jokaisen tuottajan kohdalta. Kokouksessa mietittiin myös 
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tapahtuman näyttävyyttä sekä tapahtuman isompaa toteutettavuutta. Esimerkiksi mitä 

merkitysarvoa on liigapelin sisällyttämisellä tapahtumaan? Onko sen tuottaminen 

merkityksellistä tapahtuman kokonaisuuden kannalta. 

 

Lopputulemana kaikkien tuottajien vastuut ja tehtävät on jaettu selkeästi, ns. 

tarkempi peruslinjaus on tehty ja se miten tapahtuma koostetaan. Kaikille jää 

pohdittavaksi oma tingitty kustannusarvio. 
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