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Tiivistelmä – Abstract 
Tässä pro gradu- tutkielmassa perehdytään siihen, kuinka asiakaskokemus 
muodostuu festivaaliympäristössä y-sukupolven näkökulmasta. Tutkielman 
tavoitteena on selvittää, kuinka asiakaskokemus muodostuu ja mitkä tekijät 
vaikuttavat positiivisesti asiakaskokemuksen muodostumiseen festivaaliympä-
ristössä. Lisäksi selvitetään miten tapahtumakokemus muodostuu ja millä teki-
jöillä on vaikutusta tapahtumakokemuksen muodostumisessa. 
        Tilastokeskuksen mukaan noin joka kolmas suomalainen vierailee 
vuosittain musiikkifestivaalilla ja 2010 -luvulle tultaessa festivaalien  
kokemuksellisuuteen on alettu kiinnittämään enemmän huomiota. 
Festivaaleilla kokemuksellisuus on hyvin suuressa osassa, sillä ne ovat 
ajallisesti ja alueellisesti rajattuja ilmiöitä. Festivaalijärjestäjien tulisikin perin-
teisten elementtien, kuten hinnan sijaan keskittyä enemmän asiakkaaseen ja 
asiakaskokemuksen luomiseen. Festivaaleista ainutlaatuisia tekevät niiden pai-
kat ja ihmiset. Festivaalikävijä hakee festivaaleilta vastinetta pääsylipulle, kävi-
jän näkökulmasta kokemus on tärkein hyöty ja vastine ostetulle festivaalilipul-
le. Festivaaleja on tutkittu melko paljon, mutta asiakaskokemuksellisesta näkö-
kulmasta tehty laadullinen tutkimus on rikkonaista ja harvaa.  
        Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena ja tutkimusta varten 
haastateltiin 14 y-sukupolveen kuuluvaa henkilöä. Kriteerinä haastateltaville 
oli, että heidän oli täytynyt vierailla kolmella eri festivaalilla viimeisen viiden 
vuoden aikana. Haastatteluiden pohjalta saatu aineisto litteroitiin ja analysoin-
tiin teemoittelun ja tyypittelyn keinoin. Tutkimustulosten perusteella voidaan 
todeta, että asiakaskokemuksen muodostumiseen vaikuttavat suuressa määrin 
festivaalikävijän oma sosiaalinen ympäristö sekä esiintyjät artistit. Näiden 
ydintekijöiden lisäksi asiakaskokemukseen vaikuttaa festivaalialueen palvelut 
ja tilannetekijät, kuten sää. Myös brändillä sekä festivaalipaikan sijainnilla ko-
ettiin olevan vaikutusta asiakas- ja tapahtumakokemuksen muodostumiselle.  
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1 JOHDANTO  

1.1 Tutkimuksen taustaa 

Suomea voidaan pitää hyvin merkittävänä festivaalien maana ja Suomessa 
järjestetäänkin väkilukuun nähden eniten festivaaleja koko Euroopassa 
(Freedomfestival.info 2021). Festivaalien kasvu lähti nousuun 1960-luvulla, kun 
työpaikoille tuli pitkät lomat ja ihmiset alkoivat kaipaamaan kokemuksia arjen 
ympärille. 1970-luvulle tultaessa festivaaleilla alkoi vierailla jo satoja tuhansia 
ihmisiä. Suomessa järjestetäänkin nykyään monipuolisesti erilaisia festivaaleja 
(Kinnunen, Luonila & Koivisto 2015). Herrasen ja Karttusen (2016) määritelmän 
mukaan festivaalit ovat vuosittain, samassa paikassa toistuvia, useamman 
päivän mittaisia tapahtumia. Suomessa suurin osa järjestettävistä festivaaleista 
perustuu esiintyvälle musiikille ja niissä vierailee tavallisena aikana 
Tilastokeskuksen (2020) mukaan noin joka kolmas suomalainen vuosittain. 
Vuosi 2020 on ollut poikkeusvuosi festivaalien osalta Covid-19 pandemian 
vuoksi, sillä kaikki isommat festivaalit jouduttiin perumaan (Tilastokeskus 
2020). Tavallisena aikana Suomessa järjestetään vuosittain jopa 500-800 
festivaalia (Kinnunen ym. 2015). Festivaalien kehityksen voidaan nähdä 
mukailevan Saarijärven ja Puustisen (2020) markkinaevoluutiota. Saarijärven ja 
Puustisen (2020) markkinaevoluutio on esitetty kuviossa 1. Ensimmäisenä 
asiakkaille tarjottiin vain tapahtumapaikka, jossa oli esiintyjiä. Tämän jälkeen 
musiikkiesiintyjien ympärille tuotiin lisää viihdykkeitä, kuten erilaisia 
taideperformansseja. Kun tapahtumien esiintyjäkaarti oli kunnossa, 
festivaaleilla alettiin tarjoamaan palveluita, kuten ravintola- ja 
anniskelupalveluita. 2010 -luvulle tultaessa kokemuksellisuuteen on alettu 
kiinnittämään huomiota eri tavalla kuin ennen ja tapahtuma-alueen 
viihtyvyyteen on kiinnitetty huomiota entistä enemmän. (Morgan 2007.) Festi-
vaalit ovat ajallisesti ja alueellisesti rajattuja ilmiöitä, joissa kokemuksellisuus 
on hyvin suuressa osassa. Jokaisesta festivaalista ainutlaatuisen tekee sen paik-
ka ja ihmiset. (Getz 2008). Festivaalikävijä hakee festivaaleilta vastinetta pääsy-
lipulle, kävijän näkökulmasta kokemus on tärkein hyöty ja vastine ostetulle fes-
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tivaalilipulle (Manthiou 2014.) Kokemus festivaalikontekstissa on monimutkai-
nen ilmiö, jota olisi analysoitava järjestelmällisesti ja kattavasti (Getz 2007.) Hy-
vin harvat tutkimukset ovat kuitenkaan tutkineet tätä aihetta, eikä löydy mon-
taa tutkimusta, jossa olisi analysoitu järjestelmällisesti asiakaskokemusta festi-
vaaleilla teoreettisen tietoon tukeutuen (Manthiou ym. 2014.)  2010-luvulla 
festivaaleihin liittyviä tutkimuksia on tehty entistä enemmän, mutta tutkimus 
on keskittynyt lähinnä taloudellisiin sekä aluetaloudellisen matkailun 
näkökulmiin. Laadullinen näkökulma festivaalitutkimuksissa on ollut 
suhteellisen rikkonaista ja harvaa. (Holloway, Brow & Shipway 2010.) Festivaa-
litutkimuksia hallitsee vahvasti survey-tutkimukset ja viime vuosina onkin 
huomattu tarve myös laadullisille tutkimuksille, jotta ihmisten kokemuksia fes-
tivaaleista voidaan ymmärtää syvällisemmin (Getz 2010.) 

Tässä pro gradu- tutkielmassa tarkastellaan asiakaskokemuksen muodos-
tumista festivaaliympäristössä y-sukupolven näkökulmasta. Lisäksi perehdy-
tään tarkemmin siihen, kuinka onnistunut tapahtumakokemus muodostuu 
Suomessa järjestettävillä festivaaleilla. Asiakaskokemusta käsittelevä kirjalli-
suus on kasvanut nopeasti ja keskustelu tutkijoiden ja ammattilaisten välillä on 
kiihkeää. Yritysten yksi tavoitteista on luoda kuluttajille asiakaskokemuksia. 
Asiakaskokemus vahvistaa kuluttajan uskollisuutta ja nostaa asiakkaan elin-
kaariarvoa. (Badgett, Boyce & Herb 2007; Verhoef ym. 2009.)  

Kokemuksellisuuden on ennustettu jo 1990- luvulla tulevan olemaan tär-
keä taloudellisen arvon kasvattaja yrityksille. 20 vuotta myöhemmin on huo-
mattu, että asiakaskokemus korostuu jatkuvasti yritysten tavoitteissa. (Pine & 
Gilmore 2011.) Asiakaskokemus muodostuu Gentilen, Spillerin ja Nocin (2007) 
mukaan yrityksen, tuotteen ja kuluttajan välisessä vuorovaikutuksessa, kun 
kuluttaja reagoi ärsykkeeseen. Yritykset voivat vaikuttaa asiakaskokemukseen 
keskittymällä kokemuksen muodostumisen hallittavissa olemassa oleviin osiin, 
kuten liikkeen ympäristöön tai palvelukohtaamisiin. (Verhoef ym. 
2009.) Asiakaskokemus tulisi Palmerin (2010) mukaan nähdä kestävän kilpai-
luedun saavuttamisena. Festivaalijärjestäjien tulisikin perinteisten elementtien, 
kuten hinnan sijaan keskittyä enemmän asiakkaaseen ja asiakaskokemuksen 
luomiseen (Gentile ym. 2007).  

Tapahtumakokemuksen teoria mukailee muun muassa Cutlerin ja Car-
michaelin (2010) teoriaa turismin kokemusmallista. Tapahtumakokemus sisäl-
tää myös yhtäläisyyksiä asiakaskokemuksen muodostumisen mallien kanssa, 
mutta se sisältää konkreettisempia käsitteitä, sillä käsitteitä, joita löytyy myös 
asiakaskokemuksen muodostumisen teorioista, peilataan vain tapahtumakon-
tekstiin. Tapahtumakokemuksen muodostumista tutkinut Geus, Richards ja 
Toepoel (2012) kuvaavat, että tapahtumakokemus muodostuu olosuhteiden, 
ytimen, tulosten vuorovaikutuksesta. 

Tässä tutkimuksessa asiakaskokemuksen muodostumista tutkitaan festi-
vaaliympäristön ja festivaalialueen palveluiden kontekstissa. Nykypäivänä 
festivaaleilla keskitytään hyvin vahvasti  kokonaisvaltaisten kokemusten 
luontiin ja Manthioun ym. (2014) mukaan festivaalien tuottajia kehotetaankin 
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suunnittelemaan tapahtumiin palveluita ja ohjelmia, jotka tarjoavat osallistujille 
kokemuksellisia ja mieleenpainuvia aktiviteetteja.  

 

Kuvio 1. Markkinaevoluutio (mukaillen Saarijärvi & Puustinen 2020) 

1.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset   

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää asiakaskokemuksen ja tapahtumakoke-
muksen muodostumista festivaaliympäristössä y-sukupolven näkökulmasta. 
Tutkimuksen haasteena on, että asiakaskokemusta on tutkittu kaupallisesta nä-
kökulmasta varsin vähän. Festivaaliosallistujien ymmärtäminen on festivaalien 
järjestäjille välttämätöntä, koska osallistujien kokemukset ennustavat heidän 
tulevaa käyttäytymistään. Onnistunut kokemus on avain festivaalien menesty-
miseen pitkällä tähtäimellä. (Manthiou ym. 2014.) Lisäksi Y-sukupolvea koske-
va kuluttajakäyttäytymisen tutkimuskenttä on vielä melko hajanainen eikä kat-
tavia tutkimuksia ole saatavilla (Holbrook 2000). Tutkielmaa pystyvät hyödyn-
tämään suomalaiset festivaalijärjestäjät, jotka ovat kiinnostuneet kehittämään 
asiakaskokemustaan tai luovat tällä hetkellä strategiaa asiakaskokemuksen ke-
hittämiselle. Tavoitteena on luoda akateemiseen kirjallisuuteen pohjautuvia, 
konkreettisia työvälineitä asiakaskokemuksen ja tapahtumakokemuksen kehit-
tämiselle festivaaliympäristössä. 

 
Tutkimuskysymykset:  

1.  Mitkä tekijät muodostavat positiivisen asiakaskokemuksen festivaaliym-
päristössä y- sukupolven näkökulmasta? 

2.  Millä tavalla festivaalijärjestäjä voi vaikuttaa kävijän asiakaskokemuk-
seen? 
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1.3 Festivaalit tapahtumana 

Festivaaleja voidaan pitää luonnostaan kokemuksellisia juhlia. Festivaalijärjes-
täjien tavoitteena on luoda tapahtuma, joka mahdollistaa osallistujille yksilölli-
siä, yhteisöllisiä ja tavallisesta arjesta eroavia elämyksiä (Morgan 2008.) Van 
Vliet (2012) määrittelee festivaalia suhteellisen suuren joukon kokoontumiseksi 
tietylle julkiselle paikalle, rajatun ajanjakson ajaksi. Kokoontumisen aikana vie-
raille tarjotaan ainutlaatuisia kokemuksia, jotka ovat järjestetty tapahtumajärjes-
täjän toimesta tiettyä tarkoitusta varten. Hänen mukaansa festivaaleille kuuluu 
myös elementtejä, joiden avulla kävijä voi käyttäytyä ja tuntea irtautuvansa ar-
jesta ja elää toisin kuin elää päivittäin. Van Vlietin (2012) teoriaa tulee myös Pi-
nen ja Gilmoren (1999) kokemuksen muodostumisen neljän komponentin teoria, 
jossa eskapismi eli pako todellisuudesta on yhtenä tärkeänä komponenttina.  

Ennen ihmiset ostivat enemmän fyysisiä tuotteita. Nykypäivänä kuluttajat 
käyttävät rahaa entistä enemmän kokemustuotteisiin, kuten esimerkiksi viih-
teen palveluihin kuin aiemmin (Palmer 2005.) Jo vuonna 1982 Holbrook ja Hir-
schman nostivat esiin näkökulman ihmisestä kokemuksellisena kuluttajana, 
jolla pääosassa ovat kuluttamisen symboliset merkitykset sekä hedonistiset tar-
peet.  

Festivaalien suosio ja lukumäärä on kasvanut viime vuosikymmenen ai-
kana ja tämä johtuu sosiaalisista, kulttuurillisista ja taloudellisista muutoksista. 
(Getz 2005; Van Vliet 2012.) Ihmiset viettävät enemmän aikaa ulkona yhdessä 
muiden ihmisten kanssa ja ihmiset ovat valmiimpia matkustamaan kokemusten 
perässä (Geus ym., 2016.) Festivaalien suosio ja kasvu painostaa myös festivaa-
liorganisaatioita pysymään erottautumiskykyisinä ja välttämään liiallista sa-
manlaisuutta muiden festivaalien kanssa (Leenders, van Telgen, Gemser, & Van 
der Wurff 2005).  

 

1.4 Tutkimuksen rakenne  

Tämä tutkimus jaetaan viiteen päälukuun. Johdannossa kerrotaan tutkimuksen 
tausta, tutkimusongelma ja rakenne. Toinen kappale on teorialuku, jossa sy-
vennytään asiakaskokemukseen ja tapahtumakokemukseen. Asiakaskokemusta 
tarkastellaan käsitteenä, tutkitaan asiakaskokemuksen muodostumista ja siihen 
vaikuttavia tekijöitä. Lopuksi asiakaskokemusta peilataan festivaaliympäris-
töön tapahtumakokemuksen kautta. Teoreettista viitekehystä seuraa tutkimuk-
sen metodologia eli miten tutkimuksen aineisto kerätään ja kuinka se analysoi-
daan. Neljännessä luvussa tarkastellaan tutkimuksen perusteella saatuja tutki-
mustuloksia. Viidennessä eli viimeisessä luvussa esitetään johtopäätökset, tut-
kimuksen rajoitukset ja jatkotutkimusehdotukset. Tutkimuksen lopussa on läh-
deluettelo, joka esittää kaikki tutkimuksessa käytetyt lähdemateriaalit. Lisäksi 
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on yksi liitesivu, joka sisältää tutkimushaastatteluissa apuna olleet tukikysy-
mykset.  

1.5 Keskeiset käsitteet  

Asiakaskokemus  
Asiakaskokemusta on määritelty käsitteenä, joka korostaa asiakkaan emotio-
naalisia, behavioraalisia, kognitiivisia ja sosiaalisia tuntemuksia kokemansa 
suhteen (Lemon & Verhoef 2016). Asiakaskokemus syntyy asiakkaan ja yrityk-
sen välisistä vuorovaikutussuhteista (Gentile, Spiller & Noci 2007). Verhoefin 
(2009) mukaan asiakaskokemukseen kuuluu myös ostoprosessin eri vaiheita, ja 
kokemukseen vaikuttavat yrityksen kontrolloitavissa olevat tekijät, että sen ul-
kopuoliset tekijät. Tässä tutkimuksessa asiakaskokemuksen määritelmä pohjau-
tuu Gentilen ym. (2007) määritelmään, jossa asiakaskokemus muodostuu asiak-
kaan, tuotteen, yrityksen tai organisaation osan välillä ja siitä syntyy reaktio. 
Asiakaskokemus on yksilöllinen ja sen muodostumiseksi asiakkaan tulee osal-
listua asiakaskokemuksen eri tasoille, jotka ovat rationaalinen, tunteellinen, 
sensorinen, fyysinen ja hengellinen. 
 
 
Tapahtumakokemus  
Tapahtumakokemus on vuorovaikutus yksilön, olosuhteiden ja tapahtumaym-
päristön välillä. Tapahtumaympäristö kattaa sekä fyysisen, että sosiaalisen ym-
päristön. Tapahtumakokemus sisältää myös ytimen, olosuhteet ja tulokset. (De 
Geus, Richards & Toepoel 2016.) Tapahtumakokemuksen ydin on subjektiivi-
nen ja monivaiheinen. Ytimessä on tapahtumaympäristö ja henkilökohtainen 
alue. Lisäksi ytimeen kuuluu muun muassa matkat tapahtumaan ja takaisin. 
Olosuhteet tapahtumassa koostuvat ihmissuhteista, vuorovaikutuksesta, yhtei-
söllisyyden tunteesta, saman porukan ihmisistä, yhteisistä kiinnostuksen koh-
teista sekä yhteisestä tunnelmasta. Olosuhteiden ja ytimen tuloksena voidaan 
nähdä muun muassa tyytyväisyyttä, muistoja ja erilaisia kognitioita. Olosuhtei-
den ja ytimen tuloksia voidaan nähdä missä vaiheessa tahansa tapahtumako-
kemuksen aikana, eikä sitä voida määritellä olosuhteiden ja ytimen lopputu-
lokseksi. (Geus ym. 2016.)  
 
 
Festivaali  
Festivaalit ovat luonteeltaan kokemuksia sisältäviä juhlia, jossa festivaalijärjes-
täjien tavoitteena on luoda tapahtuma, joka mahdollistaa osallistujille yksilölli-
siä, yhteisöllisiä ja tavallisesta arjesta eroavia elämyksiä (Morgan 2008.) Van 
Vliet (2012) määrittelee festivaalia suhteellisen suuren joukon kokoontumiseksi 
tietylle julkiselle paikalle, rajatun ajanjakson ajaksi. Kokoontumisen aikana vie-
raille tarjotaan ainutlaatuisia kokemuksia, jotka ovat järjestetty tapahtumajärjes-
täjän toimesta tiettyä tarkoitusta varten. Hänen mukaansa festivaaleille kuuluu 
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myös elementtejä, joiden avulla kävijä voi käyttäytyä ja tuntea irtautuvansa ar-
jesta ja elää toisin kuin elää päivittäin.  
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2 ASIAKASKOKEMUS  

Asiakaskokemuksen ymmärtäminen yrityksille on nykypäivänä tärkeää ja asia-
kaskokemuksen johtaminen edellyttää, että yrityksen kaikki toiminnot tähtää-
vät kohti positiivista asiakaskokemusta (Lemon ym. 2016). Asiakkaat ovat vuo-
rovaikutuksessa yritysten kanssa erilaisten kosketuspisteiden kautta, useissa eri 
kanavissa ja medioissa. Asiakaskokemus kattaa kaikki yrityksen tarjoamat kos-
ketuspisteet kuten asiakaspalvelun laadun, mainonnan, pakkauksen, tuote- ja 
palveluominaisuudet sekä luotettavuuden ja käytön helppouden (Meyer & 
Schwager 2007). Kokemuksellisuuden ennustettiin tulevan olemaan tärkeimpiä 
yrityksen arvon kasvattajia (Pine & Gilmore 1998) ja vuosia myöhemmin teh-
dyissä tutkimuksessa Pine ja Gilmore (2011) huomasivat, että monien yritysten 
tavoitteisiin oli lisätty asiakaskokemus. He huomasivat myös, että onnistunut 
asiakaskokemus aiheutti ylivertaisuutta muihin yrityksiin nähden. Nämä muu-
tokset aiheuttavat sen, että yritysten täytyy yhdistää useita eri liiketoimintoja ja 
ulkopuolisia kumppaneita, jotta he pystyvät luomaan ja tarjoamaan asiakasko-
kemuksia parhaalla mahdollisella tavalla (Lemon & Verhoef 2016). Yritys ei 
kuitenkaan pysty kontrolloimaan kaikkia asiakaskokemukseen vaikuttavia teki-
jöitä, vaan asiakkaan aikaisemmat kokemukset sekä heidän yksilölliset ominai-
suutensa vaikuttavat kokemuksen syntymiseen (Hwang & Seo 2016). Vaikka 
kokemus olisi luotu kaikille näennäisesti samanlaiseksi, ihmiset voivat kokea 
sen eri tavoin riippuen omista lähtökohdistaan (Ziakas & Boukas 2014).  

2.1 Asiakaskokemus käsitteenä  

Asiakaskokemusta ei ole pidetty markkinoinnin ja vähittäiskaupan kirjallisuu-
dessa aiemmin erillisenä käsitteenä, vaan tutkijat ovat aiemmin keskittyneet 
enemmän asiakastyytyväisyyden ja palvelun laadun mittaamiseen (Verhoef ym. 
2009). Perinteinen markkinointi pitää kuluttajia rationaalisina päätöksentekijöi-
nä, jotka tekevät päätöksiä toiminnallisten ominaisuuksien ja niistä saatavien 
etujen perusteella. Kokemukselliset markkinoijat sitä vastoin pitävät kuluttajia 
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rationaalisuuden lisäksi emotionaalisina ihmisinä, jotka haluavat saavuttaa po-
sitiivia ja mieleen jääviä kokemuksia. (Schmitt 1999.) Jo kuitenkin vuonna 1982 
Holbrook ja Hirschman esittivät tutkimuksissaan, että kuluttajien päätöksente-
ko ei perustu vain rationaaliseen päätöksentekoon ja tuotteiden toiminnallisiin 
ominaisuuksiin, vaan kuluttajat haluavat myös kokemuksellisuutta näiden rin-
nalle. Perinteisen rationaalisen päätöksenteon mallin rinnalle Holbrook ja Hir-
schman (1982) esittivät kokemuksellisen kuluttamisen ajatuksen, jossa korostet-
tiin muun muassa viihteellisten, tunteisiin vetoavien ja aistein havaittavien asi-
oiden vaikutusta kuluttajan käyttäytymiseen. 

Viime vuosikymmeninä asiakaskokemus on noussut tutkimuksen aiheeksi 
yhä useammassa tutkimuksessa. Schmitt (1999) on tutkinut, kuinka yritykset 
ovat luoneet kokemuksellista markkinointia saamalla asiakkaita aistimaan, tun-
temaan, ajattelemaan, toimimaan ja olemaan yhteydessä yritykseen. Berry, Car-
bone ja Haeckel (2002) kertovat tutkimuksessaan, että yrityksen on järjestettävä 
asiakkaalle kaikki havaitut ostoprosessin avaimet, jotta kokemus olisi asiakkaal-
le tyydyttävä. Verhoef ym. (2009) esittävät, että asiakaskokemus kattaa koko 
kokemuksen hakuvaiheesta oston jälkeiseen vaiheeseen ja asiakaskokemuksen 
muodostumiseen voi vaikuttaa useat eri kanavat.  

Gentile ym. (2007, 397) ovat kuvailleet artikkelissaan näistä näkemyksistä 
koostuvan määritelmän asiakaskokemukselle: ”Asiakaskokemus syntyy sarjas-
ta vuorovaikutuksia asiakkaan, tuotteen, yrityksen tai jonkin organisaation 
osan välillä, joka synnyttää reaktion. Kokemus on jokaisen kohdalla yksilöllinen 
ja merkitsee asiakkaan osallistumista asiakaskokemuksen eri tasoille (rationaa-
linen, tunteellinen, sensorinen, fyysinen ja hengellinen)”. Kokemus voidaan 
Otton ja Ritchien (1996) mukaan määritellä subjektiiviseksi mielentilaksi, jonka 
esimerkiksi tapahtumakävijät kokevat palvelukokemuksen aikana. Tiedon ja 
tutkimusten määrän lisäännyttyä ajatus asiakaskokemuksen muodostumisesta 
on tarkentunut. Asiakaskokemuksen muodostuminen ei rajoitu paikkaan tai 
aikaan, vaan se ymmärretään monivaiheisena prosessina (Stein & Ramaseshan 
2016). Voidaankin nähdä, että kaikilla asiakkaan päätöksenteon ja kuluttamisen 
vaiheilla on vaikutus asiakaskokemukseen (Jain, Aagja & Bagdare 2017). Pinen 
ja Gilmoren (1998; 1999) luoma kehys kokemustaloudelle on ollut kulmakivi 
asiakaskokemukselle. Pine ja Gilmore (1998) esittivät neljää taloudellisen tar-
jonnan muotoa: hyödykkeet, tavarat, palvelut ja kokemus. Näistä ainoastaan 
kokemus on kuluttajalle luonnostaan henkilökohtaista, jos kuluttaja on ollut 
mukana emotionaalisella, fyysisellä ja älyllisellä tasolla. Kokemustaloudessa 
yrityksen rooli ei ole luoda valmista vaan tarjota asiakkaalle edellytykset per-
soonalliselle kokemukselle. (Pine ym. 1998.) Yritykset eli tässä tutkimuksessa 
tapahtumajärjestäjät toimivat resurssien yhdistäjänä, jossa asiakkaille luodaan 
kokemusympäristö (Jain ym. 2017.) Kuten taulukossa 1. nähdään, asiakasko-
kemuksen määritelmä on kehittynyt vuosien mittaan ja eri tutkijoiden määri-
telmät asiakaskokemuksesta vaihtelevat.  
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Taulukko 1. Asiakaskokemuksen määritelmä eri tutkijoiden mukaan 

Vuosi Tutkijat  Määritelmä 

1982 Holbrook & Hirschman Rationaalisen päätöksen-
teon rinnalle myös ko-
kemuksellisen kulutta-
misen ajatus  

1998 Pine & Gilmore Kokemustalouden avul-
la yrityksen luovat asi-
akkaalle edellytykset 
persoonalliselle, ikimuis-
toiselle tapahtumalle 

1999 Schmitt Kokemukset tarjoavat 
asiakkaille mahdolli-
suuksia aistia, tuntea, 
ajatella, toimia ja olla 
yhteydessä  

2007 Gentile, Spiller & Noci Asiakaskokemus syntyy 
vuorovaikutuksesta asi-
akkaan ja yrityksen vä-
lillä. Kokemus on henki-
lökohtainen ja edellyttää 
asiakkaan osallistumista 
eri tasoilla.  

2009 Verhoef ym.  Asiakaskokemus on ko-
konaisvaltainen ja siihen 
liittyy asiakkaan kogni-
tiivinen, affektiivinen, 
emotionaalinen, sosiaa-
linen ja fyysinen osuus. 
Kokonaisvaltainen asia-
kaskokemus sisältää os-
toa edeltävän, oston ai-
kaisen ja oston jälkeisen 
vaiheen.  

2017 Jain ym.  Asiakaskokemus on yh-
distelmä asenteita, tun-
teita ja käsityksiä. Se si-
sältää vuorovaikutuksen 
ihmisten, prosessien, 
ympäristön ja objektien 
välillä. Asiakaskokemus 
nähdään prosessina. 
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Määritelmissä voidaan nähdä yhteisinä piirteinä asiakaskokemuksen subjektii-
visuus ja se, että asiakaskokemus on tekijöiden vuorovaikutuksen muodostama 
kokonaisuus. Yhteisten piirteiden lisäksi määritelmissä on myös eroja. Hol-
brookin ym. (1982), Pinen ym. (1998) ja Schmittin (1999) määritelmät ovat esitet-
ty lähtökohtaisesti yrityksen näkökulmasta eli yritys tarjoaa asiakkaalle mah-
dollisuuksia ja edellytyksiä asiakaskokemukselle. Gentilen ym. (2007), Ver-
hoefin ym. (2009) ja Jainin ym. (2017) määritelmät nostavat yrityksen lisäksi 
kuluttajan ja hänen subjektiiviset näkemyksensä keskeiseksi tekijäksi asiakas-
kokemuksen muodostumisessa. Lisäksi esimerkiksi Verhoef ym. (2009) kuvaa 
asiakaskokemusta prosessina ostoa edeltävästä vaiheesta oston jälkeiseen vai-
heeseen, kun taas Jain ym. (2017) huomioi yksilön asenteet asiakaskokemuksel-
le määrittävänä tekijänä.  

2.2 Asiakaskokemuksen muodostuminen   

Asiakaskokemus on asiakkaan sisäinen ja subjektiivinen reaktio. Asiakaskoke-
mus muodostuu, kun kuluttaja reagoi yrityksen, tuotteen ja kuluttajan välisessä 
vuorovaikutuksessa. (Meyer & Schwager 2007; Gentile ym. 2007.) Suora tai epä-
suora vuorovaikutustilanne yrityksen kanssa korreloi hyvin sen kanssa, miten 
asiakas kokee yrityksen ja millaiseksi asiakaskokemus muodostuu. Suora vuo-
rovaikutustilanne tapahtuu palvelun, ostamisen tai käytön yhteydessä pääsään-
töisesti asiakkaan aloitteesta. Epäsuoraan vuorovaikutustilanteeseen kuuluu 
usein asiakkaan suunnittelemattomia tilanteita yrityksen tuotemerkin, tuottei-
den tai palveluiden kanssa. Epäsuora vuorovaikutustilanne tapahtuu usein 
mainonnan, arvosteluiden tai puskaradion (WoM tai e-WoM) kautta. (Meyer & 
Schwager 2007.) Asiakaskokemus on suuri, holistinen kokonaisuus, jossa on 
osia, johon yritys voi itse vaikuttaa ja osia, jotka ovat yrityksen vaikutusalueen 
ulottumattomissa. Yrityksen tuleekin siten panostaa osiin, joihin sillä on mah-
dollisuus vaikuttaa, kuten suoriin vuorovaikutustilanteisiin ja myyntipisteen 
ympäristöön. Asiakaskokemus muodostuu useista eri kosketuspisteistä koko 
asiakassuhteen elinkaaren ajalta aina tiedon hausta kulutukseen asti ja muok-
kaantuu sen aikana useaan kertaan. (Verhoef ym. 2009.)  

2.2.1 Asiakaskokemuksen muodostumisen tasot  

Schmittin (1999) mukaan on olemassa viisi erityyppistä kokemusta tai strategis-
ta kokemuksellista tasoa, jotka voidaan luoda asiakkaille. Schmittin viisi tasoa 
ovat aistikokemukset, luovat kognitiiviset kokemukset, fyysiset kokemukset, 
käyttäytyminen ja elämän tapa sekä sosiaalisen identiteetin kokemukset, jotka 
juontavat juurensa kulttuurista. Gentile, Spiller ja Noci (2007) kehittivät asia-
kaskokemuksen muodostumisen tasoja Schmittin (1999) tutkimusten pohjalta 
kuusitasoiseksi. Kuviossa 2 on esitetty Gentilen ym. (2007) asiakaskokemuksen 
muodostumisen malli. He korostavat asiakaskokemuksen muodostumisen mal-
lissaan arvonluomisen merkitystä. Malli pyrkii siihen, että arvoa syntyy sekä 
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yritykselle itselleen, että myös asiakkaalle. Yrityksen pitäisikin pyrkiä siihen, 
että he luovat asiakaskokemuksia oikeassa ympäristössä mahdollistaen ja edis-
täen arvonluomista itselleen ja asiakkailleen.  
 

 

Kuvio 2. Asiakaskokemuksen muodostuminen (mukaillen Gentile, Spiller & 
Noci 2007) 

 
Aistitaso on asiakaskokemuksen muodostumisen taso, jossa stimulaatio vaikut-
taa aisteihin. Sen tavoitteena on tarjota aistikokemuksia, jotka kohdistuvat joko 
näköön, kuuloon, makuun tai hajuun. Aistikokemus voi herättää myös esteet-
tistä nautintoa, jännitystä tai tyydytystä. (Gentile ym. 2007.) Hyvä esimerkki 
aistikokemuksesta festivaaleilla on ruuan tuoksu tai paikallisen panimon tar-
joama olut nautinto. Aisteihin festivaalitapahtumassa vaikuttaa myös ympäriltä 
kuuluvat äänet, musiikki ja muut ihmiset ja tuttavat.                                   
 
Tunnetason asiakaskokemus muodostuu, kun asiakas kokee vahvoja tunteita 
jotain tuotemerkkiä, yritystä tai brändiä kohtaan. Tunnetason ulottuvuus tulkit-
see, miten asiakkaan kokemus vaikuttaa asiakkaan mielialaan ja onnistuu herät-
tämään tunteita. (Gentile ym. 2007.) Tunnetason asiakaskokemus voi muodos-
tua festivaaliympäristössä esimerkiksi, kun asiakas kokee vahvoja tunteita 
esiintyvää bändiä kohtaan.  
 
Kognitiivinen taso on asiakaskokemuksen osa, joka liittyy ajatteluun, jatkuviin 
henkisiin prosesseihin ja siihen, kuinka asiakas käyttää luovuuttaan tai toimii 
ongelmanratkaisutilanteissa. Kognitiivisella tasolla yritys pyrkii haastamaan 
asiakkaan ajattelumaailmaa, jotta asiakkaalla heräisi ajatuksia tuotteesta tai 
brändistä. (Gentile ym. 2007.) Tapahtumanjärjestäjät pyrkivät haastamaan asi-
akkaitaan vastuullisuuden näkökulmalla. Vastuullisuutta pyritään korosta-
maan tavoissa saapua tapahtumapaikalle sekä kannustaa asiakkaita vastuulli-
seen kuluttamiseen ja kierrättämiseen tapahtumissa. (Nelonen Media Live 2021.) 
 
Pragmaattinen taso on käytännöllinen asiakaskokemuksen osa, joka syntyy käy-
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tännön tekemisestä. Sen myötä asiakaskokemus muodostuu ja asiakas saa ko-
kemuksen käytännön toimivuudesta. (Gentile ym. 2007.) Pragmaattinen taso 
kestää koko elinkaaren ajan aina lipun ostamisesta tapahtuman jälkimarkki-
nointiin. Positiivinen asiakaskokemus syntyy, mikäli asiakas kokee kaikki elin-
kaaren vaiheet sujuviksi ja saumattomiksi.  
 
Elämäntyylin taso juontaa juurensa henkilön arvoista ja uskomuksista. Taso ku-
vaa sitä, kuinka yhdenmukainen ja aiempia arvoja ja uskomuksia vahvistava 
kokemus on. (Gentile ym. 2007.) Tapahtumaan osallistuminen ja sitoutuminen 
tapahtumaan vahvistavat asiakkaan arvoja ja tällöin asiakas ja järjestävä taho 
jakavat samaa arvomaailmaa. Asiakas voi kokea tapahtuman kuuluvan elämän-
tyyliinsä.  
 
Suhdetaso kuvaa, miten kokemus vahvistaa hänen ideaalista minäänsä tai vai-
kuttaa henkilön vuorovaikutussuhteisiin. Suhdetasoon voi kuulua myös yhtei-
nen kuluttaminen yhteisen intohimon innoittamana tai yhteisöllisyys. (Gentile 
ym. 2007.) Suhdetaso kattaa myös sosiaalisen tason kokemukset ja vuorovaiku-
tuksen muiden ihmisten kanssa tapahtumassa. Asiakkailla on taipumusta arvi-
oida yrityksen palveluja ja tuotteita sen mukaan, miten he näkevät muut käyttä-
jät. Muihin, kanssa asioiviin ryhmiin liitetyt ajatukset ja merkitykset vaikuttavat 
asiakaskokemuksen rakentumiseen. (Saarijärvi ym. 2020.)  
 
Pine ja Gilmore (1999) ovat esittäneet kokemuksen muodostuvan neljästä kom-
ponentista. Nämä neljä komponenttia ovat viihde (entertainment), pako todelli-
suudesta (escapism), koulutus (education) ja estetiikka (esthetics). Viihde tarjo-
aa paitsi yhden vanhimmista kokemuksen muodoista, mutta myös yhden ny-
kypäivänä kehittyneimmistä ja tunnetuimmista kokemuksen muodoista. Viihde 
kuvaa myös sitä, kun festivaalikävijät absorboivat kokemuksia passiivisesti ais-
tiensa kautta esiintymistä katsellessaan. (Pine ym. 1999.) Toisin kuin viihdeko-
kemuksissa, koulutuskokemuksissa yksilö on paljon aktiivisempi. Koulutusko-
kemuksissa on järjestäjän aktiivisesti saatava yksilö mukaan, jotta hänen tieton-
sa ja taitonsa kehittyvät. Eskapismi eli pako todellisuudesta tai hetkestä sisältää 
syvempää uppoutumista kokemukseen kuin viihde- ja koulutuskokemukset. 
Eskapismissa yksilö kokee pääsevänsä pois todellisuudesta ”toiseen maail-
maan” ja nauttimaan olostaan ilman stressitekijöitä. Viimeinen ja neljäs kompo-
nentti on estetiikka. Esteettisissä kokemuksissa kävijä uppoutuu tapahtu-
maympäristöön, mutta kävijällä itsellään ei ole vaikutusta siihen, miltä tapah-
tumaympäristössä näyttää. Hän ainoastaan nauttii ja aistii ympäristön tuomia 
impulsseja. (Pine ym. 1999.) Pinen ja Gilmoren (1999) neljän komponentin mal-
lista tapahtumatutkimuksessa on löydetty piirteitä viihteestä, eskapismista ja 
estetiikasta. Koulutus esiintyy pääasiassa koulutustapahtumista ja lapsille 
suunnatuista tapahtumista puhuttaessa. Pinen ym. (1999) mallissa on paljon 
yhteneviä asioita Gentilen ym. (2007) mallin kanssa ja voidaankin sanoa, että 
Gentilen ym. (2007) mallin kaikki tasot vaikuttavat Pinen ym. (1999) mallin 
komponenttien muodostumiseen.  
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2.2.2 Asiakaskokemuksen muodostumisen vaiheet  

Asiakaskokemusta voidaan kuvailla dynaamiseksi prosessiksi, jota voidaan 
havainnollistaa kokonaisvaltaisen asiakaspolun kautta. Asiakaspolun sanotaan 
olevan asiakkaan ja palvelun sitouttava tarina ja sisältää käytännössä kaikki ne 
kosketuspisteet, jotka asiakkaan ja palvelun tuottajan välissä on (Følstad & Kva-
le 2018). Asiakaspolun aikana asiakkaalla on useita kosketuspisteitä yrityksen 
kanssa, joista vain osa on yrityksen hallinnassa. (Lemon ym. 2016.) Asiakasko-
kemuksen johtamisen näkökulmasta on muistettava, että palvelujen ja tuottei-
den kuluttamisen lisäksi asiakaskokemus rakentuu myös monista muista kos-
ketuspisteistä. Näiden kosketuspisteiden onnistuneella toteutuksella voi olla 
isompi positiivinen vaikutus asiakaskokemukseen kuin itse palvelulla tai tuot-
teella. (Saarijärvi ym. 2020.) Asiakaskokemus muodostuu kosketuspisteiden 
summasta, jota voidaan kuvata asiakaspolkuna. Kosketuspisteistä jokainen voi 
olla vaikuttavana tekijänä asiakaskokemuksen muodostumiseen asiakaspolun 
eri vaiheilla. Asiakaspolku koostuu erityyppisistä kosketuspisteistä, joissa asia-
kas ja yritys kohtaavat. Yritysomisteinen kosketuspiste on yrityksen tekemän 
työn tulosta (Lemon ym. 2016). Kosketuspisteet, jotka yritys omistaa, on yrityk-
sen itse suunnittelemia ja johtamia (Saarijärvi ym. 2020). Yrityksen omistamat 
kosketuspisteet voivat olla esimerkiksi tapahtuman brändi ja konsepti sekä 
verkkosivut ja hinta. (Lemon ym. 2016.) Partneriomisteinen kosketuspiste on 
yrityksen ja yhteistyökumppanin yhdessä suunnittelemaa (Lemon ym. 2016). 
Partneriomisteiset tai kumppanin toteuttamat kosketuspisteet ovat kosketuspis-
teitä, joita myös johdetaan yhdessä (Saarijärvi ym. 2020). Tapahtumissa voidaan 
nähdä runsaasti yhdessä kumppanin kanssa toteutettuja kosketuspisteitä., ku-
ten oheisohjelmia tai ravintolapalveluita. Asiakasomisteinen kosketuspiste on 
asiakkaan itsenäinen vuorovaikutus esimerkiksi brändin kanssa, tässä kontak-
tipisteessä asiakas käyttää tuotetta tai palvelua itsenäisesti (Lemon ym. 2016). 
Yritys tai kumppanit eivät pysty vaikuttamaan asiakkaan itse omistamaan kon-
taktipisteeseen (Saarijärvi ym. 2020). Viimeinen, yrityksen näkökulmasta annet-
tu kontaktipiste on ulkoinen kosketuspiste, joka pitää sisällään muut asiakkaat 
ja ympäristön (Lemon ym. 2016). Tässä kontaktipisteessä toisilla asiakkailla on 
merkittävä rooli. Sosiaaliseen ja ulkoiseen kosketuspisteeseen vaikuttavat muut 
asiakkaat esimerkiksi tapahtumassa tai ravintolassa. (Saarijärvi ym. 2020.) Asi-
akkaan näkökulmasta toiset kosketuspisteet ovat asiakaskokemukselle merki-
tyksellisempiä kuin toiset. Asiakaskokemuksen kehittämisessä onkin tärkeää 
ymmärtää, mitkä kosketuspisteet ovat asiakkaalle tärkeimpiä ja merkitykselli-
simpiä.  

Asiakaskokemuksen muodostuminen voidaan jakaa kolmeen kokonais-
vaiheeseen: ostoa edeltävä vaihe, ostovaihe ja oston jälkeinen vaihe. (Lemon & 
Verhoef 2016.) Kolmen kokonaisvaiheen lisäksi asiakaskokemuksen muodos-
tumiseen voivat vaikuttaa aiemmat kokemukset kyseistä asiasta sekä ulkoiset 
tekijät (Verhoef ym. 2009; Lemon ym. 2016). Tämän prosessin avulla voidaan 
tutkia asiakkaiden kokemuksia asiakaspolun aikana sekä mallintaa kosketus-
pisteiden vaikutusta asiakkaan kokemuksiin (Lemon ym. 2016). 



20 
 

 

Ostoa edeltävä vaihe sisältää teoriassa koko asiakkaan kokemuksen ennen 
ostoa. Ostoa edeltävässä vaiheessa asiakas hankkii tietoa, tunnustelee tarvetta 
ostolle ja harkitsee. Ostoa edeltävään vaiheeseen vaikuttaa monet eri asiat, ku-
ten vuorovaikutus brändin, kategorian ja ympäristön kanssa. (Lemon ym. 2016.) 
Ennen festivaalille osallistumista asiakas hankkii tapahtumaan lipun. Asiakas 
saa impulssin festivaalille osallistumisesta esimerkiksi mainoksesta, kaveripo-
rukan Whatsapp- ryhmästä tai festivaalien somekanavista. Yritykset voivat 
saada ajatuksen työhyvinvointipäivän vietosta tapahtumassa tai kumppaniver-
koston kautta tulevasta mainonnasta lähtee ajatus tapahtumaan osallistumises-
ta. Asiakas hankkii tietoa tapahtumasta tapahtuman nettisivujen tai sosiaalisen 
median kanavien kautta. Tarpeen syntymiseen yrityksellä tai tapahtumanjärjes-
täjällä on mahdollisuus vaikuttaa markkinoinnilla ja viestinnällä. Näiden toi-
menpiteiden avulla tapahtumanjärjestäjällä olisi mahdollisuus kasvattaa tietoi-
suutta ja herättää impulsseja mahdollisissa ostajissa. (Pauwels & Neslin 2015).  

Ostovaiheessa eli toisessa vaiheessa nimensä mukaisesti asiakas tekee os-
ton tai päätöksen olla ostamatta. Toiseen vaiheeseen ja ostopäätökseen vaikut-
tavat ilmapiiri, ympäristö sekä markkinoinnin toiminnot (Verhoef ym. 2009). 
Ostovaihe on eniten tutkittu vaihe asiakaskokemuksessa ja se käsittää kaiken 
vuorovaikutuksen asiakkaan ja yrityksen sekä sen ympäristön välillä ostotapah-
tuman aikana (Lemon ym. 2016). Ostovaiheen näkyvimpiä piirteitä ovat valinta, 
tilaaminen ja maksaminen. Ostovaiheessa asiakas kuitenkin hakee ostoa edeltä-
vää vaihetta enemmän tietoa, koska asiakas pyrkii minimoimaan riskejä ja hu-
tiostoja. Asiakas pyrkii löytämään itselleen sopivimman vaihtoehdon annettu-
jen vaihtoehtojen joukosta. (Moe 2003.) Mikäli ostovaiheessa asiakkaalla on liian 
paljon valinnan varaa ja vaihtoehtoja on liikaa, lisääntyneen informaation tuska 
saattaa hidastaa tai pahimmassa tapauksessa pysäyttää koko ostoprosessin 
(Lemon ym. 2016.)  

Oston jälkeiseen vaiheeseen kuuluu tuotteen tai palvelun kulutus ja jälki-
markkinointi (Verhoef ym. 2009). Oston jälkisessä vaiheessa korostuu eniten 
ostetun tuotteen tai palvelun rooli, sillä asiakaskokemus muodostuu kuluttajan 
kokemuksen kautta. Oston jälkeiseen vaiheeseen voi kuulua myös asiasta muil-
le kertominen. (Lemon ym. 2016.) Aiemmissa vaiheissa kuluttaja on pohtinut ja 
harkinnut pääsylipun ostoa tapahtumaan sekä ostanut sisäänpääsyyn oikeutta-
van pääsylipun. Asiakaskokemuksen viimeisessä vaiheessa asiakas pääsee 
käyttämään pääsylippunsa ja kokemaan tapahtuman. Festivaalitutkimuksessa 
tämä vaihe korostuu asiakaskokemuksen muodostajana. Oston jälkeinen vaihe 
vaikuttaa myös kriittisesti siihen, tuleeko asiakkaasta uskollinen vai aloittaako 
asiakas uusien vaihtoehtojen etsimisen seuraavaa vuotta varten (Lemon ym. 
2016.)  

2.3 Asiakaskokemukseen vaikuttavat tekijät  

Asiakaskokemus on väline tehdä asiakaslähtöisyydestä konkreettisempaa. 
Asiakaskokemus on luonnollinen jatke asiakaslähtöisyydelle, koska sen avulla 
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voidaan tuottaa asiakkaiden tarpeiden mukaisia palveluja. Asiakaspolun avulla 
voidaan huomioida koko asiakaspolku ja asiakkaan tarpeet. (Saarijärvi ym. 
2020.)  

Kokonaisvaltaisempi asiakaskokemus on sellainen, mitä kilpailijoiden on 
haastavampaa kopioida (Saarijärvi ym. 2020). Musiikkifestivaaleilla artistit voi-
vat olla hyvin pitkälti samoja monilla festivaaleilla, joten on tärkeää kiinnittää 
huomiota toimintoihin, joilla asiakaskokemusta ja tapahtumakokemusta voi-
daan parantaa. Asiakaskokemus nähdään ydintuotetta kestävämpänä kilpai-
luedun lähteenä. Tärkeää on kuitenkin muistaa, että asiakaskokemukseen pa-
nostaminen ei vähennä ydintuotteen merkitystä. (Saarijärvi ym. 2020.)  

Kuvio 3 pohjautuu Verhoef ym. (2009) kehittämään malliin asiakaskoke-
mukseen vaikuttavista tekijöistä. Mallin perustana on teoria, jonka mukaan 
asiakaskokemuksen luonne on hyvin kokonaisvaltainen ja siihen sisältyvät asi-
akkaan fyysiset, emotionaaliset, sosiaaliset, tunteelliset ja kognitiiviset reaktiot. 
Kokemus sisältää elementtejä, joihin pystytään vaikuttamaan ja niitä voidaan 
kontrolloida, kuten asiakasrajapinta, ilmapiiri, valikoima ja hinta, mutta koke-
muksen sisällä on myös elementtejä, joihin ei voida yrityksen puolelta vaikuttaa, 
kuten muiden ihmisten vaikutus ja ostamisen tarkoitus (Verhoef ym. 2009). 

 

 

Kuvio 3. Asiakaskokemukseen vaikuttavat tekijät (mukaillen Verhoef ym. 2009) 

 
Sosiaalinen ympäristö 
Sosiaalinen ympäristö sisältää vertaisryhmät, arviot asiakkailta, vuorovaiku-
tuksen sekä asiakaspalvelijat. Näiden tekijöiden kautta asiakkaat ovat yhtey-
dessä toisiinsa. Hyvin usein esimerkiksi liikkeessä voi olla toinen asiakas sa-
manaikaisesti, joka vie myyjän huomion. Tämä voi vaikuttaa asiakaskokemuk-
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seen, kun asiakaspalvelua joutuu odottamaan. (Verhoef ym. 2009.)  
 
Asiakasrajapinta 
Asiakasrajapintaan kuuluu palveluhenkilöstö, teknologia ja itsepalveluteknolo-
gia ja yhteisluonti. Asiakasrajapinnassa asiakaskokemus koostuu siitä, millai-
nen vaikutus myyjällä tai itsepalveluteknologialla on kuluttajan kokemukseen.  
(Verhoef ym. 2009.)  
 
Ilmapiiri 
Verhoefin ym. (2009) mukaan ilmapiiri muodostuu siitä, mitä kuluttaja aistii 
kokemuksen yhteydessä. Aistittavia asioita voi olla esimerkiksi visuaalinen ul-
komuoto, musiikki, tuoksut tai lämpötila.  
 
Hinta ja valikoima 
Asiakkaan kokemukseen yksi suuresti vaikuttava tekijä on hinta ja valikoima 
(Verhoef ym. 2009). Valikoiman monipuolisuus, yksilöllisyys ja laadukkuus 
sekä hinnan ominaisuudet esimerkiksi festivaalin anniskeluravintolassa ovat 
asiakaskokemukseen vaikuttavia osatekijöitä.  
 
Asiakaskokemus vaihtoehtoisissa kanavissa 
Verhoefin ym. (2009) mukaan asiakaskokemus muodostuu perinteisen kanavan 
lisäksi myös muissa kanavissa, kuten esimerkiksi sosiaalisen median kanavissa. 
Yritysten tuleekin olla valveilla siinä, että kivijalkaliikkeen asiakaskokemuksen 
lisäksi muiden kanavien asiakaskokemus on laadukasta. Tapahtumajärjestäjien 
tulee siis varmistaa, että tapahtumapaikan lisäksi myös lippukaupat, tapahtu-
man nettisivut ja sosiaalisen median kanavat tarjoavat onnistuneen asiakasko-
kemuksen kuluttajalle.  
 
Brändi  
Asiakkaan ja brändin välinen vuorovaikutus on yleensä kaksisuuntaista. Asia-
kaskokemus vaikuttaa siis asiakkaan kokonaisvaltaiseen käsitykseen brändistä 
huomattavasti. Asiakkaan aiempi käsitys brändistä voi myös vaikuttaa hänen 
asiakaskokemukseensa asiakkaan odotusten kautta ja sillä on selvä vaikutus 
ostamisen tai palvelun käytön jälkeiseen arviointiin. (Verhoef ym. 2009.)  
 
Aiempi asiakaskokemus  
Aiemmat kokemukset vaikuttavat myös nykyhetken asiakaskokemukseen eikä 
asiakaskokemuksen voida nähdä rajoittuvan vain vuorovaikutukseen yrityksen 
kanssa (Verhoef ym. 2009). Asiakaskokemukseen vaikuttavat ajan kuluessa ke-
hittyvät yhdistelmät kokemuksista ja se voi sisältää kokemuksia eri kanavissa 
(Verhoef ym. 2007). Aiempiin kokemuksiin muodostuneilla odotuksilla ja ko-
kemuksen arvioinnilla on myös vaikutus nykyisiin asiakaskokemuksiin. 
 
Tilannetekijät ja kuluttajaan liittyvät tekijät  
Verhoefin ym. (2009) mukaan asiakaskokemukseen vaikuttaa myös tilanneteki-
jät, jotka ovat yrityksestä riippumattomia, ulkoisia asioita. Kuluttajaan liittyvik-
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si tekijöiksi Verhoef ym. (2009) tunnistaa kuluttajan subjektiivisessa näkemyk-
sessä tai ympäristössä olevat ja tapahtuvat asiat. Lisäksi kilpailijoiden toiminta 
ja teot vaikuttavat asiakaskokemukseen (Lemon ym. 2016).  

Palmer (2010) keskittyy asiakaskokemuksen mallissaan muodostumiseen 
vaikuttaviin tekijöihin (kuvio 4). Kokemus alkaa tavallisesta ärsykkeestä ja 
asiakaskokemus muodostuu kolmesta peruselementistä, jotka ovat palvelupro-
sessin laatu, brändisuhde ja ihmissuhteet. Palmerin (2010) mukaan kokemuksen 
ja ärsykkeiden osat yhdistyvät asiakkaan ajatuksissa ja asiakas alkaa tulkitse-
maan kokemuksen osia. Ärsykkeiden ja sen hetkisen kokemuksen prosessin 
jälkeen asiakkaan aiemmat kokemukset ja tunteet vaikuttavat kokonaisuuteen. 
Tunteet ja aiemmat kokemukset vaikuttuvat myös tulevaan asenteeseen. Asen-
ne ei ole vakaa pidemmässä mittakaavassa ja myöhemmät kokemukset ovat 
painoarvoltaan vahvempia. Muistikuvat kokemuksesta voivat haihtua ja vääris-
tyä ajan kuluessa. Palmer (2010) korostaa mallissaan asiakkaan subjektiivista 
kokemusta, tunteita ja aiempia kokemuksia. Hänen mukaansa asiakaskokemus 
voi myös ajan kuluessa muuttua ja oikeilla toimenpiteillä yritys voi saada asi-
akkaan huonon asiakaskokemuksen muuttumaan hyväksi.  
 

 

Kuvio 4. Asiakaskokemuksen muodostumisen prosessi (mukaillen Palmer 2010) 

Palmerin (2010) ja Verhoefin (2009) mallit eroavat siten, että Palmer korostaa 
tutkimuksessaan asiakaskokemuksen muodostumisen prosessia subjektiivisen 
näkemyksen kautta ja Verhoefin mallissa taas korostuu enemmän asiakasko-
kemuksen muodostavat tekijät. Yhteisiä tekijöitä malleista kuitenkin löytyy 
melko paljon. Sosiaalisen ympäristön ja brändisuhteiden vaikutus sekä muiden 
ihmisten vaikutus ja aiempien kokemusten merkitys asiakaskokemukselle nou-
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sevat molempien tutkimuksissa esiin. Myös konkreettiset tekijät kuten hinta, 
valikoima ja asiakkaan omat tunteet ja motiivit vaikuttavat asiakaskokemuksen 
muodostumiseen molemmissa malleissa.  

Asiakaskokemuksen muodostavien tekijöiden ja asiakaskokemuksen 
muodostumisen prosessin lisäksi asiakaskokemuksen muodostumista on festi-
vaaliympäristössä hyvä tarkastella myös palveluliiketoiminnan näkökulmasta. 
Wallin ja Envickin (2008) tutkimuksessa asiakaskokemuksen muodostumista on 
tutkittu palveluiden näkökulmasta. Heidän mallissaan hyvän asiakaskokemuk-
sen muodostavina tekijöinä otetaan huomioon funktionaalisuus, mekaanisuus 
ja humaanisuus. Funktionaalisuudella tarkoitetaan palvelun suorittamista eli 
kuinka nopeasti ja hyvin asiakas saa palvelua palveluntarjoajalta. Mekaanisuus 
tarkoittaa sitä, miten tila ja palvelupiste vaikuttavat palveluun ja kokemukseen. 
Humaanisuudella tarkoitetaan asiakaspalvelijan käytöstä ja olemusta. (Wall ym. 
2008.) Funktionaalisuus, mekaanisuus ja humaanisuus vaikuttavat asiakkaan 
sekä rationaaliseen, että emotionaaliseen ajatukseen, kun palvelukokemus 
muodostuu asiakkaan ajatuksissa (Wall ym. 2008.) Kun uusia palveluja suunni-
tellaan, olisikin hyvä keskittyä tarkastelemaan näitä kolmea osa-aluetta. 
 

2.4 Ydinkokemuksesta odotukset ylittävään kokemukseen  

Löytänän ja Kortesuon (2011) mukaan asiakaskokemus on tunteiden, kohtaa-
misten ja mielikuvien summa, jonka asiakas yrityksen toiminnasta rakentaa 
mielessään. Mikäli halutaan vahvoja asiakaskokemuksia, täytyy luoda elämyk-
siä ja niitä varten täytyy päästä pois arkisesta ja tavallisesta (Löytänä & Korte-
suo 2011). 

Odotusten ja havaitun suorituskyvyn ristiriitaa kuvataan EDT-teorialla 
(Oliver 1997). Teorian mukaan, mitä korkeammalle odotukset on asetettu, sitä 
todennäköisemmin odotukset tullaan alittamaan. Mikäli asiakkaalla on festivaa-
lia kohtaan todella suuret odotukset, sitä todennäköisemmin asiakas tulee pet-
tymään festivaalin toteutukseen. Odotukset ylittävä kokemus voidaan Löytä-
nän ja Kortesuon (2011) mukaan jakaa osa-alueisiin, joiden tavoitteena on täy-
dentää toisiaan. Osa-alueet ovat ydinkokemus, laajennettu kokemus ja odotuk-
set ylittävä kokemus.  

Ydinkokemus on tapahtuman perusta. Ydinkokemuksen hyöty ja siitä 
muodostuva arvo ovat syyt, miksi asiakas ostaa tuotteen tai palvelun. (Löytänä 
& Kortesuo 2011.) Festivaalin artistikattausta voidaan pääsääntöisesti pitää fes-
tivaaleilla asiakkaan ydinkokemuksena. Asiakas tulee festivaalille pääasiassa 
kuuntelemaan musiikkia. Musiikin takia asiakas ostaa pääsylipun tapahtumaan 
ja saapuu paikalle. Ilman tätä ydinkokemusta, festivaalin järjestäjä ei pysty ta-
voittelemaan kokemuksen ylempiä tasoja.  

Laajennetussa kokemuksessa festivaalijärjestäjä pyrkii laajentamaan asi-
akkaan tapahtumakokemusta ydinkokemuksen ympärille luomalla tapahtu-
maan puitteet, jotka luovat arvoa asiakkaille. Laajennetussa kokemuksessa 
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ydinkokemukseen tuodaan lisää jotain, joka lisää palvelun tai tuotteen arvoa 
(Löytänä & Kortesuo 2011.) Laajennettu kokemus syntyy Löytänän ja Korte-
suon (2011) mukaan edistämisestä ja mahdollistamisesta. Edistämisen avulla 
voidaan miettiä, mitä asiakkaat tahtovat tapahtumassa tehdä musiikin kuunte-
lun ja artistien katsomisen lisäksi. Ydinkokemukseen tuodaan tekijöitä, joilla on 
suora vaikutus asiakaskokemuksen laajentumiseen ydinkokemuksen ulkopuo-
lelle. Edistämisen keinoja tapahtumassa voivat olla esimerkiksi ravintolapalve-
lut tai oheisohjelmat. Odotuksia ylittävä kokemus syntyy, kun ydinkokemus on 
laajentunut ja siihen lisätään elementtejä, jotka yllättävät asiakkaan positiivises-
ti. Löytänän ja Kortesuon (2011) mukaan odotukset ylittävä kokemus on henki-
lökohtainen, yksilöllisyyden mahdollistava, aito, olennainen, räätälöity, oikea-
aikainen, jaettava, kestävä, selkeä, arvokas ennen ja jälkeen kaupan, selkeästi ja 
näkyvästi arvokas, tunteisiin vetoava, yllättävä ja tuottava. 

2.5 Tapahtumakokemus  

Asiakaskokemusta on tutkittu monissa eri konteksteissa ja esimerkiksi Ver-
hoefin ym. (2009) malli pohjautuu alun perin asiakaskokemuksen muodostumi-
seen vähittäiskaupan kontekstissa. Tapahtumakokemuksen teoria taas pyrkii 
pysymään erillään arkisista kokemuksista ja tapahtuu normaalin elämän kon-
tekstin ulkopuolella (Walls, Okumus, Wang, & Kwun 2011). Robertsonin, 
Chambersin ja Frewin (2008) mukaan tapahtumat ja festivaalit ovat kokemusta-
louden tärkeimpiä ilmentymiä. Kokemukset toimivat lähteenä yksilön positiivi-
sille tunteille ja onnellisuudelle (Bigne, Andreu & Gnoth 2005). Positiiviset tun-
teet ovat niitä, joita tapahtumakokemus pyrkii tarjoamaan. Kokemusten pa-
rempi ymmärtäminen, tarkka määrittely ja tuominen käytäntöön antaisi mah-
dollisuuden tutkia millaiset kokemukset ovat ihmisille tärkeimpiä ja miten ne 
edistävät elämänlaatua. (Geus ym. 2016.)  

Tapahtumat ovat usein määritelty erityisiksi ja ainutlaatuisiksi kokemuk-
siksi (Getz 2012.) Kokemukset nähdään yleensä vastapainona arkipäiväiselle 
elämälle (Pine & Gilmore 1998). Vapaa-ajan kokemuksia ja huippukokemuksia 
pidetään usein ainutlaatuisina ja erityisinä ja ne tapahtuvat ihmisen tavallisen 
elinympäristön ulkopuolella tiettynä sovittuna aikana. (Mannel & Iso-Ahola 
1987; Quan & Wang 2004; Volo 2010.) Tapahtumakokemuksen muodostumista 
(Geus 2016) ja tapahtumakokemukseen vaikuttavia tekijöitä (Morgan 2007) kä-
sitellään seuraavissa alaluvuissa.  
 

2.5.1 Tapahtumakokemuksen muodostuminen  

 
Tapahtumakokemuksen malli sisältää yhtäläisyyksiä aiempiin kokemuksen 
muodostumisen malleihin, kuten Cutlerin ja Carmichaelin (2010) turismin ko-
kemusmalliin. Tapahtumakokemus sisältää myös yhtäläisyyksiä asiakaskoke-
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muksen muodostumisen mallien kanssa, mutta se sisältää konkreettisempia 
käsitteitä, sillä käsitteitä, joita löytyy myös asiakaskokemuksen muodostumisen 
teorioista, peilataan vain tapahtumakontekstiin.  

Geusin ym. (2016) malli (kuvio 5) esittää, että tapahtumakokemus muo-
dostuu olosuhteiden, ytimen, tulosten vuorovaikutuksesta. Tapahtumakoke-
muksen muodostumisen ydin sisältää asiakkaan henkilökohtaiset ajatukset, 
kuten odotukset ja motivaation sekä tapahtumaympäristön, kuten sosiaalisen ja 
fyysisen ympäristön sekä alueen palvelut. Tapahtumakokemuksen ydin on 
monivaiheinen ja vaikuttava. Ytimen sisällä olevat asiat ovat hyvin subjektiivi-
sia, ja niitä on vaikea lähteä vertailemaan yksilöiden kesken. Tapahtuman yti-
messä on asiakkaan henkilökohtainen alue, tapahtumaympäristö, tapahtuman 
oheisohjelmat sekä tapahtumaan ja sieltä pois matkustaminen. Olosuhteet ta-
pahtumassa koostuvat ihmissuhteista, vuorovaikutuksesta, yhteisöllisyyden 
tunteesta, saman porukan ihmisistä, yhteisistä kiinnostuksen kohteista sekä yh-
teisestä tunnelmasta. Olosuhteiden ja ytimen tuloksena voidaan nähdä muun 
muassa tyytyväisyyttä, muistoja ja erilaisia kognitioita. Olosuhteiden ja ytimen 
tuloksia voidaan nähdä missä vaiheessa tahansa tapahtumakokemuksen aikana, 
eikä sitä voida määritellä olosuhteiden ja ytimen lopputulokseksi. Tapahtuma-
kokemus on vuorovaikutus yksilön, olosuhteiden ja tapahtumaympäristön vä-
lillä.  
 

 

Kuvio 5. Tapahtumakokemuksen muodostuminen (mukaillen Geus & Richards 
& Toepoel 2016) 
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2.5.2 Tapahtumakokemukseen vaikuttavat tekijät 

Morgan (2007) pyrkii kirjassaan kokoamaan tapahtumakokemuksen kokonais-
valtaisemmaksi yhdistämällä tärkeimmät ulkoiset ja sisäiset festivaalikokemuk-
sen elementit festivaalikävijään vaikuttaviin työntö- ja vetotekijöihin (kuvio 6). 
Ulkoisiin tekijöihin kuuluvat järjestävään organisaatioon liittyvät tekijät, kuten 
lippujen saatavuus, tapahtuman sijainti, tapahtuman aikataulu ja tapahtuman 
laadukkuus. Myös sosiaaliseen vuorovaikutukseen sekä henkilökohtaisiin hyö-
tyihin liittyvät tekijät kuuluvat ulkoisiin tekijöihin. Sisäisiin tekijöihin luetaan 
symboliset merkitykset, kulttuuri ja tapahtuman persoonallisuus. Symbolisia 
merkityksiä voivat olla esimerkiksi tapahtuman nostalgisuus tai tietyt perinteet, 
kulttuuri voi sisältää kulttuurihistoriallisesti tärkeän tapahtumapaikan ja per-
soonallisuuteen kuuluu tapahtuman imago ja merkitys kävijälle itselleen. 

Morganin (2008) mukaan festivaalit tarjoavat tilaa ja aikaa pois arjesta ja 
festivaaleilla voi luoda ja jakaa voimakkaita, poikkeuksellisia kokemuksia mui-
den kävijöiden kanssa. Musiikkifestivaaleilla jaetut kokemukset ovat erittäin 
tärkeitä. Jaetut kokemukset käsittävät erilaisia sosiaalisen vuorovaikutuksen 
muotoja, kuten tuttujen ihmisten kanssa vuorovaikutuksen, uusiin ihmisiin tu-
tustumisen sekä yleisön vuorovaikutuksen. (Nordvall, Pettersson, Svensson & 
Brown 2014.) 

Kokemukset tuottavat tuloksia, kuten tyytyväisyyttä, tunteita, kognitioita 
ja käyttäytymistä (Geus ym. 2016). Kokemus vaikuttaa myös yksilöön ja useat 
tutkijat ovat yhtä mieltä siitä, että kokemukset laukaisevat monia emotionaali-
sia, fyysisiä, kognitiivisia ja henkisiä reaktioita (Mossberg 2007). Kuten aiem-
minkin on mainittu Schmittin (1999) mukaan voidaan erottaa viisi erityyppistä 
kokemusta myös tapahtumakokemuksen puolella: aistikokemukset, affektiivi-
set kokemukset, kognitiiviset kokemukset, fyysiset kokemukset, elämäntapa ja 
sosiaaliset kokemukset.  

Oivallukset tapahtumakokemuksesta voivat auttaa festivaaleja palvele-
maan paremmin kohdeyleisöään. Tapahtumakävijät arvostavat enemmän hei-
dän subjektiivista kokemustaan tapahtumasta ja tunnelmasta kuin sitä, miten 
tapahtuman ohjelma on koottu. (Jackson 2006.) Festivaalijärjestäjät eivät voi 
luottaa yksinomaan tapahtuman artistikattaukseen vaan asiakkaiden kokemus-
ten ymmärtäminen voi parantaa tapahtumien suunnittelua ja organisointia 
(Gelder & Robinson 2009.) 

Voidaan todeta, että tapahtumakokemuksia pidetään prosesseina. Kun tie-
tyt ehdot täyttyvät, voi syntyä monivaiheinen ja vaikuttava kokemus, joka joh-
taa hyviin lopputuloksiin. Onnistunut tapahtumakokemus sisältää emotionaali-
sia, kognitiivisia, nautinnollisia ja affektiivisia tekijöitä ja tekijöiden tuloksena 
on tyytyväisyys. (Geus ym. 2016.)  
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Kuvio 6. Tapahtumakokemuksen veto- ja työntötekijät (mukaillen Morgan 2007) 
 

2.6 Teoreettisen viitekehyksen yhteenveto  

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys kokoaa tutkimuksen keskeisimmät käsit-
teet ja niiden väliset suhteet. Tuomin ja Sarajärven (2018) ohjeistuksen mukaan 
teoreettinen viitekehys esittelee edellä esitetyt tutkimuksen sisällöt, ja esittää 
tiedot, jotka tutkittavasta aiheesta jo tiedetään. Kuviossa 7 on esitelty tutkimuk-
sen teoreettinen viitekehys, joka yhdistää aiemmin esitetyistä teorioista ja käsit-
teistä tämän tutkimuksen kannalta relevantit asiakaskokemuksen muodostumi-
seen festivaaliympäristössä vaikuttavat tekijät. Viitekehyksessä yhdistyvät Ver-
hoefin ym. (2009) mallin mukaiset asiakaskokemukseen vaikuttavat tekijät, 
Gentilen ym. (2007) malli asiakaskokemuksen muodostumisesta, sekä Geussin 
(2012) ja Morganin (2007) tapahtumakokemuksen muodostumista tukevat ja 
vaikuttavat tekijät. Lisäksi viitekehys ottaa huomioon Oliverin (1997) EDT-
teorian.  

Viitekehys kuvaa asiakaskokemukseen ja tapahtumakokemukseen vaikut-
tavia tekijöitä ja ohjaa siten tutkimuksen empiiristä osuutta. 
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Kuvio 7 Teoreettinen viitekehys  
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3 METODOLOGIA  

Tässä kappaleessa kerrotaan tämän tutkielman tutkimusmenetelmästä. Lisäksi 
kerrotaan, kuinka tutkimuksen aineisto on kerätty ja analysoitu. Tutkimus on 
toteutettu laadullisin tutkimusmenetelmin, koska tavoitteena on tutkia ilmiöitä 
ihmisten, kontekstin ja tulkintojen näkökulmasta todellisen elämän kontekstissa 
(Eskola & Suoranta 1998).  
 

3.1 Kvalitatiivinen tutkimus  

Tutkimuksen menetelmänä käytetään kvalitatiivista eli laadullista tutkimusme-
netelmää, koska tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä tutkittavasta 
ilmiöstä. Koska laadullisessa tutkimuksessa onnistumista ei määritä tutkimus-
aineiston koko ja määrä vaan sen laatu, kerätään tutkimuksen aineisto haastat-
telemalla. Haastatteluiden tavoitteena saada kerättyä laadukas tutkimusaineisto, 
joka toimii välineenä ilmiön ymmärtämisessä. (Eskola & Suoranta, 1998.) Mene-
telmä toimii tutkimuksessa hyvin, sillä siinä halutaan selvittää, kuinka asiakas-
kokemus muodostuu festivaaliympäristössä y-sukupolven näkökulmasta. Laa-
dullisen tutkimuksen tavoitteena ei voida pitää yleistettävyyttä samassa määrin, 
mitä määrällisessä tutkimuksessa (Vilkka 2021.) vaan laadullinen on luonteel-
taan ennemminkin ilmiöitä tarkasteleva. Tämän tutkimuksen tavoitteena on 
saada syvällisempää tietoa asiakaskokemuksen muodostumisesta, joten ilmiön 
tarkasteleminen on tärkeämpää kuin yleistettävien tutkimustulosten saaminen. 
       Laadullisen tutkimuksen etuna voidaan pitää sitä, että haastattelun aikana 
haastattelija on suorassa vuorovaikutuksessa tutkittavan kanssa ja haastattelun 
aikana on mahdollista ymmärtää paremmin vastausten taustalla olevia motiive-
ja. Haastattelun avulla voidaan myös syventää tietoja ja kysyä tarvittaessa haas-
tattelulomakkeen ulkopuolelta kysymyksiä. (Hirsjärvi & Hurme 2015.) Tässä 
tutkimuksessa haastateltavat peilaavat kokemuksiaan eri festivaaleihin, joten 
haastattelijan on tärkeää voida kysyä myös haastattelurungon ulkopuolelta ky-
symyksiä monipuolisen haastatteluaineiston saamiseksi. Tutkija pyrkii myös 
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luomaan haastattelutilanteesta rennon, jotta haastateltava pystyy parhaiten pa-
laamaan aiempiin festivaalikokemuksiin.  

Laadullisen tutkimuksen avulla voidaan tässä tutkimuksessa etsiä vas-
tauksia tutkimuskysymyksiin ja keskittyä käyttäytymisen ja toiminnan tarkaste-
luun, tavoitteena löytää todellisuudesta kertovia asioita ja kuvata todellista 
elämää (Tuomi & Sarajärvi 2018). Laadullisen tutkimuksen metodeilla voidaan 
keskittyä analysoimaan syvällisesti pientä määrän tapauksia ja tutkimuksen 
tieteellisyyttä voidaan perustella aineiston laadukkuudella (Eskola & Suoranta, 
1998).  

Tutkijan rooli on laadullisessa tutkimuksessa aktiivinen ja tutkimuksen 
aineisto tuotetaan yhdessä haastateltavan kanssa haastatteluiden aikana 
(Gummesson 2005). Helposti kuitenkin puolueettomuus voi nousta kysy-
mykseksi, sillä tutkija on itse tutkimusasetelman luoja ja tulkitsija (Tuomi ym. 
2018) ja laadullista tutkimusta voidaan pitää hyvin subjektiivisena tapana tuot-
taa tietoa (Eskola ym. 2000). Tärkeää on kuitenkin pyrkiä noudattamaan koko 
tutkimuksen ajan sekä kielellistä, että menetelmällistä objektiivisuutta (Hirsjär-
vi, Remes & Sajavaara 2007). Tutkimus on myös fenomenologiseen tieteenfilo-
sofiaan pohjautuvat, sillä tutkimuksen tutkimuskohde on ihmisen kokema ko-
kemus tietystä ilmiöstä. (Metsämuuronen 2006.) 
 

3.2 Teemahaastattelu  

Haastattelun idea on Eskolan, Lätin ja Vastamäen (2018, 27) mukaan yksinker-
tainen: ”kun halutaan tietää, mitä joku ajattelee jostakin asiasta, kaikkein yksin-
kertaisinta ja usein myös tehokkainta on kysyä sitä häneltä”. Teemahaastattelu 
on strukturoidun eli lomakehaastattelun ja strukturoimattoman haastattelun 
välimuoto. Teemahaastattelu on puolistrukturoitu haastattelu, jossa haastatte-
lun jokin näkökulma on ennalta määritelty. Teemahaastattelun parhaimpina 
puolina voidaankin pitää sen joustavuutta. Tässä tutkimuksessa, kuten teema-
haastatteluissa yleensä, kysymykset olivat kaikille samat, mutta valmiita vas-
tausvaihtoehtoja ei etukäteen annettu, vaan haastateltavat vastasivat kysymyk-
siin omin sanoin (Eskola & Suoranta 1998). Tämän tutkimuksen teemoja olivat 
asiakaskokemuksen muodostuminen, asiakaskokemukseen vaikuttavat tekijät 
sekä tapahtumakokemus. Haastattelun aikana tutkijan oli helppo viedä keskus-
telua johonkin asiaan, jonka koki mielenkiintoiseksi tai huomasi, että haastatel-
tavalla oli tälle teemalle paljon annettavaa. (Daymond & Holloway 2010.) Tee-
mojen järjestyksellä ei siten ollut tutkimuksen tulosten kannalta merkitystä ja 
haastateltava pystyi antamaan kaikista teemoista oman kuvauksen. Tärkeää 
haastatteluissa oli, että haastattelun teemoja käsiteltiin haastateltavan kannalta 
luontevassa järjestyksessä. (Vilkka 2021.) Teemahaastattelua tehtäessä tiedettiin, 
että haastateltavat ovat kokeneet haastattelua koskevan tilanteen aiemmin ja 
pystyvät peilaamaan omia kokemuksiaan haastattelukysymyksiin (Hirsjärvi & 
Hurme 2005). Teemahaastattelu ei sido haastattelua kvantitatiiviseen tai kvali-
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tatiiviseen, eikä se ota kantaa siihen, kuinka syvälle aiheen käsittelyssä haastat-
telutilanteessa mennään. Teemahaastattelussa sen sijaan tärkeintä on se, että 
haastattelu etenee tiettyjen teemojen varassa. Tällä tavalla tutkittavien ääni saa-
tiin tutkimuksessa kuuluviin parhaiten. Haastateltavien tulkinnat ja heidän an-
tamat merkitykset ovat tärkeitä ja keskeisiä tutkimukselle. Teemahaastattelussa 
aihepiiri oli kaikille haastateltaville sama. Strukturoidulle haastattelulle omi-
nainen kysymysten tarkka järjestys ja muoto puuttuvat teemahaastattelusta. 
(Hirsjärvi & Hurme 2005.) Lisäksi haastattelun aikana tutkijan oli mahdollista 
esittää tarkentavia kysymyksiä tai syventää haastateltavan vastauksia, mikäli se 
oli tarpeellista. Teemahaastattelussa haastattelijan aktiivinen rooli on nykypäi-
vänä enemmänkin suositeltavaa, jotta tilanteesta saatiin haastateltavalle luonte-
vampi ja miellyttävämpi. Aktiivisudella pystyttiin myös kannustamaan haasta-
teltavaa eläytymään ja ilmaisemaan vapaammin omia kokemuksiaan. (Eskola 
ym. 2018.) 

3.3 Aineiston keruu   

Aineiston keruu suoritettiin Covid-19 pandemian aiheuttamien kokoontumis- ja 
liikkumisrajoitusten vuoksi videoyhteyksiä käyttäen toukokuussa 2021. Haas-
tatteluista 12 suoritettiin Teams-sovelluksen välityksellä ja kaksi puhelimitse. 
Kohdejoukko tutkimusta varten valitaan siten, että tiedetään, että tutkijalla on 
mahdollisuus kohdejoukon avulla päästä tutkimukselle asetettuihin ehtoihin 
(Hirsjärvi ym. 1997.) 

Tutkimusta varten haastateltiin 14 henkilöä, joilla on kokemusta erityyp-
pisille festivaaleille osallistumisesta, jotta voitiin taata haastateltavien pohja-
tietämys aiheesta. Haastateltavaksi valittiin ihmisiä, jotka ovat osallistuneet vä-
hintään kolmeen eri festivaaliin viimeisen viiden vuoden aikana. Haastatelta-
vien taustatiedot on esitelty taulukossa 2. 14 haastateltavalla voitiin luottaa sii-
hen, että saataisiin monipuolinen otos kohderyhmän ajatuksista ja näkemyksis-
tä. Ennen virallisia haastatteluja tehtiin yksi koehaastattelu, jonka avulla pystyt-
tiin varmistamaan kysymysten yksiselitteisyys ja ymmärrettävyys. Ennen tee-
moiteltuja kysymyksiä haastateltavilta kysyttiin taustakysymyksiä, jotta voitiin 
hahmottaa haastateltavan kulttuuria ja maailmaa sekä ymmärtää mihin haasta-
teltava peilaa vastauksiaan. Ihmisten käsitykset ja kokemukset ovat hyvin ti-
lanne- ja kulttuurikohtaisia ja ihmisten kokemusten tulkitseminen edellyttää 
kohderyhmän tuntemusta (Vilkka 2021). Haastatteluissa edettiin pääasiassa 
haastattelurungon teemojen mukaisesti ensimmäisestä teemasta kohti neljättä 
teemaa, mutta kolmen haastattelun kohdalla 1. teemasta siirryttiin 3. teemaan ja 
sen jälkeen käytiin läpi 2. ja 4. teemat. Tällä tavalla haastateltavista saatiin 
enemmän irti ja asia kokonaisuudet pysyivät yhtenäisinä luonnollisten siirty-
mien vuoksi. Haastatteluiden kesto oli n. 15–50 minuuttia.   

Haastateltavat olivat ikäluokaltaan Y-sukupolvea eli 1980-luvun alun ja 
1990-luvun puolivälin välillä syntyneitä. Y-sukupolven raja-arvoista ei ole täyt-
tä yksimielisyyttä, mutta yleisin määritelmä Y-sukupolvelle on 1980- ja 1990- 
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syntyneet (Gurau 2012.) Tällä rajauksella pyrittiin syventymään 25–35- vuotiai-
den asiakaskokemuksen muodostumiseen festivaaliympäristössä. 25–35- vuoti-
aat kattavat suuren osan tuottavasta ja palveluita käyttävästä festivaalien asia-
kaskunnasta. Lisäksi Y-sukupolvea käsittelevässä kuluttajatutkimuksessa nou-
see hyvin vahvasti esiin kokemuksellisuus (Holbrook 2000.)  

 
 

 
 

Taulukko 2. Haastateltavien taustatiedot 

Haastateltava Ikä Ammatti  Käyntimäärä 
/5 vuotta  

Haastattelun 
kesto 

H1 27 
/nainen 

Opiskelija 6 32.43 

H2 28 
/nainen 

Radiojuontaja 5 48.56 

H3 27 
/nainen 

Rahoitusasiantuntija 5 39.21 

H4 28 
/nainen 

Opiskelija 12 23.26 

H5 28 
/nainen 

Digimarkkinoinnin 
asiantuntija 

16 50.59 

H6 28  
/mies 

Logistiikka-alan 
asiantuntija 

10 26.18 

H7 26 
/nainen 

Media spesialisti 9 36.49 

H8 25 
/nainen 

Controller 3 18.46 

H9 26  
/mies  

Opettaja  12 38.14 

H10 26  
/mies 

Opiskelija 10 14.52 

H11 26 
/nainen 

Veroasiantuntija 4 49.43 

H12 28 
/mies 

Yrittäjä 15 20.54 

H13 30 
/nainen 

Musiikkialan yrittä-
jä  

14 26.56 

H14 26 
/mies  

Opiskelija 16 47.53 
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3.4 Aineiston analyysi  

Analyysin avoitteena on kasvattaa informaation arvoa luomalla eri 
haastateltavien hajanaisesta aineistosta selkeää (Suoranta & Eskola 1998). 
Kvalitatiivisen aineiston analysoinnin tarkoituksena voidaan pitää kahta syytä: 
tarkoituksena on pelkistää kerätty aineisto ja samalla löytää ratkaisu esitettyyn 
ongelmaan (Alasuutari 1999). Jotta analysointi voitiin suorittaa, haastattelut 
litteroitiin kirjalliseen muotoon ennen analyysia. Tutkimuksen aineisto 
analysoitiin teemoittelun ja tyypittelyn keinoin. Analysointi aloitettiin 
tematisoinnilla, sillä sen avulla aineistosta voitiin nostaa esiin 
tutkimusongelmaa kirkastavia teemoja. Tematisoinnin avulla voitiin myös 
vertailla eri teemojen ilmenemistä aineistossa. Tekstimassasta pyritään 
löytämään tutkimusongelman kannalta oleelliset aiheet ja sen jälkeen 
erottelemaan ne (Eskola & Suoranta 2000). Haastetta aineiston litterointiin ja 
analysointiin toi se, että haastateltavat innoistuivat puhumaan 
festivaalikokemuksistaan ohi aiheen. Teemoittelua hyödynnettiin 
tutkimuksessa, jotta voitiin tunnistaa tutkimuksen kannalta olennaiset aiheet. 
Teemoittelu onkin suositeltava analysointitapa, mikäli tavoitteena on ratkaista 
käytännön ongelmia (Eskola ym. 2000).  

Tematisoinnin jälkeen analysointia syvennettiin tyypittelyn avulla. 
Tyypittelyn tavoitteena on ryhmitellä aineisto tyypeiksi eli ryhmiksi, joissa 
esiintyy samanlaisia tarinoita (Eskola ym. 2000). Samankaltaisten tarinoiden 
lisäksi aineistosta löytyi myös poikkeavuuksia. Tyypittelyn hyödyksi tässäkin 
tutkimuksessa nähtiin se, että tyypittelyn keinoin aineistosta voidaan löytää 
myös tyypillisestä poikkeavia vastauksia. Poikkeavien vastausten avulla 
analyysiä voidaan rikastaa ja tarvittaessa kyseenalaistaa olettamuksia (Eskola 
ym. 2000). Asiakaskokemus ja festivaalikokemukset ovat hyvin subjektiivisia 
käsityksiä ja tämän vuoksi myös poikkeavuuksia valtavirrasta löytyi.  

Teemoittelun ja tyypittelyn avulla voitiin peilata tutkimuksen teoriaa 
tuloksiin ja samalla saatiin kytkettyä teoria ja tutkimustulokset toisiinsa. 
Aineiston saturaatio eli kyllääntymispiste saavutettiin 12. haastattelun kohdalla. 
13. ja 14. haastattelu oli kuitenkin jo sovittu, joten halusin haastatella myös 
heidät. Saturaatiossa tutkimusaineiston peruslogiikka toistaa itseään eikä 
haastatteluista saada enää uutta tietoa tutkimusongelman kannalta irti (Vilkka 
2021). Tämän tutkimuksen aineisto litteroitiin hyvin tarkasti sanasta sanaan, 
mutta esimerkiksi toistot jätettiin litteroimatta. Litteroinnit suoritettiin heti 
haastattelun jälkeen, jotta haastattelu oli vielä mahdollisimman hyvin muistissa. 
Litteroitua aineistoa tuli yhteensä 84 sivua.  
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4 TUTKIMUKSEN TULOKSET  

Tässä luvussa käydään läpi haastatteluaineistosta esiin nousseita tuloksia. Ai-
neisto on järjestetty teemoittain. Aineistoa peilataan teoreettiseen viitekehyk-
seen ja siitä nostetaan esiin kirjallisuuden ja aineiston yhtäläisyyksiä sekä eroa-
vaisuuksia. Käsiteltäviä teemoja ovat asiakaskokemuksen muodostuminen sekä 
tapahtumakokemuksen muodostuminen. Asiakaskokemuksen muodostumista 
käsitellään monitasoisemmin muodostumisen tasojen, muodostumisen vaihei-
den, vaikuttavien tekijöiden ja odotusten näkökulmasta. Tapahtumakokemusta 
käsitellään teoriaan peilaten muodostumisen ja vaikuttavien tekijöiden osalta. 
Luvun lopussa kootaan tutkimuksen tärkeimmät tutkimustulokset. Haastatte-
luiden alussa haastateltavilta kysyttiin pohjatietoa festivaaleille osallistumisesta 
ja he tiesivät, että tutkimus koskee festivaaleja. Tämän vuoksi he peilasivat vas-
tauksiaan alusta alkaen festivaaliympäristöön.  

4.1 Asiakaskokemuksen muodostuminen festivaaliympäristössä 

Asiakaskokemuksen muodostumista käsitellään tuloksissa muodostumisen 
tasojen, komponenttien ja vaiheiden kautta. Lisäksi tarkastellaan, kuinka lippu-
jen ostoprosessiin kuuluvat vaiheet vaikuttavat asiakaskokemukseen.  

4.1.1 Asiakaskokemuksen muodostumisen tasot  

Teorialuvussa esitettiin Gentilen ym. (2007) malli asiakaskokemuksen muodos-
tumisen tasoista. Malli on johdettu Schmittin (1999) viisitasoisesta asiakasko-
kemuksen muodostumisen tasojen mallista kuusitasoiseksi. Haastatteluissa tär-
keimpinä asiakaskokemuksen muodostumisen tasoina erottuivat pragmaatti-
nen taso sekä suhdetaso. Elämäntyylin taso ei ole haastatteluiden perusteella 
tärkeä asiakaskokemuksen muodostumiselle. Aistitasoa, tunnetasoa ja kognitii-
vista tasoa voidaan pitää melko neutraalina. Osa haastateltavista piti näitä taso-
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ja hieman tärkeinä, mutta ne eivät olleet ratkaiseva tekijä asiakaskokemuksen 
muodostumisessa. 

 
Aistitaso 
Aistitason tavoitteena on stimuloida asiakkaan kaikkia aisteja. Haastatteluissa 
aisteista nousi eniten esiin kuulo- ja näköaisti. Aistitason tekijöitä voivat olla 
esimerkiksi tapahtuma-alueen estetiikka tai artistiesitykset ja niiden visuaali-
suus. Festivaalitapahtumissa aisteista kuulo voidaan kuitenkin nostaa haastatte-
luiden perusteella tärkeimpään asemaan. Muita aistitason kokemuksia ei pidet-
ty niin tärkeinä asiakaskokemuksen kannalta.  

”Artistejahan sinne mennään kuuntelee, toki semmonen esteettisyys viehättää, mut 
ei se oo niin tärkee.” (H9) 

Tunnetaso 
Asiakaskokemus muodostuu tunnetasolla nimensä mukaisesti, kun henkilölle 
muodostuu tunteita yritystä kohtaan (Gentile ym. 2007). Tunnetason kokemuk-
sia haastateltavilla oli pääasiassa yhtä festivaalia kohtaan. Useat haastateltavat 
mainitsivat tietyn festivaalin, puhuessaan tunnesiteestä festivaalia kohtaan. 
Tunnetasolla ennakkomielikuvalla ja aiemmilla kokemuksilla nähtiin olevan 
vaikutusta festivaalilla muodostuvaan tunnesiteeseen.  

”Se vaan on osa sitä Turun kesää, et ilman sitä se ei tunnu samalta. Oon käyny siellä 
jo monta vuotta, et siihen on syntyny semmonen tunneside sitä festivaalia kohtaan.” 
(H1)  
 
”No pakko sanoo, et kyllä mun kesä ois aika paska, jos en pääsis sinne festivaalille. 
Siellä on aina niin hauskaa ja se on kesän paras tapahtuma. Se on aika tunteellinen 
fiilis jopa maanantaina, kun sä tajuat et se on tältä kesältä ohi.” (H3) 

Kognitiivinen taso 
Asiakaskokemuksen muodostumiseen vaikuttavia kognitiivisen tason tekijöitä 
ovat esimerkiksi tavanomaisten ajatusten haastaminen sekä uteliaisuuden he-
rättäminen (Gentile ym. 2007). Kognitiivisen tason tekijöitä ei noussut haastatte-
luiden edetessä pintaan kovin paljon. Haastateltava 5 kuitenkin mainitsi osallis-
tuvansa vuosittain hieman erilaiselle festivaalille, jossa vietetään viikonloppu 
kokonaan pellolla ja tapahtuman aikana kukaan ei poistu alueelta. Tällä tavoin 
festivaalin kävijöitä voidaan haastaa esimerkiksi käyttämään luovuuttaan pe-
seytymisen suhteen tai toimimaan ongelmanratkaisu tilanteissa uudella tavalla, 
kun monia hyödykkeitä on rajoitettu.  

”Jos mä mietin sitä, et kaikki käy tämmösillä skene festareilla niin on musta ihan 
mielenkiintosta välillä mennä tämmöselle vähän pienemmälle festarille, missä ei oo 
kaikki mukavuudet ihan niinku justiinsa. Se on semmonen omanlaisensa maailma, 
mikä on täynnä yllätyksiä.” (H5) 

Pragmaattinen taso 
Haastateltavat kokivat asiakaskokemuksen muodostumisessa pragmaattisen 
tason hyvin tärkeäksi. Pragmaattinen taso kertoo asiakaskokemuksen muodos-



37 
 

 

tumisesta käytännön näkökulmasta ja siitä, että positiivinen asiakaskokemus 
syntyy, kun kaikki elinkaaren vaiheet koetaan sujuviksi ja saumattomiksi. 
Haastateltavilta tiedusteltiin sujuvuuden näkökulmasta tapahtuman eri vaihei-
ta lipunostosta tapahtuman jälkeisiin fiiliksiin.  

”Sä et joudu jonottamaan turhissa paikoissa. Puolen tunnin jonotus niin kun alueelle 
kertaalleen niin se on ihan ookoo, mut jos sä joudut jonottaa 20 minuuttia - puoli tun-
tia, että saat sen bissen tai pääset vessaan niin semmoinen niinku tappaa sen fiilik-
sen.” (H12) 

”Semmoinen yleinen sujuvuus, että tavallaan se alue on niinku hyvin saavutettavissa 
ei ole kauhean pitkiä jonoja niinku ensinnäkään sisäänpääsyssä ja turvatarkastuksis-
sa ja sitten, että se alue on jo se alue itsessään, on semmoinen, että siellä on niinku 
helppo liikkua joo tuota myös se, että kaikki nämä juomat ja ruoat ja vessat ja nekin 
on niinku helposti saatavilla, että ei tarvii niinku viettää aikaa missään jonossa.” (H6) 

Elämäntyylin taso 
Elämäntyylin tason tekijät eivät nousseet vahvasti esiin haastatteluiden aikana. 
Asiakaskokemuksen muodostumiseen ei nähty vahvasti vaikuttavan yksilön ja 
yrityksen välisten arvojen kohtaaminen. Arvojen kohtaamista ja yksilöllistä 
huomioimista ei pidetty tärkeänä, vaan haastateltavat kokivat olevansa tapah-
tumissa muiden kanssa samaa massaa.  

”Ei mulle ne arvot ja yksilöllisyys nyt tässä asiassa oo niin tärkeitä, kun jos siellä on 
10000 muuta mun lisäks nii se on tässä asiassa vähän vaikeeta.” (H14) 

Suhdetaso  
Suhdetason kokemukset tapahtumassa olivat kaikkien haastateltavien mielestä 
eniten positiivisen asiakaskokemuksen muodostumiseen vaikuttava tekijä. 
Suhdetaso sisältää henkilön omat vuorovaikutukset ja sosiaalisen tason koke-
mukset tapahtumassa, mutta lisäksi myös sen millaisia ajatuksia henkilöllä on 
muihin tapahtumassa asioiviin ihmisiin. Sekä Gentile ym. (2007), että Schmitt 
(1999) esittävät, että suhdetason asiakaskokemus sisältää yhteisöllisyyden tun-
teen. Erityisesti haastateltava 2 ja 3 pitivät yhteisöllisyyttä tärkeänä asiakasko-
kemuksen muodostumisen tekijänä.  

”Mulle kyl tärkein on ehdottomasti se kavereiden kanssa festivaaleilla vietetty aika, 
et kyl mä lähen sinne ensisijaisesti kavereiden kaa viettää aikaa ja se on tavallaan eh-
kä se, mikä sieltä jää sit mieleen.” (H1) 

”Ihan puhtaasti sen takia että siellä on iso kaveriporukka ollut ja eri kaveriporukoita, 
että mulla oikeastaan se päätös perustuu ihan täysin siihen, että tuota mihin mun 
frendit menee ja missä mun frendit käy festareilla. Et eihän siellä niinku pystyis ees 
niin paljon nauttii, jos joutuis yksin olemaan. Joten kyl mä sanon et ne kaverit ja se 
porukka siel on se tärkein.” (H3) 

” -- eihän se festari olisi sellainen tapahtuma ilman ystäviä ja kavereita, että haus-
kanpito toki syntyy myös siitä, että mahdollisimman paljon tuttuja sillä samalla fes-
tarilla.” (H2) 

Pinen ja Gilmoren (1999) esittämistä neljästä kokemuksen muodostumisen 
komponenteista haastatteluiden aikana voitiin havaita eskapismi, esteettisyys 
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sekä viihde. Koulutusta ei havaittu haastatteluiden aikana, eikä festivaaliympä-
ristöä koettu optimaaliseksi oppimisen kannalta. Haastateltavien asiakaskoke-
mus muodostui pääasiassa viihteestä sekä eskapismista, mutta esteettisyydellä 
voitiin nähdä myös oma roolinsa muutamien haastateltavien asiakaskokemuk-
sen muodostumisessa. Esteettisyyttä käsitellään tuloksissa enemmän asiakas-
kokemukseen vaikuttavien tekijöiden osiossa, kun puhutaan ilmapiirin vaiku-
tuksesta asiakaskokemukseen.  Haastateltavat 1 ja 7 koki eskapismin jopa tär-
keimpänä asiakaskokemuksen muodostumisen tekijänä. Myös haastateltavat 2 
ja 6 yhtyivät haastateltavan 1 ajatukseen siitä, että erityisesti Ruisrockissa ym-
päristö saa aikaan tunteen eskapismista. Ruisrock järjestetään idyllisessä Ruis-
salossa, jollaista harvoin Suomessa näkee.   

”Se, kun ei tarvii ajatella mitään, voi vaan olla ja kuvitella olevansa jossain ihan 
muualla.” (H7) 

”No ruisrockissa varmaan se, ku on kaverit ja niinku ystävät ympärillä ja siellä pais-
taa aina aurinko ja sitten on vaan semmoinen niinku vaan tosi onnellinen sillä hetkel-
lä et se fiilis on vaan niin euforinen ja tuntuu, kun ei ois tällä planeetalla.” (H1)  
 

4.1.2 Asiakaskokemuksen muodostumisen vaiheet  

Asiakaskokemuksen muodostumista voidaan tasojen lisäksi kuvailla dynaa-
miseksi prosessiksi, jossa asiakaskokemus muodostuu vaiheittain. Asiakasko-
kemuksen muodostumista voidaan kuvailla asiakaspolkuna, jossa on erilaisia 
kosketuspisteitä.  

 
Yritysomisteinen kosketuspiste 
Yritysomisteinen kosketuspiste on yrityksen tekemän työn tulosta (Lemon ym. 
2016). Festivaaleilla yritysomisteiseksi kosketuspisteeksi luetaan tapahtuma-
paikka ja järjestäjien luomat puitteet sekä festivaalin konsepti. Yritysomistei-
seen kosketuspisteeseen festivaalin järjestäjä pystyy vaikuttamaan omalla toi-
minnallaan (Lemon ym. 2016). Yritysomisteinen kosketuspiste oli hyvin vah-
vasti kaikkien haastatteluiden keskiössä. Kaikilla haastateltavilla oli yksi tai 
useampi festivaali, johon he peilasivat omia kokemuksiaan ja pohtivat oman 
kokemuksen muodostumisen vaiheita ja tekijöitä. Festivaalin konsepti ja järjes-
täjien luomat puitteet olivat kaikkien haastateltavien mielestä tärkeä osa asia-
kaskokemuksen muodostumista.  

”On siinä aika selvä logiikka, millasilla festareilla mä käyn. Et tosi paljon tulee käytyä 
ihan perinteisillä musiikkifestareilla, missä esiintyy näitä suomalaisia artisteja. Ei eh-
kä niin kiinnostaa jotkut tuntemattomat ulkomaalaiset nimet.” (H14) 

”Pitää kyl tietää, että se järjestäjä on luotettava, et ei mee rahat hukkaan.” (H9) 

Partneriomisteinen kosketuspiste 
Partneriomisteiset kosketuspisteet ovat yhteistyökumppanin kanssa yhteistyös-
sä luotuja festivaalialueella olevia palveluita. Partneriomisteisiin kosketuspis-
teisiin voivat kuulua esimerkiksi ravintola- ja anniskelupalvelut sekä ohjeisoh-
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jelmatuotannot. Ravintola- ja anniskelupalvelut nähtiin itsestään selvyytenä 
festivaalitapahtumissa ja nousivat kaikkien haastatteluissa esiin tärkeänä osana 
tapahtumaa. Oheisohjelmatuotannot sen sijaan olivat monien haastateltavien 
mielestä kiva lisä tapahtumalle, mutta ei millään tavalla pakollinen. Haastatel-
tavat 10 ja 2 kertoivat joskus käyttäneensä oheispalveluita ja mainitsivat niiden 
olleen osa onnistunutta kokemusta tapahtumassa, mutta eivät jättäisi menemät-
tä tapahtumaan, mikäli oheisohjelmaa ei olisi tarjolla.  

”Ei [oheisohjelmilla] ole kyllä yhtään merkitystä, että tärkeimmät asiat on se musiik-
ki ja virvokkeet ja no oon mä tatuoinnin ottanut ja mikä tää nyt on tän nännirenkaan 
kai nekin on oheispalveluita sitten mut ne ei ole mulle mitenkään kriittinen osa. Jos 
siellä ois vaikka golf-simulaattori nii sinne mä menisin.” (H10) 

”En mä mee sinne festareille niinku tekemään mitään ylimääräistä, et onhan itelläki 
hyviä kokemuksia, et benji-hyppy on ollu tosi siisti kokemus, mut kyl se musiikki on 
niin tärkee osa sitä tapahtumaa et emmä koe niitä oheisjuttuja niin tärkeeks.” (H2)   

Haastateltavat 5 ja 14 kertoivat, että Flow- festivaalilla oheisohjelmat ovat niin 
laadukkaasti tuotettu, että ne parantavat selvästi festivaalin laatua ja ovat tär-
keä osa festivaalia 

”No esim. Flow’ssa niin ne on osa sitä tapahtumaa, et vois sanoo, et se on yhtä tärkeä 
osa kuin ne esiintyjätkin. Ja varsinkin, kun ne esiintyjät ei kuitenkaan oo aina ihan si-
tä mun omaa musamakua niin sit niistä oheisjutuista saa tosi paljon irti.” (H5) 

Asiakasomisteinen kosketuspiste 
Asiakasomisteinen kontaktipiste on asiakkaan itsensä hallitsema, eikä yritys tai 
tapahtuman järjestäjä pysty tähän vaikuttamaan. Asiakasomisteinen kosketus-
piste sisältää asiakkaan itsenäistä vuorovaikutusta esimerkiksi esiintyjien tai 
brändin kanssa. Asiakasomisteisessa kosketuspisteessä asiakas tekee omia pää-
töksiään, esimerkiksi menee katsomaan jotain tiettyä artistia tai valitsee jonkun 
tietyn ruoka-annoksen tapahtumassa ja silloin asiakas on itse vastuussa omasta 
asiakaskokemuksestaan.  

”Tykkään, jos festareilla on paljon esiintyjiä ja monta eri lavaa, et valinnan varaa riit-
tää. Jokainen voi sit päättää ite mitä kattoo. --- Samoin on esim. ruokajuttujen kanssa, 
et kun valinnan varaa riittää, nii löytyy sit jokaiselle mieleistä.” (H14) 

Ulkoinen kosketuspiste 
Ulkoisessa eli sosiaalisessa kosketuspisteessä toisilla asiakkailla on merkittävä 
rooli. Haastatteluissa ulkoinen kosketuspiste esiintyi sekä positiivisessa, että 
negatiivisessa valossa. Liiallinen ihmismäärä ja jonot vaikuttavat haastatelta-
vien mukaan negatiivisesti asiakaskokemukseen. Muiden ihmisten olemassaolo 
ja erityisesti ystävien seura esiintyi erittäin tärkeässä ja positiivisessa roolissa 
haastatteluiden aikana.  

”No kyl liika on aina liikaa, et jos sä nyt joudut jonottaa joka kerta vessaan puoli tun-
tia nii eihän se kivaa oo ja sit jos sinne festivaalille nyt on myyty joku 100000 lippua 
nii tietäähän sen, et niitä ihmisiä on liikaa. Menee kyl moti ihan täysin semmoseen.” 
(H8) 
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”Kaverit ja muut ihmiset, eihän se ois festivaali ilman niitä.” (H9) 

Ulkoisiin kosketuspisteisiin voidaan lukea kuuluvaksi myös esimerkiksi kes-
kustelupalstat, mutta näillä ei ollut vaikutusta asiakaskokemuksen muodostu-
miselle. 

”Ne omat kokemukset siihen vaan vaikuttaa, et ei mulle oo muiden mielipiteillä mi-
tään väliä.” (H7) 

Lemonin ja Verhoefin (2016) asiakaspolun vaiheisiin kuuluu kolme vaihetta. 
Tässä tutkimuksessa viimeinen vaihe eli oston jälkeinen vaihe korostui selvästi 
eniten, sillä viimeiseen vaiheeseen kuuluu festivaalilipun käyttö eli itse festivaa-
li. Ostotapahtumaa edeltävien kokemusten ei voida sinällään nähdä vaikutta-
van asiakaskokemuksen muodostumiseen itse festivaalilla. Sillä voi kuitenkin 
olla vaikutusta, kun asiakas miettii kokonaiskokemusta ja sitä, mistä lipun os-
ton idea on saanut alkunsa. Itse ostotapahtuma koettiin merkityksellisenä sen 
kannalta, jos tiedettiin festivaalin myyvän loppuun. Silloin ostotapahtumasta 
voitiin kokea onnistumisen tunteita. 

”Ei miul se muuten oo niinku iso juttu, mut ku Ruisrockin tietää et se myy loppuun 
nii ehkä se vähän siinä sit vaikuttaa, kun sen lipun saa.” (H6) 

”Ainut on ehkä Ruisrock, kun ne liput on niin monena vuonna myyty loppuun, et jos 
sen tajuaa ostaa ajoissa nii siitä tulee hyvä kokemus.” (H3)  

Ostotapahtuman helppoutta ja sujuvuutta pidettiin tärkeänä ominaisuutena. 
Ostotapahtumaa voidaan festivaalin näkökulmasta pitää myös partneriomistei-
sena kosketuspisteenä, sillä liput ostetaan kumppanina toimivalta palveluntar-
joajalta. 

”Mun mielestä on tärkeää, että sen lipun saa sujuvasti puhelimella myös, koska mä 
oon ostanut monena vuonna sen edellisenä päivänä silleen niin kuin hetken mielijoh-
teesta, että pystyy ostamaan puhelimella mistä tahansa ja että se lippu tulee myöskin 
puhelimeen, että se ei vaadi niinku mitään tulostinta tai mitä ylimääräistä, että vaik-
ka se olisi mökillä niin se pystyt hoitamaan sen näppärästi ja menemään sinne festa-
reille seuraavana päivänä silleen sulla on vaan se puhelimessa se lippu.” (H2) 

4.2 Asiakaskokemukseen vaikuttavat tekijät festivaaleilla 

Asiakaskokemukseen vaikuttavia tekijöitä selvitettiin Verhoefin ym. (2009) mal-
lia mukaillen. Verhoefin ym. (2009) mukaan asiakaskokemukseen vaikuttavia 
tekijöitä ovat sosiaalinen ympäristö, asiakasrajapinta, ilmapiiri, hinta ja vali-
koima, brändi sekä aiemmat asiakaskokemukset.  

 
Sosiaalinen ympäristö  
Verhoefin ym. (2009) mukaan sosiaalinen ympäristö sisältää yhteisöllisyyden, 
kuten referenssiryhmät ja vuorovaikutuksen. Sosiaalinen ympäristö koettiin 
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asiakaskokemuksen kannalta hyvin tärkeänä tekijänä. Kaikilla naishaastatelta-
villa sosiaalinen ympäristö oli ensisijainen syy, miksi tapahtumaan osallistuttiin. 
Sosiaalisen ympäristön tekijät olivat myös sellaisia, mitkä olivat haastateltavilla 
tapahtuman jälkeen vahvasti mielessä.  

”-- siellä on iso kaveriporukka ollut ja eri kaveriporukoita, että mulla oikeastaan 
se päätös perustuu ihan täysin siihen, että tuota mihin mun frendit menee ja mis-
sä mun frendit käy festareilla” (H3)  
 
”eihän se festari olisi sellainen tapahtuma ilman ystäviä ja kavereita, että haus-
kanpito toki syntyy myös siitä, että mahdollisimman paljon tuttuja sillä samalla 
festarilla.” (H2) 

Asiakasrajapinta 
Asiakaspalvelu festivaaleilla koettiin hyvin tärkeäksi asiakaskokemuksen kan-
nalta. Lähes kaikki haastateltavat kokivat, että asiakaspalvelijoiden tuli olla hy-
vällä fiiliksellä ja ”menossa mukana”. Nihkeä suhtautuminen asiakkaiden päih-
tymystilaan ja pitkiin, rankkoihin työpäiviin koettiin asiakaskokemusta heiken-
tävänä tekijänä.  

”Mun mielestä asiakaspalvelu ja kaikki henkilökunta mitä siellä festareilla työskente-
lee, niin on niinku yksi tärkeimmistä syistä mun henkilökohtaisen viihtyvyyden ja 
asiakaskokemuksen kannalta – ” (H10) 

”Sillä on paljon merkitystä, että mun mielestä se on ihan yhtälailla asiakaskohtaami-
nen, kun se että käyt kaupassa tai missä tahansa että kyllä se ärsyttää että maksat sen 
yli hintaisen niinku bissen tai lonkeron niin josta saat siihen kaupan päälle vielä 
huonoa palvelua niin kyllähän se niinku ärsyttää, että mun mielestä asiakaspalvelijan 
pitäis olla yhtä hyvällä fiiliksellä siinä työssään vaikka kiire onkin kun mitä niinku 
mikä fiilis niillä on festareilla olijoilla on että kyllä se on tärkeä.” (H2)  

”Mitä rennommin rennompia ne on niin sitten itellekin tulee semmoinen kivempi fii-
lis, että kun kuitenkin on silleen, että ite on pitämässä hauskaa niin sitten jos vaan 
aletaan sitten siinä heti portilla jotain valittaa niin kuitenkin jostain niin kyllä se vä-
hän tuntuu semmoselta niinku turhalta toki kyllähän se, että ei saa tuoda omia juo-
mia tai sateenvarjoja, että onhan se ihan ymmärrettävää mutta semmoinen ehkä ylei-
nen pelisilmä pitäis olla.” (H11) 

Haastateltavat 12 ja 13 olivat kuitenkin sitä mieltä, että festivaalin aikana tapah-
tuvat kohtaamiset asiakaspalvelijoiden ja henkilökunnan aikana ovat niin lyhyi-
tä, ettei niillä lopputuloksen kannalta ole isoa merkitystä. Erittäin huono asia-
kaspalvelukokemus saattoi jäädä mieleen, mutta jos muut asiat tapahtumassa 
toimivat, se koettiin pienenä asiana.  
 
Ilmapiiri 
Haastatteluiden perusteella ilmapiiri voitiin jakaa kahteen osaan: visuaalisuu-
teen sekä yleiseen ilmapiiriin, kuten tunnelmaan. Visuaalisuuden vaikutus 
asiakaskokemukseen jakoi haastateltavat kolmeen leiriin. Haastateltava 5 koki 
olevansa visuaalinen ihminen ja kiinnittävänsä huomiota tapahtuman visuaali-
seen ulkomuotoon. Hän koki sillä olevan vaikutusta myös kokemukseensa ta-
pahtumasta.  
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”On se hienoo, et ollaan panostettu. Kyl se mun mielestä kertoo semmosesta et halu-
taan tehä mahdollisimman hieno ja hyvä festari. Oon aina ollu aika visuaalinen 
tyyppi ja tykkään piirtää ja sisustaa nii kyl mä tämmösiin asioihin kiinnitän sit huo-
mioo muuallakin ja ne piristää mua.” (H5) 

Haastateltavat 6 ja 7 olivat sitä mieltä, että visuaalisuudella ei ole merkitystä 
festivaalin valinnan kannalta tai, että se olisi merkittävä tekijä asiakaskokemuk-
sen kannalta. He kokivat visuaalisuuden kuitenkin lisäävän viihtyvyyttä ja eri-
tyisesti valojen koettiin lisäävän tunnelmaa.  

”Sanotaan näin, että ei oo mikään festarin valintaan vaikuttava tekijä mutta kyllä mie 
väitän, että sillä on niinku siihen viihtyvyyteen iso merkitys ja sitten etenkin niinku 
ilta-aikaan, kun hämärtää ja näin niin se on kyllä kiva, jos siellä on niinku hyvät valot 
ja näin tai siis silleen niinku hyvä tunnelma.” (H6) 

”no kyllähän ne (valot) niinku luo sitä tunnelmaa ja et jos on niin kun vaikka jotkut 
hyvä valaistukset siellä lavalla niin kyllähän se nyt on eri fiilis, jos ei vaikka olisi mi-
tään tehostevaloja.” (H7)  

Haastateltavat 2 ja 12 olivat sitä mieltä, että tapahtuman visuaalisuudella ei ole 
mitään merkitystä asiakaskokemuksen kannalta.  

”No eipä kyllä oikeastaan ole mitenkään niinku erityisemmin mulle mitään väliä.” 
(H2) 

”Ihan suoraan sanottuna niin mä oon aika visuaalinen ihminen mut tapahtumiin tul-
laan ensisijaisesti sen musiikin takia, että se musiikki on ehkä niinku isommassa 
osassa, että audio on kyllä minulle tärkeämpi kuin mitkään koristeet.” (H12) 

Valikoima ja hinta 
Valikoima ja hinta ovat Verhoefin ym. (2009) mukaan yksi suuresti asiakasko-
kemukseen vaikuttava tekijä. Haastateltavat kokivat, että tapahtumissa oleva 
ravintola- ja anniskelupalveluiden valikoima on ollut riittävä, mutta monipuoli-
sempi valikoima parantaisi asiakaskokemusta. Haastateltavat H3 ja H6 mainit-
sivat, että erityisesti ravintolapalvelut ovat Ruisrockissa erittäin hyvät ja asia-
kaskokemukseen positiivisesti vaikuttavat. Kokonaisuudessaan ruokapalvelui-
den monipuolisuus koettiin tärkeämpänä kuin anniskelupalveluiden. Ruuassa 
arvostettiin erityisesti monipuolisuutta ja uutuutta, perinteiset makkaraperunat 
ja hampurilaiset koettiin tylsänä ja vanhanaikaisena.  

”Juomapuolessa itellä henkilökohtaisesti niin riittää, että on vaan mietoja ihan perus 
lonkero ja olut jotain teräviäkin voi olla siinä. Toki myös sitten alkoholittomat vaih-
toehdot limonadit ja vedet. Ruokapuolelta ei oo henkilökohtaisesti ei ole niin tarkkaa, 
oon niin kaikkiruokainen et mahdollisimman monipuolisesti vaan eri vaihtoehtoja ja 
uutuuksia niin voi vaikka eri päivinä syödä eri paikoissa erilaista ruokaa” (H10) 

”No kyllä mä sanon, että se on iso plussa Ruisrockissa esimerkiksi se niinku tarjon-
nan määrä, että jos siellä nyt pelkästään makkaraperunoita ja hodareita saisi niin kyl 
mä niitä söisin mutta siis et siellä pystyy oikeasti valikoimaan mitä sä niinku syöt et-
tä siellä saa freesinpää ja terveellisempää vegeruokaa jos haluaa et on sit tavallaan si-
tä muutakin kuin sellaista mättö safkaa niin kyllä se tietenkin on pelkkää plussaa 
mun mielestä, mutta sanotaan näin, että mä en ole ehkä niin nirso tai sinänsä sellai-
nen siinä tilanteessa kun ollaan festareilla kun se ruoka on ehkä lähtökohtaisesti 
semmoista bensiiniä siinä vaiheessa jotain pitää saada niinku elimistöön niin siinä 
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vaiheessa että mitä se on niin ei ole mulle henkilökohtaisesti hirveästi väliä mutta 
tiedän just ihmisiä, jotka on sitten vähän tarkempia siitä ja haluaa myös silloin festa-
reilla vähän niinku siitä ruoasta niinku nautiskella niin joo silloin niinku iso merkitys 
joillekin itsellä se on ehkä iso plussa mutta ei niinku vaikuttava tekijä silleen.” (H3)  

Haastateltava 4 oli ehdottomasti sitä mieltä, että tapahtumiin pitäisi tuoda 
enemmän uusia tuotteita asiakkaiden maisteltavaksi.  

”Monesti kyllä iskee sellaset uutuustuotteet ja silleen kivasti esille laitetut niinku mi-
hin on oikeasti panostettu silleen et ne erottuu sieltä, että kyllä se semmoinen niinku 
kiinnittää huomiota just vaikka on joku jonkun tietyn brändin, vaikka joku Kosken-
korva on sellainen. Mikä oli tosi makeasti sisustettu ja sitten siellä on vaikka jotain 
uutuus Koskenkorva makuja ja sitten niistä oli tehty ihania kesädrinkkejä.” (H4) 

Ravintola- ja anniskelupalvelut oli monien haastateltavien mielestä hinnoiteltu 
korkealle. Festivaalilippujen korkeaa hintaa sen sijaan ei pidetty esteenä osallis-
tua festivaaleilla ja festivaaleille pääsystä oltiin valmiita maksamaan järjestäjän 
asettama hinta.  

” -- että mun mielestä on tärkeä, koska siellä kuitenkin hinnat on korkealla, niin oli 
kyse sitten virvokkeista tai sisään pääsylipusta niin kyllä sen palvelun pitää olla 
myös sillä tasolla eli mulle kyllä on tosi iso toi henkilökunnan merkitys.” (H10) 

” -- kyllä se ärsyttää, että maksat sen ylihintaisen niinku bissen tai lonkeron – ” (H2) 

Asiakaskokemus vaihtoehtoisissa kanavissa 
Vaihtoehtoisiin kanaviin festivaaliympäristössä kuuluvat lippukaupat, nettisi-
vut ja sosiaalisen median kanavat. Haastatteluiden mukaan haastateltavat eivät 
pidä festivaalien sosiaalisen median kanavia tai nettisivuja tärkeinä asiakasko-
kemuksen kannalta. Haastateltavat kokivat etsivänsä näistä kanavista ainoas-
taan tietoa esimerkiksi lipun myynnin aikataulusta tai esiintyjistä. Sosiaalisen 
median kanavat eivät herättäneet mielenkiintoa eivätkä haastateltavat kokeneet 
tarpeelliseksi seurata kanavia Instagramissa tai Facebookissa. Vaikka haastatel-
tavat kokivat, että seuraamisella ei ole vaikutusta asiakaskokemukselle, useam-
pi kuitenkin mainitsi käyvänsä katsomassa aikatauluja tai muuta informaatiota 
sosiaalisen median kanavista sekä nettisivuilta, mikä tukee Verhoefin ym. (2009) 
teoriaa, jonka mukaan asiakaskokemus muodostuu perinteisen kanavan mu-
kaan myös vaihtoehtoisissa kanavissa. Ilman näitä tietoja ja mahdollisuutta tar-
kastaa asioita, asiakaskokemus voisi olla negatiivisempi, kun kävijä ei esimer-
kiksi näkisi lempiartistiaan.  

”En seuraa mitään festareita somessa. En koe, et sillä on mitään vaikutusta mun asia-
kaskokemukselle. Etin sieltä vaan esiintymisaikoja ja sitä, et millon lipunmyynti al-
kaa. Aika sellasta huonoo fiilistelykamaa siellä yleensä on tarjolla.” (H14) 

Brändi  
Brändin merkitys asiakaskokemukseen vaihteli haastateltavien kesken suuresti. 
H6 ja H12 olivat sitä mieltä, että festivaalin brändi on lupaus laadusta ja siitä, 
mitä festivaalilla on tarjota asiakkaalleen. Brändin nähtiin myös tuovan var-
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muutta siitä, että asiat festivaalilla toimivat eikä tarvinnut pelätä, onko kaikki 
toimivuutta tuovat asiat huomioitu.  

”Brändi on ehkä tossa tapauksessa niinku semmonen lupaus siitä tietystä tasosta, et-
tä kun tietää, että menee semmoiselle tunnetulle niin tietää tavallaan, että se homma 
toimii ainakin tietyllä tasolla. Siinä mielessä se brändi on ehkä niinku tärkee, että se 
vähän niinku se antaa sen tietyn lupauksen siitä laadusta, että en mie väitä, etteikö 
pienille festareille tavallaan vois olla niinku ihan yhtä kivaa ja kaikki toimii ihan yhtä 
hyvin ja yhtä isot esitykset ja näin mut et sitten tavallaan, jos joku ihan uusi konsepti 
niin sitten olisi vähän epävarmuutta siitä, että miten se homma toimii, kun ei ole ta-
vallaan aiempaa kokemusta.” (H6) 

”Siinähän on se, että brändi luonnollisestikin tekee jo siitä tapahtumasta ennakkoon 
sen et on hyvä luotto siihen, että mä tiedän, että siellä hommat skulaa -- se brändi 
niinku luo tietynlaisen arvo lupauksen.” (H12)  

H2, H3 kokivat kuitenkin, että festivaalin brändillä ei ole merkitystä tai nähtiin 
jopa negatiivisena asiana. Heidän mukaansa tunnettu brändi voi tuoda tapah-
tumaan liian paljon kävijöitä, joka vaikuttaa tapahtuman toimivuuteen ja sitä 
kautta asiakaskokemukseen. 

”Mut se vaikuttaako se brändi mun mielikuvaa tai mun halukkuuteen osallistua sii-
hen festareihin niin sanoisin, että ei että enemmänkin niinku minkä takia mä käyn 
siel on se, että kaverit käy siellä. ” (H3) 

” – toisaalta, jos miettii, niin on paljon hyviä tapahtumia, jotka ei ole ehkä niin brän-
däytyny niin sitten niistä voi saada niinku hyvän niinku jopa paremman kokemuk-
sen, kun siellä ei ehkä sit oo niin paljon porukkaa, että ei se pelkästään, että miten se 
on niinku brändätty tai näin niin tee siitä välttämättä siitä festareista niinku parasta.” 
(H2)  

Ennakkoon mielessä rakentuneella brändimielikuvalla festivaalista voitiin näh-
dä myös selvä positiivinen vaikutus asiakaskokemukseen. Ennakkoon rakentu-
neet brändimielikuvat pohjautuivat muun muassa kavereiden Instagramin si-
sältöihin ja tapahtumasta nähtyihin kuviin ja videoihin. 

”No esim. se Ruisrockin sisäänpääsy, niin onhan se ihan legendaarinen. Olin nähny 
niin paljon kuvia siitä ennen, ku ite olin käyny Ruisrockissa. Sen perusteella mulle oli 
kyl jo muodostunu tosi selkee kuva siitä, millanen Ruisrock on ja sit vielä, jos peilaan 
tohon edelliseen kysymykseen brändistä nii sehän on iso osa sitä Ruisrockin brändiä. 
Et sit, ku ite oli menossa ekaa kertaa sinne ja näki sen sisäänpääsyn nii tuli semmo-
nen lämmin ja onnellinen olo.” (H5) 

Aiempi asiakaskokemus  
Aiempien kokemusten voidaan nähdä Verhoefin ym. (2009) teorian mukaan 
vaikuttavan nykyhetken asiakaskokemukseen ja asiakaskokemukseen vaikut-
tavat ajan kuluessa muodostuneet yhdistelmät kokemuksista. Myös Palmerin 
(2010) mukaan asiakkaan aiemmat kokemukset ja tunteet vaikuttavat kokonai-
suuteen. Haastateltavien mukaan aiemmat kokemukset kyseisessä tapahtumas-
sa loi odotuksia tapahtumalle ja saattoi muuttaa kokemusta joko negatiiviseen 
tai positiiviseen suuntaan.  
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”No oon ollu niin tyytyväinen noihin aikasempiin tapahtumiin, et sit tavallaan en 
ehkä analysoi sitä sen vuoden tapahtumaa niin tarkasti kuin analysoisin jotain uutta 
tapahtumaa ja kyllä se sit, jos vaikka asiat on parantunu edellisestä vuodesta nii se sit 
parantaa sitä kokemusta entisestään.” (H10) 

”Ne aiemmat kokemukset vaan vahvistaa sitä mun luottoo siihen, et ne seuraavatkin 
tapahtumat on onnistuneita ja kyllähän ne luo semmosta tietynlaista psykologista 
mielikuvaa siitä et se onnistuu. Et jos siel on vaikka jotai jonoja tai muuta nii, jos mul-
la on edelliseltä vuodelta hyvät kokemukset nii ei se niin paljon haittaa et aika paljon 
antaa anteeks sille huonommallekin kokemukselle” (H12) 

Tilannetekijät ja kuluttajaan liittyvät tekijät  
Asiakaskokemukseen voi vaikuttaa myös tapahtumajärjestäjästä riippumatto-
mat tekijät ja asiakkaaseen itseensä liittyvät tekijät. Lähes kaikissa haastatteluis-
sa mainittiin sää asiakaskokemukseen vaikuttavana tekijänä.  

”Jos siellä festareilla nyt on 5 astetta lämmintä ja sataa niin et tosi vaikea siitä on 
niinku saada semmoista festari tunnelmaa. Et kyllä se sit valitettavasti vaikuttaa ko-
ko kokemukseen, vaik eihän se sen järjestäjän vika oo.” (H7) 

”-- on aina hyvä ilma ja on sellaista niinku hiekkaa ja sit ystäviä ja aurinkoa. Kyl sää 
ja aurinko ja lämpö vaan tekee siitä niinku ihan mahtavan kokemuksen ja sieltä 
muistaa jälkeen päin sit sen lämmön ja aurinkoisen fiiliksen.” (H1)  

”Kun en oo kuitenkaan niin sit festareiden suurkuluttaja niin kyl mä jälkeenpäin aina 
muistelen niitä parhaita kokemuksia ja vaik eihän siihen voi kukaan vaikuttaa nii 
usein sieltä se sää on lähes päällimmäisenä mielessä.” (H8)  

Myös henkilökohtaiset kuluttajaan liittyvät tekijät nousivat haastatteluissa esiin. 
Haastateltavan 8 mukaan iso osa kokemusta on se, onko takana ollut rankka 
työviikko tai painaako niskassa muita stressitekijöitä.  

”Vaikuttaa kyllä aika paljon, et onko lomalla vai onko takana työviikko et, miten pys-
tyy nauttii. Yks vuosi festareilla mulla oli tulossa just joku iso työjuttu seuraavalla 
viikolla, mihin en ollu valmistautunu niin hyvin, kun ois pitäny nii se jotenki hiers 
koko ajan mieltä.” (H8) 

Wallin ja Envickin (2008) mukaan asiakaskokemus muodostuu kolmen osateki-
jän kokonaisuudesta. Heidän mallissaan otetaan huomioon funktionaalisuus, 
mekaanisuus ja humaanisuus. Kaikki kolme osatekijää korostuivat haastatte-
luissa ja mekaanisuus ja funktionaalisuus olivat hyvin merkittävä tekijä asia-
kaskokemuksen kannalta. Haastateltavat 12 ja 14 kokivat ymmärtävänsä, että 
ympäristön toimivuus voi olla järjestäjälle haasteellista, mutta he toivoivat kui-
tenkin tapahtumalta sitä, että siellä ei tarvitsisi jonottaa tai odotella. Haastatel-
tavat 2 ja 5 olivat sitä mieltä, että menevät mieluummin pienemmille festivaa-
leille juuri sen takia, että tietävät niiden toimivan sujuvammin eikä tapahtu-
massa tarvitse jonottaa vessaan tai anniskelupisteelle. Humaanisuutta käsitel-
lään enemmän Verhoefin ym. (2009) mallissa tärkeänä tekijänä olevan asiakas-
rajapinnan kautta.  

”Pienempi on parempi, että sitten niinku se on jotenkin toimivampi.” (H2) 
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”No just vaikka Naamoilla on ihan parasta se, et siel on se 1000 ihmistä isolla pellolla, 
nii ei sun tarvii miettiä sitä joudutko odottaa tai onks kauheet jonot kaikkialle. Se on 
iso osa sitä kokemusta, et kaikki sujuu helposti.” (H5) 

Palmerin (2010) mukaan asennetta ei voida pitää pidemmässä mittakaavassa 
vakaana vaan uudet kokemukset ovat painoarvoltaan painavampia. Tutkimuk-
sessa aiemmat kokemukset vaikuttivat odotuksiin tapahtumasta ja uusien ko-
kemusten myötä kokemukset tietystä festivaalista muuttuivat kokonaisvaltai-
semmiksi. Haastateltavien mukaan jossain tietyssä tapahtumassa useana vuon-
na käyminen vaikutti siihen, että kokemusta ajateltiin usean käyntikerran 
summana. Mitä useammin tapahtumassa oli käynyt, negatiivinen kokemus uu-
della kerralla ei vaikuttanut kokonaiskokemukseen. Asiakaskokemus festivaa-
liympäristössä eroaa Palmerin (2010) teoriasta, sillä uusilla kokemuksilla ei näh-
ty olevan negatiivisessa mielessä niin suurta painoarvoa.  

”Kyl mie ajattelen sen niin, et ku oon siel ruississa sen viis kertaa käyny nii ne koke-
mukset kertaantuu. Et jos nyt tulis huono kokemus tältä vuodelta nii ei se miun mie-
lipiteeseen sillei vaikuttais.” (H6) 

Oliverin (1987) teorian mukaan korkeammat odotukset johtavat todennäköi-
semmin siihen, että havaittuun suorituskykyyn petytään. Asiakas vertailee odo-
tustensa ja havaitun suorituskyvyn välistä suhdetta pohtiessaan lopullista pää-
töstään siitä, onko asiakaskokemus onnistunut (Gentile ym. 2007). Haastatelta-
vat kokivat olevansa hyvin perillä lippua ostaessa, mihin rahansa investoivat. 
Kenelläkään haastateltavalla ei noussut haastatteluiden aikana esiin kokemusta, 
jossa odotukset olisivat olleet korkealla ja toteutus olisi ollut niin iso pettymys, 
että asiakaskokemus olisi ollut negatiivinen. Sen sijaan toisin päin olevia koke-
muksia tuli esiin useita, tapahtumasta ei odotettu niin hyvää kokemusta, mutta 
tapahtuman jälkeen mielessä oli ollut erittäin positiivinen kokemus. Useampi 
haastateltava kertoi ennen tapahtumaa odotusten olevan korkealla, mutta koki-
vat, että onnistuneen asiakaskokemuksen kannalta moni tekijä saisi mennä ta-
pahtumassa pieleen, että asiakaskokemus kärsisi. Festivaalit voidaan nähdä 
niin ainutlaatuisena vapaa-aikana kiireisen arjen keskellä, että asiakaskokemus-
ta ei välttämättä koeta huonona, vaikka joku asia ei täysin onnistuisi.  

”ehkä tää festivaaliasia on vähän semmonen et ei ne pienet jutut haittaa, et jos joku 
nyt ei mee ihan täysin pieleen nii ei sillä oo niin isoo merkitystä mulle, kun kuitenkin 
pääsee kerranki nollaa.” (H7) 

”Yks vuosi oli kyl kun olin Mikkelissä jollain festareilla, nii en odottanu yhtään mi-
tään. Kaverit oli vaan pakottanu sinne, mut sit siellä oli joku pääesiintyjä, kestä en ol-
lu ees koskaan kuullu. Se keikka oli ihan super hyvä ja kaikki 10000 ihmistä oli niin-
ku aivan meiningeissä.” (H4) 

Haastateltavien odotukset perustuivat omiin aiempiin kokemuksiin sekä kave-
reilta kuultuihin tarinoihin festivaaleista. Odotuksiin voitiin nähdä vaikuttavan 
kavereilta ja lähipiiriltä kuullut kokemukset, mutta ei esimerkiksi vaikuttajien 
tai julkkisten kokemukset.  
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”Jos mun kaveri nyt sanoo et se on tosi hyvä tapahtuma nii kyl mä uskon sitä ja voi-
sin lähtee kokeilee mut ei mua kiinnosta mitä joku vaikuttaja ajattelee, enkä mä ees 
tiiä uskoisinko sitä.” (H11) 

Festivaalit koettiin myös tapahtumana, joihin muiden mielipide ei vaikuta vaan 
päätös tapahtuman onnistumisesta tehdään henkilökohtaisesti. Omien koke-
musten ja muiden ihmisten kokemusten ristiriitaisuuden ei nähty vaikuttavan 
kokemukseen.  

”Ei mun kokemukseen vaikuta se jos jotain muuta ei miellytä, tää on semmonen asia 
mistä on helppo muodostaa oma mielipide. Ja kyllähän kaikille käy festivaaleilla eri 
asioita, et kai niitä oikein voi verrata.” (H5 

Ydinkokemus on tapahtuman perusta ja siitä saatava hyöty ja muodostuva arvo 
ovat syitä, miksi asiakas ostaa lipun tapahtumaan. Haastateltavien välillä voi-
tiin nähdä selkeitä eroavaisuuksia, miksi lippu tapahtumaan hankitaan. Osa 
haastateltavista koki, että artistit ja musiikki ovat tapahtuman ydin ja peruste 
lipun hankinnalle. Osa taas koki, että tapahtuman ydinkokemus on kaverit ja 
ajanvietto. Haastateltavien puheissa nousi esiin myös irtautuminen arjesta, joka 
nähdään myös Pinen ja Gilmoren (1998) teorian mukaan yhtenä suurimpana 
motiivina osallistua festivaalitapahtumaan.  

”Ihan ekana mie tsekkaan ketä siel esiintyy.” (H6) 

” -- Lempi artistit ja ne muutamat artistit mitkä niinku etukäteen on kuitenkin tiedos-
sa niin niitä kun pääsee kattomaan, niin se on kyllä parasta ja ehkä niinku eniten se 
juttu miksi mä sinne festareille meen.” (H10) 

”Kyl se on se jengi millä sinne mennään et muodostuuko siitä hyvä tapahtuma.” (H3) 

Haastatteluiden perusteella voidaan todeta, että onnistunut asiakaskokemus 
rakentuu, kun perustason odotukset täyttyvät. Laajennettua kokemusta, kuten 
ravintola- ja anniskelupalveluita pidettiin festivaaleilla itsestään selvyytenä ja 
erinomaiseen asiakaskokemukseen vaadittaisiin jo useita odotuksia ylittäviä 
tekijöitä. Odotuksia ylittäviä kokemuksia moni haastateltava ei osannut nimetä. 
Haastateltava 10 mainitsi odotuksia ylittävän kokemuksen olleen monen onnis-
tuneen tekijän summa sekä jonkin esiintyjän odotuksia ylittävä keikka.  

”Suomipop Festivaali 2018 oli vaan niin hyvä, siel oli ihan paras porukka, todella hy-
vä sää ja sit vaikka en Haloo Helsinkiä muuten kuuntele, mut niiden keikka ylitti 
kyllä ihan täysin odotukset.” (H10) 

4.3 Tapahtumakokemuksen muodostuminen  

Haastatteluiden perusteella tapahtumakokemuksen voidaan nähdä muodostu-
van konkreettisemmista tekijöistä kuin onnistuneen asiakaskokemuksen.  Ta-
pahtumakokemuksen ydin sisältää asiakkaan henkilökohtaiset ajatukset, kuten 
odotukset ja motivaation sekä tapahtumaympäristön, kuten sosiaalisen ja fyysi-
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sen ympäristön sekä alueen palvelut. Ydin tekijöihin kuuluvat myös ohjeisoh-
jelmat sekä tapahtumaan matkustaminen ja sieltä palaaminen. Ydintekijöistä 
kaikki koettiin tärkeinä tapahtumakokemuksen muodostumiselle. Tapahtu-
maympäristön fyysisestä puolesta keskusteltaessa haastateltavat pitivät tär-
keimpänä tekijänä sitä, että ympäristö sopii festivaalien järjestämiseen ja sinne 
voidaan rakentaa toimiva tapahtumakokonaisuus. Haastatteluiden perusteella 
vastaukset jakautuivat hyvin tasan sen suhteen, millainen tapahtumaympäristö 
on itselle mieleinen. Noin puolet olivat sitä mieltä, että perinteinen kaupunki-
festivaali on parempi, sillä asfaltilla tavarat pysyvät siistinä ja aluetta on hel-
pompi siivota järjestäjien toimesta. Kaupunkifestivaali koettiin myös helpom-
min saavutettavaksi. Toisen puolen mielestä taas alueen puistomaisuus ja esi-
merkiksi Ruisrockin luonnonpuisto olivat täydellisiä paikkoja kauneutensa 
vuoksi, eikä hiekan ja mudan nähty olevan este toimivalle tapahtumalle.  

”Ite tykkään enemmän kaupunkifestivaalista, kun sit voi käydä esim. kotona tai ho-
tellilla välissä. Helpottaa olemista.” (H10) 

”Mä tykkään et on enemmän semmosta puistoo ja metsää, jos on kuuma kesäpäivä 
nii semmonen asfalttifestivaali on ihan kauhee.” (H1) 

Tapahtumaan matkustaminen ja sieltä palaaminen koettiin haastatteluiden pe-
rusteella tärkeäksi osaksi tapahtumakokemuksen muodostumisessa sekä posi-
tiivisessa, että negatiivisessa mielessä. Erityisesti tapahtuman menomatkaa ku-
vailtiin tärkeänä osana tapahtumaan kuuluvaksi fiilistelyksi. Menomatkan koet-
tiin myös nostattavan jännitystä ja innostusta tapahtumasta. Negatiivisessa va-
lossa menomatkasta puhuivat erityisesti ne haastateltavat, ketkä pitävät enem-
män kaupunkifestivaalista kuin syrjäisemmillä alueilla järjestetyistä festivaa-
leista.  

”Kyllä se Via Dolorosa on tärkee osa sitä festivaalia. Siinä kerkee sopivasti vähän 
juomaan ja nostattamaan tunnelmaa. Se hetki on tosi hieno, kun sinne Ruissaloon sit-
ten saapuu.” (H3) 

”Se vähän kyl pilaa sitä fiilistä, jos pitää niinku kävellä tosi pitkään tai matkustaa. Pa-
rempi just sillee, et voi vaan kotoo lähtee tai mennä lyhyen matkan.” (H10) 

Tapahtuman ytimen lisäksi tapahtumakokemukseen vaikuttavat olosuhteet 
tapahtumassa, jotka koostuvat ihmissuhteista, yhteisöllisyyden tunteesta, sa-
man porukan ihmisistä, yhteisistä kiinnostuksen kohteista sekä yhteisestä tun-
nelmasta. Kaikkien haastatteluiden aikana ja monien kysymysten kohdalla ih-
missuhteet nousivat hyvin tärkeään asemaan onnistuneen asiakaskokemuksen 
ja tapahtumakokemuksen kannalta. Haastateltavat peilasivat ajatuksiaan hyvin 
pitkälti isoihin festivaaleihin. Näiden haastatteluiden perusteella ei voida sanoa, 
että yhteisöllisyys ja yhteiset kiinnostuksen kohteet nähtäisiin tärkeänä tapah-
tumakokemuksen tekijänä suurilla festivaaleilla. Oma lähipiiri ja ystävät sen 
sijaan koettiin olivat niitä tärkeimpiä tapahtumakokemuksen muodostajia.  

”Ei mulle oo oikeestaan mitään väliä ketä muita siellä festivaaleilla on, kunhan ne 
omat kaverit on.” (H9) 
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”En oo ehkä käyny ees sellasilla intiimimmillä festareilla, missä kaikilla olis joku sa-
ma kiinnostuksen kohde. Siellä varmaan on jotain yhteisöllisyyttä mut ei näillä festa-
reilla missä oon käyny nii oo semmosta.” (H8) 

Haastatteluissa esiin nousi tapahtumakokemuksen ytimen ja olosuhteiden vuo-
rovaikutuksen tärkeys onnistuneelle tapahtumakokemukselle. Tapahtumako-
kemus muodostuu vuorovaikutuksessa yksilön, olosuhteiden ja tapahtumaym-
päristön välillä. Haastatteluiden perusteella voitiin huomata, että kaikkien teki-
jöiden pitää olla osaltaan kunnossa, mutta yhden ollessa verrattain heikompi, ei 
sillä ole vaikutusta onnistuneeseen tapahtumakokemukseen  

”Jos mun pitäis sanoo kolme tekijää, mistä mun hyvä festarikokemus tulee nii se on 
se, että olosuhteet esim. sää on hyvä, se tapahtuma järjestetään kivassa paikassa, 
mulla itelläni on hyvä fiilis ja tää nyt on jo neljäs mut se, että kaverit on mukana.” 
(H13) 

”Ei mun tapahtuma nyt pilalle mee, jos siellä jotain on vähä huonommin hoidettu. Et 
jos joku palvelu ei miellytä, esim. en saa Hartwallin lonkeroo, nii kyl se tapahtuma-
kokemus voi silti olla hyvä.” (H2) 

4.4 Tutkimustulosten yhteenveto  

Tässä kappaleessa kokoamme tutkimustuloksista tärkeimmät esiin nousseet 
asiat teemojen mukaisesti. Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella, miten y-
sukupolven asiakaskokemus muodostuu festivaaliympäristössä sekä mistä teki-
jöistä positiivinen asiakaskokemus ja tapahtumakokemus muodostuu. Lisäksi 
selvitettiin, kuinka festivaalijärjestäjä voi omalla toiminnallaan parantaa kävijän 
asiakas- ja tapahtumakokemusta. Haastateltavilta kysyttiin haastatteluiden 
aluksi festivaaliaiheisia pohjakysymyksiä ja kaikki olivat osallistuneet viimeisen 
5 vuoden aikana vähintään kolmelle eri festivaalille. Haastatteluissa kuitenkin 
korostui se, että kysymyksiä peilattiin hyvin paljon omaan lempifestivaaliin.  

Yleinen ajatus festivaaleista oli hyvin positiivinen ja kaikilla haastateltavil-
la oli taustalla lähes pelkästään positiivisia kokemuksia. Festivaalit nähtiin va-
paa-ajan luksuksena, joissa perinteisten vapaa-ajan kokemusten kuten esimer-
kiksi mökkeilyn sijaan tarjoillaan kattavasti viihdettä, palveluita, kokemuksia, 
tekemistä ja ihmissuhteita. Haastatteluiden aikana haastatteluista kuitenkin 
hieman heijastui se, että monia tekijöitä festivaaleilla pidettiin itsestään sel-
vyyksinä eikä niiden merkitystä itselle osattu täysin kuvailla. Haasteltavien vas-
tauksista heijastui myös kova kaipuu festivaaleille, sillä edellisistä osallistumis-
kerroista on kaksi vuotta Covid-19 pandemian vuoksi.  

Haastatteluiden pohjalta suurimpana yksittäisenä asiakas- ja tapahtuma-
kokemukseen vaikuttavana tekijänä voidaan pitää asiakkaan omaa sosiaalista 
ympäristöä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Sosiaaliset tekijät nousivat esiin asia-
kaskokemuksen muodostumisessa suhdetason myötä, asiakaskokemuksen 
muodostumisen vaiheissa sosiaaliset tekijät ovat iso osa ulkoista kosketuspistet-
tä. Sosiaalinen ympäristö korostui myös asiakaskokemukseen vaikuttavissa 
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tekijöissä selvästi eniten ja osa haastateltavista piti sosiaalisia tekijöitä jopa ta-
pahtuman ydin kokemuksena.  

Festivaalialueen toimivuutta pidettiin myös hyvin tärkeänä tekijänä. 
Pragmaattisen tason (Gentile ym. 2007) tekijät jonottaminen ja odottaminen ko-
ettiin asiakaskokemukseen negatiivisesti vaikuttavana tekijänä. Haastateltavat 
ymmärsivät, että sujuvuus on yksi festivaalin haastavimmista tekijöistä toteut-
taa, sillä ihmismäärät ovat suuret ja osa haastateltavista kokikin asiakaskoke-
muksen olevan parempi pienemmillä festivaaleilla. Kun pragmaattisuutta tar-
kasteltiin koko asiakaspolun aikana, lipunoston helppoutta ja ketteryyttä pidet-
tiin tärkeänä tekijänä.  

Asiakaskokemukseen vaikuttavista tilannetekijöistä keskusteltaessa kaikil-
la haastateltavilla sää nousi suureen rooliin. Sään koettiin olevan yksi erittäin 
vaikuttava tekijä onnistuneen asiakaskokemuksen kannalta festivaaleille. Sää 
on ymmärrettävästä syystä vaikuttava tekijä, sillä festivaalit järjestetään pää-
sääntöisesti ulkoilmassa ja Suomen keli voi aiheuttaa vaihtelevuudellaan han-
kaluuksia myös festivaalijärjestäjälle.  

Festivaalilipun hintaa ei pidetä merkittävänä tekijänä asiakaskokemuksen 
kannalta, vaan festivaaleista ja sisäänpääsystä ollaan valmiita maksamaan vaa-
dittava summa. Erityisesti siinä tapauksessa, kun tiedetään mitä sillä hinnalla 
saa. Sen sijaan festivaalien anniskelupalveluita pidettiin kalliina, mikä johti sii-
hen, että festivaaleilla kävijä ei koe tärkeänä saada erikoisoluita tai pienpanimo-
tuotteita, vaan tavallinen olut riittää tarpeen tyydyttämiseen. Ravintolapalve-
luiden valikoimaan toivottiin monipuolisuutta ja uutuuksia.  

Haastateltavien mukaan aiemmat kokemukset festivaaleilla loivat odotuk-
sia festivaalia kohtaan. Myös kavereilta kuullut kokemukset vaikuttivat omiin 
odotuksiin, sen sijaan vaikuttajilla ei nähty olevan yhteyttä muodostuviin odo-
tuksiin. Haastateltavista kukaan ei kuitenkaan kokenut pettyneensä ikinä festi-
vaaliin odotusten perusteella. Matalat odotukset olivat kuitenkin johtaneet erit-
täin positiivisiin asiakaskokemuksiin, mikä noudattaa täysin Oliverin (1997) 
EDT-teoriaa. Haastateltavat kokivat aiemmat asiakaskokemukset ja uudet ko-
kemukset festivaaleilla kokemusten summana. Aiemmilla kokemuksilla voitiin 
nähdä olevan pelastava vaikutus kokonaiskokemuksen kannalta, mikäli uusi 
kokemus olisi huonompi kuin edellinen.  

Festivaalien ydinkokemuksen ympärille rakentunutta laajennettua koke-
musta pidettiin hyvin paljon itsestään selvyytenä. Haastateltaville oli oletetta-
vaa, että tapahtumassa on tarjolla ravintola- ja anniskelupalveluita sekä oheis-
ohjelmaa. Festivaalien ravintola- ja anniskelupalveluita pidettiin erittäin tär-
keänä osana asiakaskokemusta, ja ilman niitä myös ydinkokemus olisi kärsinyt. 
Sen sijaan oheisohjelmien ei voida sanoa olleen tärkeässä roolissa haastatelta-
vien festivaalikokemuksissa. Tuloksista kävi ilmi, että oheisohjelmat on festi-
vaaleilla kiva lisä, mutta eivät tärkeä asiakaskokemukseen vaikuttava tekijä.  

Kokemuksen neljän dimension teoriasta tärkeimpiä kokemuksen element-
tejä olivat viihde ja eskapismi. Eskapismi eli pako hetkestä tai todellisuudesta 
nousi esiin haastateltavien kokemuksissa. Pako arjesta nähtiin tärkeänä tekijänä 



51 
 

 

festivaaleilla, kun festivaalialueella pääsee eroon arjen tuomasta stressistä ja 
haasteista ja voi vain nauttia kuulemastaan ja näkemästään.  

Hyvä tapahtumakokemuksen kannalta haastatteluiden perusteella on tär-
keää, että tapahtumassa on omat ystävät ja lähipiiri paikan päällä. Myös nautin-
to, artistit ja tapahtuman laatu koettiin tärkeinä tekijöinä onnistuneelle tapah-
tumalle. Haastatteluiden perusteella ulkoiset tekijät nousivat selvästi sisäisiä 
tekijöitä tärkeämmiksi tapahtumakokemuksen kannalta. Ulkoisten tekijöiden 
kaikissa osa-alueissa oli haastateltaville jotain tärkeää, mutta sosiaalista vuoro-
vaikutusta erityisesti vanhojen ystävien kanssa pidettiin todella tärkeänä. Ul-
koisista tekijöistä haastatteluiden aikana pinnalle nousi myös nautinto, rentou-
tuminen, artistit ja laatu. Sisäisistä tekijöistä esiin nousi ainoastaan paikka. Ve-
tävien ja työntävien tekijöiden vaikutus tapahtumakokemukseen jakautui hyvin 
tasaisesti ja molemmista päistä löytyi tekijöitä, jotka nähtiin merkityksellisinä 
tapahtumakokemukselle. Morganin (2007) mallista löytyy myös tekijöitä, kuten 
symboliset merkitykset ja saavutukset, jotka eivät nousseet haastatteluissa esille 
ollenkaan. Haastatteluiden perusteella voidaan myös todeta, että autenttisuus 
vs. kaupallisuus ja tapahtuman merkitys eivät ole tärkeitä tapahtumakokemuk-
sen muodostumisen kannalta tärkeitä tekijöitä, kun puhutaan musiikkifestivaa-
leista.  

Kokonaisuudessaan haastateltavien mukaan hyvä asiakaskokemus festi-
vaaleilla koostuu haastateltavien mielestä hyvistä artisteista, ystävistä, palve-
luista ja hyvästä säästä. Odotukset ylittävään asiakaskokemukseen y-sukupolvi 
kaipaa jotain yllätyksellisyyttä, kuitenkin niin, että perusasiat ovat kunnossa. 
Kuviossa 9 esitetään teoreettisen viitekehyksen pohjalta tekijät, jotka nousivat 
haastatteluissa positiivisen asiakaskokemuksen ja tapahtumakokemuksen 
muodostumisen kannalta merkityksellisimmiksi tekijöiksi. Teoreettisesta viite-
kehyksestä on kuviossa 9 poistettu tekijät, joilla ei voida sanoa olevan suurta 
vaikutusta positiivisen asiakaskokemuksen ja tapahtumakokemuksen muodos-
tumisen kannalta.       
 



52 
 

 

mu 
 

Kuvio 8 Asiakaskokemuksen tärkeimmät muodostajat y-sukupolven näkökulmasta 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA ARVIOINTI  

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka asiakaskokemus muodostuu fes-
tivaaliympäristössä. Tutkimuksessa selvitettiin, mistä tasoista ja millaisia vai-
heita asiakaskokemuksen muodostumisessa festivaaliympäristössä on. Lisäksi 
tutkittiin, mitkä tekijät vaikuttavat asiakaskokemuksen muodostumiseen. Asia-
kaskokemuksen lisäksi tarkasteluun otettiin tapahtumakokemuksen muodos-
tuminen ja tapahtumakokemukseen vaikuttavat tekijät. Tässä luvussa teoreetti-
sia johtopäätöksiä verrataan aiempaan teoriaan sekä tutkimuskysymyksiin, li-
säksi nostetaan esiin huomioita, joita tutkimustuloksista nousi esiin. Teoreetti-
sen johtopäätösten jälkeen avaamme käytännön johtopäätöksiä ja sitä, miten 
tutkimustuloksia voitaisiin hyödyntää käytännössä. Tämän jälkeen tarkaste-
lemme tutkimuksen luotettavuutta sekä rajoituksia, jotka ovat voivat rajoittaa 
tutkimustulosten yleistettävyyttä. Kappaleen viimeisenä osana ehdotan, kuinka 
aihetta voisi tutkia tulevaisuudessa.  

5.1 Teoreettiset johtopäätökset  

Tutkimuksen ensimmäisen tutkimuskysymyksen avulla pyrittiin selvittämään, 
mitkä tekijät vaikuttavat positiivisesti y-sukupolven asiakaskokemukseen festi-
vaaliympäristössä. Positiivisten asiakaskokemusten avulla yritykset voivat 
vahvistaa kuluttajan uskollisuutta ja nostaa asiakkaan elinkaariarvoa. (Badgett, 
Boyce & Herb 2007; Verhoef ym. 2009.) Gentile ym. (2007) ja Otto ym. (1996) 
kuvailevat asiakaskokemusta yksilölliseksi ja subjektiiviseksi. Tutkimuksen tu-
losten perusteella voidaan todeta, että asiakas- ja tapahtumakokemukset ovat 
subjektiivisia ja yksilöt painottavat asiakaskokemuksen muodostumisen tekijöi-
tä yksilöllisesti. Tulosten perusteella voidaan kuitenkin nostaa esiin tutkimustu-
loksista nousseita trendejä.  Verhoefin ym. (2009) mukaan asiakaskoke-
mukseen vaikuttavia tekijöitä ovat sosiaalinen ympäristö, asiakasrajapinta, il-
mapiiri, hinta, valikoima, asiakaskokemus vaihtoehtoisissa kanavissa, brändi, 
aiempi asiakaskokemus sekä tilannetekijät ja kuluttajaan liittyvät tekijät. Haas-
tatteluiden perusteella tekijät voidaan jakaa paljon vaikuttaviin, hieman vaikut-
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taviin ja ei vaikuttaviin tekijöihin (taulukko 3.) Millään tekijällä ei havaittu ole-
van negatiivista vaikutusta asiakaskokemukselle. Yritykset tai tässä tapaukses-
sa festivaalijärjestäjät eivät kuitenkaan pysty vaikuttamaan kaikkiin asiakasko-
kemukseen vaikuttaviin tekijöihin, joten silloin tulisi valita tekijöistä ne, joilla 
on suurin positiivinen vaikutus asiakaskokemukselle ja joihin festivaalijärjestä-
jällä on mahdollisuus vaikuttaa. 

Taulukko 3 Asiakaskokemukseen vaikuttavat tekijät  

Paljon vaikuttavat Hieman vaikuttavat Ei vaikutusta 

Sosiaalinen ympäris-
tö, tilanne tekijät ja 
kuluttajaan liittyvät 
tekijät 

Asiakasrajapinta, hinta, vali-
koima, aiempi asiakaskoke-
mus, brändi 

Asiakaskokemus vaih-
toehtoisissa kanavissa, 
ilmapiiri 

 
Asiakaskokemus muodostuu Gentilen ym., (2007) mukaan tasoista, joita ovat 
sensorinen, emotionaalinen, kognitiivinen, pragmaattinen, elämäntyyli sekä 
suhdetaso. Asiakaskokemuksen tasoista positiiviseen asiakaskokemukseen vai-
kuttavat tulosten perusteella selvästi eniten suhdetaso ja pragmaattinen taso. 
Suhdetaso korostui kaikissa haastatteluiden vastauksissa ja sitä voidaan tulos-
ten perusteella pitää festivaalien yhtenä ydinkokemuksena. Suhdetason koke-
mukset olivat erittäin tärkeitä erityisesti omien ystävien ja lähipiirin kanssa.  

Toisena tutkimuskysymyksenä oli, millä tavalla festivaalijärjestäjät voivat 
vaikuttaa asiakaskokemukseen. Suhdetason tekijät ja sosiaalinen ympäristö on 
jokaisen henkilökohtainen eikä festivaalin järjestäjällä ole siihen vaikutusta. Sen 
sijaan pragmaattiseen tasoon festivaalijärjestäjä voi vaikuttaa. Pragmaattisen 
tason tärkeys korostuu myös Wallin ja Envickin (2008) mallissa, jossa yhtenä 
asiakaskokemuksen muodostumisen komponenttina on funktionaalisuus. Tu-
losten perusteella pragmaattisuutta ja funktionaalisuutta pidetään tärkeänä, 
sillä niiden avulla festivaali on kävijäystävällisempi, eikä aikaa kulu turhaan 
odotteluun ja jonotteluun. Pragmaattinen taso ja funktionaalisuus tulisi huomi-
oida erityisesti tilanteissa, missä jonoja ja odottelua pääsee syntymään, kuten 
alueen sisäänmenoportilla, anniskelu- ja ravintolapalveluissa sekä wc-tiloissa. 
Riittävä henkilökunta ja kapasiteetti mahdollistavat sen, että asiat toimivat su-
juvasti.   
 Löytänän ym. (2020) mukaan ydinkokemuksen hyöty ja siitä muodostuva 
arvo ovat syitä, miksi asiakas ostaa tuotteen tai palvelun. Tulosten perusteella 
ydinkokemuksen festivaaleilla muodostavat sosiaalinen ympäristö ja esiintyvät 
artistit. Ydin kokemuksen ympärille rakennettu laajennettu kokemus sisältää 
festivaalialueen ravintola- ja anniskelupalvelut sekä oheisohjelmat. Laajennetun 
kokemuksen avulla festivaalijärjestäjä pyrkii luomaan lisäarvoa ydintuotteelle 
(Löytänä ym. 2020). Tutkimuksen perusteella ravintola- ja anniskelupalvelut 
kuuluvat olennaisesti y-sukupolven käsitykseen positiivisesta asiakaskokemuk-
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sesta ja niiden olemista festivaalialueella pidetään itsestään selvyytenä. Laajen-
nettuun kokemukseen voidaan laskea kuuluvaksi myös oheisohjelmat, jotka 
ovat partneriomisteisia kosketuspisteitä. Partneriomisteiset kosketuspisteet ovat 
festivaalijärjestäjän ja kumppanin yhdessä toteuttamia viihdykkeitä festivaali-
alueelle. Tutkimuksen perusteella y-sukupolvi ei ole oheisohjelmien suurkulut-
taja, vaan hyvään asiakaskokemukseen riittää, että tapahtuman ydin, esiintyjät 
ja sosiaalinen ympäristö ovat kunnossa. Partneriomisteisten kosketuspisteiden 
lisäksi asiakaspolun aikana voi törmätä yrityksen omistamiin kosketuspisteisiin, 
asiakasomisteisiin ja ulkoisiin kosketuspisteisiin (Lemon ym. 2016). Asiakasko-
kemuksen muodostumista voidaan kuvailla asiakaspolkuna, jossa on erilaisia 
kosketuspisteitä. Asiakaskokemus muodostuu näiden kosketuspisteiden sum-
masta. Vain osa näistä kosketuspisteistä on yrityksen hallinnassa. (Lemon ym. 
2016; Saarijärvi ym. 2020.) Kaikilla kosketuspisteillä on oma merkityksensä 
asiakaskokemuksen muodostumisessa. Yritysomisteinen kosketuspiste tarkoit-
taa festivaalin konseptia ja brändiä. Yritysomisteinen kosketuspiste on yleensä 
yksi syistä, miksi asiakas ostaa lipun festivaalille. Asiakas luottaa tapahtuman 
konseptiin ja brändiin, ja hän tietää, mitä hän saa festivaalilta. Ulkoiset koske-
tuspisteet nousivat tutkimuksen tulosten perusteella esiin sekä positiivisessa, 
että negatiivisessa mielessä. Ulkoiset kosketuspisteet sisältävät muut ihmiset. 
Liiallinen ihmispaljous ja häiriköivät ihmiset koettiin negatiivisena tekijänä 
asiakaskokemuksen kannalta, mutta oma lähipiiri ja ystävät koettiin positiivi-
sena tekijänä. Asiakasomisteiseen kosketuspisteeseen festivaalijärjestäjä ei pysty 
vaikuttamaan, vaan se on täysin asiakkaan itsensä hallinnassa (Lemon ym. 
2016). Asiakasomisteinen kosketuspiste täytyy kuitenkin nähdä mahdollisuute-
na ja asiakkaille tulee tarjota valinnan varaa esimerkiksi esiintyjissä tai ruokako-
juissa, joista asiakas voi itse valita oman mielensä mukaan miellyttävimmän. 

Kaikki haastateltavat olivat joko työssä käyviä, tai opiskelijoita, joten hei-
dän arkeaan siivittää kiireinen ja stressaava elämäntapa. Pinen ja Gilmoren 
(1998) mukaan kokemus muodostuu neljästä komponentista, jotka ovat eska-
pismi, viihde, esteettisyys ja koulutus. Kokemuksen neljästä komponentista eri-
tyisesti eskapismi nosti päätään tutkimuksen aikana. Eskapismilla tarkoitetaan 
pakoa hetkestä tai todellisuudesta. Kiireisen ja stressaavan elämäntavan vuoksi 
pako todellisuudesta koettiin tärkeäksi. Festivaaleilla koettiin mahdollisuus 
täyteen nauttimiseen ja rentoutumiseen arjen kiireiden keskellä. Kävijät tulevat 
nauttimaan festivaaleille vapaa-ajasta ja stressittömästä hetkestä, jossa voi 
unohtaa arjen haasteet.  

Suurimpana eroavaisuutena teorian ja empirian välillä voidaan huomata, 
että Palmerin (2010) mallin mukaan uusilla kokemuksilla on suurempi painoar-
vo asiakaskokemuksen muodostumisessa. Tulosten perusteella voidaan kuiten-
kin sanoa, että asiakaskokemus festivaaliympäristössä eroaa Palmerin (2010) 
teoriasta, sillä uudet negatiiviset kokemukset eivät heikennä asiakaskokemusta, 
mikäli aiemmat kokemukset ovat olleet loistavia.  

Teoreettiseen viitekehykseen peilaten voidaan todeta, että kaikki teoria-
kappaleessa näkyvät tasot, vaiheet ja tekijät asiakas- ja tapahtumakokemuksen 
muodostajina eivät ole merkityksellisiä, kun tarkastellaan festivaaliympäristöä. 
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Festivaalijärjestäjien tulisikin keskittyä merkityksellisten tasojen, vaiheiden ja 
tekijöiden tarkasteluun ja kehitykseen näillä osa-alueilla.  

5.2 Käytännön johtopäätökset ja kehitysideat  

Tässä luvussa käydään läpi tutkimuksesta esiin nousseita käytännön johtopää-
töksiä sekä kehitysideoita. Tutkimuksesta esiin nousseet positiivisen asiakasko-
kemuksen muodostajat ja tekijät eivät kaikki ole festivaalinjärjestäjän hallinnas-
sa. Esimerkiksi säähän tai festivaalikävijän vanhoihin sosiaalisiin suhteisiin fes-
tivaalinjärjestäjä ei pysty vaikuttamaan. Sosiaalinen ympäristö nousi koko tut-
kimuksen ajan esiin jokaisessa osa-alueessa. Erityisesti vanhat ystävät olivat 
tärkeä osa asiakaskokemusta, mutta uusia tuttavuuksia ei missään haastattelus-
sa suljettu pois. Festivaalijärjestäjillä olisikin oiva mahdollisuus järjestää tapah-
tumissaan aktiviteetteja, jotka mahdollistavat tutustumisen uusiin ihmisiin.  
 Esiintyjiä pidettiin myös tärkeässä roolissa asiakaskokemuksen kannalta. 
Perinteisten suomalaisten artistien lisäksi y-sukupolvi arvostaa ulkomaalaisia 
huippuartisteja sekä yllättäviä artistivalintoja. Hieman tuntemattomammat ja 
suosituimmista musiikkigenreistä poikkeavien artistien ei nähty vaikuttavan 
positiivisesti asiakaskokemukseen eikä niiden nähty olevan syy lähteä festivaa-
leille. Esiintyjien nähtiin jossain määrin vaikuttavan festivaalin valintaan, joten 
festivaalijärjestäjien tulisi kiinnittää huomiota artistivalintoja tehdessään perin-
teisten valintojen lisäksi johonkin yllätykselliseen ulkomaalaiseen huippuartis-
tiin.  

Ravintolapalveluiden tarjonta koettiin asiakaskokemukseen hieman vai-
kuttavana tekijänä y-sukupolven näkökulmasta. Monipuolinen ja tuore ruoka 
houkuttelevat y-sukupolvea enemmän kuin perinteiset grilliruuat. Sen sijaan 
juomavalikoimassa suositaan enemmän perinteistä ja edullista eikä esimerkiksi 
pienpanimotuotteet herättäneet mielenkiintoa festivaaliympäristössä. Anniske-
lu- ja ravintolapalveluihin toivottiin lisäksi enemmän toimivuutta eli esimerkik-
si anniskelupisteitä saisi olla enemmän, jotta jonoja ei pääsisi syntymään liikaa.  

Festivaalien oheisohjelmatarjontaa ei voida pitää merkittävänä tekijänä 
asiakaskokemukselle. Uutuudet, toiminnalliset ja ryhmiä aktivoivat oheisoh-
jelmat voitaisiin kuitenkin nähdä kiinnostavina. Esimerkiksi ryhmässä suoritet-
tavat pulmapelit nousivat haastatteluissa esiin mielenkiintoisena oheisohjelma 
mahdollisuutena. Perinteiset oheisohjelmat kuten benjit ja sumopainit koettiin 
kuluneina ja tylsinä eikä niillä koettu olevan positiivista merkitystä asiakasko-
kemukselle. Lisäksi lävistämöt ja tatuoinnit festivaaleilla koettiin jossain määrin 
epäeettisinä ja vastuuttomina.  

Festivaalien sosiaalisen median tilejä pidettiin y-sukupolven näkökulmas-
ta täysin tiedon etsinnän välineinä. Tutkimustulosten perusteella festivaalijär-
jestäjien tulisi fiilistelyyn keskittymisen sijaan tuottaa informatiivista ja selkeää 
sisältöä, jotta kysyntä ja tarjonta sometileillä kohtaisivat.  
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5.3 Tutkimuksen luotettavuus ja rajoitteet  

Vaikka monissa laadullisen tutkimuksen oppaissa on kehotettu hylkäämään 
reliabiliteetin ja validiteetin käsitteet (Tuomi ym. 2018), on tutkimuksen luotet-
tavuutta ja pätevyyttä silti äärimmäisen tärkeää käsitellä, vaikka näitä termejä 
ei haluttaisikaan käyttää (Hirsjärvi ym. 2007). Hirsjärven ym. (2007) kirjassa 
Tutki ja Kirjoita he avaavat kuitenkin reliabiliteetin ja validiteetin käsitteitä 
myös laadullisen tutkimuksen kohdalla. Reliabiliteetilla kuvataan tutkimuksen 
toistettavuutta ja johdonmukaisuutta. Validius taas kertoo, onko tutkimustu-
lokset sitä, mitä on tutkittu. (Hirsjärvi ym. 2007.) Laadullisessa tutkimuksessa 
tärkeimpänä luotettavuuden kriteerinä voidaan pitää tutkijaa itse, jolloin tut-
kimuksen luotettavuuden arviointiin tulee ottaa huomioon koko tutkimuspro-
sessi (Eskola ym. 1998). Hirsjärven ym. (2009) mukaan luotettavuutta voidaan 
parantaa sillä, että tutkija on selostanut eri vaiheiden selkeän ja tarkan toteut-
tamisen johdonmukaisesti. Suorien sitaattien liittäminen haastattelupätkistä 
lisää luotettavuutta, sillä silloin haastateltavien autenttiset mielipiteet saadaan 
kuuluviin. Tutkijan täytyy myös kertoa aineiston tuottamisen olosuhteet totuu-
denmukaisesti. Tutkimuksen luotettavuuden parantamiseksi tutkimus on suo-
ritettu johdonmukaisesti ja aineiston käsittely ja litterointi on suoritettu heti 
haastatteluiden jälkeen. 12 haastattelua suoritettiin Teams-sovelluksen välityk-
sellä ja kaksi puhelimitse. Kaikki haastattelut suoritettiin rauhallisessa tilassa 
ilman häiriötekijöitä, mikä parantaa haastatteluun keskittymistä ja näin ollen 
sen laatua. Haastatteluiden litteroinnin ja analysoinnin on suorittanut sama 
henkilö, mikä osaltaan parantaa tutkimuksen luotettavuutta, kun mahdollisuus 
tulkintaeroille ja väärinymmärryksille on pienempi.  

Tutkimuksen rajoittavana tekijänä voidaan pitää tutkimuksen kapeaa 
otoskokoa. Asiakaskokemuksen muodostuminen Y-sukupolven näkökulmasta 
ei sellaisenaan riitä yleistämään asiakaskokemuksen muodostumisesta festivaa-
liympäristössä vaan otannan pitäisi olla suurempi ja sisältää erilaiset demogra-
fiset tekijät omaavia henkilöitä. Tutkimukseen osallistuneet henkilöt ovat kaikki 
joko korkeakouluopiskelijoita tai suorittaneet korkeakouluopinnot, joten myös 
erilainen sosioekonominen tausta olisi voinut tuoda erilaisia tuloksia. Kuitenkin, 
kun tarkastellaan asiaa ainoastaan tämän sosioekonomisen luokan ja Y-
sukupolven näkökulmasta, voidaan todeta, että tutkimuksen aikana saavutet-
tiin saturaatio eli kyllääntymispiste. Kun aineisto saavuttaa saturaatiopisteen, 
uusien haastateltavien valinta ei tuo tutkimukselle enää uutta tietoa.  

5.4 Jatkotutkimusehdotukset 

Kaikki tutkimukseen osallistuneet henkilöt kuuluivat y-sukupolveen ja olisikin 
mielekästä toistaa tutkimus eri sukupolven henkilöillä. Tutkimus suoritettiin 
laadullisena, joten aiheesta suoritettava kvantitatiivinen eli määrällinen tutki-
mus voisi tuoda monipuolisempaa, tosin ei yhtä syvällistä, tietoa aiheesta. Mää-
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rällisen tutkimuksen avulla voitaisiin tutkia asiakaskokemuksen muodostumi-
seen vaikuttavien tekijöiden syy- ja seuraussuhteita. Vastuullisuus tapahtuma-
alalla nähdään tällä hetkellä hyvin trendikkäänä, joten asiakaskokemuksen 
muodostumiseen vaikuttavat vastuulliset tekijät voisi olla mielenkiintoinen tut-
kimuksen aihe. Tämän tutkimuksen haastateltavilla kokemukset festivaaleilta 
oli hyvin positiivisia, eikä negatiivisia kokemuksia löytynyt. Tutkimus, joka 
keskittyisi enemmän huomioimaan negatiivisia asioita, voisi nostaa esiin 
enemmän kehityskohteita. Tämä tutkimus keskittyi hyvin kokonaisvaltaiseen 
asiakaskokemukseen musiikkifestivaaleilla. Tutkimuksesta voi löytää monipuo-
lisesti kohteita myös tarkempaan tarkasteluun esimerkiksi miten sosiaalista 
mediaa ja nettisivuja hyödynnetään asiakaskokemuksen kehittämisessä tai mil-
lainen tapahtuman saavutettavuuden vaikutus on asiakaskokemukseen. Tut-
kimus toteutettiin kuluttajien näkökulmasta. Aihetta voisi olla mielenkiintoista 
tutkia myös festivaalien järjestäjien näkökulmasta: mitä tekijöitä he pitävät tär-
keimpinä asiakaskokemuksen muodostumisen kannalta ja millä toimenpiteillä 
he pyrkivät parantamaan asiakaskokemusta festivaaleilla?  
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LIITE  

 
Yleiset kysymykset:  
Ikä: 
Ammatti: 
Kuinka monta kertaa olet osallistunut festivaaleille viimeisen viiden vuoden 
aikana? 
 
Teema 1. Asiakaskokemuksen muodostuminen 
 

1.  Kuvaile mieleen jääneitä hetkiä jossain valitsemassasi festivaalissa 
2.  Millaisia positiivisia asioita sinulle on jäänyt mieleen festivaaleilla? 
3.  Entä negatiivisia? 
4.  Kuvaile hetkeä, kun ostat lipun festivaaleille.  

- millainen rooli ostotapahtumalla on asiakaskokemuksellesi? 
5.  Kuvaile festivaaleille saapumista.  

- millainen on hyvä kokemus? 
6.  Kuvaile itseäsi festivaaleilla.  

- mistä nautit festivaaleilla? 
7.  Millainen merkitys muilla ihmisillä on asiakaskokemuksen kannalta?  
8.  Millaisena pidät oheisohjelmien merkitystä festivaaleilla? 
9.  Millä tavoin seuraat festivaaleja somessa?  

- millainen merkitys sillä on sinulle? 
 
Teema 2. Asiakaskokemukseen vaikuttavat tekijät  
 

1.  Millaisia tekijöitä pidät tärkeänä asiakaskokemuksen kannalta? 
2.  Kuvaile, millainen vaikutus aiemmalla kokemuksella kyseisestä 

festivaalista on uuteen kokemukseen. 
3.  Millainen merkitys tapahtuman brändillä on kokemukseesi? 
4.  Jos vertailet festivaaleja keskenään, kuvaile, millaisia tekijöitä vertailet? 
5.  Kuvaile visuaalisuuden merkitystä kokemuksellesi festivaaleilla. 
6. Miten festivaalien henkilökunta vaikuttaa kokemukseesi? 
7.  Millaisena koet festivaalien ravintola- ja anniskelupalveluiden hintatason 

ja valikoiman? 
 

 
Teema 3. Tapahtumakokemus  
 

1.  Kuvaile onnistunutta festivaalikokemusta. 
2.  Millaisena koet festivaalin sijainnin ja tapahtumapaikan merkityksen? 
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3.  Mitkä tekijät takaavat sinulle onnistuneen festivaalikokemuksen?  
4.  Millaiset olosuhteet ovat optimaalisimmat hyvälle festivaalille?  
5.  Kuvaile odotukset ylittänyttä festivaalia 

 
 
Vapaa sana  
 
 
 


	1 JOHDANTO
	1.1 Tutkimuksen taustaa
	1.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset
	1.3 Festivaalit tapahtumana
	1.4 Tutkimuksen rakenne
	1.5 Keskeiset käsitteet

	2 asiakaskokemus
	2.1 Asiakaskokemus käsitteenä
	2.2 Asiakaskokemuksen muodostuminen
	2.2.1 Asiakaskokemuksen muodostumisen tasot
	2.2.2 Asiakaskokemuksen muodostumisen vaiheet

	2.3 Asiakaskokemukseen vaikuttavat tekijät
	2.4 Ydinkokemuksesta odotukset ylittävään kokemukseen
	2.5 Tapahtumakokemus
	2.5.1 Tapahtumakokemuksen muodostuminen
	2.5.2 Tapahtumakokemukseen vaikuttavat tekijät

	2.6 Teoreettisen viitekehyksen yhteenveto

	3 Metodologia
	3.1 Kvalitatiivinen tutkimus
	3.2 Teemahaastattelu
	3.3 Aineiston keruu
	3.4 Aineiston analyysi

	4 tutkimuksen Tulokset
	4.1 Asiakaskokemuksen muodostuminen festivaaliympäristössä
	4.1.1 Asiakaskokemuksen muodostumisen tasot
	4.1.2 Asiakaskokemuksen muodostumisen vaiheet

	4.2 Asiakaskokemukseen vaikuttavat tekijät festivaaleilla
	4.3 Tapahtumakokemuksen muodostuminen
	4.4 Tutkimustulosten yhteenveto

	5 Johtopäätökset ja arviointi
	5.1 Teoreettiset johtopäätökset
	5.2 Käytännön johtopäätökset ja kehitysideat
	5.3 Tutkimuksen luotettavuus ja rajoitteet
	5.4 Jatkotutkimusehdotukset

	Lähteet

