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Taustatietoja tutkimuksesta

Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Evento-lehden lukemista ja lukijoiden suhdetta lehteen sekä 
kerätä tietoa Evento-lehden mainonnan toimivuudesta ja tehosta. 

Tutkimusmenetelmä

Aineisto kerättiin monikanavaisesti kirjekyselyn ja web-kyselyn yhdistelmällä. Kysely oli vastaajilla 
viikon sisällä tutkimusnumeron (17.5.2018) ilmestymisestä. Otantalähteenä käytettiin Evento-lehden 
asiakasrekisteriä. Kirjekysely lähetettiin kaikkiaan 1000:lle tilaajalle/näytenumeron saajalle ja web-
kysely 3236:lle asiakkaalle, joille oli sähköpostiosoite. Kirjekyselyssä lähetettiin yksi ja web-kyselyssä 
kaksi muistutusta. Vastaajia motivoitiin kaikille palkintokortin täyttäneille toimitettavalla lehti-
palkinnolla. Kirjekyselyssä vastauksia palautui 79 kpl (vastausprosentti 8) ja web-kyselyssä 46 kpl 
(vastausprosentti 1,5), yhteensä 125 kpl.

Tutkimuksen eri vaiheiden (suunnittelu/tiedonkeruu/analysointi) laadunhallinta noudattaa SFS-ISO 
20252:2013 laatustandardia.
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Tutkimustulokset lyhyesti
§ Lähes kaikki vastaajat (97%) muistivat saaneensa Evento-lehden 3/2018. 

§ Vastaajista 18 prosenttia oli lukenut lehden kokonaan ja 87 prosenttia oli vähintään selaillut lehteä.

§ Joka toinen vastaaja (53%) oli lukenut kaikki Evento-lehden neljästä viimeksi ilmestyneestä numerosta. Evento-

lehden lukemiseen käytetään aikaa keskimäärin 45,8 minuuttia (2016: 34,5 min) ja lehteä lukee keskimäärin 2,5 

henkilöä (2016: 3,1 henkilöä). Vastaajat ovat olleet Evento-lehden lukijoita keskimäärin 3,6 vuotta (2016: 4,9 

vuotta). Joka neljäs lukija (27%) säilyttää Evento-lehden kaikki numerot.

§ Vastaajista 88 prosenttia on tyytyväinen Evento-lehden ulkoasuun. Kuvitukseen tyytyväisiä on 83 % ja sisältöön 

81 %  Hyvän kokonaisarvosanan lehdelle antaa 77 prosenttia lukijoista. Lehti saa kokonaisarvosanan 4,02 

(asteikko 1-5). Vuonna 2016 lehden kokonaisarvosana oli 3.85. Myönteisimmät arviot Evento-lehti saa 

lukijoiltaan sisällön ajankohtaisuudesta. Kokonaisuudessaan arviot Evento-lehdestä ovat parantuneet vuodesta 

2016. Myös lehden suositteluhalukkuusindeksi (NPS) (16,80) on parantunut vuodesta 2016 (-6,90).

§ Vastaajista 42 prosenttia seuraa Evento Offers -uutiskirjeitä, 20 prosenttia Eventon verkkosivuja ja 18 prosenttia 

Eventon Facebookia. Instagramissa Eventoa seuraa 1 prosentti vastanneista. 

§ Vastaajista 86 prosenttia seuraa Facebookia, 67 prosentti Youtubea, 67 prosenttia LinkedIn:ä, 65 prosenttia 

Instagramia ja 53 prosenttia Twitteriä. Sosiaalisen median käyttö on kasvanut  vuodesta 2016.

§ Eventoa on suosituin tietolähde viestintään, tapahtumiin, markkinointiin ja henkilöstöasioihin liittyvin 

aihealueiden seuraamisessa. Vastaajista 74 prosenttia seuraa näitä aihealueita Evento-lehdestä säännöllisesti ja 

joka kuudes (15 %) pitää Eventoa tärkeimpänä tietolähteenä.



EVENTO-LEHDEN LUKEMINEN
• Evento-lehden nro 3/2018 ilmestyi juuri. Kuinka tarkasti luit tämän Evento-lehden numeron?
• Jos ei lukenut Evento-lehden numeroa 3/2018: Oletko lukenut Evento-lehteä aiemmin?

• Jos luki lehden numeroa 3/2018: Luitko tämän Evento-lehden numeron paperisena vai sähköisessä muodossa?
• Kuinka kauan aikaa yleensä käytät tai arvioit käyttäväsi Evento-lehden lukemiseen, 

kun kaikki lukukerrat lasketaan yhteen?
• Kuinka moni henkilö kaiken kaikkiaan, itsesi mukaan lukien, yleensä lukee saamaasi Evento-lehteä?

• Mikä on suhteesi Evento-lehteen?
• Kuinka kauan olet ollut Evento-lehden lukija?

• Kuinka monta lehden neljästä (4) viimeksi ilmestyneestä numerosta olet lukenut tai selaillut? (=painotettu 
lukijapeitto)

• Miten yleensä säilytät Evento-lehteä?





























TYYTYVÄISYYS EVENTO-LEHTEEN
• Miten tyytyväinen olet Evento-lehteen seuraavien asioiden suhteen?

• Alla on joukko väittämiä Evento-lehdestä. Valitse jokaisen väittämän kohdalla, kuinka samaa tai eri mieltä 
olet väittämän kanssa.

• Kuinka hyvin seuraavat ominaisuudet mielestäsi sopivat Evento-lehdelle? Ympyröi mielipiteesi.
• Suosittelisitko tuttavallesi tai kollegallesi Eventoa? 

Arvioi asteikolla 0-10, jossa 10 = täysin varmasti suosittelisin, 0 = täysin varmasti en suosittelisi.





















Suosittelisitko tuttavallesi tai kollegallesi Eventoa? Arvio asteikolla 0-10, jossa 10=täysin 
varmasti suosittelisin, 0=täysin varmasti en suosittelisi. 

Perustelu arvosanalle 10=täysin varmasti suosittelisi

§ Antoisa, ajankohtainen ammattilehti
§ Asiallinen lehti
§ Evento on ammattilehti moniosaajille, siinä on hyödyllistä ajankohtaista tietoa ja hyviä vinkkejä
§ Hyvä lehti ja hyvä porukka tekemässä sitä. Hyvä Heli ja Nina!
§ Laadukas julkaisu, kiinnostavat artikkelit, vinkkejä joita voi hyödyntää omassa työssä
§ Laadukas lehti
§ Lehdestä saa hyviä vinkkejä ja ajankohtaista tietoa, myös uusista kohteista

Perustelu arvosanalle 9

§ Alalla työskentelevälle ja siitä kiinnostuneelle hyvin kohdistettua ja ajankohtaista sisältöä.
§ Alan ainoa lehti, jota luen. En edes tiedä muita samanlaisia. Printti säilytettävä ehdottomasti!
§ Alan hyvä lehti
§ ammatillisia aiheita ja kiinnostavia esittelyjä
§ Ammattilehti
§ Asiallinen tiedon jakaja ja uutiskanava
§ Hyvä ammattilehti
§ Hyvää tietoa ja ideoita arkeen.
§ Kannattaa tutustua lehteen
§ koska olen käynyt Evento matkoilla ja palaute hyvä
§ Lehdestä saa ajankohtaista ja mielenkiintoista tietoa ja paperilehteä voi lukea missä ja milloin vain
§ Lehti laajensi konkreettisesti käsitykseni tapahtuma-alasta. Aion tarkistaa esim. haastattelujen antamat nettisivut
§ Mielenkiintoisia juttuja. Itselle liian tyyris kotiin tilattavaksi.
§ Oman alan ykköslehti
§ Pitää ajan tasalla
§ Suosittelen kaikille alan ihmisille ehdottomasti
§ Suosittelen yhdistyksen naisille perusteellisesti lukemiseen
§ Tapahtuma-alalla toimiville hyödyllinen lehti
§ Tapahtumajärjestäjälle oivia ideoita
§ tasokas ja ajankohtainen
§ Tyylikäs ulkoasu ja sisältö nasevaa.



Suosittelisitko tuttavallesi tai kollegallesi Eventoa? Arvio asteikolla 0-10, jossa 10=täysin 
varmasti suosittelisin, 0=täysin varmasti en suosittelisi. 

Perustelu arvosanalle 8

§ Ajankohtaista asiaa tapahtumajärjestämiseen liittyen
§ Ajoittain mainoshenkinen eikä tietenkään kaikki asiat voi kiinnostaa kaikkia, mutta välillä hieman sekava
§ Artikkelit monelta eri toimintasektorilta. Nähdään alaa laajasti. Melko ajankohtainen.
§ Esittelee alan kulisseja ja uusia paikkoja tai vanhoja tuttuja hotelleja , uudella twistilllä hyvin
§ Hinta liian korkea .koska sisältö noin puolet mainoksia ja tuotesijoittelua.
§ Hyvä alan perusjulkaisu
§ Kallis lehti, ei ole niin hyvä, että siitä kannattaisi maksaa itse. Eri asia, jos yritykselle tulee
§ kiinnostavia artikkeleita, uutta tietoa
§ Kivoja juttuja, kannattaa ainakin selata läpi, voi löytyä hyödyllisiä vinkkejä
§ Messuihin ja työnkuvaan liittyviä artikkeleja
§ Opetan tapahtumien tuottamista, markkinointia jne. Toivoisin vähän siihen suuntaan jotain sisältöä
§ Paljon työhöni liittyvää lisäinformaatiota, myös muiden työhön liittyvää
§ Suosittelisin, koska vastaavia lehtiä ei juurikaan muita edes ilmesty Suomessa.
§ Tapahtuma-alalla työskentelevälle hyödyllinen lehti
§ Tapahtumajärjestäjälle oiva lehti

Perustelu arvosanalle 7

§ Laadukas, visuaalisesti miellyttävä, hyviä tapahtumia alan juttuja
§ Lehdessä on aina välillä kiinnostavia kirjoituksia tutuista henkilöistä, ja heidän toiminnastaan. Myös kansainväliset yhteydet kirjoituksissa kiinnostavat, sekä 

arkkitehtuuri, kulttuuri, taide ... Voin suositella kollegoilleni Evento -lehteä!
§ Moni lukee digiversioita, mutta suosittelen paperiversiota
§ Ollakseen hyödyllinen lukijan pitää melkein olla tapahtuma järjestämisen keskiössä. Aika vähän yleisesti mielenkiintoisia juttuja. moni artikkeleista tuntuu 

monesti enemmän mainoksilta.
§ Oulun alueen asioita vähän
§ Riippuu ammattiryhmästä. Lehti painottuu tapahtuma- ja tilaisuuksien järjestämiseen. Entinen SA-lehden anti on jäänyt sivuun. Omaan työhöni löydän 

mukavia vinkkejä ja johtaminen ja työhyvinvointiakin on nostettu esiin. Silti aallonharjalla ja edelläkävijänä oleminen vaatii enemmän kuin kauniita 
mainoksia ja puffeja. Ja lupaus, joka lehtien yhteensulautumisen aikana annettiin ei valitettavasti ole toteutunut. Sihteerityö ja ammatti on suurimmassa 
murroksessa vuosikymmeniin, en ihmettele, jos Evento ei enää sitä ammattiryhmää palvele. Helsinki ja eteläkeskeisyys näkyy sekin ehkä hieman liikaa.



Suosittelisitko tuttavallesi tai kollegallesi Eventoa? Arvio asteikolla 0-10, jossa 10=täysin 
varmasti suosittelisin, 0=täysin varmasti en suosittelisi. 

Perustelu arvosanalle 6

§ Ei ole minun tyylinen
§ Kelpo luettavaa monellekin ammattikunnalle
§ Luin näytenumeron, lehti ei ollut entuudestaan tuttu, eikä siitä ollut juurikaan hyötyä työssäni, tai yrityksellemme. Tuttavapiirissäni ei ole henkilöitä joiden 

olettaisin olevan kiinnostunut lehdestä

Perustelu arvosanalle 5

§ Evento ei ole enää sama kuin aikoinaan sihteeri&assistentti, ennen siinä oli oikeaa asiaakin, nyt se on mainoksia täynnä. Myyntiosastolla arvostavat sitä 
enemmän

§ kollegoitani ei Eventon käsittelemät aiheet kosketa
§ Lehdessä ei ole mitään tarpeeksi erikoista suositeltavaa. Siitä puuttuu se WAU- EFEKTI, miettikää tätä!
§ Lehti on ammattilukemistoa, tulee toimistolle, hyvää lukumäärä lounastauolle
§ Mielestäni artikkeleista ei saa sellaista tietoa, mikä hyödyntäisi minua työssäni
§ Riippuu siitä missä asuu ja mitä työtä tekee.
§ Siinä on muutamia hyviä artikkeleja, liikaa kuitenkin mainoskamaa



Suosittelisitko tuttavallesi tai kollegallesi Eventoa? Arvio asteikolla 0-10, jossa 10=täysin 
varmasti suosittelisin, 0=täysin varmasti en suosittelisi. 

Perustelu arvosanalle 4

§ ei mainintoja

Perustelu arvosanalle 3

§ Vähän tylsä ja kallis

Perustelu arvosanalle 2

§ En koe lehteä hyödylliseksi
§ Lehti on parantunut vuosien varrella, mutta se on edelleen pinnallinen, suuri osa lehdestä on turhaa mainosta

Perustelu arvosanalle 1

§ Ei mainintoja

Perustelut arvosanalle 0

§ En kuulu lehden kohderyhmään



SÄHKÖISTEN PALVELUJEN KÄYTTÖ
• Missä seuraavissa kanavissa seuraat Evento-lehteä?

• Mikä seuraa Evento-lehden verkkosivuja: Millaisen arvosanan antaisit Evento-lehden verkkosivuille asteikolla 1-5, 

jossa 5=erittäin hyvä ja 1=erittäin huono?

• Mikäli seuraa Evento-lehden Facebook-sivuja: Millaista palautetta haluaisit antaa Eventon Facebook -sivusta?

• Mikäli seuraa Evento Offers uutiskirjeitä: Millaisen arvosanan antaisit Evento Offers uutiskirjeille asteikolla 1-5, jossa 

5 = erittäin hyvä ja 1 = erittäin huono?

• Mikäli seuraa Evento Offers uutiskirjeitä: Millaista palautetta haluaisit antaa Eventon Offers -uutiskirjeistä?

• Mitä sosiaalisen median yhteisöjä käytät tai seuraat?













KANAVAT, JOISTA SEURAA VIESTINTÄÄN, 
TAPAHTUMIIN, MARKKINOINTIIN JA 

HENKILÖSTÖASIOIHIN LIITTYVIÄ AIHEITA
• Mistä seuraavista lehdistä ja kanavista seuraat säännöllisesti viestintään, 

tapahtumiin, markkinointiin ja henkilöstöasioihin liittyviä aiheita? 
• Entä mikä näistä on itsellesi tärkein tietolähde?







AVOIN PALAUTE EVENTO-LEHDELLE
• Olisiko vielä joitain uusia aiheita ja teemoja, mitä toivoisit käsiteltävän Evento-lehdessä tai aiheita ja teemoja, 

joita haluaisit käsiteltävän nykyistä enemmän?
• Halusitko antaa vielä jotain muuta palautetta, risuja ja ruusuja Eventon tekijöille? 



Olisiko vielä joitain uusia aiheita ja teemoja, mitä toivoisit käsiteltävän Evento-lehdessä 
tai aiheita ja teemoja, joita haluaisit käsiteltävän nykyistä enemmän?
§ asiakaskokemus ja asiakaskokemuksen johtaminen, innovaatiot, innovointi
§ Assistentin arkipäivää, verkostoja, työssä jaksamista
§ Ehkäpä pitäisi aiheita ja juttuja tehdä muualtakin Suomesta.
§ Enemmän henkilöstöhallintoa, vähemmän hömppää!
§ eri ammatteja, aikuiskoulutusta
§ Erilaisten työpaikkojen hr-asioiden, tapahtumien, viestinnän, markkinoinnin hoidosta. Rekrytointiin liittyviä juttuja
§ Evento keskittyy tapahtumiin, myös kokoukset ovat osa tapahtumakenttää ja tämä ei saa riittävästi huomiota lehdessä.
§ Evento kilpailu hieman vähemmälle
§ Haluaisin, että saavutettavia ja esteettömiä juhla/tapahtumatiloja esiteltäisiin, esim. liikunta- ja aistivammaesteettömät paikat ovat tätä päivää, mutta niitä ei 

kovinkaan paljon mainosteta missään.
§ Ilmailuaiheiset tapahtumat
§ Itse tapahtumatuottaja-opiskelijana janoan uusia työpaikkaideoita.
§ Itseohjautuvuus tiimeissä ja johtamistyössä, yrityskansalaisuus, identiteetin merkitysyksilö- ja yhteisötasolla
§ Julkishallinnon onnistuneet muutoshankkeet, palvelumuotoilu
§ kansainvälisiä trendejä ja uutuuksia
§ Kansainvälisten henkilöiden menestystarinoita maailmalla (erityisesti suomalaisten työskentelystä ja asumisesta ulkomailla, eri puolilla Eurooppaa). Arkkitehtuuria, 

kulttuuritapahtumia, taidetta, musiikkia, välimerellistä herkuttelua, historiaa, matkailua, muotia sopivassa määrin. Messutapahtumia ja näyttelyitä Euroopan 
mittakaavassa.

§ Kokous-, kongressi- ja tapahtuma-alalla tapahtuu muuallakin kuin pääkaupunkiseudulla. Älkää olko niin Helsinki keskeisiä
§ Laajempi kirjo tapahtuma mukaan: eri urheilu yms. tapahtumat
§ Messutapahtumien kehitys. Tapahtumaliiketoiminnankehitys Suomessa ja maailmalla
§ Myös enemmän Etelä-Pohjanmaa/Pohjanmaa ja Pirkanmaan seutua koskevia juttuja
§ Osa mainoksista menée ohi Helsinki keskeisyyden takia, itse toimisi Lounais-Suomessa
§ Palsta joka keskittyisi ammatilliseen kehittymiseen esim. Asiakkaan vinkit sujuvaan yhteistyöhön, mitä pitää ottaa huomioon tapahtuman ennakkomarkkinoinnissa jne.
§ ruoka, ruokajuomat
§ Ruokapaikkojen arvosteluja (vrt. Kauppalehti Optio) Kokouspaikkojen vertailuja (saavutettavuus, kokouspalvelut, hinta)
§ Sihteeri-assistentti jutut hävisivät lehdestä kokonaan jossain vaiheessa, niitä lisää
§ Tapahtumien suunnittelua, myös epäonnistumisia sekä oikeiden kustannusten kanssa
§ teatterien ohjelmapalvelut ja tarjoilut ulkoilupäivien ohjelmat kuljetukset ja hinnat tekniikan alan nähtävyydet
§ Teatteritekijöiden osallistumisesta tapahtumatuotantoon ja tilaisuuksiin
§ Teknologian skype-palaverit/esitykset, whats App, FB->tapahtumien yhteydessä
§ Toivoisin enemmän asiaa sihteeri-assistenttityöstä  - muutoksista, yhdessä tekemisestä, tiedon jakamisesta, Robotiikasta, digistä, tulevaisuusnäkymistä ja uuden ajan 

johtamisesta, työparityöskentelystä, tiimityöskentelystä.
§ Toivoisin lehteen enemmän laadukasta journalistista sisältöä. Viime lehdessä ollut mielenkiintoisia artikkeleita, niitä lisää
§ Vegaaniruokia ja trendejä, psykologista hyvinvointia.
§ Voisi olla enemmän juttuja tietyistä tapahtumista esim. Urheilutapahtumista kaipaisi lisää
§ yksityisyrittäjyyttä ja palveluja



Halusitko antaa vielä jotain muuta palautetta, risuja ja ruusuja Eventon tekijöille? 
Ruusut Eventon tekijöille

§ Ajankohtainen, jäissä kiinni, kattavia juttuja, kiitos että jaksatte paperisena julkaista
§ henkilöhaastattelut ovat mielenkiintoisia
§ Hieno ulkoasu, trendikäs lehti
§ Hyvät kuvat ja laadukas taitto
§ Jatkakaa samaan malliin
§ keep on going!
§ Kiinnostava yllätys ollut koko lehti.
§ Kiinnostavia artikkeleita kokouspaikoista, tapahtumista, johtamisesta ja työhyvinvoinnista. Mukavaa, että Jyväskylä, Tampere ja Lahti olivat viimeisessä lehdessä 

näkyvillä.
§ Kiitokset hyvästä lehdestä
§ Kiitos kiinnostavista henkilöhaastatteluista, ja konkreettisista töihin liittyvistä artikkeleista, sekä uusista rakennuksista ja yhtiöistä kertovista teksteistä.
§ Kiitos lehdestä ihan yleensä
§ Kiitos värikkäästä ja hyvännäköisestä lehdestä
§ Kiitos, hieno lehti, arvostan paperiversiota ja lehti menee yrityksessämme kiertoon
§ Kivoja työntekijöitä!
§ Kongressimessut oli asiallinen
§ Kuva tapahtuma-alasta laajeni kertaheitolla. Hyviä haastatteluja
§ Laadukas lehti
§ Laadukas, hyvin kuvitettu lehti
§ laadukasta luettavaa, selkeä ulkoasu
§ Mielenkiintoisia henkilökuvia
§ Monipuolinen lehti, jota aina odottaa!
§ Monipuolinen valikoima kokous- ja tapahtumapaikoista.
§ monipuolisesti sisältöä, laadukas mainoksista huolimatta
§ Mukavia ovat olleet Evento-lehden lukijatilaisuudet/matkat. Toivottavasti järjestetty jatkossakin
§ Ote hyvä!
§ Parantunut selkeästi muutaman vuoden takaisesta
§ Tarvitaanko esimiehiä enää - ehdottomasti lehden paras juttu
§ tasokas ulkoisestikin
§ Viime numerossa oli paljon hyviä artikkeleista!
§ Värikäs, mielenkiintoinen lehti.



Halusitko antaa vielä jotain muuta palautetta, risuja ja ruusuja Eventon tekijöille? 
Risut Eventon tekijöille

§ Aika paljon mainoksia, mutta ymmärrän ja saahan niistä tietoa
§ Aina voi parantaa. Tehkää enemmän juttuja pienistä onnistujista!
§ Btob- mainokset lehden lopussa ovat niin turhia. En koskaan selaa niitä.
§ Ei suoranaisesti tekijöille, mutta lehti haisee pahalle kun sen tuoreeltaan saa käteensä. Painopaperi tai -muste lienee syy, ei houkuttele lukemaan. Huonekaverikin 

ihmetteli pahan hajun lähdettä...
§ hyvin vähän retkiehdotuksia kotimaan päivämatkoille
§ Kokous- ja tapahtumapalvelujen keskittyminen pääkaupunkiseudulle on vähän yksipuolista.
§ Lehden sivunumeroiden seurattavia voisi olla parempi
§ Lehdessä liikaa mainoksia ja ökytapahtumia..
§ Lehdessä on nykyään liian prameita ja siloteltuja juttuja, jotenkin tyhjänpäiväisiä
§ Lehdessä todella paljon mainoksia, nyt sen tajusi, kun kävi numeron sillä silmällä läpi.
§ liikaa mainoksia
§ Liikaa mainoksia, keskittyy tapahtumien järjestämiseen ja markkinointiin
§ Liikaa mainoksia. Jutuiksi piilotetut mainokset ärsyttävät. Varsin vanhanaikainen tapa tehdä tutkimus -> nettipohjainen olisi kätevämpi
§ Liikaa vain mainoksia
§ Lisää kilpailuja
§ Lukijatapahtumia ja -matkoja liian vähän
§ Mainoksia aivan liikaa
§ Miksi ihmeessä paperinen kysely??? Uskoisin että vastaus % olisi korkeampi, jos ei tarvitsisi kiikuttaa vielä laatikkoon
§ Olen ilmoittanut etten toivo saavani lehteä enää, koska sitä ei tule luettua, silti lehti tulee
§ Olisi kiva, jos lehdessä otettaisiin paremmin huomioon erilaiset erityisryhmät ja kansalaisjärjestöt&yhdistykset. ei noin yritys painotteista
§ Pettymys, suppea koko suomen osalta, ja toimiala on suppea.
§ Ymmärrän että mainoksia pitää olla, mutta niitä on sisällön kustannuksella nyt liikaa. Tai sitten lehdestä pitää tehdä "tuhdimpi", että kaikki mahtuvat mukaan.



EVENTO-LEHDEN KEHITTÄMINEN



Lukijoiden mielipiteitä Evento-lehdestä tutkittiin viisiportaisella asteikolla 1-5, jossa 1=täysin eri mieltä ja 5=täysin samaa 
mieltä.  Osatekijöiden tärkeyttä on tutkittu korrelaatioanalyysilla, jonka avulla selviää kuinka suuri vaikutus kullakin osa-
alueella on koettuun kokonaistyytyväisyyteen (”Miten tyytyväinen olet Evento-lehteen kokonaisuudessaan?”)

Analyysin perusteella voidaan määritellä lehden vahvuudet ja kehittämiskohteet. Eri väittämät on luokiteltu taulukoihin alla 
olevien kriteerien mukaisesti:

ENSISIJAISET KEHITTÄMISKOHTEET VAHVUUDET

osatekijä vaikuttaa kokonaistyytyväisyyteen 

keskimääräistä enemmän ja osatekijään ollaan 

keskimääräistä tyytymättömämpiä

näihin tekijöihin panostaminen parantaisi eninten 

tyytyväisyyttä

osatekijä vaikuttaa lehden kokonaistyytyväisyyteen 

keskimääräistä enemmän ja osatekijään ollaan 

keskimääräistä tyytyväisempiä 

näissä asioissa olemme hyviä -

myös lukijoiden mielestä

TOISSIJAISET KEHITTÄMISKOHTEET RESURSSITEKIJÄT

osatekijä vaikuttaa lehden kokonaistyytyväisyyteen 

keskimääräistä vähemmän ja osatekijään ollaan 

keskimääräistä  tyytymättömämpiä

näitä voisi kehittää -

ei kuitenkaan prioriteettijärjestyksessä

ensimmäisenä 

osatekijä vaikuttaa lehden kokonaistyytyväisyyteen 

keskimääräistä vähemmän ja  osatekijään ollaan 

keskimääräistä tyytyväisempiä

asiat hyvin näin -
kannattaa jatkaa kuten nytkin

HUOM! nämä ovat usein ns. välttämättömyystekijöitä, 

joihin lukijasuhde perustuu



ENSISIJAISET KEHITTÄMISKOHTEET VAHVUUDET

§ Hyödynnän lehdestä saamiani ideoita työssä § Lehden sisältö on ajankohtainen.
§ Lehdessä on kiinnostavia, omaa ammattia 

käsitteleviä juttuja.
§ Lehden artikkelit ovat mielenkiintoisia.
§ Lehti on sisällöltään monipuolinen.

TOISSIJAISET KEHITTÄMISKOHTEET RESURSSITEKIJÄT

§ Lehdestä olevista ilmoituksista saa hyödyllistä 
tietoa.

§ Lehdessä olevat ilmoitukset esittelevät sellaisia 
tuotteita tai palveluja, joista olen kiinnostunut.

§ Lehdessä käsitellään sellaisia asioita, joita ei voi 
lukea muualta.

§ Lehti seuraa hyvin alan kehitystä

Evento-lehden kehittäminen


