Vierailu konsertissa ylittää kävijöiden odotukset
Suomen Sinfoniaorkesterit ry toteutti syys-marraskuussa 2018 kävijätutkimuksen
mitatakseen konserteissa kävijöiden tyytyväisyyttä ja toiveita. Tutkimukseen
vastasi yhteensä 2324 kävijää 22 eri orkesterin alueelta. Tutkimuksen
toteutuksesta vastasi Innolink.

Tyytyväisyys

97 %
93 %

vastaajista oli
kokonaisuudessaan erittäin tai
melko tyytyväisiä konserttiin
(2015: 97 %).

96 %

vastaajista on jo suositellut tai
suosittelisi lämpimästi omien
kokemustensa perusteella
kyseistä orkesterin konserttia
muille (2015: 96 %).

vastaajista aikoo käydä saman
orkesterin konserteissa
jatkossakin (2015: 93 %).

Vierailun syy ja liput

59 %
70 %
80 %

Tiedonsaanti

muulta paikkakunnalta tulleista
tuli nimenomaan konsertin
takia (2015: 56 %).

64 %

vastaajista koki olevansa
kyseisen orkesterin
vakioasiakkaita (2015: 67
%). vastaajista 35 %:lla on
kausikortti kyseisen orkesterin
konsertteihin (2015: 35 %).

44 %
37 %

vastaajista osti lipun itse (2015:
78 %). Suurin osa (49 %) itse
lippunsa ostaneista koki lipun
hinnan sopivaksi. 41 % itse lipun
ostaneista piti lippua taas
edullisena tai melko edullisena.

Miten kuvailet itseäsi
konserttimusiikin kuluttajana?

vastaajista koki, ettei aiemmat
orkesterista kirjoitetut
konserttiarvostelut vaikuttaneet
heidän päätökseensä tulla
konserttiin. 36 % vastaajista
aiemmat arvostelut vaikuttivat
positiivisesti.
sai tiedon konsertistaan, jossa
kävi, orkesterin esitteestä (2015:
43 %).
tekee päätöksen konserttiin
lähtemisestä heti, kun
kausiesite on julkistettu. 18 %
tekee päätöksen kun esitys on
julkistettu.

Konserttielämys
Vastaajat kokivat kokonaisuudessaan
konsertin ylittäneen selvästi heidän
asettamansa ennakko-odotuksensa.
Konserttiin innoitti lähtemään suurimmalla
osalla vastaajista kokonaiselämys (47 %) tai
oma aiempi osallistuminen (43 %). Monia
vastaajia kiinnosti myös erityisesti juuri
kyseinen orkesteri (39 %).

Tutkimuksen avointen kysymysten vastaukset on tiivistetty ns. sanapilveksi.
Sanapilvi on samaan aikaan sekä visuaalinen että kvantitatiivinen esitystapa,
joka havainnollistaa avointen vastausten keskeisen sisällön. Mitä
kookkaampana sana tai vastaus esitettyyn kysymykseen näyttäytyy, sitä
useammin kyseinen sana on esiintynyt vastauksissa.

Itse innostava konserttielämys koettiin
muodostuvan erityisesti esityksen laadusta,
rentoutumisesta/arjesta irtaantumisesta ja
innostavasta/myönteisestä kokemuksesta.

Oheispalvelut ja saavutettavuus
Vastaajat kokivat oheispalveluiden kokonaisuudessaan onnistuneen hyvin. Kehittämisen varaa
koettiin kuitenkin olevan esim. pysäköinnissä.
Konserttipaikat koettiin pääosin hyvin saavutettaviksi (6,2/7) ja esteettömiksi (5,8/7).
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Asteikko: 1 = erittäin huonosti … 7 = erittäin hyvin

Kiitos!
"Kiitos kaikille vastanneille palautteesta. Hienoa
huomata, että kävijät nauttivat konserteista. Antamanne
palaute on erittäin tärkeää orkestereiden toiminnan
kehittämisessä, sillä haluamme tarjota unohtumattomia
elämyksiä ja rentouttavia hetkiä jatkossakin. Konserttiin
lähtemisestä päätetään usein tavattoman aikaisin ja
konsertti on usein myös syy lähteä matkalle. Eniten
hämmästyttää se, miten sitkeästi painettu esite pitää
pintansa kyselyyn vastanneiden ensisijaisena
tiedonlähteenä. Sosiaalinen media on nyt kuitenkin jo
nousussa, ja siellä selkeimmin Facebook. Kysyimme
mielipidettä myös niiltä, jotka eivät ole viimeisen vuoden
aikana käyneet konserteissa. Heistäkin yli puolet on
tulevaisuudessa varmasti tai mahdollisesti kiinnostunut
käymään konsertissa. Tämä kohderyhmä toivoo
nimenomaan saavansa tietoa sosiaalisen median
kautta.”
Helena Värri
Toiminnanjohtaja
Suomen Sinfoniaorkesterit ry

