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Marketing should be part of the company’s strategy and the customer should be at the 
basis of company’s strategy. A company should create value for its customers. Digitali-
zation has changed the behavior of consumers and it reflects on businesses’ marketing. 
With digital and social media marketing, the company builds brand awareness and attracts 
buyers.  
 
This thesis has been made for an escape room company ElämysTeeri Inc. The company’s 
challenge is that they have no marketing strategy. The aim of this thesis is to create a 
marketing strategy for ElämysTeeri and to study and develop the marketing tools for the 
company. In addition, I studied digital marketing and the company’s customer reviews 
on social media. The research was conducted using both qualitative and quantitative re-
search methods. The research methods used were survey, content analysis and observa-
tion. In addition, the company’s CEO was interviewed by email. 
 
Based on the results of the survey, the most popular websites are Facebook, Instagram 
and Google. ElämysTeeri has come to known to the survey respondents via Facebook, 
friend or Google. Customers want information beforehand about the company’s service, 
such as basic information on price and location, as well as the theme and story of the 
escape room. Customers also want to know to whom the escape room is suitable for, and 
additional information about guidelines for the escape room, customer reviews and type 
of the game. ElämysTeeri succeeds to create emotional experience for the customers. The 
company’s customers mentioned in their reviews for example the interior of the room, 
the excitement and good customer service. 
 
Based on the research, I made a marketing strategy for the company. The suggestions for 
further development for ElämysTeeri have considered social media trends in 2019. Face-
book, Instagram and Google were selected as marketing channels. The suggestions also 
include tracking marketing results. 

Key words: digital marketing, social media marketing, marketing strategy 
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1 JOHDANTO 

 

 

1.1 Taustatekijät ja tutkimusongelmat 

 

Pakohuone on joukkuepeli, jossa joukkueen koko vaihtelee yleensä 2–6 hengen välillä. 

Joihinkin pakohuoneisiin voi mennä isommallakin ryhmällä. Pakohuoneen idea on yrittää 

päästä lukitusta huoneesta ulos ratkomalla pulmia, etsimällä avaimia ja päättelemällä oi-

keita ratkaisuja. Huoneista on pystyttävä pakenemaan tietyn ajan kuluessa. Yleensä aikaa 

pakenemiseen on 60 minuuttia, mutta tarjolla on niin lyhyempiä kuin pitempiäkin pako-

huonepelejä. Pakohuone on pelaajille kertaluontoinen. Kun pakohuone on pelattu, pelaaja 

tietää kyseisen pakohuoneen pulmien ratkaisut. (Kortesuo 2018, 10.)  

 

Pakohuoneen lisäksi puhutaan pakopelistä, joka ei välttämättä sijoitu huoneeseen. Tar-

jolla on kaupunki- ja ulkoilmapelejä, pakoautoja ja pakoasuntovaunuja. Lisäksi jotkin 

yritykset tarjoavat siirrettäviä pakopelejä, joita asiakas voi tilata esimerkiksi kotiinsa tai 

toimistolleen. Pakopelejä on tarjolla myös sovelluksina puhelimiin, ja lautapeleinä. (Kor-

tesuo 2018, 10, 14, 19.) 

 

Teen opinnäytetyöni pakohuoneyritys ElämysTeeri Oy:lle. Kyseessä on pieni yritys, jolla 

on tällä hetkellä yksi pakohuone Tampereen keskustassa. Yrityksen haasteena on, ettei 

yrityksellä ole tällä hetkellä markkinointisuunnitelmaa, joten tämä tutkimus tulee todelli-

seen tarpeeseen. Työni päätavoitteena onkin tehdä yritykselle markkinointistrategia. En-

simmäinen alatavoitteeni on tutkia ja kehittää ElämysTeeri-yrityksen pakopelipalvelujen 

markkinointi- ja myyntikeinoja. Toinen alatavoitteeni on tutkia digitaalisen markkinoin-

tiviestinnän osia tutustumalla aihealueen kirjallisuuteen ja aiheesta tehtyihin tutkimuk-

siin. Kolmantena alatavoitteena on analysoida asiakkaiden sosiaalisen median arvoste-

luja. Arvosteluiden avulla tunnistetaan ne elementit mitkä jäivät asiakkaiden mieleen 

käynnistään ElämysTeerin pakohuoneessa, näitä elementtejä voidaan tuoda esille myös 

markkinoinnissa. 

 

Tutkimuskysymykseni ovatkin, millaisia markkinointikanavia ElämysTeeri-yrityksen 

asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat seuraavat? Mistä osista yrityksen digitaalinen mark-

kinointi koostuu? Millaiset asiat korostuvat ElämysTeerin asiakkaiden sosiaaliseen me-

diaan kirjoittamissa arvosteluissa?  
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1.2 Tutkimusmenetelmät  

 

Tämä tutkimus on tehty sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä käyt-

täen. Menetelminä käytän kyselyä, sisällönanalyysia ja havainnointia. Sosiaalisen median 

kanavista olen valinnut havainnoinnin kohteeksi ElämysTeerin Facebook- ja TripAdvi-

sor-arvostelut. Yritysesittelyä varten käytin aineistonkeruumenetelmänä sähköpostihaas-

tattelua, jonka lähetin yrityksen toimitusjohtajalle Satu Tähkäaholle. 

 

Laadullisen tutkimuksen tyypillisimmät aineiston keruumenetelmät ovat haastattelu, ky-

sely, havainnointi ja erilaisista dokumenteista koottu tieto. Näitä menetelmiä voidaan 

käyttää rinnakkain tai eri tavoin yhdisteltynä tutkimusongelman tai resurssien mukaan. 

Laadullisen aineistonkeruumenetelmiä voidaan myös käyttää määrällisen tutkimuksen ai-

neiston keruussa. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 62.) 

 

Pelkistettynä laadullinen aineisto tarkoittaa tekstimuodossa olevaa aineistoa. Se voi olla 

tutkijalta synnyttämää tai tutkijasta riippumatta olevaa tekstiä, esimerkiksi erimuotoiset 

haastattelut ja havainnot. Aineistona voi käyttää yleisönosastokirjoituksia, elokuvia tai 

mainoksia, tms. Tutkimussuunnitelma parhaimmillaan elää laadullisen tutkimuksen ede-

tessä. (Eskola & Suoranta 1998, 12.) Laadullinen tutkimus voi sisältää kvantitatiivisia 

osien tarkasteluja. Erillinen lomakeaineisto voidaan kirjata taulukkomuotoon. Täten se-

littämisen vaiheessa voidaan johtolankoina myös kvantitatiivisen analyysin tuloksia. 

(Alasuutari 2011, 40–41.) 

 

 

1.3 Tutkimusprosessi, rakenne ja hyödyt 

 

Idea yhteistyöstä syntyi heinäkuussa 2018 kun kävin ystävien kanssa pelaamassa Elämys-

Teerin pakohuoneen. Pelin jälkeen jäimme juttelemaan yrittäjien kanssa ja ehdotin yh-

teistyötä. Aihe syntyi tarpeesta, esitin elokuussa ohjaajalleni Vesa Heikkiselle aiheen ja 

aloin työstämään tutkimussuunnitelmaa.  

 

Pääasiassa tutustuin ja kirjoitin opinnäytetyön teoriaa syyskuusta joulukuuhun, mutta 

työstin teoriaa vielä tammi-maaliskuussakin opinnäytetyöohjaajani Vesa Heikkisen pa-

lautteiden perusteella. Syyskuussa suunnittelimme yhdessä yrityksen kanssa kysymyksiä 

kyselytutkimukseen, marraskuun alussa suoritin kyselylomakkeen testauksen tutuilla. 
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Suoritin lopullisen kyselyn 14.-20.11.2018. Kyselystä saatua dataa käsittelin ja analysoin 

marraskuusta 2018 tammikuuhun 2019. Havainnoinnin suoritin 6.2.2019. Analysoin ha-

vainnoinnin tuloksia ja kirjoitin pohdinnat helmikuun aikana. Alla kuvio selventämään 

tutkimuksen aikajanaa (kuvio 1). Kuvion ylhäällä kulkee aikajana, ja se alkaa kuvasta, 

joka on otettu minusta ja ystävistäni pakohuoneen pelaamisen jälkeen ElämysTeerin pa-

kohuoneessa. 

 

 
KUVIO 1. Tutkimuksen kulku  

 

Opinnäytetyö etenee seuraavaksi yritysesittelyyn ja sen jälkeen esittelen viitekehyksen 

digitaalisesta markkinoinnista ja asiakaskokemuksesta. Tutkimusosassa esittelen tutki-

muksen kulun ja tutkimusmenetelmät. Sen jälkeen analysoin ja tulkitsen tutkimusaineis-

ton. Lopuksi pohdin tuloksia suhteessa teoriaan ja esitän suositukseni yritykselle. Yritys 

hyötyy työstäni, koska heillä ei ole tällä hetkellä markkinointisuunnitelmaa ja -strategiaa 

eikä resursseja itse tehdä sitä.  

Heinäkuu   Elokuu   Syyskuu   Lokakuu   Marraskuu   Joulukuu   Tammikuu   Helmikuu   Maaliskuu 

2018        2019 

 

  

   

Teoria 

Tutkimus-
suunnitelma 

Kysely 

Kysely-
aineiston 

analysointi Kyselylomakkeen 
luonti ja testaus 

Havainnointi 

Tulokset 

Pohdinnat 
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2 ElämysTeeri Oy 

 

 

2.1 Yrityksen liikeidea ja päätoiminnot 

 

Haastattelin yritysesittelyä varten sähköpostitse yrityksen toimitusjohtaja Satu Tähkä-

ahoa. ElämysTeeri on pakopeleistä innostuneen avioparin perustama yritys, yrityksessä 

ei tällä hetkellä ole muita työntekijöitä. Yritys on perustettu vuonna 2017, ja toiminta 

alkoi keväällä 2018. Yrityksen toimipiste sijaitsee Tampereen keskustassa. Yrityksen toi-

minta-ajatus lähtee asiakkaan tarpeesta kokea elämyksiä yhdessä lähipiirin tai työkave-

reiden kanssa. Pakohuone-elämys tarjoaa hetken, jossa voi paeta arkipäivän huolia ja as-

kareita, ja kokea onnistumisen riemua. (ElämysTeeri 2018a; Tähkäaho 2019.) 

 

ElämysTeerin tavoitteena on saavuttaa ensimmäisenä toimintavuotenaan 15 % markki-

naosuus. Jatkossa yritys tavoittelee 25 % markkinaosuutta. Markkina-asematavoitteena 

on saavuttaa pysyvä jalansija Tampereen pakohuoneyritysten joukosta ja kehittyä Suo-

men parhaaksi pakohuone-elämyksiä tarjoavasi yritykseksi. Yritys pyrkii herättämään 

myös niiden asiakkaiden kiinnostus, jotka eivät ole koskaan ennen pelanneet pakohuone-

pelejä. Asiakkaalle pyritään saamaan niin kokonaisvaltainen elämys, että hän muistaa sen 

myös silloin, kun on käynyt jo monissa muissa kilpailevissa pakohuoneissa. Lisäksi yri-

tyksen tavoite on olla parissa vuodessa omavarainen ja kyetä tuottamaan ainakin kahden 

ihmisen vuosittainen toimeentulo. Tuoton tulee kattaa myös uusien huoneiden suunnittelu 

ja toteutus, sekä teknologian kehittyessä uusien laitteiden hankinta. (Tähkäaho 2019.) 

 

ElämysTeeri on asettanut laatutavoitteet korkealle, sillä huolella viimeistelty visuaalinen 

kokemus on yksi tärkeimmistä kilpailuvalteista. Pelin juoneen ja tehtäviin panostetaan 

niin, että ne vastaavat laadullisesi pelikokemuksen muuhun sisältöön. Pakohuonetta ja 

sen osia huolletaan tarvittavan usein, jotta jokaiselle asiakkaalle tulee olo, että huone on 

rakennettu juuri häntä varten ja että siitä pidetään hyvää huolta. Tulevaisuuden suunnitel-

missa on kehittää palveluita edelleen, esimerkiksi lisätä tarjontaan siirrettävä pakopeli, 

jonka voi tilata erilaisiin juhliin. (Tähkäaho 2019.) 
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Kuva 1. ElämysTeerin logo (Tähkäaho 2019) 

 

ElämysTeerillä on tällä hetkellä yksi pakopelihuone, jota pelataan yleensä 2–5 hengen 

ryhmissä. Kyseinen pakohuone on nimeltään Marien muotokuvat, ja sen on tarkoitettu 

aikuisille. Yrityksen tavoitteena on avata kaksi uutta pakohuonetta vuoden 2019 loppuun 

mennessä, toinen huoneista on lapsiystävällinen. Toiminta painottuu viikonloppuihin, ar-

kipäivisin on rauhallisempaa. ElämysTeerillä on pakohuoneen lisäksi katseluhuone, jossa 

asiakkaan on mahdollista kokea pelaamansa pakohuone uudelleen. Katseluhuoneessa ei 

näe tallennetta omasta pelistä, vaan siellä voi seurata suorana lähetyksenä asiakkaalle tu-

tun ryhmän pelaamista. Katseluhuoneessa näkee ja kuulee ison television ja kaiuttimien 

välityksellä saman minkä pelinohjaajakin näkee ja kuulee. (ElämysTeeri 2018b.) 
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Kuva 2. Kuva ElämysTeerin pakohuoneesta (Tähkäaho 2019) 

 

ElämysTeeri tarjoaa yrityksille räätälöityjä palveluita. Yrityksen on mahdollista tilata 

työnohjaaja-ryhmäpsykoterapeutin palveluita pakohuonepelin yhteyteen. Työnohjaaja-

ryhmäpsykoterapeutti seuraa katseluhuoneesta pakopelin kulkua, pelin jälkeen on purku-

tuokio, jossa ammattilainen käy pelaajien kanssa läpi pakopelin aikana vastaan tulleita 

tilanteita ja nostaa esiin tiimin vahvuuksia ja kehittämisnäkökulmia. (ElämysTeeri 

2018c.) 

 

ElämysTeeri tarjoaa yrityksille myös pakohuonetta osana työhaastattelua. Työnantaja tai 

työnantajan edustaja käy ensin itse ratkaisemassa pakohuoneen pulmat, tämän jälkeen 

hän voi tarkkailla työnhakijoiden ongelmanratkaisutaitoja ja -tapoja katseluhuoneesta kä-

sin. Pakopelin jälkeen tilat voidaan varata yrityksen käyttöön ylimääräiseksi tunniksi pur-

kutuokiota varten. Halutessaan yritys voi tilata arvioinnin tueksi työnohjaaja-ryhmäpsy-

koterapeutin, joka osallistuu sekä katseluosuuteen että jälkipuintiin. (ElämysTeeri 

2018c.) 
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Kuva 3. Kuva ElämysTeerin pakohuoneesta (Tähkäaho 2019) 

 

 

2.2 Liiketoimintaympäristö 

 

Ensimmäinen pakohuone Suomessa avattiin vuonna 2014. Tämän jälkeen pakohuoneita 

on perustettu tiuhaan tahtiin ympäri Suomea. Toukokuussa 2018 Suomen pakopelien mu-

kaan Suomessa on 77 pakohuoneyritystä, joilla on 104 toimipistettä 50 eri paikkakun-

nalla. Pakopelejä on noin 300, joista uniikkeja huoneita ovat noin 260. Noin 90 % pako-

peleistä ovat tyypillisiä pakohuoneita, mutta Suomessa on yrityksiä, joiden pakopelejä 

voi pelata virtuaalitodellisuudessa, linnassa tai metsässä. (Suomen pakopelit 2018).  Tam-

pereella on 7 pakohuoneyritystä, ja koko Pirkanmaan alueella 10 (Suomen pakopelit n.d.). 

Keväällä 2018 tehdyn opinnäytetyön mukaan, Suomen suurimmat pakohuoneyritykset 

olivat Room Escape Oy, Mysteeri Experience Oy, Run Out, Trapped Oy, WayOut Oy. 

Näillä yrityksillä on vähintään kolmella eri paikkakunnalla toimipisteitä. (Pasuri & Ran-

takivi 2018, 26.)  

 

TripAdvisor on matkailusivusto, jonne käyttäjät kirjaavat omia mielipiteitään ja arvoste-

luja käymistään kohteista (TripAdvisor 2017). TripAdvisorista löytyy 31 pakohuoneyri-

tyksen toimipistettä Suomesta, niitä voi selata sijoituksen mukaan, joka muodostuu käyt-
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täjien arvosteluista (TripAdvisor 2018a). ElämysTeeri sijoittuu kyseisellä listalla viiden-

neksi parhaaksi pakohuoneyritykseksi. Jos tarkastelee pelkästään Tampereen pakohuo-

neyrityksiä, joita on listattu sivustolle 9, ElämysTeeri sijoittuu toiseksi parhaaksi 

(TripAdvisor 2018b).  

 

 

2.3 Nykyinen markkinointisuunnitelma 

 

ElämysTeerillä ei ole markkinointisuunnitelmaa. Omien sanojensa mukaan he reagoivat 

sesongin ja ajankohtaisten tapahtumien mukaan lyhyellä varoitusajalla. Markkinointia ei 

ole budjetoitu, mutta markkinointiin käytetään noin 500€ kuukaudessa. Markkinointika-

naviksi ja -keinoiksi ovat valikoituneet Facebook, Instagram ja hakukoneoptimointi 

Googlessa ja Bingissä. Asiakaspalautteet esim. TripAdvisorissa ja Googlessa toimivat 

hyvänä markkinointivälineenä, yritys pyytää asiakkailtaan arvosteluja aktiivisesti. B2B 

suoramarkkinointi sähköpostitse on suunnitteilla. Markkinoinnin tuloksia seurataan 

Google Analytics- ja Facebook Pixel-ohjelmien avulla. Dataa tulee analysoitua kuitenkin 

Tähkäahon mielestä liian harvoin. (Tähkäaho 2019.) 

 

Yrityksen nettisivut ovat kattavat ja nettisivuilla on ikonit, joita klikkaamalla pääsee suo-

raan yrityksen Google, Facebook, Instagram ja TripAdvisor -profiileihin. ElämysTeerin 

nettisivuilta löytyy myös blogi. Blogi sana tulee englanninkielen sanasta blog, joka taas 

tulee sanasta weblog. Blogi on verkkosivu, johon yksi tai useampi henkilö tuottaa sisäl-

töä. Blogissa voidaan julkaista niin tekstiä, kuvia, videoita kuin ääntä. Blogille tunnus-

omaista on ajan, linkityksen ja henkilökohtaisen näkökulman painotus. (Web-opas 2015.) 

 

 

2.4 Nykyiset asiakasprofiilit 

 

Satu Tähkäaho kertoo, että ElämysTeerin tärkeimmät asiakasryhmät ovat 20–40-vuotiaat 

kaveriporukat, työporukat ja pariskunnat. ElämysTeerillä käy myös perheet, joilla on 

teini-ikäisiä lapsia. ElämysTeerin pakohuonepelin ikäraja on 16 vuotta. (Tähkäaho 2019; 

ElämysTeeri 2018a.) 
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Tohtori Nicholsonin (2015) tekemän tutkimuksen mukaan pakohuoneet kiinnostavat 

suurta yleisöä. Pakohuoneet sopivat niin kaveriporukalle, perheille kuin muillekin ryh-

mille. Kyselyn perusteella pakohuoneiden asiakkaista noin 37 % on yli 21-vuotiaista 

koostuvia ryhmiä. Noin 14 % asiakasryhmistä on perheitä, jossa on vanhempia ja lapsia. 

19 % asiakasryhmistä on alle 21-vuotiaita. Yritysasiakkaita on noin 19 % ja 11 % pako-

huoneyrityksen asiakkaista on pariskuntia. Pakohuoneita pelaavat niin naiset kuin mie-

hetkin, kyselyssä ei ilmennyt suurta sukupuolijakaumaa. (Nicholson 2015, 7–8.) 

 

Nicholsonin tutkimuksesta huomaa, että pakohuoneet kiinnostavat monen ikäisiä ja eri-

laisia ihmisryhmiä. Vaikka perinteinen tai asiakkaan ominaisuuksiin perustuva asiakas-

segmentointi ei toimisikaan pakohuoneyrityksille, Kerosen ja Tannin (2017, 57) mukaan 

segmentointia ei kuitenkaan tulisi sivuuttaa täysin: ”Jos organisaatiossanne on ollut ta-

pana ajatella, että asiakkaita ovat "kaikki", niin nyt on aika romuttaa tämä ajattelu. Mik-

sikö? Siitä syystä, että vaikuttavan markkinoinnin ja viestinnän näkökulmasta kaikki on 

yhtä kuin ei kukaan.”  

 

Jotta yritys onnistuu luomaan houkuttelevaa ja palvelevaa markkinointiviestinnän sisäl-

töä, yrityksen on paneuduttava siihen, keitä heidän tärkeimmät asiakkaat ovat, ja osoitet-

tava tämä tuntemus tuottamissaan sisällöissä. Perinteisessä segmentoinnissa luokitellaan 

asiakkaat esimerkiksi toimialan, tulosyksikkörakenteen tai asiakkaan ostaman tuotteen 

perusteella. Asiakkaan ominaisuuksiin perustuva segmentointi pohjautuu demografiaan, 

titteliin tai organisaation kokoon. Mutta nämä luokittelut eivät tänä digitaalisella aikakau-

della enää riitä. Ratkaisuna voidaan käyttää motiivipohjaista segmentointia. Yrityksen tu-

lee oppia tuntemaan ja määritellä yrityksen asiakkaiden arvoajurit. (Keronen & Tanni 

2017, 58–61.) 

 

 



14 

 

3 DIGITAALINEN MARKKINOINTISTRATEGIA 

 

 

3.1 Markkinointistrategian pääpiirteet 

 

3.1.1 Strateginen markkinointi 

 

Asiakkaille tulee tarjota jotakin sellaista, jonka hän kokee arvokkaaksi. Liiketoiminta on 

tarkoituksenmukaista, kun arvon tuotto asiakkaalle on perusteltu yrityksen jokaisen työn-

tekijän jokaiselle toiminnalle. Ilman asiakasta ei ole liiketoimintaa. Yrityksen organisaa-

tio ja sen kaikki toimintatavat on rakennettava asiakkaan ympärille. (Tikkanen & Frösén 

2011, 120.)  

 

Onnistunut liiketoimintastrategia palautuu aina yrityksen markkinointiosaamiseen. Kan-

sainvälisesti menestyvät yleensä vain ne yritykset, jotka ovat osanneet ohjata asiakas- ja 

markkinasuuntautuneisuuden liiketoimintamallinsa keskiöön. (Tikkanen & Vassinen 

2010, 70-71.) 2010-luvulla on ymmärretty se, että markkinointi ei ole vain yksittäinen 

osasto yrityksen sisällä. Markkinointi koskettaa jokaista yrityksen työntekijää, erityisesti 

ylintä johtoa. Yrityksen johtaminen on yrityksen markkinointia. (Tikkanen & Vassinen 

2010, 117.) 

 

Arvo on hyödyn ja hinnan välinen suhde. Hinta ei välttämättä tarkoita rahallista arvoa, se 

voi tarkoittaa myös uhrausta, jonka asiakas tekee hankinnan eteen. Tällöin taloudellisen 

arvon lisäksi huomioon otetaan hankinnan eteen nähty vaiva. Arvo on siis koettu hyödyl-

lisyys. Arvo on suhteellista. (Tuulaniemi 2016, 30–31.) Arvon määritteleminen on sub-

jektiivinen kysymys. Esimerkiksi joillekin asiakkaille tunnettu brändi on tärkeämpää kuin 

hinta-laatu-suhde. Asiakkaiden arvoajurit tulee selvittää suunnitellessa omaa markkinoin-

tistrategiaa. Arvoajuri voi olla melkein mikä tahansa vaihdannan kohde, joka tuottaa asi-

akkaalle merkittävää arvonlisää. Se voi olla esimerkiksi tuote, toiminto tai tieto. (Tikka-

nen & Vassinen 2010, 68–69.)  

 

Asiakasarvon muodot voidaan jakaa neljään kategoriaan – taloudellisiin, toiminnallisiin, 

emotionaalisiin ja symbolisiin. Taloudellinen arvo voi olla liiketoiminnan kasvua tai kus-

tannusten laskua, ei säästöä. Toiminnallisia arvoja voivat olla asiakkaan jokapäiväisen 
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toiminnan helpottamista. Emotionaaliset ja symboliset asiakasarvot ovat lähtöisin asiak-

kaan omista arvoista ja ajatusmaailmasta. Emotionaalisiin ja symbolisiin asiakasarvoihin 

voi olla vaikeata vastata, koska ne voivat vaihdella voimakkaasti samalla asiakkaalla riip-

puen päivästä (Tirkkonen 2013). Kuitenkin tunnistamalla asiakasarvon emotionaaliset ja 

symboliset arvotekijät yrityksellä on kyky asiakkaan syvempään ymmärtämiseen ja mah-

dollisuus erottautua kilpailijoista (Helmilä, Kallionpää, Lanne, Murtonen, Rantala, Ala-

Maakala 2016, 6). 

 

Asiakkaalle olennaista ovat hänen tarpeensa, halunsa ja toiveensa. Ihmisen ei ole mah-

dollista eikä sillä ole kiinnostusta syventyä päivittäin hänen eteensä tuoduista tuoteomi-

naisuuksista, tästä johtuen yritysten ja brändien on opittava kertomaan tarinoita. Tarinan-

kerronta jättää ihmisille voimakkaamman muistijäljen kuin tuoteominaisuuksien luette-

leminen. Nämä tarinat muuttavat informaation tunteeksi. (Tuulaniemi 2016, 45.) 

 

Brändi ei ole pelkästään tuotemerkki tai merkkituote, brändistrategia on osa liiketoimin-

tastrategiaa, josta yrityksen ylin johto vastaa. Brändi syntyy asiakkaan mielessä, se on 

tiedon, mielikuvien ja kokemusten summa, joita asiakkaalla on tuotteesta. Se muodostuu 

kaikista tekijöistä, joita asiakas pitää tärkeänä tuotetta valitessaan. Brändin perusta on 

ydintuote, mutta se on paljon enemmän kuin tuote. Brändi rakennetaan yhdessä asiakkai-

den kanssa. (Bergström & Leppänen 2011, 186.) 

 

Kaikki ihmisten, tuotteiden ja palveluiden kohtaamiset ovat vuoropuhelua brändin 

kanssa. Jotta saadaan syvempi vuoropuhelu aikaiseksi yrityksen tai brändin kanssa ja asi-

akkaat sitoutettua, tarvitaan kattavampia vuorovaikutusmahdollisuuksia, läpinäkyvämpää 

toimintaa ja reaaliaikaisempaa keskustelua asiakkaiden valitsemien kanavien kautta. Tu-

levaisuuden markkinointiviestintä on palvelua, ja se on ehkä kestävin keino erottautua 

brändinrakennuksessa. Jokainen asiakkaan ja brändin kohtaaminen on mahdollisuus ker-

toa bränditarinaa. Jokainen teko on markkinoinnin toimenpide. Palvelu konkretisoi brän-

din tarinan, palvelu on parasta markkinointia. (Tuulaniemi 2016, 48–50.) Asiakastyötä 

tekevien tulisi tietää yrityksen ydinarvot, palvelun tavoitteet, palvelulupauksen ja yrityk-

sen paikan markkinoilla, jotta he voivat ymmärtää roolinsa brändinrakentajina. Yhteisellä 

ymmärryksellä ja sen jakamisella saavutetaan yhteinen näkemys brändin sisällöstä ja si-

toudutaan toimintaan. (Tuulaniemi 2016, 54.) 
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3.1.2 Markkinointiviestintästrategia 

 

Markkinointiviestintä suunnitellaan yleensä kohderyhmille, kohderyhmiä voi olla mm. 

nykyiset asiakkaat, potentiaaliset asiakkaat, jälleenmyyjät, suosittelijat, media, oma hen-

kilöstö ja omistajat. Osaa markkinointiviestinnästä, esim. imagomainonta voidaan suun-

nata lähes kaikille kohderyhmille. Lopullinen tavoite markkinointiviestinnässä on saada 

aikaan kannattavaa myyntiä. (Bergström & Leppänen 2016, 260.) 

 

Markkinointiviestinnän tavoitteita ovat esim.  

• tiedottaminen yrityksestä, sen tuotteista ja hinnoista 

• erottautuminen kilpailijoista 

• mielenkiinnon ja myönteisten asenteiden herättäminen 

• ostohalun herättäminen 

• asiakkaalle tuotetun arvon viestiminen 

• myynnin aikaansaaminen 

• ostopäätöksen vahvistaminen ja asiakassuhteen ylläpitäminen 

• brändin imagon rakentaminen ja vahvistaminen (Bergström & Leppänen 2016, 

260). 

 

Digitaalinen markkinointi on muuttanut mainonnan lähestymistapaa ja nykyään käyte-

tään aiempaa enemmän ns. vetostrategiaa. Vetostrategia perustuu asiakkaan ostohalujen 

herättämiseen, ja siten kohdistuukin tuotteen lopullisiin käyttäjiin. (Bergström & Leppä-

nen 2016, 261.) 

 

Markkinointiviestinnän laajuus riippuu siihen budjetoiduista varoista. Budjetti toimii toi-

minnan perustana. Markkinointibudjettiin kuuluu markkinoinnin myynnintavoitteiden ja 

markkinointikustannusten määrittäminen. Markkinointiviestinnän vuosisuunnitelmassa 

on eri tason suunnitelmia ja ne puretaan käytännön toteuttamista varten viikko-,  

kuukausi-, kampanja- ja projektikohtaisiksi suunnitelmiksi. Markkinointiviestinnän 

suunnitelman sisältö riippuu pitkälti yrityksen koosta, toiminnan laajuudesta ja toimia-

lasta. Markkinointiviestinnän kustannukset voidaan jakaa kolmeen luokkaan: suunnitte-

lukustannukset, toteutuskustannukset ja seurantakustannukset. (Isohookana 2017, 110–

111.) 

 



17 

 

Markkinointiviestintäbudjetin suuruuden määrittäminen ei ole mikään helppo tehtävä. 

Markkinointiviestinnän budjetointi voidaan hoitaa budjetoimalla tietty prosenttiosuus 

myyntibudjetista, se voidaan arvioida aikaisempien toteutuneiden kustannusten perus-

teella. Budjetti voidaan laatia myös arvioimalla kilpailijoiden budjettien suuruutta ja bud-

jetoida itse saman verran. Budjetti voidaan myös laatia tavoite- ja tehtävämenetelmällä, 

jossa ensin määritellään tavoite markkinointiviestinnälle ja sen jälkeen suunnitellaan kei-

not millä tavoite saavutetaan. (Bergström & Leppänen 2016, 264; Isohookana 2017, 111.)  

 

 

3.2 Digitaalinen strategia 

 

Digitalisaatio on yksi megatrendeistä. Megatrendi on suuri muutossuuntaus, jolla on glo-

baaleja ja laajoja vaikutuksia. Megatrendi määrittelee nykyisyyttämme ja tulevia vuosia. 

Ajatellaan, että megatrendit vaikuttavat elämäämme ainakin seuraavat viidestä kymme-

neen vuotta, ehkä jopa pidempäänkin. (Hiltunen 2017, 37.) Digitalisaation myötä yritys-

ten toimintatavat ja palvelut ovat muuttuneet. Digitalisaatio on vaikuttanut myös kulutta-

jien koko elämään. Digitalisaatio on vienyt elämämme online-maailmaan, jossa tiedon, 

palveluiden sekä tuotteiden hakeminen on nopeaa, helppoa ja onnistuu 24/7. (Hiltunen 

2017, 50–51.) 

 

Käytännössä jokaisella kuluttajalla on matkapuhelin, jossa on Internet-yhteys. Tämä tar-

koittaa, että kuluttajilla on mahdollisuus käyttää digitaalisia palveluja missä ja milloin 

vain. Tuotetta tai palvelua etsiessä asiakas voi helposti vertailla eri verkkokauppojen ja 

yritysten tarjontaa. Digitalisaatio on muuttanut kokemusten jakamisen ja vertailun ystä-

vien ja lähipiirin kesken. Kuluttajat ovat aktiivisia tuottamaan ja hyödyntämään infor-

maatiota ja sosiaalinen median kautta viesti leviää kulovalkean tavoin vain minuuteissa. 

(Filenius 2015, 8–9.) 

 

Digitalisaatiolla on vaikutuksia yritysten väliseen kilpailuun, se laajentaa maantieteellistä 

markkina-aluetta ja täten lisää markkinoilla toimivien yritysten määrää. Markkina-aluei-

den laajentumisesta johtuen kilpailijoiden väliset erot hälvenevät, eikä kotipaikka etu 

merkitse enää yhtä paljon kuin ennen. Yritysten kannattaakin hyödyntää digitalisaation 

myötä tulleita uusia mahdollisuuksia luomalla uusia keinoja tuotteidensa erilaistamiseksi 

ja lisäarvoa tuottavien palveluiden luomiseksi. (Komulainen 2018a.) 
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Digitaaliset kanavat helpottavat uusien pienten toimijoiden tulemista alalle. Suuria pää-

omia ei enää tarvita, vaan uusia markkinoita voi ensin kokeilla verkkokauppaliiketoimin-

nassa. Uudet tulokkaat haastavat perinteisen liiketoiminnan edullisemmalla ja ketteräm-

mällä kulurakenteella, joka lisää hintakilpailua ja heikentää isompien perinteisempien yri-

tysten kannattavuutta. Digitalisaation myötä asiakastiedon määrä on lisääntynyt. Digiai-

kana markkinoille tuotetaan nopeasti uusia tuotteita ja palveluita, jotka voivat syrjäyttää 

asemansa vakiinnuttaneet tuotteet ja liiketoimintamallit ylivoimaisella suorituskyvyllään, 

räätälöinnillä ja asiakkaalle tuotetulla lisäarvolla. Kilpailua syntyy jo pelkästään asiak-

kaan ajasta. Uudet liiketoimintamallit haastavat perinteisen omistamisen kulttuurin, mikä 

vähentää tuotteen kokonaiskysyntää. Käyttöoikeuksia vuokrataan ja tuote toimii kuin pal-

velu, asiakas maksaa vain tuotteen käyttöajasta. (Komulainen 2018a.) 

 

Strategia on yrityksen toiminnan lähtökohta, myös digitalisaation hyödyntämisessä. Stra-

tegia sitouttaa koko yrityksen myös johtokunnan. Asiakasnäkökulman mukaan ottaminen 

strategiatyössä on tärkeää, positiivinen asiakaskokemus on elinehto digitaalisten palve-

luiden onnistumisen kannalta. Perinteiset strategian opetukset pätevät myös digitalisaa-

tion aikakaudella, mutta yritysten tulee määritellä itsensä entistä tarkemmin säilyttääk-

seen kilpailuetunsa. Yrityksen pitää määritellä tarkkaan mitä se pyrkii tekemään. Määrit-

tely lähtee yrityksen vahvuuksista, tuotevalikoimasta ja tavoitteista. (Collin & Saarelai-

nen 2016, 206–207.) 

 

Digitalisaation keskuudessa on tärkeää pysyä muita edellä, sen kautta saa kriittisen kil-

pailuedun. Yritys lyö kilpailijansa, kun se onnistuu tunnistamaan uusia ylivertaisia tapoja 

tyydyttämään asiakkaat, kykenee ennakoimaan, tekemään nopeita päätöksiä ja yllättäviä 

liikkeitä saadakseen etulyöntiaseman, vaikka vain hetkelliseksi. Kestävä strategia on yri-

tyksen kyky luoda itsensä uudelleen kerta toisensa jälkeen. (Collin & Saarelainen 2016, 

208.) 

 

 

3.3 Digitaalisen markkinoinnin työkalut 

 

Hakukoneoptimointi on joukko toimenpiteitä, joilla vahvistetaan näkyvyyttä hakuko-

nelistauksissa tiettyjä hakusanoja käyttäessä. Hakukoneoptimoinnin tarkoituksena saada 

käyttäjä löytämään aiheeseen liittyvä sivusto. (Hakola & Hiila 2012, 193.) Hakukoneop-

timoinnista käytetään myös termiä SEO, joka on lyhenne sen englanninkielisestä nimestä 
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search engine optimization. Hakukoneiden kautta yritys tavoittaa potentiaaliset asiakkaat 

juuri silloin kun he ovat kiinnostuneita tuotteista tai palveluista, joita yritys tarjoaa. Suo-

men suosituimpia hakukoneita ovat Google, Googlen omistama YouTube, Bing ja Ya-

hoo. Hyvin hakukoneoptimoitu sivusto saa ilmaista liikennettä Google-hauista. 

Googlessa voi myös ostaa näkyvyyttä Google AdWordsin kautta.  (Seoseon Europe S.L 

n.d.) 

 

Verkossa mainontaa voidaan kohdentaa erittäin tehokkaasti käyttäytymisen perusteella, 

esimerkiksi näytetään mainoksia tuotteista ja aiheista, joiden sivuilla asiakas on juuri vie-

raillut. Käyttäytymiseen perustuva kohdennettu verkkomainonta pyrkii luokittelemaan si-

vuilla vierailijat selaushistorian perusteella segmentteihin, joille mainostaja kohdentaa 

erilaista mainontaa. Segmenttejä voivat olla esimerkiksi matkailusta kiinnostuneet tai 

nuoret miehet. Kun potentiaaliselle asiakkaalle on kohdennettu mainontaa käyttäytymi-

sen perusteella, mutta asiakas ei vielä ole ostanut tuotetta, voi yritys uudelleen kohdentaa 

verkkomainontaa samalle asiakkaalle. Tavoitteena on aktivoida asiakas ostamaan. Verk-

kokäyttäytymiseen perustuva mainonta tulee olla tunnistettavaa ja siitä pitää olla mahdol-

lisuus kieltäytyä. Verkon käyttäjien yksityisyyden suojaan on kiinnitetty huomiota lain-

säädännössä. Verkkomainokseen voi liittää kuvakkeen, joka kertoo kohdennuksesta, joka 

ohjaa kuluttajan lisätiedon lähteelle ja mahdollisuuteen kieltäytyä mainonnasta. (Berg-

ström & Leppänen 2016, 302.) 

 

Verkossa yleisö päättää itse missä, miten ja millaista sisältöä he itse kuluttavat. Verkon 

aikakaudella yritykset ovatkin joutuneet uuden haasteen eteen: keskittymään palvelemaan 

jatkuvasti yleisöä ja lisäarvon tuottamiseen. Tavoiteltava yleisö siis kuluttaa vain sellaista 

sisältöä, joka on itselle merkityksellistä. Yritysten on opittava tunnistamaan, millainen 

tämä sisältö on. Verkossa tapahtuva markkinointiviestintä on polveilevaa kommunikoin-

tia, jossa kerätään aihioita, ideoita ja näkökulmia, jotka jo valmiiksi kiinnostavat yleisöä. 

(Hakola & Hiila 2012, 6–7.) 

 

Sisältöstrategia on työkalu ja ajattelumalli, jota voidaan käyttää avuksi suunnitellessa asi-

akkaiden kohtaamista verkossa. Sisältöstrategian tarkoitus on edistää liiketaloudellisia ta-

voitteita luomalla viestejä, jotka puhuttelevat asiakkaita. Sisältöstrategian avulla muodos-

tetaan näkökulmia ja käytännön työkaluja seuraavaan kolmeen asiaan: 

1. viestinnän suunniteluun, joka sitouttaa ja tavoittaa yleisön 

2. liiketoimintastrategiaa tukevien toimenpiteiden toteutukseen 
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3. yleisötutkimuksen, tiedonkeruuseen ja sen purkuun.  (Hakola & Hiila 2012, 194, 

11.) 

 

Verkossa yrityksen tulisi löytää oma luontainen sisällöllinen julkaisijaroolinsa. Julkai-

sijarooli tarkoittaa toimintamallia, jossa yritys ymmärtää itsensä myös verkkosisällön jul-

kaisijaksi, eli asiakkailleen jatkuvasti sisältöä tuottavaksi tahoksi. Toimiessaan julkai-

sijana, yritys perinteisestä markkinointiroolista ja alkaa toteuttamaan molemminpuolista 

kommunikaatiomallia verkossa, toisin sanoen herättämään keskustelua ja vastaamalla sii-

hen. (Hakola & Hiila 2012, 29, 194.) 

 

Sosiaalisen median markkinointistrategian tulee saada samaan linjaan liiketoiminnan ta-

voitteiden kanssa. Liiketoiminnan tavoitteiden määrittely helpottaa sosiaalisen median 

tavoitteiden luomista, jotka muuttavat katsojat ja lukijat ostajiksi. Kuten yritystavoitteet, 

sosiaalisen median tavoitteet käyttävät S-M-A-R-T-menetelmää. S-M-A-R-T-menetel-

män nimi tulee viidestä englanninkielen sanasta, joita tavoitteiden tulisi olla:  

• specific eli tarkkoja 

• measurable eli mitattavia 

• actionable eli saavutettavissa olevia 

• relevant eli merkityksellisiä 

• time bound eli aikaan sidottuja. (King n.d.; DecisionSkills 2014.) 

 

Eri kanavat tarjoavat seuranta- ja analytiikkatyökaluja, jotka mahdollistavat yhä tarkem-

pien kohderyhmien muodostamista eri kanavien kerryttämästä asiakasdatasta. Näille koh-

deryhmille voidaan tarjota yhä tarkemmin kohdennettua sisältöä. (Liimatainen 2018.) 

 

Sosiaalisessa mediassa yrityksen viestinnän kontrolloitavuus vähenee. Viestejä kulkee 

myös oman suunnitellun viestinnän ulkopuolella. Kuluttajat voivat olla vuorovaikutuk-

sessa keskenään, kertoa kokemuksistaan ja mielipiteistään tuotteista ja palveluista sosi-

aalisen median eri kanavien välityksellä. Asiakkaat voivat laatia verkkoon ns. vihan si-

vuja, joissa julkaistaan negatiivissävytteisiä kirjoituksia yrityksen toiminnasta tai sen 

tuotteista. Yrityksen on otettava huomioon nämä uudentyyppiset sidosryhmät ja suunni-

teltava, kuinka saada nämä ryhmät rakentavaan vuoropuheluun yrityksen kanssa. (Iso-

hookana 2017, 255.)   
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Perinteisesti ROI tarkoittaa rahaa, jonka yritys saa takaisin investoinneistaan (engl. Re-

turn Of Investment, ROI). Digitaalisessa ja sosiaalisessa markkinoinnissa ROI ei suora-

naisesti tarkoita aina rahaa, vaan myös asiakkaiden käyttäytymistä sosiaalisen median 

kanavissa. Sosiaalisen median ROI tarkoittaa siis kaikkea mitä yritys saavuttaa verkossa, 

esim. bränditietoisuuden levittäminen, uusien seuraajien saaminen, imagoon vaikuttami-

nen, asiakaskokemuksen parantaminen. Kun yritys tietää kuka heidän asiakkaansa on, ja 

missä sosiaalisen media kanavilla heidän tulisi olla, seuraavaksi tulisi ottaa selvää, että 

tekeekö yritys oikeita asioita siellä. Yrityksen tulisi tietää, reagoiko asiakas yrityksen jul-

kaisuihin, onko julkaisujen sisältö oikea, investoiko yritys oikeisiin asioihin ja saako yri-

tys vastinetta rahoilleen tai panostukselleen. (King n.d.; Komulainen 2018b.) 

 

Yrityksille on paljon tarjolla sosiaalisen median analyysityökaluja, jotka tuottavat yrityk-

selle dataa. Yritys voi myös kerätä itse tietoa sosiaalisen median kanavista ja luoda tau-

lukko datasta, josta on helppo seurata kehitystä. Yrityksen tulisi seurata ainakin seuraavia 

asioita:  

• millä kanavilla yrityksellä on tili ja kenellä on niihin pääsy  

• kuinka monta seuraajaa yrityksellä on 

• onko sosiaalisen median kanavissa yrityksen nimellä tilejä, jotka eivät ole oikeasti 

yrityksen perustamia ja omistamia, jos on niin pyydä sivustoa poistamaan ne 

• tarkista, että kunkin kanavan profiilit noudattavat samaa linjaa ulkonäön ja julkai-

sujen sävyn suhteen 

• mitkä julkaisut sitouttavat parhaiten, eli ne julkaisut, joita on kommentoitu, ty-

kätty ja jaettu eniten 

• kuinka julkaisut suoriutuvat, tätä kannattaa seurata joka kanavalla erikseen, koska 

sama sisältö ei välttämättä toimi jokaisella kanavalla 

• oma vastausaika. (King n.d.) 

 

Sosiaalisen median auditointi kannattaa tehdä kerran vuodessa, useamminkin jos ei ole 

vahvoja mittareita vielä käytössä, joita seurataan säännöllisesti. Olennaisesti tulot ovat 

pääindikaattori sosiaalisen median markkinoinnin onnistumisesta, mutta tulojen lisäksi 

voidaan käyttää onnistumiseen johtavia mittalukuja kuten esimerkiksi: 

• uutiskirjeen tilaukset, ja tapahtumiin ilmoittautumiset 

• poistumisprosentti, uutiskirjeiden peruutukset 

• ne ostot, jotka johtuvat toiminnasta sosiaalisessa mediassa 
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• tunneanalyysi: mitä internet tuntee brändiä kohtaan voi olla indikaattori tyytyväi-

syydelle, voimakkaille tunteille ja uskollisuudelle 

• kilpailijoiden benchmarkkaus, yrityksen asema kilpailijoihin nähden 

• verkkosivujen liikenne 

• tavoitettavuus ja sitoutuneisuus; tämä sisältää tykkäykset, julkaisujen jakamiset ja 

kommentit 

• yleisön koko 

• kampanjoiden tulokset  

• kustannukset: sisällön tuottamiseen käytetty aika, kustannus per tuotettu sisältö, 

sisällön jakelukustannukset (King n.d., Komulainen 2018b.) 

 

 

3.4 Sosiaalisen median markkinointikanavat 

 

Seuraavaksi esittelen suosituimpia sosiaalisen median kanavia, joissa voi seurata toisia 

käyttäjiä tai yrityksiä. Usein muiden tuottamaa sisältöä voi jakaa eteenpäin kanavan si-

sällä. Kanavia on paljon, eikä yrityksen tarvitse olla niissä kaikissa. Yritys voi aloittaa 

pienesti, vain paria kanavaa käyttäen, ja kun yritys kasvaa niin myös kanavien määrä 

kasvaa. Tärkeintä on löytää juuri ne oikeat kanavat, jotka toimivat yritykselle, oikeat ka-

navat ja sisällöt löytyvät vain kokeilemalla. (King n.d.) 

 

Blogi mahdollistaa vuorovaikutteisuuden ja ajantasaisuuden. Myös hakukoneet arvosta-

vat blogeja ajantasaisuutensa vuoksi ja niissä on paljon sivuja. Mitä pidempään blogi on 

aktiivinen, sen paremmin se näkyy hakukonetuloksissa. Yrityksellä voi olla monta eril-

listä blogia, joilla on vain yksi kirjoittaja, tai yksi yhteinen blogi, jossa on monta eri kir-

joittajaa. Blogi on kirjoittajansa ääni, ja siksi blogiin kannattaa merkitä kuka blogin on 

kirjoittanut ja liittää kirjoittajasta kuva, tällöin lukijatkin paljon mieluummin kommentoi-

vat kirjoituksia. Blogikirjoituksia kannattaa julkaista tasaisin väliajoin. Kirjoituksia ei 

kannata pureskella valmiiksi, jotta lukijalle jää tilaa kommentointiin, eikä blogi jää tällöin 

monologiksi. Kirjoitus voi olla jopa raakile, keskeneräisten ajatusten heijastamista. Yri-

tyksen nettisivuja kannattaa markkinoida, jotta yritys saa kävijöitä ja keskustelua blo-

giinsa. Tyrkyttämistä sosiaalisessa mediassa kannattaa kuitenkin varoa, markkinoi halli-

tusti. (Kortesuo 2014a, 81–83.) 
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Facebook on maailman tunnetuin yhteisöpalvelu, sillä on yli 2 biljoonaa käyttäjää. Face-

bookissa käyttäjä voi jakaa kuvia, linkkejä, videoita, tilapäivityksiä, tarinoita, keskustella 

kaveripiirin tai eri ryhmien kanssa. Facebookissa voi luoda henkilökohtaisen profiilin 

sekä yrityssivun. Miljoonat yritykset käyttävät Facebookissa yrityssivuja jakaakseen uu-

tisia, tapahtumia, keskustellakseen asiakkaiden kanssa ja hallitakseen hyvin kohdennet-

tuja mainoskampanjoita. Yksityishenkilön profiililla saa enemmän orgaanista näkyvyyttä 

julkaisuilleen, mutta henkilökohtaiset profiilit ovat rajoitetumpia kuin yrityssivut. Yritys-

sivulla voi käyttää analytiikkaa, jota Facebookissa kutsutaan kävijätiedoiksi. Yrityssi-

vulla voi luokitella yrityksen hakuun, lisätä tuoteluettelon, palkinnot ja antaa asiakkaillesi 

mahdollisuuden antaa arvioita. Facebook-mainonnan voi kohdistaa käyttäjille, joista yri-

tys on eniten kiinnostunut. Facebook-mainontaa voi käyttää myös sen muissa palveluissa, 

Instagramissa, Facebook Messengerissä ja WhatsAppissa. Facebook-pikselin lisääminen 

yrityksen kotisivuille voi jopa auttaa yritystä kohdentamaan kävijät uudelleen Facebook-

mainoksille. (Kortesuo 2014a, 111–112; King n.d.) 

 

YouTube on videosisältöjen julkaisu- ja jakopalvelu (Hakola & Hiila 2012, 196). You-

Tubessa on yli 1,3 biljoonaa käyttäjää, YouTubeen ladataan yli 300 tuntia videoita joka 

minuutti, YouTubessa katsotaan päivittäin melkein 5 biljoonaa videota. YouTube on 

myös maailman toiseksi suurin hakukone Googlen jälkeen. Tämä tarkoittaa, että se ei 

ainoastaan auta hakukoneoptimoinnin kanssa, mutta YouTubella on myös kaikkien sosi-

aalisten alustojen korkeimpia viittausten määriä. Jos yritys tarjoaa monimutkaista tuotetta 

tai palvelua, hyvän videoiden tekeminen voi auttaa saamaan asiakkaita. Videon luominen 

ei aina ole helppoa eikä ilmaista, mutta hyödyt ovat suuret. YouTubeen voi ladata omia 

videoita, ja omalla kanavalla voi olla tilaajia, se on hyvä paikka julkaista sisältöä ja mai-

nostaa, esimerkiksi interstitiaalinen mainonta, eli lyhyt video, joka näkyy ennen käyttäjän 

hakemaa alkuperäistä videota. Noin 20 prosenttia käyttäjistä jättää videon kesken 10 se-

kunnin jälkeen, joten videon sisältöön panostaminen kannattaa. (King n.d.) 

 

Instagram on Facebookin omistama kuvien ja videoiden jakopalvelu, ja se on kolman-

neksi suurin sosiaalisen median kanava. Instagramissa voi seurata muita käyttäjiä ja ke-

rätä itse seuraajia. Toisten kuvista ja videoista voi tykätä ja niitä voi kommentoida, kuviin 

ja videoihin voi liittää hashtageja eli risuaitatunnisteita. Hashtageja käyttämällä käyttäjät 

voivat etsiä saman aiheisia kuvia. Myös yritys voi perustaa Instagram-tilin ja julkaista 

sisältöä siellä. Kuvien ja videoiden lisäksi Instagramissa voi jakaa Snapchatista tuttuja 

lyhytikäisiä videoita, joita kutsutaan tarinoiksi. Tarina on kuva tai lyhyt video, jossa usein 
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käytetään jotain filtteriä tai muita visuaalisia lisäosia. Tarinat katoavat 24 tunnin kuluttua 

julkaisusta. Jotta yritysprofiiliin voi lisätä puhelinnumeron, osoitteen ja “osta” napin, tu-

lee yrityksellä olla Facebook-yrityssivut. (Kortesuo 2014b, 51; King n.d.)  

 

Twitter on suosittu mikroblogipalvelu. Twitter on paljon suositumpi ulkomailla kuin Suo-

messa, mutta sen käyttö kasvaa myös täällä. Twitter on ajankohtainen uutispalvelu, sieltä 

voi seurata mitä juuri tällä hetkellä tapahtuu missäkin päin maailmaa. Käyttäjät jakavat 

viestejä, jotka ovat maksimissaan 280 merkkiä pitkiä, niitä kutsutaan twiiteiksi ja ne voi-

vat sisältää kuvia, videoita, linkkejä ja animoituja gif-tiedostoja. Lisäksi toisen julkaise-

mia twiittejä voi uudelleen jakaa. Twiiteissä voi käyttää ja usein käytetäänkin hashtageja, 

eli aihepiiritunnuksia. Joka päivä käyttäjät julkaisevat yli 500 miljoonaa twiittiä. Twitter 

on hyvä paikka seurata yrityksen toimialan trendejä. Sisältöä tulisi jakaa usein, paljon 

useammin kuin muilla alustoilla. Twitterissä asiakkaat jakavat kokemuksiaan yritysten 

tuotteista ja palveluista, niin hyvässä kuin pahassakin. Twitter omistaa myös Periscopen, 

joka on livevideoiden yhteisöpalvelu. Yksi Twitterin parhaista käyttötarkoituksista on or-

gaaninen verkostoituminen, keskustelu yrityksen asiakkaiden kanssa, joka auttaa raken-

tamaan uskollisuutta ja luottamusta. (Kortesuo 2014a, 71–73; King n.d.) 

 

LinkedIn oli aiemmin verkosto, jota käytettiin pääasiassa rekrytointiin, mutta siitä on tänä 

päivänä tulossa alusta uutisten löytämiseen ja verkostoitumiseen. Sitä voisi kuvailla am-

mattilaisten Facebookiksi. LinkedIniin voi luoda niin henkilöprofiilin kuin yritysprofii-

linkin. Käyttäjät voivat julkaista päivityksiä, joissa on tekstiä, linkkejä, kuvia ja videoita, 

ja muut käyttäjät voivat tykätä, kommentoida ja jakaa edelleen niitä. LinkedIn on hyvä 

paikka tarjota arvoa kohdennetun mainonnan avulla, verkostoitua ryhmissä, ja jakaa link-

kejä, jotka ohjaavat käyttäjän yrityksen nettisivuille. (Kortesuo 2014b, 38–39; King n.d.) 

 

Snapchat on sosiaalisen median kanava, joka menetti ison osuuden markkinastaan In-

stagramille, kun Instagram julkaisi tarinaominaisuutensa, joka käytännössä on kopioitu 

Snapchatin liiketoimintamallista. Snapchatilla on edelleen vahva käyttäjäkunta, ja se on 

laajentanut toimintaansa eri alueisiin esimerkiksi lisättyyn todellisuuteen. Kuten Instagra-

min tarinat, myös Snapchat tarinat katoavat 24 tunnin kuluttua julkaisusta. Snapchatissa 

on joukko filttereitä eli suodattimia, joita käyttäjät voivat käyttää elävöittääkseen videoita 

ja kuvia. Yritykset voivat mainostaa tarinoilla, jotka ovat dynaamisempia ja pidempi ikäi-

siä kuin henkilöprofiilien tarinat. Snapchat on suosittu nuorten keskuudessa, suurimmat 

käyttäjäryhmät ovat 12–24-vuotiaita. (King n.d.) 
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Pinterest on kuin ilmoitustaulu, jolle voi tallentaa kuvia, videoita, ideoita ja vinkkejä. Eli 

löytämäänsä sisältöä voi ns. pinnata eli merkitä omille tauluille. Tauluille voi myös ladata 

omaa sisältöä. Tauluja voi luoda eri aihealueille. Muiden tuottamaa sisältöä voi jakaa 

eteenpäin. Yksittäisistä kuvista voi tykätä ja muita käyttäjiä tai jopa yksittäisiä tauluja voi 

seurata. Pinterestiin voi luoda niin henkilökohtaisen kuin yritysprofiilinkin. Pinterest-jul-

kaisut lisäävät viittauksia hakukoneoptimointiin. Yritys voi luoda taulun, jossa on link-

kejä yrityksen tuotteisiin ja palveluihin. Taulun aiheena yritykselle voi olla myös yrityk-

sen blogit, tapaustutkimukset, työntekijöiden tarinat tai videot. Mahdollisuuksia on hyvin 

paljon. (Muurinen 2018; King n.d.) 

 

 

3.5 Sosiaalisen median trendit 2019 

 

Vuoden lopussa useat markkinointialan yritykset julkaisevat blogeissaan ennakointinsa 

seuraavan vuoden sosiaalisen median trendeistä. Seuraavaksi esittelen sosiaalisen median 

trendit vuodelle 2019, olen valinnut ne trendit, jotka mainittiin useammassa kuin yhdessä 

blogissa. Trendilistaus ei ole paremmuusjärjestyksessä. 

 

Vastuullisuus, eettisyys ja ekologisuus tulevat yhä merkittävämmäksi osaksi yrityksen 

markkinointia ja toimintaa (Kalliola 2018). Mitä vastuullisempi yritys, sen parempi suo-

sio. Vastuullisuuden merkitys vahvistuu entisestään, sitä mukaa kun se saa mediassakin 

huomiota. (Jakonen 2018.) Asiakkaat haluavat tietää, mitkä yrityksen arvot ovat, miksi 

yritys on olemassa ja miten yritys muuttaa maailmaa (Liimatainen 2018). 

 

Video ja elävä, suora video (käytetään myös käsitettä livevideo) kasvattavat edelleen suo-

siotaan, ja niitä katsotaan yhä enemmän mobiililaitteelta. Mobiililaitteiden kasvava käyttö 

tulisi ottaa yrityksessä myös huomioon. Kannattaa miettiä missä kanavassa julkaisee vi-

deonsa, koska Instagram-tarinat ja Instagram IGTV ovat suunniteltu etenkin mobiililait-

teella käytettäväksi, jolloin ne suosivat vertikaalisesti kuvattuja videoita, kun taas You-

Tube suosii edelleen horisontaalisesti kuvattuja videoita. (Väisänen 2018.) Nykyään ih-

miset katsovat mieluummin videon tuotteesta kuin lukevat siitä, ja eniten edelleen kasvaa 

livevideoiden suosio (Liimatainen 2018). Niin YouTubessa, Facebookissa kuin In-

stagramissakin katsotaan päivittäin miljoonia tunteja videoita. Koska videot ovat kovassa 

suosiossa ja niitä tuotetaan paljon, videoiden sisällön tulee olla luova, jotta saa huomiota. 
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(Kalliola 2018.) Videoiden avulla yritykselle voidaan antaa kasvot, jolloin se on helpom-

min lähestyttävä (Strella 2018). Videoilla tarkoitetaan myös reaaliaikaisia videopalveluita 

eli livevideoita sekä lyhytikäisiä videoita ja tarinoita. Algoritmien muutosten myötä yri-

tysten orgaaninen näkyvyys sosiaalisessa mediassa romahti vuonna 2018. Instagram-ta-

rinoiden ja Facebook Liven avulla yritys tavoittaa orgaanisesti enemmän ihmisiä, koska 

algoritmit tukevat videoita. (Kalliola 2018; Jakonen 2018.) 

 

Personoitujen sisältöjen tärkeys voimistuu. Markkinoinnin tulisi olla asiakaskeskeisem-

pää, personoidumpaa ja aidompaa. (Kalliola 2018.) Aitous ja läpinäkyvyys ovat tärkeitä. 

Aito, asiakkaalle olennainen viesti toimii huomattavasti paljon paremmin kuin suoranai-

nen mainos. (Väisänen 2018.) Z-sukupolvi haluaa kommunikoida brändin kanssa ja är-

syyntyy huonosta sisällöstä ja puhtaasta mainossisällöstä, jossa ei ole sen syvällisempää 

merkitystä (Jakonen 2018). Z-sukupolveksi kutsutaan 2000-vuosituhannen vaihteessa 

syntynyttä sukupolvea (Roivainen 2018). Yritykset voivat palkita sosiaalisen median seu-

raajiaan tarjoamalla heille alennuskoodeja tai kurkistus uudesta tuotteesta (Strella 2018; 

Jakonen 2018). 

 

Lisätty todellisuus (engl. Augmented Reality, AR) tuli kaikkien tietoisuuteen viimeistään 

Pokémon Go pelin myötä. Lisätty todellisuus tarjoaa markkinoinnille mahdollisuuden 

luoda elämyksiä. (Kalliola 2018; Väisänen 2018.) Lisätyn todellisuuden avulla kuluttaja 

voi kokeilla eri meikkejä tai silmälasimalleja kasvoilleen mobiililaitteen kameran avulla 

(Jakonen 2018). Lisätyn todellisuuden avulla voidaan parantaa asiakaskokemusta, ja vain 

taivas on rajana, miten yritys voisi käyttää sitä hyväkseen (Kalliola 2018). 

 

Chatbotit ja tekoäly saattavat kuulostaa kovin kaukaiselta pk-yrittäjälle, mutta niitä voi-

daan käyttää avuksi sosiaalisessa mediassa. Chatbotteja käytetään esimerkiksi vastaa-

maan yrityksen Facebookissa tulleisiin viesteihin, sillä tavalla asiakas saadaan sitoutettua 

helpommin. Chatbottien luomiseen on nykyään monenlaisia palveluita, joten niiden käyt-

töönotto on helpompaa kuin moni voisi kuvitella. (Kalliola 2018; Yonatan 2018; Väisä-

nen 2018.) 

 

Ääni on yleistynyt viestimuotona sosiaalisessa mediassa. Ääniviestien rinnalle nousee 

ääniohjaus ja äänihaku. Tekoälyassistentit, kuten Alexa ja Siri yleistyvät, ne hakevat ää-

niohjauksella internetistä olennaisimmat sisällöt. Tämä kannattaa huomioida verkkosivu-
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jen sisällöissä, koska puhumme eri tavalla kuin kirjoitamme, tämä vaikuttaa hakukoneop-

timointiin. Lisäksi äänikirjat ja podcastit, eli äänitiedostot internetissä, ovat tulleet suosi-

tummaksi ja yleistyvät edelleen. (Kalliola 2018; Liimatainen 2018.)  
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4 ASIAKASKOKEMUS 

 

 

4.1 Kokemuksen määritelmä 

 

Jani Kukkola määrittelee kokemuksen liittyvän elämyksiin, tapahtumiin, tuntemuksiin ja 

ajatuksiin. Lisäksi kokemuksella viitataan kompetensseihin eli taitoihin ja kykyihin. Kuk-

kola myöntää tämän määrittelyn lyhyeksi ja rajalliseksi, kokemuksen tutkiminen on haas-

tavaa, koska kokemus tarkoittaa kielenkäytössämme ja sosiaalisissa tilanteissa monenlai-

sia asioita. (Toikkanen & Virtanen 2018, 42.) 

 

Kokemus muodostuu ihmisen sen hetken elämyksellisestä tilasta, joka pohjautuu elämän-

tilanteeseen ja vuorovaikutukseen, jonka hän kokee merkityksellisenä. Ihmisen elämä pe-

rustuu kokemusten virtaan. Kokemus on aistimuksia, elämyksiä, tunteita ja tunnelmia. 

(Kajaanin ammattikorkeakoulu n.d.) 

 

4.2 Asiakaskokemuksen tasot 

 

Asiakaskokemuksen tuottamisessa merkittävä tekijä on asiakkaalle tuotettava arvo. Asia-

kaskokemus koostuu kohtaamisista, mielikuvista ja tunteista.  Asiakaskokemus on hen-

kilökohtainen. Kuluttajan tai yritysasiakkaan ostopäätökseen vaikuttavat omat kokemuk-

set ja uskomukset, muiden ihmisten kertomukset sekä muut tietolähteet, markkinointi ja 

brändi. Parhaimmillaan asiakkaalle tuotetaan lisäarvoa ainutlaatuisten kokemusten 

kautta, tämä tulisi muistaa ja osata hyödyntää myös mainonnassa. Eli liiketoimintastrate-

gian ja markkinointistrategian tulisi olla linjassa toistensa kanssa. (Korkiakoski & Gerdt 

2016, 71–75; Helminen 2018, 25, 29.) 

 

Asiakaskokemus kattaa koko yrityksen tarjonnan: mainonnan, asiakaspalvelun laadun, 

palveluominaisuudet, käytön helppouden ja luotettavuuden. Asiakaskokemuksen kolme 

eri tasoa ovat toiminta, tunteet ja merkitys. Toiminnan taso tarkoittaa palvelun kykyä vas-

tata asiakkaan toiminnalliseen tarpeeseen, prosessien vaivattomuutta, palvelun hahmotet-

tavuutta, saavutettavuutta, käytettävyyttä, tehokkuutta ja moninaisuutta. Tällä tasolla 

merkittävä kilpailutekijä on tuotteen tai palvelun hinta, sekä asiakkaan käyttämän ajan ja 

hyödyn suhde. (Tuulaniemi 2016, 74; Helminen 2018, 29.) 
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Tunnetasolla tarkoitetaan asiakkaalle syntyviä henkilökohtaisia kokemuksia: kokemuk-

sen miellyttävyyttä, helppoutta, kiinnostavuutta, innostavuutta, ilmapiiriä, tyyliä ja kykyä 

koskettaa aisteja. Tällä tasolla arvon muodostuminen on henkilökohtaisempaa ja abstrak-

timpaa kuin toiminnan tasolla, mikä tekee siitä vaikeamman mitata. Merkitystaso tarkoit-

taa kokemukseen liittyviä mielikuva- ja merkitysulottuvuuksia, kulttuurisia vivahteita, 

unelmia, tarinoita, lupauksia, oivalluksia, kokemuksen henkilökohtaisuutta. Tällä tasolla 

kokemuksen muodostuminen perustuu asiakkaan emotionaalisiin arvoihin, mikä tekee 

siitä vaikea hahmottaa. (Tuulaniemi 2016, 74; Helminen 2018, 29.) Alla oleva arvon 

muodostumisen pyramidi kuvaa asiakaskokemuksen tasoja (kuvio 2).  

 

 
KUVIO 2. Arvon muodostumisen pyramidi (Tuulaniemi 2016, muokattu) 

 

Helmisen (2018) tekemän tutkimuksen mukaan onnistuneen asiakaskokemuksen 

muodostuminen koostuu pääasiassa tuotteen tai palvelun rationaalisista ja 

käytännöllisistä hyödyistä asiakkaalle. Yrityksen tarjoaman ratkaisun sopivuus asiakkaan 

tarpeisiin on yksi olennainen osa onnistuneessa asiakaskokemuksessa. Henkilöstön 

osaaminen korostuu sopivan ratkaisun löytymisessä asiakkaalle, henkilöstön tulee pystyä 

tunnistamaan  asiakkaan  tarpeet  ja  rakentamaan  heidän  tarpeisiinsa  sopivan  ratkaisun. 

Digitalisaation myötä asiointikanavien valikoima on laaja, joten asiakaspalvelu ei ole 
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paikkasidottua. Tämä vaatii asiakkaalta vähemmän uhrattua aikaa ja vaivaa. 

Käytännöllisten hyötyjen lisäksi tutkimuksessa korostui asiakkaan emotionaaliset 

kokemukset onnistuneen asiakaskokemuksen elementtinä. Emotionaaliset kokemukset 

ovat merkityksellisiä erityisesti yrityksen ja asiakkaan välisissä kohtaamisissa, joissa 

asiakas on vuorovaikutuksessa yrityksen työntekijän kanssa. Onnistuneen 

asiakaskokemuksen uhkana on kolme kipukohtaa: prosessitehokkuus,  henkilökohtainen 

palvelu  sekä  toiminta-häiriö. Näiden lisäksi uhiksi on tunnistettavissa asiakkaan 

odotusten alittuminen, joka johtuu ostettavasta tuotteesta tai palvelusta. (Helminen 2018, 

63–65.) 

 

Pullinen (2013) toteaa tekemässään tutkimuksessa, että asiakaskokemuksen tutkiminen 

voi auttaa yrityksiä erottautumaan kilpailijoistaan ja keskittymään asiakkaiden mielestä 

tärkeimpien tekijöiden kehittämiseen. Monet yritykset pyrkivät tekemään toimia 

asiakaskokemuksen parantamiseksi, esimerkiksi asiakastyytyväisyystutkimuksilla. Nämä 

tutkimukset voivat kuitenkin olla liian pintapuolisia, jotta niitä voitaisiin käyttää 

asiakaskokemuksen kehittämiseen. Monet yritykset myös keräävät asiakkaistaan tietoa 

erilaisiin järjestelmiin, mutta tietoa ei välttämättä kerätä tarpeeksi monipuolisesti, eikä 

saatavilla olevaa tietoa välttämättä osata hyödyntää kunnolla. (Pullinen 2013, 80.) 
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5 TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

 

5.1 Haastattelu 

 

Lomake-, teema- ja syvähaastattelulla voidaan tutkia erilaisia asioita ja hakemaan vas-

tauksia erilaisiin ongelmiin. Lomakehaastattelu on perinteisesti kvantitatiivisen tutki-

muksen aineistonkeruumenetelmä, äärimmillään se on täysin strukturoitu kysymysten ja 

tutkimuksen toteutuksen osalta. Lomakehaastattelua on kuitenkin mahdollista käyttää 

myös laadullisessa tutkimuksessa, haastattelut henkilöt voidaan vastausten perusteella 

tyypitellä laadullisiin luokkiin. Teemahaastattelu on puolistrukturoitu haastattelu, teema-

haastattelussa edetään etukäteen valittujen teemojen ja niihin liittyvien kysymysten va-

rassa. Teemahaastatteluiden muodot vaihtelevat strukturoineisuuden osalta. Syvähaastat-

telu on täysin strukturoimaton. Sitä kutsutaan myös avoimeksi haastatteluksi, kliiniseksi 

haastatteluksi, asiakeskeiseksi haastatteluksi ja keskustelunomaiseksi haastatteluksi. Sy-

vähaastattelussa käytetään vain avoimia kysymyksiä, etukäteen on määritelty ainoastaan 

ilmiö, josta keskustellaan. On haastattelijan tehtävä pitää keskustelu tutkittavassa ilmi-

össä, mutta kuitenkin haastattelijan tulee antaa haastateltavan puhua vapaasti. (Tuomi & 

Sarajärvi 2018, 65–66.) 

 

Sähköpostitse tapahtuvassa haastattelussa haastattelija lähettää kysymykset haastatelta-

valle. Haastateltava vastaa kysymyksiin, ja lähettää ne haastateltavalle. Haastattelija voi 

jatkaa tarkentavilla kysymyksillä. Täten syntyy dokumentoitavaa vuoropuhelua sähkö-

postiin ilman henkilökohtaista kontaktia. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 63.) 

 

 

5.2 Kysely 

 

Kyselylomake on tavallisin aineiston keräämistapa määrällisessä tutkimuksessa. Kysely-

tutkimuksessa vastaaja lukee ja vastaa kysymyksiin itsenäisesti. Tällainen aineiston ke-

ruutapa sopii suurelle joukolle ihmisiä. Kyselylomakkeen etu on, että vastaaja jää ano-

nyymiksi. Kyselylomakkeen heikkous on, että yleensä vastausprosentti jää alhaiseksi. 

(Vilkka 2015, 61.) Online-kysely sopii geneeristen tietojen keräämiseen. Online-kysely 
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ei tuota syvällistä käsitystä tutkittavasta aiheesta, mutta sopii hyvin ”rasti ruutuun” tyyp-

pisille kysymyksille. Jos tutkittava asia on jaettavissa useisiin kysymyksiin, verkkokysely 

voi olla sopiva työkalu. (Hague, Hague & Morgan 2013, 170.) 

 

Tein kyselylomakkeen verkossa E-lomake 3-ohjelmalla. Testasin kyselyn toimivuutta lä-

himmillä ystävilläni ja opiskelukavereillani, ja heidän palautteen perusteella muokkasin 

lopullisen kyselyn. Hyväksytin kyselyn myös opinnäytetyön ohjaajallani, Vesa Heikki-

sellä, sekä ElämysTeerin toimitusjohtajalla Satu Tähkäaholla. Kyselyn alussa oli saate-

kirje, joka löytyy liitteenä (liite 1). Kyselyn kysymykset vastausvaihtoehtoineen löytyvät 

myös liitteenä (liite 2). Kysely toteutettiin verkossa, kysely oli auki viikon ajan marras-

kuussa. Minä sekä ElämysTeeri jaoimme linkkiä kyselyyn omilla sosiaalisen median ka-

navillamme. Kyselystä saamani datan käsittelin Microsoft Excel-ohjelmalla. 

 

 

5.2.1  Avointen vastausten analysointi 

 

Sisällönanalyysia on kuvattu menettelytapana, jonka avulla voidaan analysoida doku-

mentteja systemaattisesti ja objektiivisesti. Dokumentti voi tässä yhteydessä olla mikä 

tahansa kirjalliseen muotoon saatettu materiaali. Sisällönanalyysin menetelmällä pyritään 

tutkittavasta ilmiöstä saamaan tiivistetty, yleisessä muodossa oleva kuvaus. Aineistoläh-

töinen sisällönanalyysi on kolmevaiheinen prosessi, jossa ensimmäinen vaihe on aineis-

ton pelkistäminen. Toinen vaihe on aineiston ryhmittely ja kolmas vaihe on teoreettisten 

käsitteiden luominen. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 117, 122.) 

 

Tässä tutkimuksessa kyselyn viimeisen kysymyksen avoimet vastaukset käsiteltiin ai-

neistolähtöisen sisällönanalyysin menetelmällä. Analyysin aluksi perehdyin kaikkiin 

avoimiin vastauksiin, ja valikoin niistä ne, jotka olivat relevantteja, eli vastasivat kysyt-

tyyn kysymykseen. Valitut vastaukset väritin eri väreillä, tämän jälkeen pelkistin väritetyt 

vastaukset. Pelkistyksen jälkeen etsin vastauksista samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia. 

Samaa asiaa tarkoittavat vastaukset ryhmiteltiin ja yhdistettiin omaksi luokaksi, joka ni-

mettiin sisältöä kuvaavalla käsitteellä. Tällä tavalla edeten muodostin alaluokat.  

 

Tämän jälkeen ryhmittelin edelleen alaluokat ja kokosin ne yhteisen tekijän alle, jolloin 

muodostuivat yläluokat. Aineiston analyysi ei edennyt enää pääluokkien muodostami-
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seen. Analyysin vaiheiden mukaisesti ryhmittelystä etenin teoreettisten käsitteiden luo-

miseen. Analyysin tarkoituksena on luoda sanallinen selkeä kuvaus tutkimuskohteesta. 

Taulukossa 1 on esimerkki analyysiprosessista. Lopullinen taulukointi löytyy liitteenä 

(liite 3). 

 

TAULUKKO 1. Esimerkki aineiston analyysiprosessista. 

Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty il-
maus 

Alaluokka Yläluokka 

"Tilojen esteettömyys on kir-
jaimellisesti kynnyskysymys. 
Mahdolliset kulkuesteet olisi 
hienoa nähdä kotisivuilla 
kuvina, jotta oman kulkemi-
sen mahdollisuuksien arvi-
ointi olisi mahdollisimman 
helppoa."  

Kuvaus tilojen 
es-
teettömyydestä 

Esteettömyys 

 

Kenelle yrityk-
sen palvelut so-
pivat 

 

 

5.3 Havainnointi 

 

Systemaattinen havainnointi antaa tietoa silmin havaittavasta ihmisen toiminnasta. Sys-

temaattisesti voidaan havainnoida ihmisen lisäksi myös esimerkiksi mainoksia, sanoma-

lehtiä, esitteitä, mietintöjä ja kuvia. Systemaattinen havainnointi edellyttää kyselylomak-

keen tai havainnointilomakkeen tekemistä. Havainnointi on aina järjestelmällistä ja kes-

kittyy asioihin, joita tutkimussuunnitelmassa on päätetty tutkia. (Vilkka 2015, 62.) Ha-

vainnointi sopii menetelmäksi silloin kuin uskotaan, että ihmisten käyttäytyminen tuottaa 

paremman käsityksen kuin heidän haastatteleminen. Havainnointia käytetään yleensä yh-

tenä monista menetelmistä tutkimuksessa. (Hague, Hague & Morgan 2013, 82, 87.) 

 

Havainnoin ElämysTeerin asiakkaiden tekemiä arvosteluja sosiaalisessa mediassa. Valit-

sin sosiaalisen median kanavista Facebookin ja TripAdvisorin havainnoin kohteeksi, 

koska näissä kanavissa yritys oli saanut eniten arvosteluja. Tein havainnointilomakkeen 

Tuulaniemen arvon muodostumisen pyramidin perusteella, havainnointilomake löytyy 

liitteenä (liite 4). Kuten teoriaosassa todettiin, strategisessa markkinoinnissa on tärkeää 

tunnistaa yrityksen asiakkaiden arvoajurit. Pyrin tunnistamaan ElämysTeerin asiakkaiden 

asiakaskokemusten tasot, lisäksi listasin asiat, jotka toistuivat useasti asiakkaiden kirjoit-

tamissa arvosteluissa. 
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6 TULOKSET 

 

 

6.1 Kyselyn tulokset 

 

Kyselyyn vastasi 248 ihmistä, tavoitteenani oli 100 vastausta, joten tavoite saavutettiin. 

Vastaajista 90 % oli naisia. Suurin ikäryhmä vastanneiden kesken oli 31–40 vuotiaat, 

heitä oli jopa 48 % (kuvio 3). 32 % oli 21–30 vuotiaita ja 12 % 41–50 vuotiaita. Loput 

vastanneista olivat joko alle 21 vuotta tai yli 50 vuotta. 

 

 
KUVIO 3. Kyselytutkimukseen vastanneiden ikäjakauma 

 

Vastanneiden kesken suosituimmat nettisivut ja sovellukset olivat Facebook, Instagram 

ja Google (kuvio 4), vaihtoehtoja sai valita yhdestä kolmeen. Myös uutissivustot ja You-

Tube olivat paljon käytettyjä. Ensikertalaisten kesken, eli niiden, jotka eivät olleet pelan-

neet koskaan pakopeliä, neljänneksi suosituin nettisivu tai sovellus oli Youtube. Suuria 

eroja ei muuten ollut eri ryhmien välillä, ne, jotka olivat kuulleet ElämysTeeristä ja ne, 

jotka eivät olleet kuulleet ElämysTeeristä suosivat pääsääntöisesti samoja nettisivuja ja 

sovelluksia. 

 

16-20 vuotta
3 %

21-30 vuotta
32 %

31-40 vuotta
48 %

41-50 vuotta
12 %

51-65 vuotta
5 %
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KUVIO 4. Suosituimmat nettisivut ja sovellukset vastaajien kesken 

 

Kyselyyn vastanneista 27 % ei ollut koskaan pelannut pakopeliä (kuvio 5). 1–3 pakopeliä 

pelanneita oli 36 %, 19% oli pelannut 4–7 pakopeliä, 8–10 pakopeliä oli pelannut 7 % 

vastanneista, ja yli 11 pakopeliä pelanneita oli 11 %.  

 

 
KUVIO 5. Kuinka monta pakopeliä vastaajat ovat pelanneet 

 

ElämysTeeri oli ennestään tuttu noin 150:lle kyselyyn vastanneelle ihmiselle, heistä  

80 % olivat 21–40 vuotiaita. He olivat löytäneet ElämysTeerin pääsääntöisesti Faceboo-

kin tai kaverin kautta (kuvio 6).  
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KUVIO 6. Mitä kautta kuulit ensimmäisen kerran ElämysTeeristä 

 

Kysyin mistä vastaajat hakevat tietoa pakopelihuoneista, tai jos ei ole koskaan pelannut 

pakopeliä niin mistä hän hakisi tietoa. Vaihtoehtoja sai valita yhdestä kolmeen. Suosi-

tuimmat tiedonhakukanavat olivat Googlen, yrityksen kotisivut, sosiaalisen median ka-

navat ja kaverit (kuvio 7). 

 

 
KUVIO 7. Mistä tutkimukseen osallistujat hakevat tietoa pakopeleistä 

 

Noin 56 % vastanneista kertoi lukevansa arvosteluja pakopelihuoneista. Jatkokysymyk-

senä kysyin, että jos lukee arvosteluja niin mistä niitä tulee luettua. Suosituimmat kanavat 
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olivat Facebook, Google ja TripAdvisor (kuvio 8). Listaamieni vaihtoehtojen lisäksi yk-

sittäisiä muita vastauksia olivat Aamulehti, Pakopelit.fi, yrityksen omilta sivuilta löytyvät 

asiakaskokemukset, ja kolme vastanneista kysyy suoraan kavereilta kokemuksia. 

 

 
KUVIO 8. Mistä vastanneet lukevat arvosteluja pakopelihuoneista 

 

Kyselyn viimeinen kysymys oli avoin; mitä haluaisit tietää pakopelihuoneesta ennen va-

rauksen tekemistä. Analysoin vastauksien sisällöt sisällönanalyysilla ja taulukointi vas-

tauksista löytyy liitteenä (liite 4). Kyselyyn vastanneet kaipasivat kuvausta palvelusta ja 

perustietoja, kuten esimerkiksi hinta ja mahdolliset alennukset, kuinka monelle pako-

huone on tarkoitettu, varauskalenteri, kuinka paljon on aikaa paeta huoneesta, millainen 

juoni pakohuoneessa on ja mikä teema. Lisäksi jotkut vastaajista halusivat nähdä kuvia 

huoneesta. Esimerkkejä vastauksista: 

 

Monelleko on tarkoitettu ja hinta? Voiko osallistua useampi kuin neljä jos seu-

rueessa on esim. 9 henkilöä. 

 

Teemaa, tarinaa, minkä tyyppistä siltä osin odotettavissa. Myös muutama hyvin 

valittu promokuva on tärkeä, sillä minulle merkitsee paljon se, miltä huone näyt-

tää. 

 

Vastaajat haluaisivat tietää, kenelle yrityksen pakohuone sopii. Vastaajat haluaisivat tie-

tää pakohuoneen vaikeustason ja erityisesti haluttiin tietää, onko huone pelottava. Osalla 

oli huoneen kokoon liittyviä huolia, ja pääseekö huoneesta pois kesken pelin, ja onko 

TripAdvisor
22 %

Google
32 %

Facebook
34 %

Blogit
7 %

Muu
5 %



38 

 

huoneessa hyvä ilmavaihto. Myös toivottiin tietoa pakohuoneen kohderyhmästä, minkä 

ikäiselle pakohuone sopii ja onko ikärajaa, onko sopiva aloittelijalle vai konkarille, ja 

sopiiko huone isoille ryhmille. Myös esteettömyydestä kaivattiin tietoa etukäteen. Esi-

merkkejä vastauksista: 

 

Sen, ettei peli sisällä mitään pelottavia asioita/pelottelua. Tämä on tärkeää, 

koska olen joskus pelannut huoneen, jonka ei ole ennen varausta kerrottu sisäl-

tävän kauhuelementtejä, ja se on tosi ikävä yllätys, jos ei pidä sen tyylin peleistä. 

 

Suositellaanko huonetta lapselle, meille 12 - vee kiinnostunut pakohuoneista, 

mutta ihan jokaiseen huoneeseen ei taida voida olla osallistujana. 

 

Tilojen esteettömyydestä ja saavutettavuudesta ei kerrota juuri ikinä yritysten 

nettisivuilla. Olemme käyneet pyörätuolilla pelaamassa useamman kerran, mutta 

aina joutuu kyselemään etukäteen - ja silti saattaa tulla ovella ikäviä yllätyksiä. 

Esim. on sanottu, että tilat ovat esteettömät pyörätuolin käyttäjälle, mutta paikan 

päällä selviää, että ovella on kaksi porrasta. "Hups, unohdin mainita portaat." 

Esteettömyydellä (ja tietojen kertomisella) saa lisää asiakkaita ja erottuu positii-

visesti joukosta. Eikä kaiken tarvitse olla sataprosenttisen esteetöntä, kunhan 

kertoo täsmällisesti (mielellään kuvien kera, toki salaisuuksia paljastamatta) 

omista tiloistaan, niin jokainen voi itse päättää, sopiiko omiin tarpeisiin. Ja tär-

keintähän on aivojen käyttö eli ei haittaa, vaikka esim. pyörätuolilla ei pääsisi 

joka koloon/ylety korkealle, kun joukossa on lähes aina mukana joku liikuntara-

joitteeton. 

 

Osa vastaajista halusivat tietää vielä lisää yrityksen palveluista. Vastaajat haluaisivat tie-

tää pakohuoneen säännöt ja käytännön ohjeet etukäteen. Osa vastanneista halusi lukea 

muiden asiakkaiden arvosteluja pakohuoneesta.  

 

Minkälainen varustus, onko enemmän fyysistä vai psyykkistä, kesto. 

 

Muiden oikeita kokemuksia, onko hintansa arvoista ja oliko hauskaa! 

 

Puolueettoman vaikeustason sekä huoneen pulmien tyylin. Paljon pelejä pelan-

neena teemaa tärkeämpi on kuinka innovatiivinen huone on, saako siitä olon, että 
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huoneessa on vain peruslukkoja ym. Vai toisiko huone jotain uutta myös enem-

män pelanneelle. 

 

Suuria eroja vastauksissa ei ollut ensikertalaisten ja kokeneiden pelaajien välillä. Koke-

neemmat pelaajat halusivat tietää enemmän pakohuoneesta ja sen sisällöstä. Ne, jotka 

eivät olleet kertaakaan pelanneet pakohuonetta, halusivat tietää perustietojen, vaikeusta-

son ja kohderyhmä lisäksi käytännön ohjeet: 

 

Haluaisin tietää teeman ja ohjeet. 

 

Lähinnä kelle se on suunnattu. Tarvitseeko tietyt varusteet yms. 

 

Onko tyhmän ihmisen mahdollista läpäistä huone. 

 

Miten käytännössä toimii. 

 

Kokeneemmat pelaajat, eli ne, jotka ovat pelanneet vähintään 8 pakohuonetta, halusivat 

tietää perustietojen lisäksi vaikeustason ja pelin tehtävien tyypin.  

 

Onko huone teknisesti ja loogisesti toimiva, onko visuaalisuuteen panostettu, liit-

tyykö huoneeseen tarina, jota tehtävät tukevat, monellekko pelaajalle huone par-

haiten soveltuu. 

 

Vaikeusaste, minkä tyylisiä arvoituksia on (enemmän lukkoja vai muuta) ja onko 

ahtaita paikkoja tai onko huone pelottava. 

 

Haluaisin tietää onko peli lineaarinen, kuinka monelle pelaajalle ideaali, jos si-

sältää paljon matemaattisia pulmia tahtoisin tietää etukäteen, jos tila olisi sel-

lainen että siellä on helposti huono ilma haluaisin tietää sen etukäteen, pienen 

taustoituksen pelin tarinaan tahdon aina lukea, jos pelin voi ostaa tykyseteleillä 

tietäisin sen mieluusti etukäteen. 
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6.2 Havainnointitulokset 

 

Käytin havainnoinnin kriteerinä Tuulaniemen arvon muodostumisen pyramidia. Havain-

noin kohteeksi päätyi TripAdvisorista 56 arvostelua ElämysTeeristä, niitä olisi ollut yh-

teensä 57 kpl, mutta jätin pois itse kirjoittamani arvostelun. Arvostelut olivat niin suo-

meksi kuin englanniksi. Kaikki arvostelijat olivat antaneet viisi tähteä ElämysTeerille, 

arvosteluasteikko on yhdestä viiteen tähteä, jolloin yksi on huonoin ja viisi paras. 

 

Facebookissa on ollut aikaisemmin käytössä samanlainen arvosteluasteikko kuin TripAd-

visorissa, eli yhdestä viiteen, nykyään käyttäjä voi ilmoittaa suositteleeko yritystä vai ei, 

ja sen lisäksi jättää sanallisen arvostelun. Vanhan arvosteluasteikon mukaiset arvostelut 

ovat edelleen nähtävissä Facebookissa yrityksen profiilissa. Myös Facebookissa Elämys-

Teeri on saanut täyden vitosen arvosanan, arvostelijoita oli 86 ihmistä. Havainnoinnin 

kohteeksi päätyi 65 arvostelua, 21 arvostelua jätin havainnoinnin ulkopuolelle, koska 

niissä ei ollut sanallista arvostelua ollenkaan, pelkästään arvosana. Facebookissa arvos-

telut olivat lyhyempiä ja vaikeammin tulkittavia asiakaskokemuksen kannalta. Arvostelut 

olivat sekä suomeksi että englanniksi. 

 

Kaikkien 121:n arvostelun perusteella ElämysTeeri onnistuu herättämään asiakkaiden 

toivomia tunteita ja palvelu sopi asiakkaiden mielikuviin palvelusta. 104:n arvostelun pe-

rusteella ElämysTeerin palvelu on saavuttanut tunnetason. Asiakkaat kuvailivat arvoste-

luissa omia tunteitaan ja kokemuksiaan. He kuvailivat myös tunnelmaa ja pakohuoneen 

tyyliä. Asiakkaat kertoivat pakohuoneen olleen mielenkiintoinen ja tunnin kuluneen no-

peata.  

 

14:n arvostelun perusteella ElämysTeeri onnistui tavoittamaan vain toiminnan tason. 

Näissä arvosteluissa kuvattiin palveluprosessin toimineen sujuvasti ja pakohuoneen ol-

leen hyvä. Kyseiset arvostelut olivat lyhyitä eivätkä kuvanneet kokemuksia tai tuntemuk-

sia. Kolmen arvostelun perusteella ElämysTeeri on saavuttanut palvelullaan merkitysta-

son. Asiakkaat kuvaavat onnistumisen tunteita sekä oivalluksiaan. Heistä jokainen oli en-

sikertalainen pakohuoneen pelaaja. Jokainen heistä kertoi haluavansa pelata lisää pako-

huoneita.  
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Listasin useimmiten arvosteluissa mainitut seikat, joita olivat: 

• Tyylikäs sisustus 

• Haastava peli 

• Jännittävä 

• Hyvä asiakaspalvelu 

• Erottuu muista pakohuoneista teknisesti 

• Ei pelkkiä lukkopulmia 

• Asiakkaat aikovat palata uuden pakohuoneen valmistuttua 

• Suosittelevat ElämysTeeriä muille. 

 



42 

 

7 POHDINTA 

 

Yrityksen digitaalinen markkinointi koostuu yrityksen kaikesta sähköisestä toiminnasta. 

Tähän kuuluvat mm. yrityksen kotisivut, hakukoneoptimointi, mainokset, sähköposti-

markkinointi ja sosiaalinen media. Yrityksen koon ja asiakaskunnan mukaan yrityksen 

tulisi löytää itselle sopivat digitaalisen markkinoinnin kanavat. Vaikka chatbotit ovatkin 

vuoden 2019 digitaalisen markkinoinnin yksi trendi, se ei tarkoita, että se sopisi kaikille 

yrityksille. Yrityksen kuitenkin kannattaa seurata trendejä ja olla ainakin tietoinen mikä 

on tämän hetken trendi ja miten sosiaalisen media algoritmit toimivat milloinkin. Sosiaa-

lisen median algoritmeja muutetaan jatkuvasti ja muutenkin sosiaalinen media elää koko 

ajan.  

 

ElämysTeerin asiakaskunta on pääosin 20–40 -vuotiaita. Tämän Tähkäaho itse kertoi yri-

tysesittelyssä, tätä määrittelyä tukee myös kyselyn tulokset. Kyselyyn vastanneet käyttä-

vät usein Facebookia, Instagramia, Googlea, samoja kanavia myös ElämysTeeri käyttää 

ja tulisi käyttää jatkossakin. Monia kyselyyn vastanneita kiinnostaa muiden mielipiteet 

pakohuoneista, ja he lukevat arvosteluja TripAdvisorista, Facebookista ja Googlesta. 

Nämä arvostelut itsessään ovat ElämysTeerille ansaittua näkyvyyttä ja hyvää mainosta.  

 

Yksi tämän vuoden sosiaalisen median trendejä on personoitu sisällöntuotanto. Tämä 

mielessä pitäen, ehdotan, että ElämysTeeri vastaisi jokaiseen sosiaalisen median arvoste-

luun, sekä yrityssivuilleen julkaistuihin kommentteihin julkisesti. Tämä toisi asiakkaille 

tunteen, että heitä todella kuunnellaan ja heidän mielipidettä arvostetaan. Tämä on myös 

hyvää asiakaspalvelua. Lisäksi suosittelen yrittäjien ja mahdollisten uusien työntekijöi-

den kasvojen esiin tuomista esimerkiksi Instagram tarinoissa tai livevideoissa, juurikin 

tämän personoidun sisällöntuotannon takaamiseksi. ElämysTeerin blogikirjoituksiin li-

säisin myös kirjoittajan nimen ja kuvan. 

 

ElämysTeerin asiakkaat ovat kaveriporukoita, työporukoita, pariskuntia ja perheitä. Olen 

tehnyt markkinointisuunnitelman vuosikellon muotoon (kuvio 9), jossa nämä eri ryhmät 

on otettu huomioon. Tähkäaho mainitsi yritysesittelyssä, että ovat suunnitelleet B2B-suo-

ramarkkinointia sähköpostitse, jota olisin ehdottanut yritykselle myös itse. ElämysTeeri 

on tällä hetkellä edustettuna LinkedInissä toimitusjohtaja Satu Tähkäahon henkilöprofii-

lin kautta. Yritysprofiilit eivät yleensä menesty yhtä hyvin kuin henkilöprofiilit LinkedI-
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nissä, mutta jos yritys aikoo laajentaa toimintaansa ja rekrytoida lisää henkilökuntaa jos-

sain vaiheessa, ehdotan LinkedIniin yritysprofiilin luomista, ja kannustamaan työnteki-

jöitä linkittymään yrityksen työntekijöiksi. Aktiivinen läsnäolo LinkedInissä saattaa 

tuoda lisää kontakteja ja kauppaa, erityisesti B2B-sektorilla.  

 

Sosiaalisen median algoritmit suosivat tällä hetkellä videoita, videot ovat kovassa suosi-

ossa tällä hetkellä. ElämysTeeri on julkaissut joitakin videoita Facebookissa ja In-

stagramissa, mutta lisätäkseen näkyvyyttään ElämysTeeri voisi julkaista mainosvideoita 

useammin Facebookkiin ja Instagramiin, ja luoda tarinoita, eli lyhytikäisiä videoita ja 

kuvia, molemmilla kanavilla. Näiden lisäksi myös hyvin harkituista aiheista voisi jul-

kaista livevideoita, esimerkiksi blogiaiheista voisi myös keskustella seuraajien kanssa re-

aaliaikaisesti. Erityisesti uuden huoneen valmistuessa, ehdotan lyhyen mainosvideon luo-

mista huoneesta, tietenkään spoilaamatta huonetta, mutta antaen jotain esimakua huoneen 

tyylistä ja tarinasta. Mainosvideon voisi julkaista kotisivuilla ja Facebookissa sekä In-

stagramissa jo hyvissä ajoin esimerkiksi otsikolla: ”Tulossa pian!” tai ”Avataan pian!”. 

Videon voi uudelleen jakaa toisella otsikolla huoneen valmistuttua. Olen maininnut ky-

seisen mainosvideon vuosikellossa (kuvio 9), mutta koska en tiedä huoneen valmistumis-

aikataulua, ElämysTeeri voi itse sijoittaa mainosvideoon liittyvät tehtävät oikealle kvar-

taalille. Jos vielä yhden vuoden 2019 sosiaalisen median trendin nostaisin ElämysTeerin 

markkinoinnissa, nostaisin yrityksen palveluiden ekologisuuden. Pakohuone jos mikä on 

ekologinen elämyspalvelu, se on myös erinomainen aineeton lahja antaa jollekin. 

 

Kyselyn perusteella ihmiset hakevat tietoa pakohuoneista Googlesta, yrityksen nettisi-

vuilta ja sosiaalisesta mediasta. ElämysTeerin kannattaa täten ehdottomasti jatkaa haku-

koneoptimointia. Yrityksen nettisivut tulee pitää ajan tasalla. Kyselyn perusteella yrityk-

sen nettisivuilta tulisi löytyä palvelun tiedot, kenelle yrityksen palvelut sopivat, sekä 

myös lisätietoja palvelusta. ElämysTeerin nettisivujen etusivulta löytyvät taustatarina ja 

aika laajasti perustiedot, poikkeuksena alennukset ja ohjeet saapumisesta löytyvät alasi-

vulta. Varauskalenteriin löytyy linkki etusivulta, mutta itse varauskalenteri on alasivulla.  

 

ElämysTeerin nettisivujen suurimmat puutteet kyselyn perusteella ovat tieto siitä kenelle 

palvelu sopii. Nettisivuilla on kerrottu ikäraja ja genreksi kerrotaan jännitys. Nettisivuilla 

myös mainitaan, että huoneesta pääsee koska vaan pois niin halutessaan, ja että se on 

täysin turvallinen. Mutta kysely avointen vastausten perusteella asiakkaat haluavat vielä 
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lisätietoa huoneen vaikeustasosta, pelottavuudesta, kohderyhmästä ja toimipisteen esteet-

tömyydestä. ElämysTeeri on osittain huomioinut asiakkaiden tarpeen lisätiedolle palve-

lusta. Nettisivuilta löytyy hyvät käytännön ohjeet, esim. ohjeet pukeutumisesta ja alko-

holin käyttämisestä. Pelin tyypistä ElämysTeeri ei ole maininnut nettisivuillaan mitään, 

joten siitä voisi lisätä vielä tietoa.  

 

ElämysTeerin asiakkaiden kirjoittamissa arvosteluissa korostuivat asiakkaiden kokemat 

tunteet, kuinka heillä oli pakohuoneessa hauskaa ja kuinka jännittävää se oli. Asiakkaat 

kuvailivat huoneen tyylikästä sisustusta, itse peliä ja hyvää asiakaspalvelua. Korostaisin 

tunnetason havaintoja markkinoinnissa, lisäksi myös palvelun kykyä koskettaa aisteja. 

Monet olivat maininneet tyylikkään sisustuksen, sama tyyli mielestäni heijastuu myös 

yrityksen digitaalisessa markkinoinnissa. Korostaisin myös sitä, kuinka ElämysTeeri 

erottuu muista pakohuoneyrityksistä, kuinka haastava peli on ja myös toisin markkinoin-

nissa esille, ettei pakohuoneessa ole pelkästään lukkopulmia. 

 

Markkinointibudjetin määrittäminen ei ole helppoa, mutta se on kuitenkin markkinoinnin 

perusta, eikä pidä jättää sen takia huomioimatta. Lisäksi kun budjetti on määritelty, niin 

markkinoinnin tuloksia on helpompi analysoida. Ulkopuolisena minun on vaikea määri-

tellä tarkkaa budjettia ElämysTeerille, mutta tällä hetkellä ElämysTeeri käyttää noin 500€ 

kuukaudessa markkinointiin, tämän perusteella vuodessa kuluu markkinointiin 6000€. 

Minusta olisi tärkeää tietää tässä vaiheessa markkinoinnin ROI, ja sitä varten ehdotankin 

seuraavan puolen vuoden aikana yritystä käyttämään kuukausittain sosiaalisen median 

analyysityökaluja ja seuraamaan niiden tuottamaa dataa. Datan avulla saadaan tietää mitä 

yritys tekee oikein ja mikä ei toimi. Täten yrityksen markkinoinnista saadaan tehokkaam-

paa ja resurssit tulee ohjattua oikeisiin asioihin. Alun ahkeran seuraamisen jälkeen, kun 

yritys löytää sen itselleen parhaimman tavan toteuttaa digitaalista markkinointia, seuran-

taa voi harventaa, mutta suosittelen kuitenkin seuraamaan joitakin lukuja säännöllisesti. 

Perusteellinen sosiaalisen median auditointi kannattaa suorittaa vuosittain.  

 

Lisäksi yrityksen tulisi määritellä itselleen markkinoinnin S-M-A-R-T -tavoitteet. Oma 

ehdotukseni yhdeksi S-M-A-R-T -tavoitteeksi on seuraajamäärien kasvattaminen vuoden 

2019 loppuun mennessä Facebookissa ja Instagramissa 30%:lla. Tämä tavoite on tark-

kaan määritelty, saavutettavissa, mitattavissa, aikaan sidottuja ja merkityksellinen. Suu-

remman seuraajamäärän saavuttaminen tarkoittaa sitä, että yrityksen saa äänensä kuulu-

viin yhä useammalle. Seuraajien tulee kuitenkin hyötyä jotain yrityksen seuraamisesta 
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sosiaalisessa mediassa, jotta seuraajat saadaan sitoutettua. Tässä taas palaamme siihen, 

että yrityksen tulee seurata sosiaalisen median dataansa, jotta tiedetään millaiset julkaisut 

kiinnostavat yrityksen seuraajia eniten.  

 

Tein yritykselle markkinointisuunnitelman vuosikellon muotoon (kuvio 9), joka helpottaa 

yritystä toteuttamaan markkinointisuunnitelmaa. Vuosikellossa on huomioitu sesonki-

vaihtelut, esim. koulujen lomat ja pikkujoulut. Sosiaalisen median tilien päivittämisellä 

tarkoitan julkaisujen tekemistä, ja seuraajien kommenttien huomioimista ja niihin vastaa-

mista. Jatkossa myös ehdotan myös markkinointikampanjoiden fokusointia tiettyihin 

asiakasryhmiin, kuten esimerkiksi ensikertalaisiin ja kokeneisiin pelaajiin. 

 

 
Kuvio 9. Markkinoinnin vuosikello 

 

 • Seuraa markkinoinnin 
tuloksia 

• Sosiaalisen median 
tilien päivittäminen 

• Ota selvää vuoden 2020 
sosiaalisen median 
trendeistä 

• Talviloma -mainokset 
• Helmikuussa 2020 

kokoa vuoden 
sosiaalisen median data 
ja tee auditointi  

• Auditoinnin pohjalta 
uusi seuraavan vuoden 
sosiaalisen median 
suunnitelma 
 

 

• Seuraa markkinoinnin 
tuloksia 

• Päivitä yrityksen www-
sivut 

• Sosiaalisen median 
tilien päivittäminen 

• Valmistujille lahjakortti 
-mainokset 

• Polttariporukat -
mainoksia 

• Seuraa markkinoinnin 
tuloksia 

• Sosiaalisen median 
tilien päivittäminen 

• Syysloma -mainokset 
• Joululahjavinkit ja 

pikkujoulut -mainokset  
• Nyt avattu- 

mainosvideon 
jakaminen uudesta 
huoneesta sosiaalisen 
median kanavissa 

 

 

• Seuraa markkinoinnin 
tuloksia 

• Sosiaalisen median 
tilien päivittäminen 

• Tulossa pian - 
mainosvideon 
tekeminen ja 
julkaiseminen uudesta 
huoneesta sosiaalisen 
median kanavissa ja 
yrityksen www-sivuilla 

 

 

Joulukuu 
2019 

Tammikuu 

Helmikuu 
2020 

Maaliskuu 

Huhtikuu 

Toukokuu 

2019 

Kesäkuu 

Heinäkuu 

Elokuu 

2019 

Syyskuu 

Lokakuu 

Marraskuu 

2019 
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Kyselyyn tuli vastauksia enemmän mitä tavoiteltiin, joten kyselyn tuloksia voi pitää luo-

tettavina. Viimeisen avoimen kysymyksen kohdalla vastausten kattavuus vaihteli paljon. 

Osa kyselyyn vastanneista vastasi kysymykseen yksityiskohtaisemmin, kun taas toiset 

saattoivat vastata vain yhdellä sanalla ja jotkut vastaajista kirjoittivat asian vierestä. Kui-

tenkin viimeisen kysymyksen kohdalla pystyttiin toistuvuudet tunnistamaan. Kyselytut-

kimuksen tuloksia voidaan pitää tämän hetken todellisuutta vastaavina, mutta koska kyse 

on digitaalisesta ja sosiaalisen median markkinoinnista, trendit saattavat muuttua nopea-

stikin.  

 

Havainnoinnin pätevyyttä pyrittiin lisäämään suorittamalla koko havainnoinnin täysin sa-

manlaisissa olosuhteissa. Lisäksi tutkijan havainnointia pystyttiin suuntaamaan oikeisiin 

asioihin tietyn kriteeristön pohjalta. Havainnoinnin tuloksia ei välttämättä pystytä ident-

tisesti toistamaan, jos joku toinen henkilö havainnoi samoja tekstejä, koska aineiston tul-

kintaan vaikuttaa jokaisen henkilökohtaiset tietotaidot ja kokemukset asiasta. Lisäksi eri-

laisissa olosuhteissa voi olla erilaisia häiriötekijöitä, jotka voivat vaikuttaa havainnoin-

tiin. 

 

Tämän tutkimuksen ja kehittämistyön tekeminen vei enemmän aikaa mitä olin ajatellut. 

Teoriaa tuli tutkittua ja kirjoitettua koko tutkimuksen ajan, eikä vain tutkimuksen alussa 

niin kuin olin ajatellut tutkimuksen alkutaipaleella. Digitaalinen ja sosiaalisen median 

markkinointi ovat kiinnostavia aiheita, mutta lähdekirjallisuus aiheesta vanhentuu no-

peata vauhtia. Markkinoinnin perusteet ovat pysyneet toki samana vuosien ajan, mutta 

sosiaalinen media on muuttanut markkinointimaailmaa. Pysyäkseen aallon harjalla yritys 

tarvitsee resursseja, sosiaalisessa mediassa tapahtumiin pitää vastata nopealla syklillä.  

 

Itse tutkimuksen tekeminen oli mielenkiintoista ja ElämysTeerin kanssa yhteistyö oli 

miellyttävää. Opin itse uutta sosiaalisen median markkinoinnista ja erityisesti Excel-tai-

toni ovat kehittyneet uudelle tasolle. Itse kirjoitustyön koin raskaaksi, teoriaosuus olisi 

voinut olla laajempi ja olisin voinut perehtyä enemmän kansainvälisiin tutkimuksiin ai-

heesta, mutta aloin kokemaan niin kutsuttua informaatioähkyä kaikista niistä teoksista 

mitä markkinoinnista on kirjoitettu. Jatkotutkimuksena ehdotan ElämysTeerille markki-

noinnin tulosten seuraamista, sekä B2B-markkinointisuunnitelman tekoa. 
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LIITTEET 

Liite 1. Kyselyn saatekirje 

Opiskelen palveluliiketoiminnan johtamista Tampereen ammattikorkeakoulussa, ja teen 

opinnäytetyötä pakopeliyritykselle nimeltä ElämysTeeri Oy. Osana opinnäytetyötäni teen 

markkinointitutkimusta kyseiselle yritykselle. Vastaaminen kyselyyn kestää noin 5 min. 

Jos haluat osallistua arvontaan, jonka palkintona on neljän pelaajan lahjakortti (arvo 

100€), täytäthän yhteystietosi kyselyn jälkeen. Yhteystietoja ei yhdistetä vastauksiisi. Ky-

sely sulkeutuu 20.11.2018 klo 23.59. Arvonta suoritetaan 23.11.2018. Arvonnan voitta-

jaan ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti. 

 

Kiitos vastauksistanne! 

 

Terveisin, 

Kaisa Järventie-Nyyssönen
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Liite 2. Kyselyn kysymykset vastausvaihtoehtoineen 

 

• Sukupuoli? 

o Nainen, Mies, Muu 

• Ikä? 

o 0-15, 16-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51-65, 66+ 

• Mitä nettisivuja/sovellusta käytät yleensä eniten? Voit valita 1-3 vaihtoeh-

toa. 

o Jokin uutissivusto, Facebook, Youtube, Pinterest, Instagram, Twit-

ter, Snapchat, LinkedIn, Google, Blogit, Muu -mikä? 

• Kuinka monta pakopeliä olet pelannut? 

o 0, 1-3, 4-7, 8-10, 11+ 

• Oletko kuullut ElämysTeeri room escapesta aiemmin? 

o Kyllä, mistä? Ei 

• Mistä haet tietoa pakopelihuoneista? Voit valita 1-3 vaihtoehtoa. Jos et 

ole pelannut tai kuullutkaan pakopeleistä, mistä hakisit tietoa? 

o Sosiaalisen media kanavista, Yrityksen nettisivuilta, Pakopelit.fi -

sivuilta, Googlesta, Muilta nettisivuilta, Kaverilta, Muualta -mistä? 

• Luetko arvosteluja pakopelihuoneista? 

o Kyllä, Ei 

• Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, niin mistä luet arvosteluja? 

o Googlesta, Facebookista, TripAdvisorista, Blogit, Muu -mikä? 

• Mitä haluaisit tietää pakopelihuoneesta ennen varauksen tekemistä? 

o Avoin vastaus 
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Liite 3. Analyysitaulukko       

1 (2) 

Pelkistetyt ilmaukset Alaluokat Yläluokat 

• Tyyli  
• Teema 
• Taustatarina 
• Aihe 
• Kuva pelihuoneesta 
• Juoni 

 

 

Taustatarina 

 

 

 

 

 

 

 

Palvelun tiedot 

• Hinta 
• Kesto 
• Sijainti 
• Maksutavat 
• Alennukset 
• Pelaajien määrä 
• Saapuminen 
• Varauskalenteri 

 

 

 

Perustiedot 

• Vaikeusaste/ vaikeus-
taso 

• Ennätysaika 
• Ulospääsyprosentti 

 

Vaikeustaso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenelle yrityksen palvelut  

sopivat 

• Huoneen koko 
• Pelottavuusaste 
• Onko hyvä ilman-

vaihto 
• Pääseekö huoneesta 

pois kesken pelin, jos 
haluaa 

• Onko säikäytyksiä 

 

 

Pelottavuus 

• Ikäsuositus 
• Suositellaanko aloitte-

lijoille vai konkareille 
• Ikäraja 
• Sopiiko isoille ryh-

mille 

 

 

 

Kohderyhmä 

• Tilojen esteettömyys 
• Onko vilkkuvia valoja 
• Täsmällinen kuvaus ti-

loista 

 

Esteettömyys 
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      2 (2) 

• Säännöt 
• Ohjeet 
• Pitääkö varautua jo-

tenkin  
• Tarvitseeko vaatetuk-

sessa huomioida jotain 
• Saako vihjeitä pelin 

aikana 
• Miten käytännössä toi-

mii 

 

 

 

Säännöt ja käytännön ohjeet 

 

 

 

 

 

 

 

Lisätiedot palvelusta • Muiden kokemukset 
vaikeudesta 

• Onko peli suosittu 
• Onko saanut millaisia 

arvosteluja 

 

Arvostelut 

• Tehtävien tyyppi 
• Onko peli lineaarinen 
• Onko huone looginen 
• Onko panostettu visu-

aalisuuteen 

 

Pelin tyyppi 
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Liite 4. Havainnointilomake 

Merkitys 

- Palvelu mahdollistaa asioita, joita 

asiakas haluaa: 

o Oppia 

o Oivaltaa 

o Saavuttaa 

 

TripAdvisor: 3/56 

 

Tunteet 

- Palvelu synnyttää tunteita, joita 

asiakas haluaa kokea 

- Sopii asiakkaan mielikuviin 

 

TripAdvisor: 46/56 

Facebook: 58/65 

Toiminta 

- Palvelu vastaa asiakkaan toiminnal-

liseen tarpeeseen 

- Prosessi on vaivaton 

- Palvelu on helposti saavutettavissa 

TripAdvisor: 7/56 

Facebook: 7/65 

Usein mainitut seikat: 

- Tyylikäs sisustus 

- Haastava 

- Jännittävä 

- Hyvä asiakaspalvelu 

- Erottuu muista teknisesti 

- Saa pelata tunnin yli, jos ei saa ratkaistua tunnissa 

- Ei pelkkiä lukkopulmia 

- Asiakkaat aikovat palata uuden pakohuoneen valmistuttua 

- Suosittelevat ElämysTeeriä muille 

 


