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1 JOHDANTO 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, miten sisältömarkkinoin-

tia voidaan hyödyntää Unique Art Tattoo Festivalin esiintyjähankinnassa. 

Festivaalin kasvaessa esiintyjähankintaan kaivataan nykyiseen verrattuna 

tehokkaampia keinoja. Sisältömarkkinoinnin koetaan vastaavan tähän tar-

peeseen, koska siinä keskitytään herättämään oikean kohderyhmän huomio 

juuri heille räätälöidyn sisällön avulla.  

 

Sosiaalinen media koetaan festivaalin kannalta kustannustehokkaimpana 

markkinointikanavana. Sosiaalisen median myötä erilaisia sisältöjä ja vies-

tejä tulee vastaan päivittäin niin paljon, että niitä on helppo ohittaa huomaa-

mattakin. Yritykset ovat heränneet siihen, että noustakseen viestien mas-

sasta esiin, on luotava merkityksellistä ja kiinnostavaa sisältöä, joka tarjoaa 

jotain hyötyä asiakkaalle. Tätä on sisältömarkkinointi. (Lintulahti 2014a.)  

 

Opinnäytetyössä perehdytään aluksi toimeksiantajaan sekä tutkimuksen 

taustaan ja tavoitteisiin. Teoriaosuudessa käsitellään sisältömarkkinointia ja 

sisältöstrategiaa sekä sosiaalisen median kanavista erityisesti Facebookia ja 

Instagramia sekä niissä toteutettavaa markkinointia. Lopuksi käydään läpi 

tehtyä tutkimusta ja annetaan toimenpidesuosituksia toimeksiantajalle 

esiintyjähankinnan kehittämistä varten. 

1.1 Unique Art ja UATF 

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Unique Art -tatuointiliike ja festi-

vaalin pääjärjestäjä Säde Sonck. Sonck perusti Unique Artin Hämeenlinnan 

keskustaan vuonna 2005 ja nykyisin tiimiin kuuluu Sonckin lisäksi viisi 

omalla toiminimellään työskentelevää artistia. 

 

Osana yrityksensä kymmenen vuotisen taipaleen juhlistamista Säde Sonck 

ryhtyi järjestämään pitkäaikaista unelmaansa tatuointifestivaaleista. Tulok-

sena heinäkuussa 2015 järjestettiin Hämeenlinnan Verkatehtaalla kaksipäi-

väinen Unique Art Tattoo Festival tatuointi- ja katutaidefestivaali (myö-

hemmin UATF). Yhteistyössä toimi vuodesta 2009 lähtien järjestetty Hä-

meenlinna Bike Show sekä Verkatehtaan yhteydessä sijaitseva Suistoklubi. 

  

Festivaali kokosi yhteen sekä kansainvälisesti tunnettuja tatuointiartisteja 

että esiintyjiä eri taiteen aloilta. Kahden päivän aikana nähtiin burleskiesi-

tyksiä, tankotanssia, tatuointikilpailu, kuvataidetta niin valmiina teoksina 

kuin paikan päällä toteutettunakin, alusasunäytöstä sekä tietysti tatuointeja. 

Tatuointiartisteja oli Suomen lisäksi muun muassa Ranskasta, Yhdysval-

loista, Kanadasta ja Virosta. Festivaaleilla järjestettiin myös erilaisia työpa-

joja ja luentoja, joihin ilmoittautuminen tapahtui etukäteen. Burleskitaitei-

lija Olivia Rouge piti esimerkiksi työpajat burleskista ja pin up -poseerauk-

sesta sekä tohtori ja ihotautilääkäri Nicolas Kluger tatuointiartisteille luen-

non työhygieniasta.  
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Paikalla oli erilaisia näytteilleasettajia, jotka toivat tarjolle omia tuotteitaan, 

esimerkiksi hiuskoristeita tekevä Rockabilly Cherry ja alusvaateliike Siro. 

Kävijät pääsivät myös itse kokeilemaan tatuoimista keinonahalle tai laitat-

tamaan pin up -tyylisen kampauksen ja meikin Foxy Vixens’ Beauty Par-

lourin naisten osaavissa käsissä. Suistoklubin yhteydessä toimi festivaalite-

rassi ja myös jatkot järjestettiin klubilla. Jatkoilla nähtiin perjantai-iltana 

Pariisin Kevät ja lauantaina Marjo Leinonen Carkeys. Kumpanakin päivänä 

jatkoilla nähtiin myös burleskia sekä muita artisteja. Lauantaina Verkateh-

taan pihalla oli jo useamman vuoden järjestetty Bike Show, joka toi moot-

toripyörillä ja oheistapahtumilla oman lisänsä UATF-festivaaleille.  

 

UATF:n tarkoituksena oli tuoda tatuointi- ja katutaidekulttuuria kaikkien 

saataville, vauvasta vaariin. Tapahtuman haluttiin nostavan esille erityisesti 

paikallisia ja lähialueiden taiteilijoita sekä luovan alan toimijoita, mutta tuo-

van myös kansainvälistä tunnelmaa Hämeenlinnaan. Festivaali tarjosi kävi-

jöille tilaisuuden ottaa tatuointi kansainvälisiltä ammattilaisilta tai vain 

nähdä läheltä, miten kaikki tapahtuu. Kävijät pääsivät myös tutustumaan 

moniin eri taiteen lajeihin, kuten burleskiin, jota yleensä näkee vain siihen 

keskittyneissä tapahtumissa. Tapahtuma tarjosi tatuointiartisteille sekä mui-

den alan esiintyjille ja toimijoille ympäristön luoda kontakteja ja tuoda 

omaa osaamistaan esille. 

 

UATF järjestettiin pienellä budjetilla, ja esimerkiksi markkinoinnissa men-

tiin pitkälle nollabudjetilla. Vapaaehtoisena toimi eri alojen ihmisiä, jotka 

toivat osaamistaan ja kontaktejaan mukaan järjestelyihin. Sonckille ja mo-

nille muille mukana olleille tapahtuman järjestäminen oli ensimmäinen 

kerta, joten kaikessa lähdettiin aikalailla kokeilupohjalta tekemisen kautta 

liikkeelle. Sonck on tatuointiartistina tuttu nimi Hämeenlinnassa ja muualla 

Suomessa sekä ulkomailla tatuointipiireissä, joten se varmasti auttoi monin 

osin järjestelyissä.  

 

Ensimmäinen UATF onnistui kokemattomuuteen ja ehkä kotikutoisuuteen-

kin nähden hyvin. Kiinnostuneita riitti ja yhteistyössä toiminut Bike Show 

toi varmasti myös kävijöitä, jotka eivät olisi muuten tapahtumaan saapu-

neet. Festivaalista on tarkoitus tehdä vuotuinen tapahtuma ja tavoitteena 

kasvattaa sitä entisestään, niin kävijämääriltään, kuin esiintyjien, taiteilijoi-

den ja tatuointiartistienkin suhteen.   

1.2 Opinnäytetyön tausta ja tavoite 

Opinnäytetyön idea lähti omasta kiinnostuksestani UATF-festivaalia ja sen 

kehittämistä kohtaan. Suoritin 2015 kevään ja kesän aikana syventävän har-

joitteluni Unique Art:lle festivaalin parissa, ja omien mahdollisuuksieni 

mukaan olen mukana myös tulevilla festivaaleilla. Jo harjoittelun alkaessa 

minulla oli ajatuksissa mahdollisuus opinnäytetyön teosta, jos vain sopiva 

aihe festivaalin pohjalta löytyisi.  

 

Harjoittelun aikana työnkuvaani kuului sekä markkinoinnin tehtäviä että 

paljon muutakin. Päivitin muun muassa sosiaalisen median kanavia (Face-
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book ja Instagram), ideoin tekstejä ja ulkoisia ratkaisuja festivaalin verkko-

sivuille sekä julisteisiin ja olin yhteydessä mahdollisiin sponsoreihin sekä 

yhteistyökumppaneihin ja esiintyjiin. Festivaaleilla myin lippuja ja olin mu-

kana yleisissä järjestelyissä. Alkusyksystä festivaalien jälkeen kävimme 

festivaalitiimin kanssa läpi tapahtumaa ja mietimme kehityskohteita tulevia 

festivaaleja varten. Tässä vaiheessa minulle oli viimeistään selvää, että ha-

luan opinnäytetyöni Sonckille ja Unique Art:lle tehdä, sillä mielestäni fes-

tivaalien järjestely oli koko ajan hieman sekavaa. Toivoinkin saavani tarjot-

tua edes vähän apua tulevien festivaalien järjestämiseen osaamiseni kautta.   

 

Koska kyseessä oli tapahtuma joka järjestettiin ensimmäistä kertaa pienellä 

budjetilla ja ilman suurempaa kokemusta, olisi aiheita opinnäytetyöhön ol-

lut varmasti useampiakin. Keskustelin aiheenvalinnasta Sonckin kanssa ja 

hän toivoi tulevaa varten eniten työkaluja esiintyjähankintaa varten. Minun 

tehtäväkseni jäi sen jälkeen keksiä, mistä lähden aihetta lähestymään. Koin, 

että pelkästään sen selvittäminen, mistä löytäisimme luovan alan toimijoita, 

ei riitä, jos lopputulos olisi kuitenkin se, että me ottaisimme yhteyttä ihmi-

siin eivätkä he meihin. Pitkän hakemisen jälkeen tulin siihen tulokseen, että 

sisältömarkkinoinnilla saisimme oikeat ihmiset kiinnostumaan tapahtu-

masta ja ottamaan itse yhteyttä sen sijaan, että festivaalijärjestelyissä mu-

kana olevat vapaaehtoiset soittelisivat tuttuja ja tutun tuttuja mukaan. Tar-

koituksena on kasvattaa festivaalia vuosi vuodelta, joten pitemmän päälle 

nykyiset keinot eivät ole kovin tehokkaita. 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia sitä, millainen sisältö kiinnostaa luovan 

alan toimijoita, mitä sosiaalisen median kanavia he käyttävät ja mihin tar-

koitukseen sekä mikä saa heidät kiinnostumaan tietystä tapahtumasta. Tar-

koituksena on selvittää, miten toimeksiantaja voi hyödyntää sisältömarkki-

nointia festivaalin esiintyjähankinnan apuna. Päätin rajata sisältömarkki-

noinnissa käytettävät kanavat sosiaaliseen mediaan ja erityisesti Faceboo-

kiin sekä Instagramiin, koska festivaalin markkinoinnissa pyritään käyttä-

mään ilmaisia tai mahdollisimman edullisia kanavia. Festivaalilla on jo käy-

tössä sekä Facebook- että Instagram-tilit.   

1.3 Tutkimuksen toteutus ja aiheen rajaus 

Opinnäytetyön tarkoituksena on löytää vastaus tutkimuskysymyksiin: 

 

1. Miten toimeksiantaja voi hyödyntää sisältömarkkinointia esiintyjähan-

kinnassa? 

 

Alakysymykset: 

 

2. Millainen sisältö kiinnostaa kohderyhmää eli luovan alan toimijoita? 

3. Mitä sosiaalisen median kanavia kohderyhmä käyttää? 

4. Mikä saisi kohderyhmän kiinnostumaan työssä käsitellyn festivaalin 

kaltaisesta tapahtumasta? 

 

Teoreettisessa osuudessa käsitellään sisältömarkkinointia ja sen toteutusta 

sisältöstrategian avulla. Ensin käydään läpi, mitä on sisältömarkkinointi ja 
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miksi sitä pitäisi tehdä. Tämän jälkeen perehdytään sisältöstrategian tärkey-

teen ja käydään läpi vaiheet, jotka sen suunnittelussa on oleellista ottaa huo-

mioon. Teoriassa perehdytään lisäksi sosiaaliseen mediaan ja sen kanavista 

Facebookiin ja Instagramiin, sekä niiden hyödyntämiseen markkinoinnissa. 

 

Sisältömarkkinointi on vasta hiljattain noussut kunnolla pinnalle markki-

noinnin kentällä Suomessa, joten kirjallista lähdemateriaalia ei ole kovin-

kaan paljon saatavilla. Teoriaosuus koostuukin suurimmaksi osaksi artikke-

leista ja blogiteksteistä, joiden takana on markkinoinnin ja sisällöntuotan-

non ammattilaisia. Aineisto sosiaalisen median käsittelyyn kerättiin myös 

suurimmaksi osaksi verkosta mahdollisimman ajankohtaisen tiedon saa-

miseksi. 

 

Teoreettinen osuus toimii pohjana työn tutkimusosuudelle. Tutkimusmene-

telmänä käytetään kvalitatiivista eli laadullista menetelmää. Tutkimusai-

neistoa kerättiin puolistrukturoidun teemahaastattelun avulla esiintyjiltä, 

taiteilijoilta ja näytteilleasettajilta, jotka olivat mukana ensimmäisillä festi-

vaaleilla. Haastateltavat valittiin sen perusteella, että he edustavat luovan 

alan kohderyhmää, jota sisältömarkkinoinnilla työssä tavoitellaan. Työssä 

hyödynnettiin lisäksi omaa kokemustani ja huomioita festivaalin järjeste-

lyistä.  

 

Tutkimus toteutettiin laatimalla haastattelurunko ja haastattelemalla valit-

tuja henkilöitä joko puhelimitse tai sähköpostilla. Tavoitteena oli toteuttaa 

vähintään viisi teemahaastattelua luotettavampien tuloksien saamiseksi. 

Luotettavien tuloksien pohjalta voidaan esittää kannattavia toimenpiteitä 

toimeksiantajalle. Haastattelua varten otettiin yhteyttä 11 ennalta valittuun 

henkilöön, joista seitsemää haastateltiin.  
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2 SISÄLTÖMARKKINOINTI 

Sisältömarkkinointi on markkinointikeino, jonka tarkoituksena on luoda ja 

jakaa oleellista, johdonmukaista ja ennen kaikkea arvokasta sisältöä houku-

tellakseen tarkasti määriteltyä yleisöä ja viime kädessä tuottaa kannattavaa 

asiakastoimintaa (Content Marketing Institute n.d.). Se ei ole mainontaa, 

vaan asiakaslähtöinen ajattelutapa, joka ohjaa sisällön suunnittelua ja tuot-

tamista (Nummi 2015). Sisältöä on kaikki verkkosivujen teksteistä podcas-

teihin ja Facebook-päivityksiin (Salminen 2016).     

 

Sanoma Media Finlandin medianmyynnistä vastaava kaupallinen johtaja 

Antti Järvinen arvioi joulukuussa 2015 sisältömarkkinoinnin olevan mai-

nonnan nopeimmin kasvava osa. Suomessa sen kokonaismarkkinat ovat 

Järvisen arvion mukaan noin 200 miljoonaa euroa. (Lundén 2015.) Vaikka 

sisältömarkkinoinnin suosio on kasvussa, ei se silti ole uusi markkinoinnin 

keino (Lintulahti 2014a).  

 

Sisältömarkkinoinnin historia ulottuu jo 1900-luvun vaihteeseen, jolloin 

Yhdysvaltalainen maa- ja metsätalouskonevalmistaja John Deere julkaisi 

The Furrow -asiakaslehden ja rengasvalmistaja Michelin oppaan nimeltä 

”Guide Michelin”, joka tarjosi neuvoja muun muassa autojen korjaukseen 

ja hyvien majoituspaikkojen löytämiseen (Content Marketing Institute 

2014). Vaikka The Furrow on vuosien kuluessa muuttunut, on se alusta asti 

keskittynyt vahvasti maanviljelijöihin, tarinoihin ja kuviin sen sijaan, että 

se toisi esille vain John Deeren koneita (Gardiner 2013). Michelin-opasta 

jaettiin sen ilmestyessä Ranskassa ilmaiseksi kaikille auton ostaneille. Sen 

tarkoitus oli tehdä matkailusta helpompaa, ja tämän myötä saada yhä use-

ammat kiinnostumaan auton ostamisesta ja matkailusta ympäri maata. Kun 

autoilu lisääntyisi, menisi myös renkaita enemmän kaupaksi. Oppaasta on 

lähtöisin esimerkiksi ravintoloiden tähtiluokittelu, joka aloitettiin jo 1930-

luvulla. (Michelin n.d.)  

 

Ennen internetin yleistymistä sisältömarkkinointi koostui siis lähinnä pai-

netuista uutiskirjeistä, artikkeleista ja kirjoista (Kristensson 2013). Vasta 

2010-luvun alussa sisältömarkkinointi alkoi herättämään kunnolla kiinnos-

tusta Suomessa sosiaalisen median mullistuksen myötä (Tanni 2015). Pe-

rinteisestä markkinoinnista on siirrytty inbound-markkinointiin, jossa ku-

luttajat toimivat vuorovaikutuksessa yritysten kanssa verkossa ja luovat 

omat kokemuksensa sen sijaan, että yritys määrittelee, mitä informaatiota 

tuottaa ja missä sitä jakaa. Tuputus-kulttuuri on muuttunut apua tarjoavaksi 

ja vinkkejä antavaksi toiminnaksi. Tällainen avoin ja reaaliaikainen toimin-

taympäristö on uusi yrityksille. Se on tuonut mukanaan uusia haasteita sekä 

edellytyksiä muuttaa markkinointiajattelua ja omaksua uusia toimintamal-

leja. (Kananen 2013, 9-12.)  
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Kuva 1. Perinteisen yrityskeskeisen markkinoinnin ja kuluttajakeskeisen markkinoin-

nin erot (Parkar n.d.)  

 

Sisältömarkkinointi ja inbound-markkinointi ovat hyvin lähellä toisiaan, 

mutta niitä ei silti pidä sekoittaa. Kummassakin tuotetaan sisältöä, mutta 

perimmäiset tavoitteet eroavat. Inbound-markkinoinnin keskiössä toimii 

yrityksen verkkosivu ja tavoitteena on saada sinne kävijöitä ja ostajia, kun 

taas sisältömarkkinoinnin tärkeimpänä ominaisuutena on luoda arvoa tuot-

tavaa sisältöä yleisölle ja rakentaa näin tunnettavuutta sekä brändiä. (Juslén 

2015.)     

 

Verkon ja sosiaalisen median myötä olemme siis siirtyneet aikakaudelle, 

jossa viestit on suunniteltava tavoiteltavan yleisön näkökulmasta. Markki-

nointikanavien ja -viestien määrä on kasvanut räjähdysmäisesti, minkä 

myötä suuri osa mainonnasta jää kuluttajilta huomioimatta. Tällöin vain 

kiinnostavimmat, viihdyttävimmät ja hyödyllisimmät sisällöt nousevat 

esiin. Koska yleisö kuluttaa ainoastaan itselle merkityksellistä sisältöä, on 

yritysten opittava tutkimaan ja tunnistamaan, mikä kiinnostaa juuri heidän 

kohderyhmiään. Tämän myötä yritys ottaa askeleen kohti sisällönsuunnit-

telua. (Hakola & Hiila 2012, 7; Lintulahti 2014a; Suojanen 2015.)   

2.1 Sisältöstrategia  

Jotta sisältömarkkinoinnista saadaan mahdollisimman tehokasta, on sitä 

suunniteltava ajatuksella. Tähän sopiikin hyvin vanha viisaus: ”hyvin suun-

niteltu on puoliksi tehty”. Strategian tekeminen auttaa ymmärtämään miksi, 

milloin ja mitä markkinoinnissa tehdään, mutta myös sen, mitä ei pidä tehdä 

(Takala 2015; Turunen 2015.) 

 

Kubon Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2016 -tutkimuksesta selviää, 

että vain 30 prosenttia kaikista vastanneista yrityksistä on tehnyt dokumen-

toidun sisältöstrategian. Moni tuottaa yhä sisältöä ainoastaan sen takia, että 

”niin pitää tehdä, koska muutkin tekevät”. Suuret, yli 500 henkilön yrityk-

set, ovat sisältömarkkinoinnissa pieniä yrityksiä edellä. Tutkimuksen mu-

kaan sisältöstrategiasta saadut hyödyt ovat kuitenkin niin selkeitä, että pie-

nempienkin yritysten kannattaa sellainen tehdä. Sisältöstrategian tehneet 
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yritykset tekevät huomattavasti tehokkaampaa sisältömarkkinointia ja on-

nistuvat siinä myös paremmin kuin yritykset, joilla ei sisältöstrategiaa ole. 

Suunnitelmallinen sisällöntuotanto siis parantaa tuloksia ja näkyy asiakas-

ymmärryksen sekä osaamisen paranemisena, resurssien oikeana kohdenta-

misena ja onnistuneina kanavavalintoina. (Airaskorpi 2016; Lintulahti 

2016.)    

 

Sisältöstrategian suunnitteluun ei ole olemassa yhtä kaikille yrityksille so-

pivaa mallia. Content Marketing Institute on kuitenkin tunnistanut joitain 

yhteisiä piirteitä, joiden pohjalta se on laatinut käytännöllisen seitsemän 

kohdan rungon sisältöstrategian luomisen avuksi. Nämä seitsemän kohtaa 

ovat suunnitelma, yleisö, tarina, kanavat, prosessi, vuorovaikutus ja mittaa-

minen. (Pulizzi & Rose 2013.) 

 

 

 

Kuvio 1. Content Marketing Instituten sisältömarkkinoinnin runko (Pulizzi & Rose 

2013)  

 

Strategian luomisessa lähdetään liikkeelle suunnittelusta. Tärkeimpänä on 

kartoittaa yrityksen tarpeet ja tavoitteet, olivat ne sitten parannusta myyn-

tiin, asiakaspalveluun, rekrytointiin tai maineeseen. Tämän jälkeen on mie-

tittävä, miten ja millainen sisältömarkkinointi auttaa yritystä saavuttamaan 

määritetyt tavoitteet. Tässä vaiheessa tulee myös arvioida resurssit, niin 

ajallisesti kuin rahallisestikin. Pieni yritys pystyy tuottamaan sisältöä ehkä 

vain ilmaisia kanavia käyttäen, kun taas iso firma on valmis maksamaan 

näkyvyydestä. Resurssien kohdalla voidaan määritellä myös prosessin eri 

vaiheisiin osallistuvat henkilöt ja heidän vastuualueensa. On lisäksi hyvä 

miettiä mahdolliset riskit ja miten niitä voidaan vähentää. (Lintulahti 2014b; 

Pulizzi & Rose 2013.) 

 

Strategiatyön seuraavassa vaiheessa keskitytään yleisöön eli kohderyhmiin, 

joita sisällöllä halutaan tavoittaa. Sisältömarkkinoinnissa yleisö asetetaan 

kaiken toiminnan keskiöön, joten on ehdottoman tärkeää ymmärtää, mistä 

nämä ihmiset ovat kiinnostuneita, mitä ongelmia tai tarpeita heillä on, miten 

he käyttäytyvät tai mistä he innostuvat. Olennaista on selvittää, millaisilla 

keinoilla kohderyhmien tarpeisiin voidaan vastata ja mistä kanavista heidät 

tavoitetaan parhaiten. (Lintulahti 2014c.) 
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Yhtä tärkeää kuin omien tavoitteiden ja kohdeyleisön tunnistaminen, on 

oman tarinan tunteminen. Yrityksen tulee osata kertoa taustastaan ja tule-

vaisuuden tähtäimistään, siitä keitä he ovat. Tarina auttaa yleisöä näkemään 

sisällöistä niiden takana olevan yrityksen intohimon ja sydämen. Näin saa-

daan luotua emotionaalinen side yrityksen ja asiakkaiden välille, ja luotua 

pitkäaikaisia suhteita. Tarina toimiikin ennen kaikkea keinona luottamuk-

sen ja vahvojen asiakassuhteiden rakentamiseen. (Pulizzi & Rose 2013.) 

 

Neljännessä vaiheessa etsitään oikeat kanavat sisällön jakamiseen, jotta ta-

voitetaan oikeat, yritykselle merkitykselliset kohderyhmät. Suunnitelma pi-

tää sisällään sekä jo olemassa olevat että mahdolliset uudet kanavat, ja tut-

kii, mitkä näistä ovat kaikkein tehokkaimpia. Jokaiselle kanavalle on hyvä 

luoda omat tavoitteet ja selvittää myös, mitkä niistä tukevat toisiaan. Käy-

tettyjen kanavien tehokkuutta seurataan mittaamalla esimerkiksi kävijä-

määriä tai klikkejä kanavasta riippuen. Käytössä olevia kanavia tulee arvi-

oida usein, koska varsinkin sosiaalisen median kanavia tulee ja menee no-

peammin kuin niitä osataan välttämättä hyödyntää. Yrityksen täytyy pysyä 

perillä siitä, mitä kanavia heidän kohderyhmänsä milloinkin aktiivisesti 

käyttävät. (Pulizzi & Rose 2013.)     

 

Edellisissä vaiheissa on tehty suunnitelmat, kenelle sisältöä tuotetaan, mitä 

tuotetaan ja missä sitä jaetaan. Seuraavaksi nämä suunnitelmat muutetaan 

käytännön toimiksi. Prosessi sisältää vaiheet luo ja hallitse, tehosta, koosta 

ja seulo, keskustele ja kuuntele sekä mittaa ja opi. Eli luodaan sisältöä, te-

hostetaan jakamalla sitä oikeille kohderyhmille, ollaan vuorovaikutuksessa 

asiakkaiden kanssa ja viimeisenä mitataan tuloksia ja otetaan oppia sekä 

virheistä että onnistumisista. Tässä vaiheessa määritellään muun muassa 

roolit ja vastuut, aikataulut sekä ohjenuorat sisältöjen tyyliin ja kieleen. On 

myös hyvä miettiä, voidaanko jossain osiossa käyttää ulkopuolisen apua 

esimerkiksi kuvaamiseen tai tulosten mittaamiseen. (Pulizzi & Rose 2013.) 

 

Sisältöä tuotetaan ja jaetaan valitettavan usein ilman, että sillä pyritään he-

rättämään keskustelua. Sisältömarkkinoinnissa asiakas on kaiken keski-

piste, joten keskusteleminen ja ennen kaikkea kuunteleminen ovat ehdotto-

man tärkeä osa onnistunutta toimintaa. On havaittava, missä keskustelu ta-

pahtuu ja päätettävä, mihin ja miten reagoida. Vuorovaikutus on avain si-

sältömarkkinoinnin kehittämiseen. (Koodiviidakko 2013; Pulizzi & Rose 

2013.)  

 

Sisältöstrategian toteuttaminen ei ole yksittäisten pikamatkojen juokse-

mista, vaan pikemminkin pitkäjänteinen maraton. Jatkuva mittaaminen ja 

analysointi ovat oleellinen osa tehokasta sisältömarkkinointia. Mittarit tulee 

valita tarkasti tavoitteiden mukaan. Jos jotain voi mitata, se ei silti välttä-

mättä ole tärkein mittauskohde. Mittaamisen tärkein tehtävä on kertoa, mikä 

toimii ja mikä ei, joten keskittyminen oikeisiin mittauskohteisiin on oleel-

lista. Onnistuminen vaatii jatkuvaa mittaamista prosessin eri vaiheissa. (Ai-

raskorpi 2016; Lintulahti 2014c.)   
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Sisältömarkkinointi ei koskaan ole vain yksittäinen kampanja, vaan pitkä-

aikainen strateginen polku, jolle täytyy antaa tilaa muuttua. Se on toisin sa-

noen jatkuva prosessi, jossa tuotetaan, muokataan ja julkaistaan yleisöä si-

touttavaa sisältöä. Markkinointiympäristö on nykyään jatkuvassa muutok-

sessa, ja esimerkiksi uusia sosiaalisen median alustoja syntyy nopeasti. Si-

sältömarkkinoinnissa ei siis voida jumiutua vain aluksi määriteltyihin jake-

lukanaviin, vaan tutkimisen ja analysoinnin kautta mennä sinne, missä koh-

deryhmät milloinkin aikaansa viettävät. (Hiila 2015; Lintulahti 2014b; 

Rinne 2014.) 

2.2 Hakukoneoptimointi 

Laadukkaan sisällön tuottaminen vie paljon aikaa ja resursseja. Viestin pe-

rille saamisen kannalta erityisen tärkeää on se, mitä julkaisun jälkeen tapah-

tuu. Vaikka sisältö olisi miten kiinnostavaa, ei se välttämättä tavoita toivot-

tuja kohderyhmiä sosiaalisen median ja hakukoneiden viidakosta. Apuna 

sisällön esiin tuomisessa toimivat hakukoneoptimointi ja näkyvyyden osta-

minen esimerkiksi Facebookissa. (Turunen 2015.)  

 

Hakukoneoptimoinnilla tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla pyritään paranta-

maan verkkosivun löydettävyyttä hakukoneissa. Tavoitteena on nostaa sivu 

hakutulosten kärkeen ja tämän myötä lisätä sen kävijämäärää. Aiemmin tu-

loksia haettiin muun muassa täyttämällä tekstit hakukoneita kiinnostavilla 

avainsanoilla. Tämä ei kuitenkaan palvellut verkkosivujen käyttäjiä, koska 

keskityttiin luomaan vain hakukoneille toimivaa sisältöä, eikä ajateltu käyt-

täjäystävällisyyttä. Nykyään hakukoneoptimointi pyrkii löytämään tasapai-

non teknisten seikkojen ja luovan sisällön välillä. Laadukkaalla sisällöllä 

saadaan houkuteltua kävijöitä ja sen myötä myös rankattua sivua korkeam-

malle hakutuloksissa. (Karvonen 2015; Turunen 2015.)  

 

Hakukoneoptimointia tehdään siis nykyään ennen kaikkea kävijöitä varten. 

Optimoinnin kannalta muutama seikka on erityisesti otettava huomioon. Si-

vuston tulee olla terve eli puhdas haittaohjelmista, epäilyttävistä linkeistä ja 

liiallisista mainoksista. Sen tulee toimia nopeasti, koska käyttäjät eivät ar-

vosta liian hidasta latausaikaa. Sivuston tulee myös toimia kunnolla mobii-

lilaitteilla. On tärkeää, että sivustoa päivitetään säännöllisesti ja liikenne 

sillä pysyy aktiivisena. Sivuston hyvä järjestys ja oikeat avainsanat ovat 

oleellisia sekä käyttäjäystävällisyyden että hakukoneiden kannalta. Näitä 

kaikkia on hyvä miettiä, mutta perustana optimointiinkin on aina laadukas 

sisältö. (Karvonen 2015.) 

 

Sisältömarkkinointi ja hakukoneoptimointi kävelevät siis käsi kädessä. Ta-

voitteena on tunnistaa kuluttajan tarpeet ja kysymykset sekä kuluttajan 

käyttämä sanasto, ja vastata tähän tarpeeseen oikealla sisällöllä. Hakuko-

neoptimointi antaa myös paljon tietoa kuluttajien toiveista ja tarpeista sisäl-

tömarkkinoinnin tueksi. (Jansson 2013.) 

 

Hakukoneoptimoinnista saisi varmasti tehtyä kokonaan oman opinnäyte-

työnsä, enkä aiokaan keskittyä sen teknisiin puoliin tässä työssä. Optimointi 
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sisältää kuitenkin tärkeitä yllämainittuja seikkoja, jotka on hyvä pitää mie-

lessä sisältömarkkinointia ja -strategiaa suunniteltaessa. Sisältömarkki-

nointi ja hakukoneoptimointi tukevat toisiaan, mutta kaiken lähtökohtana 

on laadukas sisältö (Karvonen 2015).  

2.3 Ostettu näkyvyys 

Sisältömarkkinoinnin tavoitteena on vetää kohderyhmät yrityksen luo hy-

vän ja merkityksellisen sisällön avulla. Se ei keskeytä, vaan palvelee kulut-

tajaa tämän tarpeessa. Perinteinen kampanjamarkkinointi taas pyrkii työn-

tämään sisältöä kuluttajan eteen esimerkiksi ostetulla mediatilalla. (Hiila 

2015.) 

 

Sisältömarkkinoinnilla halutaan luoda arvoa ja hyötyä kuluttajalle, mutta 

sitä ei välttämättä ole silti realistista tehdä ilman minkäänlaista ostettua nä-

kyvyyttä. Vaikka sisältö olisi miten kohdennettua ja yleisön tarpeisiin vas-

taavaa, ei esimerkiksi sosiaalisessa mediassa aina menesty ilman pientä 

työntöapua. Ostettu näkyvyys ei sitouta yleisöä, vaan sen tarkoitus on toi-

mia vipuvartena kuluttajien houkuttelemiseksi yrityksen sisältöjen pariin. 

(Hiila 2015.)  

 

UATF-festivaali toteutetaan pienellä budjetilla, joten sisältömarkkinointiin 

käytettävät rahalliset resurssit eivät ole kovin suuret, jos niitä on laisinkaan. 

Ostettu näkyvyys jää alussa sisältömarkkinoinnin suunnittelussa pois. Kun 

strategiaa tarkastellaan myöhemmin, on hyvä miettiä olisiko rahalliselle pa-

nostukselle tarvetta näkyvyyden lisäämiseksi. Ostettua näkyvyyttä Face-

bookissa käsitellään seuraavassa luvussa.  
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3 SOSIAALINEN MEDIA 

Sosiaalinen media (some) on ihmisten välistä vuorovaikutusta verkossa sii-

hen tarkoitetuissa kanavissa. Sosiaalinen siis viittaa ihmisten kanssakäymi-

seen ja media käytettyihin alustoihin sekä jaettavaan informaatioon. Sosi-

aalinen media on avoin ympäristö, jossa tuottajien ja kuluttajien roolit se-

koittuvat. Siellä kaikki voivat julkaista ja kommentoida vapaasti mitä vain 

asiantuntemuksesta tai taustoista riippumatta. Sosiaalinen media on ennen 

kaikkea avoimuutta, verkostoitumista ja osallistumista. (Hintikka n.d.; Ka-

nanen 2013, 13–15.)  

 

MTV:n, Kurion ja Laurean maaliskuussa 2015 julkaistusta tutkimuksesta 

selviää, että suosituimmat sosiaalisen median kanavat Suomessa ovat Face-

book ja YouTube. Näiden jälkeen selkeästi erottuvia kanavia ovat In-

stagram, Twitter ja LinkedIn. YouTuben ja Facebookin jälkeen tutkimuk-

sessa suosituimpana kanavana on viestipalvelu WhatsApp, mutta Miltton 

Creativen luovan strategin Sampo Axelssonin (2015) mukaan se sijoittuu 

ennemmin yksityisviestipalveluiden kategoriaan kuin aidosti sosiaalisten 

kanavien joukkoon.    

 

 

Kuvio 2. Suomalaisten sosiaalisen median käyttö 2015 (MTV, Kurio & Laurea ammat-

tikorkeakoulu 2015)  

Tässä työssä tarkastellaan paremmin Facebookia ja Instagramia niiden suo-

sion takia. Ne myös koetaan tärkeimmiksi kanaviksi UATF:n sisältömark-

kinoinnin kannalta, koska tapahtuman markkinointia pyritään tekemään 

mahdollisimman edullisesti, mielellään jopa nollabudjetilla. 

3.1 Facebook 

Yhteisöpalvelu Facebook perustettiin vuonna 2004 Harvardin yliopiston 

opiskelijoiden käyttöön. Saavutetun suosion myötä palvelua laajennettiin 

myös muiden korkeakoulujen ja yliopistojen käyttöön, kunnes vuonna 2006 
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siitä tehtiin avoin kaikille käyttäjille. Nykyään Facebookilla on maailman-

laajuisesti 1,65 miljardia aktiivista käyttäjää, mikä tekee siitä merkittävästi 

suurimman sosiaalisen median kanavan. Suomessa kuukausittain palvelua 

käyttäviä on 2,4 miljoonaa. (Kärkkäinen 2015; The Associated Press 2014; 

Zephoria Digital Marketing 2016.) 

 

Facebookin tarkoituksena on antaa ihmisille valta jakaa sisältöä ja tehdä sen 

myötä maailmasta avoimempi ja yhdistyneempi. Se antaa mahdollisuuden 

yhteyden pitämiseen perheen ja ystävien kanssa, maailman tapahtumien 

seuraamiseen sekä itselle tärkeiden asioiden jakamiseen. (Facebook n.d.)  

 

Alussa Facebook toimi ennen kaikkea viestintävälineenä ystävien ja tuttu-

jen välillä. Se on kuitenkin vuosien kuluessa muuttunut käyttäjien tarpeiden 

mukaan yhä interaktiivisemmaksi kanavaksi, jota hyödyntävät yksityishen-

kilöiden lisäksi myös yritykset ja yhteisöt. Facebook onkin loistava kanava 

yritykselle tavoittaa kustannustehokkaasti juuri oikeat ihmiset ja potentiaa-

liset asiakkaat. (Pehkonen 2014.) 

3.1.1  Markkinointi Facebookissa 

Facebookiin kirjautuu päivittäin kaksi miljoonaa suomalaista ja maailman-

laajuisesti jopa yli miljardi käyttäjää. Tämä tekee siitä yrityksen sisältö-

markkinoinnin kannalta erinomaisen kanavan tavoittaa sekä olemassa ole-

vat asiakkaat että täysin uudet kohderyhmätkin. Kiinnostava ja arvoa antava 

sisältö on avainasemassa yrityksen Facebook-markkinoinnissa. Facebook-

markkinoinnissa tärkeimmät huomioitavat seikat sulautuvatkin yhteen lu-

vussa 2 esiteltyjen sisältöstrategian keinojen kanssa. (Kärkkäinen 2015; 

Pulkkinen 2015; Zephoria Digital Marketing 2016.) 

 

Yrityksen Facebook-markkinoinnin perusta on luonnollisesti oma Face-

book-sivu. Se antaa asiakkaille ja kävijöille oikeanlaisen kuvan yrityksen 

toiminnasta ja toimii tärkeänä vuorovaikutuskanavana. Sivun rakentaminen 

oikein on siis hyvin tärkeää. Sieltä tulee löytyä tiedot muun muassa yrityk-

sen yhteystiedoista sekä toimialasta. Yrityksen julkaisujen täytyy myös tar-

jota jotain hyötyä asiakkaalle. (Suomen Digimarkkinointi Oy n.d.a.) 

 

Facebook-markkinoinnin avainasemassa on kohderyhmien tunteminen, 

jotta tiedetään, millaista sisältöä kannattaa tuottaa. Yrityksen Facebook-si-

vut tarjoavat hyvää analysoitavaa perustietoa kävijöistä. Sivuilla on erik-

seen kävijätiedot-välilehti, josta voi seurata esimerkiksi julkaisujen katta-

vuutta, tykkäyksiä ja jakoja. Sieltä voi tarkastella myös kävijöiden demo-

grafisia tietoja, kuten ikää, asuinpaikkakuntaa ja ajankohtaa, jolloin he vie-

railevat sivulla. Näitä tietoja on hyvä seurata säännöllisesti, mutta on hyvä 

pohtia myös, saadaanko niistä tarvittavaa tietoa oikeiden kohderyhmien 

määrittelemiseksi. Julkaisuja tuottaessa kannattaa asettua asiakkaan tai ta-

voiteltavan kävijän asemaan. On hyvä selvittää, mistä tavoiteltava yleisö on 

kiinnostunut ja räätälöidä sisältö heille sopivaksi. (Facebook 2016a; Lahti-

nen 2014a; Suomen Digimarkkinointi Oy n.d.a.)  
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Kuva 2. UATF Facebook-sivun kävijätiedot välilehti  

 

Facebook on asettanut markkinoinnille sääntöjä ja rajoituksia, joihin tulee 

myös muutoksia aika ajoin. Yrityksen tulee sivuillaan huomioida olemassa 

olevat lait sekä Facebookin yleiset käytännöt. Facebookin kehittämät yhtei-

sönormit auttavat ymmärtämään, millainen tietojen jakaminen on sallittua 

ja millainen sisältö voidaan ilmiantaa tai poistaa. Säännöissä käsitellään 

muun muassa käyttäjien tietojen keräämistä ja oikeanlaista kampanjointia. 

Pelisääntöjen noudattaminen antaa yrityksestä luotettavan kuvan, joten eh-

toja ja rajoituksia on hyvä tarkistaa säännöllisesti ja tarpeen mukaan. (Mik-

kola 2015.) 

 

Kun yrityksen Facebook-sivut ovat kunnossa ja toimivat, voidaan miettiä 

lisää keinoja kävijöiden saamiseksi. Facebook-remarketing eli uudelleen-

markkinointi on tehokas väline yrityksen verkkosivun kävijöiden tavoitta-

miseen. Sen avulla Facebookista voidaan tunnistaa ihmiset, jotka ovat jo 

aiemmin tutustuneet yrityksen verkkosivuihin. Vaikka kävijä olisi kiinnos-

tunut tuotteesta, palvelusta tai tapahtumasta, se voi unohtua kaiken muun 

informaation keskellä. Sen takia onkin hyvä auttaa kävijää muistamaan, 

mistä hän alun perin kiinnostui. Uudelleenmarkkinoinnissa yrityksen sivus-

tolle asennetaan Facebook-remarketing koodi eli eväste, jonka avulla voi-

daan tunnistaa sivustolla vierailleet ihmiset Facebookissa. Facebookin mai-

nontatyökalu kokoaa henkilöitä kohderyhmään ja näyttää, kuinka paljon 

henkilöitä uudelleenmarkkinoinnilla voidaan tavoittaa. Tällä työkalulla voi-

daan toteuttaa myös tehokas kaksoisolentokohderyhmä. Kun on tunnistettu, 

millaisia ihmisiä verkkosivuilla käy, voidaan tietojen perusteella luoda kak-

soisolentokohderyhmä, jonka Facebook-profiilit ovat samankaltaisia kuin 

sivuston vierailijoilla. Näin voidaan etsiä tehokkaasti jo olemassa olevien 

asiakkaiden kaltaisia henkilöitä, joille voidaan kohdistaa markkinointia. 

(Suomen Digimarkkinointi Oy n.d.b.)  
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3.1.2 Mainonta Facebookissa 

Vaikka yritys julkaisisi paljon laadukasta sisältöä ja sillä olisi hyvä määrä 

tykkääjiä ja kiinnostuneita, ei se silti välttämättä tavoita kaikkia toivomiaan 

kohderyhmiä. Tällöin voi olla aika miettiä, kannattaisiko mainontaan sat-

sata hieman rahaa näkyvyyden lisäämiseksi. Facebook-mainontaan on käy-

tännössä kaksi tapaa: voidaan luoda varsinainen mainos tai sponsoroida tiet-

tyä julkaisua. Julkaisun sponsoroinnilla tavoitetaan tehokkaasti jo olemassa 

olevat tykkääjät sekä heidän kaverinsa, kun saadaan julkaisu näkyviin käyt-

täjien uutisvirrassa paremmin. Mainoksella tavoitetaan myös henkilöitä, 

jotka eivät ole sivuston tykkääjiä tai seuraajia. Sen avulla voidaan ohjata 

ihmisiä esimerkiksi verkkosivuille. Facebook-mainontaa kannattaa testata 

ensin pienellä budjetilla ja tutkia, millaisella sisällöllä saadaan toivottuja 

tuloksia. Avainasemassa tässäkin on kohderyhmien tunteminen, jotta mai-

nonta saadaan kohdennettua oikein. Facebook-mainontaa voidaan kohdis-

taa esimerkiksi iän, sukupuolen tai kiinnostuksen kohteiden mukaan. Mai-

nonta tuo tulosta pitkälläkin aikavälillä, kun ihmiset oppivat tuntemaan yri-

tyksen ja sen tuotteet tai palvelut. (Suomen Digimarkkinointi Oy n.d.c.) 

3.2 Instagram 

Instagram on vuonna 2010 perustettu, pääsääntöisesti mobiililaitteilla käy-

tettävä kuvanjakopalvelu, joka toimii nykyisin Facebookin omistuksessa. 

Instagramilla on kuukausittain yli 400 miljoonaa aktiivista käyttäjää, joista 

75 prosenttia asuu muualla kuin Yhdysvalloissa. Dagmarin keväällä 2015 

tekemän sosiaalisen median tutkimuksen mukaan Suomessa palvelun käyt-

täjiä on noin 800 000 ja sen suosio kasvaa jatkuvasti. Instagramissa jaetaan 

päivittäin noin 80 miljoonaa kuvaa. (Instagram 2015; Lehtonen 2015.)  

 

Instagramista haetaan uutta, inspiroivaa sisältöä, ja kuvavirtojen seuraami-

nen koetaan mielekkäämpänä kuin esimerkiksi Facebookin uutisvirtojen. 

Palvelu nähdäänkin erityisesti luovana sisällöntuotannon kanavana. 

Hashtag-tunnisteiden avulla käyttäjät voivat hakea palvelusta omia mielen-

kiinnon kohteita vastaavaa sisältöä. (Lehtonen 2015; Vuorio-Kuokka 

2015.)    

3.2.1 Markkinointi Instagramissa 

Yritykselle Instagram tarjoaa ilmaisen kanavan näkyvyyden lisäämiseen ja  

uusien yleisöjen tavoittamiseen. Palvelu mahdollistaa markkinoinnin to-

teuttamisen kuvallisen viestinnän keinoin. Kuvien käytöllä on suuri merki-

tys yrityksen imagon rakentamisessa ja ne lisäävät mielenkiintoa yrityksen 

tuottamia muita sisältöjä kohtaan. Intagramia pidetään sosiaalisen median 

alustoista sitouttavimpana, ja käyttäjät ovat siellä vastaanottavaisempia 

brändisisällölle. (Argilander 2015; Kadziolka 2015; Vuorio-Kuokka 2015.)  

 

Instagramissa ei ole tarkoitus jakaa pelkkiä tuotekuvia tai mainoksia, vaan 

rakentaa yrityksen brändiä kertomalla kuvien kautta aitoa tarinaa henkilös-

töstä, arvoista, tuotteista ja toimintaympäristöstä. Instagram tarjoaa siis 
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mahdollisuuden nähdä yrityksen kulissien taakse, minkä myötä annetaan 

kuva avoimesta ja läpinäkyvästä yrityksestä. Palvelusta voidaan myös jakaa 

helposti kuvia suoraan muihin sosiaalisen median kanaviin, kuten Faceboo-

kiin ja Twitteriin. Samaa sisältöä saadaan näin hyödynnettyä monessa ka-

navassa, kunhan pidetään mielessä kohderyhmä ja sitä kiinnostavat aiheet. 

(Kadziolka 2015.) 

 

Instagram ei suodata kuvia seuraajien kuvavirrasta, kuten esimerkiksi Face-

book. Jokainen julkaisu näkyy niille, jotka seuraavat yrityksen Instagram-

tiliä tai jotka etsivät palvelusta kuvia samoilla hashtageilla, joita yritys on 

kuviensa yhteydessä käyttänyt. Tehokkaan Instagram-markkinoinnin saa-

vuttamiseksi yrityksen tulee tietysti saada seuraajia sivuilleen. Yrityksen 

kannattaa tuoda olemassa oleva sivu esiin muissa käyttämissään markki-

nointikanavissa tai kokeilla vaikka arvonnan tai kilpailun järjestämistä. In-

stagramissa saa ja pitääkin olla luova, joten yritys voi luoda esimerkiksi 

uniikkeja hashtageja tuotteistaan tai palveluistaan. Jotta sisällöllä tavoitet-

taisiin oikea kohderyhmä, helppo keino yritykselle on tarkkailla esimerkiksi 

asiakkaiden tai saman alan toimijoiden Instagram-profiileja. Jos on jo ta-

voitettu kohderyhmään kuuluvia seuraajia, kannattaa heidän sivujaan tie-

tysti tarkastella ja käyttää hyväksi sisällöntuotannossa. (Lahtinen 2014b; 

Mainostoimisto 4D 2015; Vuorio-Kuokka 2015.) 

 

Pelkkä sisällön luominen ei välttämättä auta saamaan seuraajia Instagram-

sivulle, vaan yrityksen tulee itse seurata oman alan kannalta mielenkiintoi-

sia profiileja. Oleellista on vuorovaikutus tavoitellun kohderyhmän kanssa. 

Yritys ei voi vain odottaa, että omia julkaisuja kommentoidaan ja niistä ty-

kätään, vaan sen täytyy itsekin aktiivisesti osallistua keskusteluihin ja rea-

goida muiden kuviin. Se on helppo keino saattaa yritys sellaisten käyttäjien 

tietoisuuteen, jotka eivät vielä ole sen seuraajia. Vuorovaikutuksen lisäksi 

on tärkeää muistaa julkaista sisältöä omilla sivuilla säännöllisesti. (Lahtinen 

2014b.)  

3.2.2 Mainonta Instagramissa 

Instagram avasi mainontamahdollisuuden maailmanlaajuisesti kaikille yri-

tyksille syksyllä 2015. Sitä ennen mainonta oli parin vuoden ajan maantie-

teellisesti rajattua ja mahdollista vain tarkkaan valituille yrityksille. Mai-

nontaa testattiin ja suunniteltiin yhteistyössä muun muassa Adidaksen ja 

Ben & Jerry’s:n kanssa. (Argilander 2015.) 

 

Mainonta on siis jonkin aikaa ollut mahdollista kaikille yrityksille In-

stagramissa. Palvelu hyödyntää Facebookin mainontatyökaluja ja dataa, jo-

ten Instagramissa voidaan esimerkiksi kohdentaa mainontaa oikealle ylei-

sölle demografisten tietojen ja kiinnostuksen kohteiden perusteella samoin 

kuin Facebookissa. Omistajastaan Facebookista poiketen Instagram antaa 

kuitenkin käyttäjilleen mahdollisuuden kontrolloida ja kehittää näkemiensä 

mainosten merkityksellisyyttä. (Valtari 2015.)   

 

Mainontamahdollisuuden myötä Instagram on lanseerannut uusia julkaisu-

vaihtoehtoja mainostajia ajatellen. Ennen palvelussa pystyi julkaisemaan 
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vain neliön mallisia kuvia, mutta nykyään on mahdollista jakaa myös pysty- 

ja vaakakuvia. Lisäksi videoiden maksimikesto muutettiin 15 sekunnista 30 

sekuntiin. Mainostajat voivat yksittäisten kuvien sijaan hyödyntää mainos-

karusellia, jossa on mahdollista esittää kerralla useampi kuva. Aiemmin jul-

kaisuihin ei saanut lisättyä verkkosivuille johtavaa linkkiä, mutta nykyään 

se onnistuu ”call-to-action” -ominaisuuden avulla. Linkit ovat ”Rekiste-

röidy” tai ”Osta nyt” -tyylisiä toimintaan ohjaavia viestejä mainosten ala-

reunassa. (Argilander 2015.) 

 

 

Kuva 3. Esimerkki ”call-to-action” -painikkeesta mainoksen alareunassa (Instagram 

n.d.) 

Instagramin etuina koetaan sisältö edellä menevä tyyli ja luovat toteutukset. 

Luovassa ympäristössä on pienempi kynnys kokeilla rohkeasti uutta ja sen 

myötä mahdollisuus tavoittaa oikealla sisällöllä kohderyhmä uudella ta-

valla. Instagramin luonteeseen sopiikin ajankohtainen ja osallistava sisältö, 

jossa hyödynnetään laadukkaita ja luonnollisia kuvia perinteisten mainos-

kuvien sijaan. Tällöin mainokset eivät välttämättä edes tunnu mainonnalta, 

vaan ne herättävät aitoja tunteita kohderyhmässä. (Lehtonen 2015.) 

 

Instagram kehittää ja testaa jatkuvasti uusia työkaluja brändimarkkinointiin. 

Se onkin tulevaisuudessa julkaisemassa esimerkiksi yrityssivut, jotka ovat 

ominaisuuksiltaan laajemmat kuin normaalit käyttäjäprofiilit. Yrityssivuille 

on tulossa mahdollisuus esimerkiksi suoraan yhteydenottoon ja uusia ana-
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lytiikkaominaisuuksia, joilla saadaan tietoa seuraajista ja julkaisujen suosi-

osta. Yrityssivut antavat varmasti monenlaista hyötyä Instagram-markki-

nointiin, kun ne joskus otetaan käyttöön. (Valtari 2016.)  
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4 TUTKIMUSMENETELMÄ 

Tutkimusmenetelmillä ratkaistaan opinnäytetyölle asetettu tutkimuson-

gelma. Menetelmät jaetaan yleensä kvalitatiiviseen eli laadulliseen tai kvan-

titatiiviseen eli määrälliseen tutkimukseen. (Kananen 2015, 63.) Tässä opin-

näytetyössä käytetään kvalitatiivista tutkimusmenetelmää.  

 

Kvalitatiivisen menetelmän tehtävä on ymmärtää, tulkita ja antaa merkitys 

tutkittavalle ilmiölle tai teemalle. Se sopii parhaiten sellaisten ilmiöiden tut-

kimiseen, mistä ei ole aiempaa tutkimus- tai teoriatietoa. Laadullinen me-

netelmä on kasvollista ja persoonallista tutkimusta, jossa tiedonlähteenä toi-

mivat tarkoituksenmukaisesti valitut henkilöt. Lähtökohtana on aina luotta-

mus siihen, että tutkittava puhuu totta. Laadullisessa tutkimuksessa aineis-

toa kerätään monipuolisesti esimerkiksi haastatteluista, havainnoinnista ja 

dokumenteista. Näiden avulla pyritään saamaan syvällinen näkemys tutkit-

tavasta ilmiöstä. Ilmiön ymmärtämisen pohjalta voidaan kehittää sitä selit-

täviä teorioita, hypoteeseja ja oletuksia sen toimimisesta. Laadullinen tutki-

mus edellyttää tutkijalta epävarmuuden sietämistä, sillä aineiston tulkintaan 

ei ole yhtä tarkkoja ohjeita kuin määrällisessä tutkimuksessa ja tulosten luo-

tettavuutta on vaikea varmistaa. Haasteita ovat myös aineistonkeruun ja 

analysoinnin hidas eteneminen, jos aineistoa on paljon. (Kananen 2015, 65, 

70–73; Pitkäranta 2010, 12–13.)   

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineistoa kerätään yleisimmin haastatte-

lulla. Se auttaa selvittämään ihmisten mielipiteitä, kokemuksia ja motivaa-

tiota tutkittavasta teemasta tai ilmiöstä. Haastattelua käytetään myös aina, 

kun tutkimuksessa pyritään ennustamaan tulevaisuutta. Haastattelu voi olla 

strukturoitu, puolistrukturoitu tai strukturoimaton. Strukturoidussa haastat-

telussa kysymysten muoto ja järjestys on kaikille sama. Kyseessä on käy-

tännössä kysely, joka suoritetaan haastattelun avulla. Strukturoimaton haas-

tattelu voi olla avoin tai teemahaastattelu. Avoimessa haastattelussa ai-

heesta keskustellaan vapaasti, kun taas teemahaastattelussa on ennakkoon 

määritellyt teemat, joiden mukaan keskustelu etenee. (Kananen 2015, 143–

145; Pitkäranta 2010, 80.)  

 

Tässä opinnäytetyössä aineistonkeruumenetelmänä käytetään puolistruktu-

roitua haastattelua. Puolistrukturoitua haastattelua voidaan kutsua myös tee-

mahaastatteluksi, jolloin siinä esitetään tarkkoja kysymyksiä valituista tee-

moista, mutta keskustelulle ja spontaaneille lisäkysymyksille annetaan 

enemmän tilaa kuin täysin strukturoidussa lomakehaastattelussa. (Puus-

niekka & Saaranen-Kauppinen 2006.)  

4.1 Tutkimusmenetelmän valintaperusteet 

Tutkimuksen tavoitteena on löytää sellaisia sisältömarkkinoinnin keinoja, 

joita toimeksiantaja voisi hyödyntää tavoitellessaan luovan alan toimijoita 

esiintymään festivaaleille. Tutkimusmenetelmäksi valikoitui kvalitatiivinen 

tutkimus spesifin aiheen takia, mistä ei löydy valmista tietoa ja mikä vaatii 

laajempia vastauksia ennalta määritetyiltä tavoiteltuun kohderyhmään kuu-

luvilta henkilöiltä.  
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Tutkimuksen aineistonkeruumenetelmänä käytetään puolistrukturoitua tee-

mahaastattelua, koska teemahaastattelussa haastateltavat voivat avoimesti 

kertoa ajatuksiaan ja näkemyksiään tutkittavasta aiheesta. Puolistruktu-

roidun haastattelusta tekee valmiiksi laaditut teemat ja kysymykset, joita on 

kuitenkin voitu haastattelun edetessä syventää tarkentavilla kysymyksillä. 

Puolistrukturoitu teemahaastattelu valittiin, koska haluttiin tietoa tarkasti 

määritellyistä teemoista, mutta toivottiin myös syvällisempiä vastauksia ja 

keskustelua aiheista.    

4.2 Tutkimuksen toteutus 

Tutkimuksen toteutus aloitettiin tutkimusongelman määrittelyllä. Tutki-

muksen pääongelmana on: Miten toimeksiantaja voi hyödyntää sisältö-

markkinointia esiintyjähankinnassa? Pääongelman pohjalta muotoutui ala-

ongelmiksi: Millainen sisältö kiinnostaa kohderyhmää eli luovan alan toi-

mijoita, mitä sosiaalisen median kanavia he käyttävät sekä mikä saisi heidät 

kiinnostumaan työssä käsiteltävän festivaalin kaltaisesta tapahtumasta? 

Teemahaastattelua varten valittiin teemat, joiden valintaan vaikuttivat sekä 

tutkimusongelmat että työn teoriaosuus. Tutkimuksen teemoja ovat miele-

käs sisältö, sosiaalisen median käyttö ja kiinnostus tapahtumaa kohtaan.  

 

Tutkimusta varten laadittiin teemahaastattelurunko (Liite 1), joka tässä ta-

pauksessa sisälsi valmiiksi teemoittain laadittuja kysymyksiä, joita oli kui-

tenkin varaa muokata ja tarkentaa haastateltavien mukaan. Kysymykset laa-

dittiin valmiiksi, koska haluttiin täsmennettyjä vastauksia esimerkiksi haas-

tateltuja kiinnostavasta sisällöstä ja sosiaalisen median käytöstä. Tarkem-

milla kysymyksillä saadaan varmemmin tietoa siitä, minkälaista sisältöä ja 

missä kanavissa toimeksiantajan kannattaisi tuottaa, jotta se tavoittaisi oi-

kean kohderyhmän. Haastattelu aloitettiin kartoittamalla, miten haastatelta-

vat lähtivät edellisenä vuonna mukaan festivaaleille, jotta saadaan kuvaa 

esiintyjähankinnan nykytilasta. Tämän jälkeen haastattelu muodostui seit-

semästä teemoja koskevasta kysymyksestä, joita tarkennettiin tarvittaessa. 

 

Tutkimuksen kohderyhmäksi valikoitui ensimmäisillä UATF-festivaaleilla 

mukana olleet esiintyjät, taiteilijat ja näytteilleasettajat. Koska tutkimuksen 

tarkoituksena on löytää sisältömarkkinoinnista keinoja festivaalin esiintyjä-

hankinnan avuksi, koettiin, että tavoiteltavaan kohderyhmään kuuluvilta 

henkilöiltä saataisi luotettavaa tietoa samankaltaisten ihmisten käyttäytymi-

sestä ja mielenkiinnon kohteista.  

 

Haastattelut toteutettiin puhelimitse tai sähköpostitse haastateltavien omien 

kiireiden ja tutkimukseen käytettävissä olleen rajallisen ajan johdosta. Pu-

helinhaastatteluissa poimittiin mahdollisimman tarkasti ylös keskustelun 

ydinkohdat. Sähköpostihaastatteluista saatiin valmiit vastaukset suoraan 

tarkasteltavaksi ja tarkentavia kysymyksiä tehtiin tarvittaessa.  

 

Haastattelupyyntöjä tehtiin 11 ja lopulta saatiin haastattelut seitsemältä hen-

kilöltä, jotka olivat mukana festivaaleilla kesällä 2015. Haastateltavia olivat 

kuvataiteilija ja graafinen suunnittelija Kaarina Helenius, kuvataiteilija 



Sisältömarkkinoinnin hyödyntäminen UATF tatuointi- ja katutaidefestivaalin esiintyjä-

hankinnassa 

 

 

20 

Mikko Myöhänen, burleskitaiteilija Anne Nieminen, esiintyjänimeltään 

Maxie Mayhem, The Mayhem Mamacitas-burleskiduosta, burleskitaiteilija 

Minna Rahikka, esiintyjänimeltään Mindy Mad Magnolia, burleskitaiteilija, 

vaatesuunnittelija ja malli Olivia Rouge, muusikko Tuure Tammi The Blas-

sics yhtyeestä sekä suunnittelija ja yrittäjä Hanna Väinölä urbaania kierrä-

tysmuotia ja sisustustavaroita tarjoavasta Rento Designista. Haastateltavilta 

toivottiin saavan riittävää tietoa siitä, millainen sisältö saa heidät kiinnostu-

maan tapahtumasta ja mikä saisi heidät olemaan itse yhteydessä esiintymis-

mahdollisuudesta tapahtuman järjestäjiin.  
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5 TULOKSET 

Tuloksissa käydään läpi haastatteluaineistosta saatuja tutkimustuloksia. En-

simmäiseksi kartoitetaan esiintyjähankinnan lähtökohtia sen perusteella, 

miten haastateltavat päätyivät mukaan festivaaleille ensimmäisenä vuonna. 

Seuraavaksi tarkastellaan haastateltavien sosiaalisen median käyttöä ja 

heitä kiinnostavia sisältöjä yleisesti sekä tarkennettuna koskemaan työssä 

käsitellyn festivaalin kaltaista tapahtumaa. Tuloksissa pohditaan lisäksi sitä, 

mikä saa haastateltavat kiinnostumaan tapahtumasta ja mikä saisi heidät 

olemaan itse yhteydessä tapahtumajärjestäjään esiintymisestä tai muusta 

osallistumisesta. Haastateltavat kuuluvat kohderyhmään, jota sisältömark-

kinoinnin avulla tultaisiin tavoittelemaan.  

5.1  Lähtökohdat esiintyjähankintaan 

Tutkimuksen alussa haluttiin kartoittaa, miten haastateltavat lähtivät mu-

kaan festivaaleille ensimmäisenä vuonna. Tällä saatiin vahvistettua tutkijan 

omia kokemuksia ja näkemyksiä festivaalin järjestämisestä sekä esiintyjä-

hankinnan nykytilasta. Kartoittamisella saatiin varmistettua myös tutki-

muksen tärkeys toimeksiantajalle ja tarvittava muutos nykyisiin toimintata-

poihin.  

 

Haastateltavista vain pari oli ottanut itse yhteyttä festivaalin järjestäjään 

esiintymismahdollisuudesta tai osallistumisesta muutoin. Muut olivat läh-

teneet mukaan tapahtumaan järjestäjän yhteydenoton kautta. Osa tunsi jär-

jestäjän ennestään muusta yhteydestä, mutta yhteydenottoja tehtiin järjestä-

jän puolelta myös tuttujen suositusten ja ehdotusten perusteella. Itse yh-

teyttä ottaneet olivat törmänneet festivaaliin Facebookissa ja se oli koettu 

tapahtumaksi, jossa olisi mielenkiintoista esiintyä tai kokeilla festivaalin 

teemaa sivuavien tuotteiden myyntiä.   

 

Tutkimuksesta kävi ilmi, että kiinnostus lähteä mukaan festivaaleille poh-

jautui pääsääntöisesti mielenkiintoiseen festivaalikokonaisuuteen ja tuttu-

jen suosituksiin. Tapahtuman markkinointi ei noussut vastauksissa esiin, 

koska suurin osa sai tietää festivaalista vasta järjestäjän yhteydenoton yh-

teydessä.  

 

Ensimmäistä kertaa tällaista uutta tapahtumaa järjestettäessä on luonnol-

lista, että järjestäjä hankkii itse aktiivisesti esiintyjiä ja muita kontakteja. 

Tapahtuma ei ole alussa vielä noussut suureen tietoisuuteen, eikä siitä ole 

myöskään kokemuksia tai materiaalia esitettäväksi, joten tuttujen hyödyn-

täminen kannattaa. Kun tapahtuma on tarkoitus järjestää jatkossa vuosittain 

ja samalla myös kasvattaa sitä, on aika pohtia tehokkaampia keinoja esiin-

tyjähankintaan. Ensimmäisen tapahtuman jälkeen on jo saatu tunnettuutta 

ja tavoitettu kiinnostuneita ihmisiä sekä luotu uusia kontakteja. Tapahtuman 

kasvattamisaikeissa ei voida enää luottaa siihen, että esiintyjiä saataisi vain 

tuttujen ja kuulopuheiden kautta, vaan järjestäjän täytyy ryhtyä toimiin kiin-

nostuksen herättämiseksi.  
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5.2 Sosiaalisen median käyttö 

Tutkimuksessa selvitettiin haastateltavien sosiaalisen median käyttöä, eli 

mitä kanavia he käyttävät ja mihin tarkoitukseen. Tällä teemalla haluttiin 

tietoa siitä, missä kanavissa sisältömarkkinointia kannattaisi toteuttaa, jotta 

se tavoittaisi valitun kohderyhmän tehokkaimmin. Sosiaalisen median alus-

tat valittiin kaikista kanavista olennaisimmaksi tutkimuskohteeksi, koska 

festivaalin markkinointia pyritään toteuttamaan nollabudjetilla tai mahdol-

lisimman edullisesti. Sosiaalinen media tarjoaa tähän parhaimmat edelly-

tykset, ja festivaalilla onkin jo olemassa sivut sekä Facebookissa että In-

stagramissa. 

 

Tutkimuksessa tuli selkeästi esille, että Facebook on haastateltavilla tärkein 

tai jopa ainoa käytössä oleva sosiaalisen median kanava. Esiin nousi lisäksi 

Instagram, mutta ei juurikaan muita kanavia. Haastateltavat käyttävät Face-

bookia pääsääntöisesti oman taiteen ja osaamisen markkinointiin sekä esille 

tuontiin. Facebook toimii myös vahvasti yhteydenpitovälineenä yhteistyö-

kumppaneihin sekä oman alan toimijoihin ja harrastajiin. Suurimmalla 

osalla haastateltavista on esiintyjä- /taiteilija- /yritysprofiili työtarkoituksiin 

ja erikseen siviiliprofiili, jonka kautta pidetään yhteyttä siviilikavereihin. 

Instagram toimii suurimmaksi osaksi ajanvietteenä ja siellä jaetaan kuvia 

oman esiintyjä- tai taiteilijakulissin takaa. Sitä ei siis käytetä kovin aktiivi-

sesti markkinointitarkoitukseen. 

 

Haastateltavien käytössä olevien sosiaalisen median kanavien perusteella 

voidaan päätellä, että festivaalin sisältömarkkinointia voidaan lähteä toteut-

tamaan jo olemassa olevissa kanavissa, koska siellä tavoitetaan oikea koh-

deryhmä tehokkaimmin. Festivaalijärjestäjän kannattaa panostaa ensisijai-

sesti sisällöntuotantoon Facebookissa. Instagramia voidaan käyttää Face-

bookia tukevana kanavana ja siellä voidaan tuoda enemmän esiin asioita, 

joita tapahtuu festivaalin taustalla. Instagramista voidaan myös jakaa hel-

posti sisältöä Facebookiin.     

5.3 Sisältö 

Seuraavaksi tutkimuksessa tarkasteltiin, minkälainen sisältö haastateltavia 

kiinnostaa yleisesti sosiaalisessa mediassa. Samalla rajattiin pois sisältöä, 

joka ei kiinnosta. Selvitettiin myös, millainen sisältö saisi haastateltavat 

kiinnostumaan UATF:n kaltaisesta tapahtumasta. Teemalla pyrittiin kartoit-

tamaan, millaista sisältöä toimeksiantaja voisi luoda, jotta kohderyhmässä 

saataisi herätettyä kiinnostusta festivaalia kohtaan.  

 

Tutkimuksesta ilmeni laaja kirjo erilaisia haastateltavia kiinnostavia sisäl-

töjä. Vastauksista nousi selkeimmin esiin kiinnostus omaan alaan ja harras-

tuksiin liittyvää sisältöä kohtaan. Kiinnostavimpana muotona pidettiin ku-

via ja lyhyitä videoita, joiden perusteella hakeudutaan myös etsimään lisää 

tietoa joko niiden yhteydessä olevan linkin perusteella tai googlaamalla.  
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”Vaihtelee vähän aiheen mukaan, mutta yleensä videot ja ku-

vat saavat minut helpoiten kiinnostumaan. Rennommat, vä-

hemmän selkeää mainostusta sisältävät postaukset ovat eniten 

mieleen. Yritän itsekin tätä samaa käytäntöä hyödyntää.” 

 – Haastateltava 1 

 

Liian pitkät tekstit ja liika arvoituksellisuus eivät ole haastateltavien mie-

leen. Niihin ei yleensä ole edes aikaa. Selvät mainokset ja tylsän näköiset 

suorat linkit eivät myöskään innosta, vaan sisällön täytyy olla jollain tapaa 

merkityksellisempää.      

 

Tutkimalla pelkästään yleisesti kiinnostavia sisältöjä, ei saada riittävän kat-

tavaa pohjaa UATF:n sisällöntuotantoa varten. Koska haastateltavilla on 

erilaisia yksilöllisiä mielenkiinnon kohteita, ei niitä voida suoraan yleistää 

laajemmin kohderyhmää koskemaan. Sen takia tutkimuksessa selvitettiin 

myös, millainen sisältö saisi haastateltavat kiinnostumaan UATF:n kaltai-

sesta tapahtumasta.  

 

Haastateltavat saisi kiinnostumaan tapahtumasta sellaisella sisällöllä, josta 

välittyy selkeästi tapahtuman tyyli ja meininki. Erityisesti mielenkiintoa he-

rättävät kuvat ja videot aiemmilta vuosilta sekä tarinat tapahtuman tekijöi-

den takana. Myös yksityiskohdat, kuten mukana jo olleiden sekä tulevien 

artistien ja yhteistyökumppaneiden esittelyt sekä jutut, jotka eivät koske 

suoraan tapahtumaa, vaan sivuavat sitä oman harrastuneisuuden kautta, voi-

sivat luoda huomion tapahtumaan.     

 

”Sellainen mistä tapahtuman luonto ja meininki välittyisi. 

Juuri aiempien vuosien valokuvat ja videotaltioinnit, ehkä 

esittelyjä aiemmin mukana olleista ja tulevaisuudessa ole-

vista yhteistyökumppaneista. Myös selkeä suuntaus siitä 

minkä tyylinen tapahtuma on, jotta osaamme arvioida so-

piiko oma matskumme tapahtuman henkeen ja tunnelmaan.” 

– Haastateltava 7 

 

Haastateltavilla oli tähän kysymykseen selkeästi yhtenäisempi linja, vaikka 

yksilölliset mielenkiinnon kohteet vaikuttavatkin vastauksiin. Vastauksia 

voidaan siis hyödyntää, kun suunnitellaan sisältöä UATF:n kohderyhmälle.  

5.4 Kiinnostus tapahtumaa kohtaan 

Viimeisenä tutkimuksessa haluttiin selvittää, ovatko haastateltavat itse ak-

tiivisia tapahtumien suhteen, eli etsivätkö he tietoa tapahtumista, joissa voi-

sivat esiintyä tai tuoda osaamistaan muuten esille. Tutkittiin myös, mikä 

saisi haastateltavat ottamaan yhteyttä tapahtumajärjestäjiin omasta kiinnos-

tuksestaan esiintyä tapahtumassa. Tällä haluttiin selvittää kohderyhmän in-

nokkuutta hakeutua itse kiinnostaviin tapahtumiin. 

 

Tapahtumien etsiminen ei suurimmalla osalla haastatelluista ole aktiivista, 

mutta silloin tällöin sitä lähes kaikki kuitenkin tekevät. Usein tieto tapahtu-

mista kulkee suusta suuhun, joten aktiivinen etsiminen ei välttämättä ole 
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tarpeen. Etsittäessä haetaan yleensä tietyn tyylisiä tapahtumia tai festivaa-

leja suoraan Googlesta tai Facebookista. Facebookissa seurataan myös, 

missä tapahtumissa muut saman alan esiintyjät tai toimijat ovat olleet tai 

mihin he ovat menossa. Sen perusteella saatetaan kysellä itsekin mahdolli-

suudesta tulla mukaan.   

 

Tapahtumien etsimisessä ja löytämisessä Facebook on siis tärkeä kanava. 

Vastauksista voidaan päätellä, että tapahtuman tulee olla helposti löydettä-

vissä, ja sivuilla on oltava myös houkuttelevaa sisältöä, jotta saadaan herää-

mään kiinnostus tapahtumaa kohtaan. 

 

Viimeisenä tutkittiin vielä, mikä saisi haastateltavat aktivoitumaan yhtey-

denottoon kiinnostuksesta tapahtumaa kohtaan. Tällä haluttiin selvittää oi-

keanlaisten sisältöjen merkitystä hakeutumiseen esiintyjäksi tai muulla ta-

voin mukaan. 

 

Haastateltavien mukaan tapahtuman kiinnostava kokonaisuus ja konsepti 

sekä tuttujen suositukset voisivat saada hakeutumaan mukaan. Tähän vai-

kuttavat esimerkiksi koostevideot ja kuvat edellisen vuoden tapahtumasta 

ja esiintyjistä. Jos tapahtuma on sellainen, johon kiinnostaisi osallistua vie-

raana, voisi se herättää myös kiinnostuksen ottaa yhteyttä järjestäjään esiin-

tymismahdollisuudesta. Yhteydenottoon rohkaisee se, että tuodaan selvästi 

esille, että tapahtumaan kaivataan esiintyjiä ja muita toimijoita. Esiintymis-

palkkiot eivät ole tärkeintä, vaan osallistuminen ja sen myötä näkyvyyden 

saaminen.     
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPIDESUOSITUKSET 

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten toimeksiantaja voi hyödyntää 

sisältömarkkinointia esiintyjähankinnassa. Tutkimusongelmaan pyrittiin 

löytämään ratkaisuja kohderyhmälle suunnatusta haastattelututkimuksesta 

saadun aineiston sekä aiheeseen liittyvän teorian avulla.     

 

Sisältömarkkinointi on noussut sosiaalisen median myötä tärkeäksi osaksi 

yritysten markkinointia. Sosiaalinen media on ennen kaikkea avoin ja vuo-

rovaikutteinen ympäristö, jossa tuottajien ja kuluttajien roolit sekoittuvat. 

On siirrytty aikakaudelle, jossa perinteinen tuputtava markkinointityyli ei 

enää toimi, vaan viestit on suunniteltava tavoiteltavan yleisön näkökul-

masta.  

 

Sisältömarkkinoinnissa tuotetaan kohdeyleisölle arvoa ja hyötyä antavaa si-

sältöä. Yrityksen tuleekin määrittää tarkasti tavoiteltava yleisö ja selvittää, 

mistä he ovat kiinnostuneita, mitä ongelmia tai tarpeita heillä on sekä mistä 

heidät tavoitetaan tehokkaimmin. Tehokkaan sisältömarkkinoinnin saavut-

tamiseksi on kannattavaa luoda sisältöstrategia, joka luo pohjan sisällöntuo-

tannolle.  

 

Teorian ja tehdyn tutkimuksen pohjalta voidaan toimeksiantajalle antaa eh-

dotuksia sisältöstrategian suunnitteluun. Strategian luomiseen ei ole ole-

massa yhtä tiettyä kaikille yrityksille sopivaa mallia. Tässä työssä käytetään 

Content Marketing Instituten laatimaa seitsemän kohdan runkoa, jonka 

avulla sisältömarkkinoinnissa on helppo päästä alkuun (Pulizzi & Rose 

2013). Tarkastellaan UATF-festivaalin sisältömarkkinoinnin kannalta koh-

tia suunnittelu, yleisö, tarina, kanavat, prosessi, vuorovaikutus ja mittaami-

nen.  

 

Aloitetaan suunnittelusta, jossa tärkeintä on määrittää yrityksen tarpeet ja 

tavoitteet, sekä miettiä millaisella sisältömarkkinoinnilla nämä saavutetaan. 

Toimeksiantajan tavoitteena on saada lisää esiintyjiä ja muita luovan alan 

toimijoita festivaaleille. Kuten tutkimuksestakin selvisi, festivaalin esiinty-

jähankinta ei ole kovin tehokasta tällä hetkellä. Tarkoitus on herättää kiin-

nostus tapahtumaa kohtaan ja saada kohderyhmä hakeutumaan itse mukaan 

tapahtumaan.  

 

Alussa määritellään myös sisältömarkkinointiin käytettävissä oleva bud-

jetti. Festivaalin markkinointia pyritään tekemään nollabudjetilla tai mah-

dollisimman edullisesti, joten sen mukaan mietitään käytettävät kanavat ja 

sisällöt. 

 

Yleisö on sisältömarkkinoinnin keskiössä, joten on ehdottoman tärkeää 

määritellä oikea kohderyhmä ja selvittää heidän tarpeensa ja kiinnostuksen 

kohteensa. Tässä työssä tavoiteltava yleisö on määritelty jo opinnäytetyön 

lähtökohdissa. Kohderyhmänä ovat siis erilaiset luovan alan toimijat. Tut-

kimuksella pyrittiin selvittämään kohderyhmän mielenkiinnon kohteita ja 

sitä, mistä sosiaalisen median kanavista heidät parhaiten tavoitetaan.  
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Haastattelujen perusteella kohderyhmä tavoitetaan tehokkaimmin Faceboo-

kista ja Instagramista. Kiinnostusta herättävät erityisesti omaan alaan sekä 

harrastuksiin liittyvä sisältö ja mieluisimpana muotona pidetään kuvia ja ly-

hyitä videoita. Toimeksiantajan kannattaa luoda sellaista sisältöä, josta vä-

littyy festivaalin tyyli ja tunnelma. Kohderyhmän kiinnostus saadaan herää-

mään esimerkiksi koostevideoilla ja kuvilla edellisestä tapahtumasta. Tällä 

hetkellä UATF:n Facebook- ja Instagram-sivuilla on esitelty lähinnä festi-

vaaleille tulevia tatuointiartisteja, mutta esittelyjä tulisi tehdä myös muista 

esiintyjistä ja luovan alan toimijoista sekä yhteistyökumppaneista. Julkai-

suja voisi tehdä aiheista, jotka eivät koske suoraan tapahtumaa, vaan sivua-

vat sen teemaa, kuten ajankohtaiset uutiset tai artikkelit liittyen tatuoin-

tialaan, burleskiin tai muihin taiteenaloihin.  

 

Toimeksiantajan kannattaa tuoda myös selkeästi esille, että festivaaleille 

kaivataan luovan alan toimijoita. Tällä hetkellä se ei näy isommin missään, 

vaan on piilossa UATF:n verkkosivuilla yhteystietojen alla.  

 

Tarina toimii luottamuksen rakentamisen keinona ja auttaa yleisöä näke-

mään yrityksen intohimon ja motiivit. Tutkimuksesta havaittiinkin, että 

kohderyhmä kokee kiinnostavana tarinat tapahtuman tekijöiden taustalla, 

joten toimeksiantajan kannattaa tuoda esiin, mistä lähtökohdista festivaali 

on syntynyt ja keitä kaikkia on mukana rakentamassa tapahtumaa. Tuodaan 

kunnolla esiin oma palo ja intohimo festivaalin järjestämistä kohtaan. Näi-

den avulla saadaan annettua kasvot festivaalille ja innostettua kohderyhmää 

mukaan. 

 

Facebook on kiistatta suosituin sosiaalisen median kanava ja tutkimukses-

takin havaittiin, että kohderyhmä tavoitetaan sieltä varmimmin. UATF:lla 

on jo sivut Facebookissa ja Instagramissa, joten sisältömarkkinointia varten 

ei tarvitse tällä hetkellä perustaa uusia kanavia, vaan voidaan keskittyä ole-

massa olevien kehittämiseen. Facebook kannattaa pitää pääkanavana ja In-

stagram sitä tukevana kanavana. Instagramissa voidaan julkaista enemmän 

kuvia sekä videoita festivaalien kulissien takaa ja jakaa niistä tärkeimpiä 

myös Facebookiin. Facebookin kävijätiedot-välilehdeltä on hyvä seurata 

julkaisujen suosiota sekä kattavuutta ja kehittää sisältöjä sen mukaan. Toi-

meksiantajan kannattaa myös seurata jatkossa, mitä sosiaalisen median ka-

navia kohderyhmä käyttää ja miettiä muutoksia sen mukaan. 

 

Kun kohderyhmät, sisältö ja kanavat on määritelty, lähdetään sisältömark-

kinointia toteuttamaan. Tässä vaiheessa toimeksiantajan tulee päättää, ketkä 

ovat mukana sisällöntuotannossa ja mitkä ovat heidän vastuualueensa. En-

simmäisen festivaalin aikana julkaisuja tekivät vähän kaikki, mutta selkey-

den ja sisältömarkkinoinnin tehokkuuden vuoksi olisi hyvä määritellä vas-

tuussa olevat henkilöt.  

 

Toimeksiantajan pitäisi myös määritellä sisällöntuotannon aikataulut. On 

mietittävä, mitä julkaistaan ennen festivaaleja, mitä niiden aikana ja mitä 

niiden jälkeen. Ennen festivaaleja kannattaa esimerkiksi esitellä tulevia 

esiintyjiä ja yhteistyökumppaneita ja näyttää kulissien takaa, miten festi-

vaalit syntyvät. Kannattaa myös julkaista kuvia ja videota edellisen vuoden 
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tapahtumasta. Festivaalien aikana on hyvä julkaista kuvia ja livevideoita 

sekä yleistä tunnelmaa. Festivaalin jälkeen kiitetään kaikkia mukana olleita 

ja luodaan jo odotusta seuraavaan vuoteen. Jaetaan tuoreeltaan kuvia tapah-

tuman meiningistä.  

 

Toteutusvaiheessa mietitään tarkkaan julkaisujen tyyli ja kieli. UATF on 

rento ja luova tapahtuma, joten tehdään julkaisut sen mukaan. Kyseessä on 

kansainvälinen tapahtuma, joten muistetaan tehdä julkaisut myös englan-

niksi.  

 

Toimeksiantajan kannattaa seurata aluksi, miten sisällöt vaikuttavat kohde-

ryhmän toimiin eli saadaanko yhteydenottoja. Jos tuntuu, ettei muutosta en-

tiseen tapahdu, kannattaa miettiä pientä rahallista panostusta markkinoin-

tiin. Ei tehdä mainoksia, vaan panostetaan ennemmin sponsoroimaan tär-

keimpiä julkaisuja Facebookissa. Tällöin julkaisut näkyvät varmemmin 

kohderyhmälle. 

 

Koska yleisö on sisältömarkkinoinnin keskiössä, keskustelu ja kuuntelu 

ovat ehdottoman tärkeä osa toimintaa. Toimeksiantajan kannattaa osallistua 

keskusteluun erityisesti sen omissa sosiaalisen median kanavissa ja seurata 

yleisön reaktioita. Seuraamalla ja kuuntelemalla toimintaa voidaan kehittää. 

 

Jatkuva mittaaminen ja analysointi ovat tärkeä osa onnistunutta sisältö-

markkinointia. Mittaamiskohteet määritetään tavoitteiden mukaan. Tässä 

tapauksessa sisältömarkkinoinnin tavoitteena on saada lisää esiintyjiä ja 

muita luovan alan toimijoita festivaaleille, joten seurataan erityisesti yhtey-

denottojen määrää. Facebookin kävijätiedoista nähdään kiinnostus julkai-

suja kohtaan, mutta ei pystytä suoraan selvittämään kohderyhmän toimin-

taa. Tärkein mittari on siis yhteydenottojen määrä.  

 

Strategian suunnittelulla on siis kannattava lähteä liikkeelle onnistuneen si-

sältömarkkinoinnin toteuttamiseksi. Strategiaa kannattaa seurata ja analy-

soida säännöllisesti ja tehdä siihen lisäyksiä ja muutoksia tarpeen mukaan. 

6.1 Tutkimuksen arviointi 

Tutkimuksen arvioinnissa pohditaan tutkimuksen toteutumista, tavoitteiden 

asettamista ja niiden onnistumista. Tarkastellaan, miten tutkimusprosessi 

sujui ja millaisia haasteita toteutuksen yhteydessä havaittiin. 

 

Kun keksittiin, mistä näkökulmasta esiintyjähankinnan kehittämistä lähde-

tään tarkastelemaan, oli tutkimusongelman asettaminen selkeää. Koska tut-

kittava aihe on niin spesifi, oli selvää, keitä tutkimuksessa halutaan haasta-

tella. Haastateltavia saatiin kiitettävä määrä, vaikka yhteystietoja jouduttiin 

kaivelemaan, kun toimeksiantajalla ei ollut kiireiden takia antaa listaa edel-

lisen vuoden esiintyjistä, taiteilijoista ja näytteilleasettajista. Haastattelujen 

osalta haasteita aiheuttivat sekä tutkimuksen kiireinen aikataulu että haas-

tateltavien omat kiireet. Tämän takia haastattelut tehtiinkin joko puheli-

mitse tai sähköpostitse. Haastattelut sujuivat kuitenkin hyvin ja niistä saa-

tiin toivottuja vastauksia.  
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Haastatteluista saatiin riittävän kattavia tuloksia, joiden pohjalta voitiin 

luoda selkeitä johtopäätöksiä ja toimenpidesuosituksia toimeksiantajalle. 

Toimenpidesuosituksista pyrittiin laatimaan helposti ymmärrettävät ja to-

teutettavat. 

6.2 Tutkimuksen luotettavuus 

Tieteellisessä tutkimuksessa tulee saada mahdollisimman luotettavia tulok-

sia. Luotettavuuskysymysten huomioiminen on eräänlaista riskienhallintaa, 

jolla pyritään varmistumaan siitä, että jo tutkimusprosessin aikana tehdään 

kaikki oikein luotettavien tulosten saamiseksi. (Kananen 2015, 342–343.) 

Tässä tutkimuksessa laadunvalvonta otettiin huomioon tutkimusta suunni-

tellessa, kun valittiin haastateltavia ja tutkittavia teemoja. 

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa luotettavuus on aina arvionvaraista. Luotet-

tavuutta voidaan tarkastella validiteetin ja reliabiliteetin avulla. Reliabili-

teetilla tarkoitetaan tutkimustulosten pysyvyyttä eli sitä, että jos tutkimus 

toistetaan, saadaan samat tulokset. Validiteetilla tarkoitetaan sitä, että tutki-

taan oikeita asioita. (Kananen 2015, 343.)  

 

Työn tutkimustulokset koetaan luotettavina sen perusteella, että haastatel-

tavat edustivat monipuolisesti oikeaa kohderyhmää ja käsiteltävillä tee-

moilla saatiin luotua ratkaisuja tutkimusongelmaan. Jos tutkimus toistettai-

siin lähiaikoina, saataisiin varmasti samat tulokset, mutta jos se toistettaisiin 

parin vuoden kuluttua, voisivat vastaukset vaihtua, koska elämäntilanteet ja 

esimerkiksi sosiaalisen median kanavat muuttuvat jatkuvasti.  

 

Luotettavuuden haasteena pidetään kohderyhmää. Luovan alan tekijät eivät 

ole yksi selkeä joukko, vaan se sisältää eri-ikäisiä ihmisiä, joilla on erilaiset 

kiinnostuksen aiheet ja arvot. He voivat olla harrastelijoita tai ammattilaisia 

ja olla aktiivisia tai passiivisia tuodessaan osaamistaan esille.  

 

Tutkimustuloksista löydettiin kuitenkin riittävän yhteiset linjat, jotta toi-

meksiantaja voi hyödyntää niitä sisältömarkkinoinnin suunnittelussa. Jos si-

sältömarkkinointia lähdetään tekemään, voidaan sen onnistumista arvioida 

vasta lähempänä vuoden 2017 festivaaleja, kun nähdään ovatko yhteyden-

otot lisääntyneet.   
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Liite 1 

 

Haastattelurunko    
 

Haastatellaan vuoden 2015 UATF festivaalilla olleita esiintyjiä, taiteilijoita ja näytteille-

asettajia. Teemoina sisältö, sosiaalisen median kanavat ja niiden käyttö sekä kiinnostus 

tapahtumaa kohtaan. 

 

 

1. Miten lähdit/lähditte viime vuonna mukaan festivaaleille? (Kenen toimesta) 

 

 Millä perusteilla? 

 

2. Mitä sosiaalisen median kanavia käytät? 

3. Mihin tarkoitukseen käytät somea? 

 

 

4. Minkälainen sisältö on mielestäsi kiinnostavaa? (Aiheet? Muoto, esim. videot, 

kuvat, pätkä blogitekstistä ja linkki sivulle…)  

5. Mikä taas ei kiinnosta? 

6. Minkälainen sisältö saisi kiinnostumaan UATF:n kaltaisesta tapahtumasta? 

(niin, että hakeutuisit etsimään lisää tietoa)  

 

 

7. Etsitkö itse tapahtumia/tilaisuuksia, joissa voisit esiintyä/tuoda osaamistasi 

esille?  

 

 Miten ja mistä? 

 

 

8. Mikä saisi sinut hakeutumaan itse mukaan tapahtumaan? (Ottamaan yhteyttä jär-

jestäjään)  

 

 

 

 

 

 

 

 


