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1

JOHDANTO

Jokaisella meillä on erilaisia arvoja, joiden pohjalta teemme päivittäisiä valintoja. Arvovalinnat ohjaavat meitä erilaisia hankintoja tehdessämme, pariutuessamme, lapsia kasvattaessamme sekä vaaleissa äänestäessämme. Arvot
ohjaavat meitä enemmän kuin tulemme välttämättä ajatelleeksikaan. Haluamme arvojen kohtaavan omien arvojemme kanssa, kuten esimerkiksi yritysten.

Yrityksillä on strategisia valintoja sekä arvot, jotka ohjaavat yrityksen toimintaa
kautta linjan kaikessa, mitä yritys tekee tai on tekemättä. Brändit ovat tärkeitä,
sillä niiden avulla viestitään arvoista ja haetaan kilpailuetua toisiin brändeihin.
Digitaalinen markkinointi on mahdollistanut uudenlaiset keinot markkinointiviestintään ja sen vuorovaikutuksellisuuteen. Harvassa ovat yritykset, jotka
eivät markkinoi digitaalisesti. Markkinointitoimintojen digitalisoiminen ei enää
ole yrityksissä ajankohtaisin asia, koska toiminnot ovat jo siirtyneet digitaalisuuteen. Nyt pyritään tehostamaan digitaalista markkinointia tai tekemään se
strategisten arvovalintojen mukaan. Toisin sanoen, digitaalisella markkinoinnilla pyritään saavuttamaan enemmän ja tehokkaammin, mutta tavoitteena ovat
myös brändiviestintä ja yrityksen arvojen ilmentäminen digitaalisessa markkinointiviestinnässä. Halutaan, että yrityksen arvot myös konkreettisesti näkyvät
digitaalisessa markkinoinnissa.

Tässä opinnäytetyössä selvitetään ja kehitetään Kristina Cruisesille keinoja,
joilla he voisivat konkretisoida paremmin yrityksen arvoja digitaalisessa markkinoinnissa. Työssä tehdään kirjallisuuskatsaus keskeisimpiin käsitteisiin
opinnäytetyön kannalta sekä syvennytään digitaalisen markkinointiviestinnän
eri muotoihin. Työssä tehdään myös tutkimushaastattelu, jossa haetaan tietoa
kvalitatiivisella tutkimusmenetelmällä. Tiedonkeruu tapahtuu Kristina Cruisesin
asiakkaita haastattelemalla. Tutkimuksen johtopäätösten, opinnäytetyön tekijän työkokemuksen sekä kirjallisuuden pohjalta, luodaan kehitysehdotuksia
Kristina Cruisesille, kuinka konkretisoida yrityksen arvoja digitaalisessa markkinoinnissa.
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2.1

OPINNÄYTETYÖN TAUSTAT
Yrityksen taustat

Kristina Cruises on täysin suomalainen perheyritys. Yli 30 vuotta risteilylomia
tarjonnut yritys koki yrityssaneerauksen vuonna 2014. Ennen saneerausta ja
suuria muutoksia, Kristina Cruises oli suomalaisille tuttu Viipurin risteilyistä,
mutta osa tunsi Kristina Cruisesin myös Välimeren risteilyistään. Kehityspäällikkö Antti Partasen mukaan (2018) saneerauksessa noin 90 prosenttia ”huonoa” yrityksestä poistettiin ja se 10 prosentti hyvää jätettiin. Siltä pohjalta Kristina Cruises on rakennettu uudelleen, uudenlaisena konseptina. Oma kalusto
on myyty pois, ja nyt Kristina Cruises järjestää suomalaisille räätälöityjä risteilyjä muissa laivayhtiöissä ympäri maailmaa. Saneerauksen seurauksena, on
Kristina Cruisesin imagoa ja arvoja rakennettu uudestaan. On tuotu vahvasti
esiin, että Kristina Cruisesin risteilyloma on nautintoloma.

Kristina Cruisesin tärkein asiakassegmentti on keski-ikäiset ja ikääntyneet.
Erityisesti kulttuurinnälkäiset ihmiset, joilla on vakaa talous. Printti on ollut
merkittävin markkinointikeino televisiomainonnan lisäksi. Tästä syystä digitaalisuus ja digitaalinen markkinointi ei ole ollut merkittävä väylä markkinoida,
herättää kiinnostusta ja rakentaa brändiä uudelleen. Yleisesti on tiedossa, että
keski-ikäiset käyttävät kasvavissa määrin digitaalisia palveluja ja ikääntyvätkin
ovat ottamassa haltuunsa digitaaliset mahdollisuudet. Keski-iän kynnyksellä
olevat ovat käytännössä jo digitaalisia palveluja käyttäviä ja kuluttavia. Kanasen mukaan (2018a, 15) 95 prosenttia alle 55-vuotiaista käyttävät internettiä
päivittäin. Tästä syystä Kristina Cruises on muuttamassa kurssiaan entistä
enemmän myös digitaalisen markkinoinnin keinoihin. Heidän tämän hetken
asiakkaissa tapahtuu luonnollinen poistuma seuraavien yhden ja kahden vuosikymmenen aikana. Samaan aikaan digitaalisella markkinoinnilla voidaan
tavoittaa uusia kohderyhmään kuuluvia asiakkaita. Tässä hetkessä voidaan
vaikuttaa niihin potentiaalisiin segmentteihin, jotka ovat selkeä kohderyhmä
10–20 vuoden päästä.

2.2

Tavoitteet

Kristina Cruisesille asiakaskokemukset ovat tärkeitä. Asiakaslupaus ja yrityksen arvot ovat toiminnan kulmakiviä. Tästä syystä opinnäytetyön tavoite on
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hyvin yksiselitteinen. Kristina Cruises haluaa tuoda tehokkaammin esiin heidän arvojaan. Nämä arvot ovat olennaisia kaikessa, mitä Kristina Cruises tekee. Näitä arvoja käytetään strategisesti sekä niillä pyritään erottautumaan
kilpailijoista.

Kristina Cruises kertoo (2018) verkkosivuillaan yrityksen arvoista seuraavasti:

Inhimillisyys
Olemme helposti lähestyttävä, ihmisten tarpeet huomioiva, ystävällinen
ja aito suomalainen perheyhtiö.

Vastuullisuus
Noudatamme parhaita mahdollisia käytäntöjä. Olemme sitoutuneita olemaan
sanojemme mittaisia, myös ennalta arvaamattomissa tilanteissa.

Ennakkoluulottomuus
Panostamme jatkuvaan muutosten ennakointiin ja uuden luomiseen.

Lisäksi asiakaslupaus on:
”Kristina® – matka on elämys, joka on ihmisläheinen ja inhimillinen. Pidämme
huolta, välitämme ja arvostamme tarpeitasi.”

2.3

Tutkimusongelma

Ongelma on saada arvot vielä selkeämmin esiin digitaalisessa markkinoinnissa. Tavoite on löytää keinot tuoda yrityksen haluamia arvoja esiin konkreettisemmin. Tarkemmin esitettynä, tutkimuskysymys on: Millä keinoin saada Kristina Cruisesin ydinarvot vahvemmin esiin digitaalisessa markkinoinnissa?

2.4

Aiheen rajaus

Rajaan tutkimuskysymyksen digitaaliseen markkinointiin, sillä siellä on parhaillaan uuden rakentamista ja sitä kautta tehdään uusasiakashankintaa. Jätän
Kristina Cruisesin käyttämän printti-, radio- ja televisiomarkkinoinnin tutkimukseni ulkopuolelle. Kristina Cruises panostaa entistä enemmän digitaaliseen
markkinointiin ja on uudistanut verkkosivuja. Tästä syystä opinnäytetyö keskittyy digitaaliseen markkinointiin, koska siellä tapahtuu uudistuksia ja sinne koe-

9
taan tarvetta uudelle kehitykselle. Vanhat markkinointikeinot säilyvät rinnalla,
mutta uusiin mahdollisuuksiin panostetaan enemmän kuin aikaisemmin. Kristina Cruisesin arvojen viestimistä on tarkoitus kehittää digitaalisessa markkinoinnissa uusasiakashankinnan näkökulmasta, mutta samalla vahvistaa niitä
jo olemassa oleville asiakkaille. Kristina Cruisesin asiakkaan asiakkuuden
elinkaari on noin 10–20 vuotta (Partanen 2018). Tästä syystä uusasiakashankintaa tehdään kaiken aikaa, kun samaan aikaan asiakkuuden elinkaaren toisesta päästä poistuu asiakkaita. Uusasiakashankinnassa tulee vuosi vuodelta
korostumaan digitaalisuus, sillä sitä arkisempaa sen käyttö potentiaalisille asiakkaille on ja sitä enemmän he digitaalisia palveluja kuluttavat. Tällöin digitaalinen markkinointi tavoittaa tehokkaimmin.

2.5

Opinnäytetyön kirjoittajan tausta

Tämän opinnäytetyön tavoite on löytää käytäntöön vietäviä keinoja, joilla tuoda esiin Kristina Cruisesin arvoja digitaalisessa markkinoinnissa. Menetelmäohjaajani nimitti tämän opinnäytetyön kvalitatiiviseksi kehittämistutkimukseksi,
jossa tutkitaan, mutta myös kehitetään uutta toimeksiantajayritykselle. Hyödynnän kehittämistyössä omaa erityisosaamistani digitaalisesta markkinoinnista, kuten sisältömarkkinoinnista, sosiaalisesta mediasta ja vaikuttajamarkkinoinnista. Ensimmäisen kerran olen toiminut hääsivuston sisällöntuottajana
ja sen yhteydessä olevan keskustelufoorumin moderaattorina vuosina 2004–
2007. Vuonna 2011 perustin oman blogin, tarkoituksena markkinoida itseäni
meikkaaja-maskeeraajana sekä työllistyä uudessa ammatissani valmistuttuani
meikkaajakoulusta. Blogini suosio kasvoi vuosien varrella. Läpimurron tein
vuonna 2015, jolloin aloin tienata blogini avulla. Minulla on vuosien kokemus
sisällöntuotannosta ja sosiaalisesta mediasta. Oman henkilöbrändin rakennuksen lisäksi, olen vuosia työskennellyt erilaisten brändien kanssa yhteistyössä. Kaikki tämä tekemisen kautta opittu on kehittänyt tieto- ja taitopohjaani, jota hyödynnän tässä opinnäytetyössä. Minulla on omaa näkemystäkin,
jota tulen perustellusti käyttämään toimeksiantajan hyödyksi kehittämistutkimuksessa.
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STRATEGIA

Käsittelen tässä luvussa strategiaa, joka johdattelee opinnäytetyön kannalta
keskeisempiin käsitteisiin. Yrityksen arvot, brändi ja asiakkaalle arvon tuottaminen ovat tutkimuskysymyksen kannalta relevantteja käsitteitä.

Strategiaa luonnehditaan yrityksen menestysreseptiksi ja sen liiketoiminnan
teoriaksi sekä kannattavuuden kaavaksi. Strategia on joukko päätöksiä ja toimintaa niiden tueksi yrityksen menestymisen eteen. Hyvä strategia antaa
suunnan ja merkityksen organisaatiolle. Strategia on kurssi, jolla yritys seilaa
määrätietoisemmin. (Vuorinen 2013, 1 Mitä on strateginen johtaminen?)

Kamensky määrittelee (2014, Strategia-käsitteen määrittely) strategiaa kolmella tavalla. Ensimmäisessä määritelmässä strategia on tavoitteiden tietoinen valinta keskeisten tavoitteiden ja toiminnan suuntaviivojen valintaan muuttuvassa maailmassa. Toisessa määritelmässä yritys hallitsee ympäristöä strategiansa avulla. Kolmannessa määritelmässä syvennytään kahteen aikaisempaan määritelmään suhteessa sisäisten tekijöiden merkitykseen ja tavoitteiden
oikeaan tasapainoon. Loin kuvan, jossa mukailen Kamenskyn kolmea määritelmää strategiasta (ks. kuva 1).

Strategia on yrityksen tietoinen
keskeisten tavoitteiden ja toiminnan
suuntaviivojen valinta muuttuvassa
maailmassa.

• Lähtökohta on muuttuva maailma eli yrityksen toimintaympäristö.
• Strategia sisältää tavoitteet sekä toiminnan suuntaviivat.
• Tehdyt valinnat tiedostaa koko yrityksen organisaatio, ja niitä toteutetaan kurinalaisesti.

Strategian avulla yritys hallitsee
ympäristöä.

• Yritys sopeutuu ympäristömuutoksiin, mutta pystyy myös muokkaamaan ja vaikuttamaan
ympäristöönsä.
• Yritys valitsee toimintaympäristönsä.

Strategian avulla yritys tietoisesti
hallitsee ulkoisia ja sisäisiä tekijöitä
sekä niiden välisiä
vuorovaikutussuhteita siten, että
yritykselle asetetut kannattavuus-,
jatkuvuus- ja kehittämistavoitteet
pystytään saavuttamaan.

• Ulkoisten tekijöiden lisäksi, yritys hallistee sisäisiä tekijöitä sekä näiden kahden suhdetta
toisiinsa.
• Yritys tietoisesti hallitsee sisäisiä tekijöitä nopeasti muuttuvien ulkoisten tekijöiden
vuoksi. Esimerkkinä yrityksen osaaminen. Pyritään nopeasti reagoimaan osaamisen
tarpeeseen ja välttämään osaamispulaa, joka heikentää kykyä strategiseen
menestykseen.
• Seurataan tuloksia ja menestystä lyhyen aikavälin lisäksi pitkällä aikavälillä.

Kuva 1. Strategian kolme määritelmää (Kamensky 2014)
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Strategian tavoitteiden pyrkimykset voidaan jakaa kahteen vaihtoehtoon. Joko
pyritään tekemään jotain tehokkaammin tai paremmin, tai vaihtoehtoisesti pyritään tekemään uutta ja erilaista. Ensimmäisessä vaihtoehdossa asiakkaiden
tarpeet pyritään tyydyttämään olemassa olevilla liiketoiminta-alueilla tai löytämällä uusia kannattavia liiketoiminta-alueita. Jälkimmäisessä vaihtoehdossa
yritys pyrkii tavoittelemaan kilpailuetua muihin yrityksiin nähden tekemällä toisin kuin muut. (Vuorinen 2013, 3 Mihin strategialla pyritään?)

Santalainen toteaa (2014, 1.2 Strategisen ajattelun olemus), että tutkimustieto
ja arkikokemus osoittavat menestyksen taustalla olleen strategian. Strateginen
johtaminen sekä ajattelu ovat kehittyneet 50 vuoden ajan. Se on ollut kumulatiivista oppimista, jossa on ollut erilaisia kehityksen aaltoja. Jokaista vuosikymmentä hallitsee sille tyypilliset ajatusmallit, jotka ovat vaikuttaneet kehityksen aaltoihin.

3.1

Liiketoimintastrategia

Viimeisten 50 vuoden aikana on syntynyt suurin osa tämän päivän liiketoiminnan strategisen johtamisen ja kehittämisen teorioista ja opeista. Tämä on yllättävää, vaikka strategia on yksi maailman vanhimmista organisaatioiden johtamisen käsitteistä. Kautta aikojen ovat sotapäälliköt hyödyntäneet strategiaa
oppina sotien voittamisesta. Sana strategia tulee kreikankielisestä sanasta
”strategos”. Se tarkoittaa sodan johtamisen taitoa. Hieman kärjistäen Kamensky toteaa, että strategia on kaikista käytetyin termi liiketoiminnan johtamisessa ja kehittämisessä, mutta samalla se on kaikista eniten väärinkäytetty
termi. (Kamensky 2014, Strategisen johtamisen jäsennys.)

Myös Duggal (2018, 4 Strategy, What is strategy) toteaa strategian olevan
maailmassa eniten väärinkäytetty ja väärin tulkittu termi yritysmaailmassa.
Hänen mukaansa strategia ei ole projekti, eikä suunnitelma eikä strategia ole
budjetointia. Hänen mukaansa strategia on määritelmä olennaisista tekijöistä
koordinoinnin suunnittelussa sekä toimintojen tarkennuksessa. Strategia on
joukko integroituja valintoja sekä kollektiivinen valinta positiosta, jotta yritys
säilyttää etulyöntiasemansa ja kilpailukykynsä sekä maksimoi taloudellisen
tuoton.
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Kamenskyn mukaan (2014, Konserni- ja liiketoimintastrategia) strategiatasoja
on useita. Siksi on tärkeää selvittää, mistä strategiatasosta on kyse puhuttaessa strategiasta. Tässä opinnäytetyössä käymme läpi vain liiketoimintastrategian keskeisimmät käsitteet, jotka johdattelevat seuraaviin opinnäytetyössä
keskeisiin käsitteisiin. Yksityiskohtaisimmin jaettuna, strategisia tasoja on kuusi, kuten kuvasta 2 voidaan havaita.

Kuva 2. Strategian tasot (Kamensky 2014)

Liiketoimintastrategia kertoo, millä kilpailukeinolla aiotaan voittaa ja pärjätä
kilpailijoita vastaan. Se vastaa kysymykseen, miten yritys erottuu kilpailijoistaan? Liiketoimintastrategia voidaan pilkkoa vielä pienempiin strategioihin.
Niitä ovat esimerkiksi markkinointi-, tuotekehitys-, osto- ja tuotantostrategia.
Näitä ei kuitenkaan ole tarpeen liikaa kuluttaa sanalla strategia, vaan ne ovat
toimintokohtaisia toimintasuunnitelmia. Liiketoimintastrategia eli kilpailustrategia voidaan määritellä strategiaksi, jolla luodaan kilpailuetua valituilla liiketoiminta-alueilla. Liiketoimintastrategian ydinajatus on, että päivittäinen kilpailu
tapahtuu liiketoiminnan tasolla. Siellä kohdataan asiakkaat, sidosryhmät sekä
kilpailijat. Menestyminen vaatii erottautumista kilpailijoista sekä saavuttamaan
ja ylläpitämään yrityksen kilpailuetua. (Kamensky 2014, Konserni- ja liiketoimintastrategia, Strategisen arkkitehtuurin sisältö.)
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3.2

Strateginen arkkitehtuuri

Yrityksellä on ns. elämäntehtävä (mission). Kamensky havainnollistaa (2014,
Yrityksen strateginen arkkitehtuuri) strategisen arkkitehtuurin pääelementit
seuraavasti.

Mission
Mission on elämäntehtävä, joka muodostuu kolmen tekijän yhteisvaikutuksesta. Näitä ovat toiminta-ajatus, arvot ja visio.

Toiminta-ajatus
Toiminta-ajatus on näistä pitkäikäisin ja usein säilyy muuttumattomana yrityksen koko eliniän. Se vastaa kysymykseen, miksi olemme olemassa? Miksi
yritys on olemassa?

Arvot
Yrityksen arvot määrittelevät toiminnan perusperiaatteet, joiden mukaan yritys
toimii ja tekee ratkaisut. Arvoilla voidaan ilmaista yrityksen tapaa elää eli sen
kulttuuria. Arvot myös luodaan yritykselle pitkäikäisiksi ja vain ympäristömuutokset ja muutokset yrityksen arvomaailmassa voivat aiheuttaa syyn tarkastaa
yrityksen arvot uudelleen.

Visio
Visiossa visioidaan tulevaisuutta. Se kertoo yrityksen suunnasta, jonne se on
pyrkimässä sekä yrityksen tahtotilasta. Visiot luodaan yleensä 10–20 vuodeksi.

3.3

Brändi ja arvon tuottaminen

Sana brändi (eng. brand) on peräisin muinaisnorjalaisesta sanasta brandr,
joka tarkoitti poltettua. Eläinten omistajat merkitsivät oman karjansa polttomerkein. Näin merkistä tunnistettiin karjalauman omistaja. (Keller 2013, 30)

Maailma on täynnä brändejä, joista globaalisti tunnetuimpiin kuuluvat mm.
Coca-Cola ja Google. Naapurimaamme Ruotsi on aina ollut vähän meitä
suomalaisia parempi brändäyksessä. Ainakin ensimmäisenä mieleeni tulevat
ruotsalaiset brändit, huonekalumyymäläketju Ikea ja vaateketju H&M. Itse asi-
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assa Ikea ja H&M ovat olleet Pohjoismaiden arvokkaimpia brändejä konsulttiyhtiö Brand Financen Pohjoismaiden top 50 -listalla (Markkinointi & Mainonta
2016). Mitä brändi itse asiassa on? Onko se vain tuttu logo ja kallis hinta?
Tolvasen mukaan (2012, 81) brändi on yrityksen arvokkain omaisuus. Brändi
vaikuttaa asiakkaiden ostopäätökseen. Brändi ei ole kaupan hyllyllä, se on
ihmisen päässä. Brändillä pyritään vaikuttamaan ihmismieliin.
Jokainen yritys on brändi, vaikka mitään erityistä brändäystä tai bränditoimintaa ei tehtäisikään. Jokainen yritys luo mielikuvia asiakkailleen sekä sidosryhmilleen. Oli sitten kyseessä kaupankäynti tai pelkästään yrityksestä kuuleminen. Kaikki nämä rakentavat yrityksen brändiä. Yrityksen brändi-imagon ei
tarvitse olla samanlainen kaikille kohteille. Se voi vaihdella kohderyhmittäin.
Esimerkkinä McDonald’s, joka viestii brändillään eri tavoin äideille, nuorisolle
sekä ikääntyneille ihmisille. Jokaiselle luodaan erilainen syy tulla syömään
McDonald’sille. (Kotler & Kotler 2013, Chapter 3: Grow by developing a powerful brand)

Uusitalon mukaan (2014, 28–29) brändin teoreettisesta määrittelystä ei ole
olemassa yhtä ja ainoaa mallia. Brändi on yrityksen strategia, brändistrategia.
Se vastaa kysymykseen, kuinka voisimme erilaistua kilpailijoihimme nähden
kohderyhmämme mielissä? Niin vielä, että se puhuttelisi kohderyhmäämme
positiivisella tavalla.
Uusitalo sanoo (2014, 43) nerokkaasti brändin tuottamasta arvosta; ”Yrityksen
tärkein tehtävä ei ole tuottaa voittoa omistajilleen, vaan arvoa asiakkailleen.”
Jaan tämän lyhyesti kiteytetyn näkemyksen ja ajatuksen Uusitalon kanssa.
Yrityksessä tulee olla sisäistettynä ajatus, jossa sen tuottama arvo asiakkaalle
on kaikkein tärkeintä. Seurauksena se tuottaa voittoa omistajilleen.

Asiakkaan käsitys hänelle luodusta arvosta syntyy kolmesta osasta. Brändin
perustan rakentaa konkreettinen arvon tuottaminen. Se on rationaalinen ja
emotionaalinen hyödyn tunne asiakkaalla tuotteesta/palvelusta. Pelkkä tuotettu arvo ei enää kovassa kilpailussa riitä. Asiakkaiden huomio tulee kiinnittää
arvon kommunikoimisen keinoilla. Arvon tuottaminen ja kommunikointi yhdessä luovat brändin taloudellisen menestymisen kannalta edellytykset arvon kotiuttamiselle. Sillä tarkoitetaan ansainta- ja hinnoittelumallia, joka optimoi
brändillä saatavan ansainnan suhteessa asiakkaan mielessä hyväksyttävään
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hintaan. (Uusitalo 2014, 16–17) Tätä kolmijakoa Uusitalo havainnollistaa visuaalisella toteutuksella (kuva 3).

Arvon
kotiuttaminen

Asiakkaan
käsitys
arvosta
Arvon
tuottaminen

Arvon
kommunikointi

Kuva 3. Brändin kolmijako (Uusitalo 2014)

Tässä brändin määrittelyn ja asiakkaalle arvon tuottamisen mallissa huomioidaan ja konkretisoidaan rationaalisia ja emotionaalisia tuntemuksia asiakkaalla. Asiakas ei saa arvoa yksinään yrityksen määrittelemistä brändin arvoista,
vaan se koostuu kokonaisuudesta, jossa arvon kommunikointi (markkinointiviestintä, visuaalisuus, nimi jne.) lisänä antaa asiakkaalle mielikuvan siitä, onko hinta sopiva. Kun arvon tuottaminen ja kommunikointi kohtaavat oikeassa
suhteessa arvon kotiuttamisen kanssa, syntyy asiakkaan kokonaisvaltainen
kokemus tuotteen tai palvelun arvosta.

Pidän Kalliomäen ajatuksesta (2014, 49–50), jossa palvelu on tämän päivän
markkinointia. Hänen mukaansa brändi on sidottava aikaisempaa vahvemmin
osaksi palvelutapahtumaa, jotta brändi kiinnittyy vahvasti palveluun. Jos palvelukokemus jää mieleen, on brändi jättänyt asiakkaalle muistijäljen. Tämä
pätee niin positiiviseen kuin negatiiviseen kokemukseen. Kalliomäki nostaa
oivaltavasti esimerkin, jossa Starbucks-kahvilan asiakkaat haluavat kääntää
kahvikuppinsa niin, että logo näkyy vastaantulijalle. Tämä ilmiö ei ole tarinaelämyksen muotoon rakennetusta kokemuksesta, vaan kyseessä on heimo,
johon he haluavat kuulua sekä ilmaista sen muillekin.
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4

MARKKINOINTI

Markkinointi on hyvin laaja käsite. Monille markkinointi on yhtä kuin mainostaminen. Se on sitäkin, mutta markkinointi on paljon laajempi käsite. Koska
opinnäytetyöni kannalta ei ole relevanttia avata kaikkea markkinoinnin teoriaa,
käyn läpi yleisesti markkinointia. Syvennän käsitteitä markkinoinnin pienempiin osa-alueisiin, niihin, jotka ovat tämän opinnäytetyön kannalta keskeisimpiä.

Markkinoinnilla on erilaisia tavoitteita. Yleisin tavoite voittoa tavoittelevalle yritykselle on myynnin edistäminen, tyytyväiset ja pitkäaikaiset asiakkaat sekä
kilpailijoista erottautuminen. Voittoa tavoittelemattomilla järjestöillä ja tahoilla
tavoitteita ovat esimerkiksi varojen keruu, kannatuksen lisääntyminen, ihmisten asenteiden ja toiminnan muuttaminen. Henkilöillä tavoitteina ovat julkisuus
ja sitä kautta tuotteiden ja palvelujen myynnin edistäminen sekä voitot kilpailuissa ja vaaleissa. Taulukossa 1 esitettynä markkinoitava tuote ja markkinoinnin tavoite. (Bergström & Leppänen 2015, Arvon tuottaminen.)
Taulukko 1. Erilaisia tuotteita ja markkinoinnin tavoitteita (Bergström & Leppänen 2015)

Markkinoitava tuote

Markkinoinnin tavoite
•

kannattava myynti, tyytyväiset asiakkaat,
kestävät asiakassuhteet, kilpailijoista erottautuminen

Aate tai ideologia

•

kannattajien saaminen poliittiselle tai uskonnolliselle liikkeelle, varojen kerääminen

Yleishyödyllinen

•

varojen kerääminen, vapaaehtoisten työntekijöiden hankinta hyväntekeväisyyskohteisiin tai yhdistystoimintaan

Henkilö

•
•

poliitikko: vaalivoitto
artisti: julkisuus, esiintymisten myyminen

Julkiset palvelut

•

kunnan tai valtion tarjoamien palvelujen
kysynnän ohjailu ja palveluista tiedottaminen

Uusi tutkimustulos

•

väestön hyvinvoinnin edistäminen ja toiminnan muuttaminen

Uusi määräys tai suo-

•

viranomaisten päätöksistä tiedottaminen ja
kansalaisten toiminnan muuttaminen

Voittoa tavoittelevan
yrityksen tuote/palvelu

toiminta

situs
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Brändi ja markkinointi ovat keinoja yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.
Markkinoinnin tärkeimpiä tehtäviä on ymmärtää sen kohdemarkkinaa ja tuoda
yrityksen johdolle tietoa siitä, mitä yrityksen asiakkaat tarvitsevat ja haluavat.
Markkinoinnilla pystytään seuraamaan ja mittaamaan, mikä saa asiakkaat innostumaan ja sitoutumaan sekä miten asiakas näkee ja kokee yrityksen brändin kilpailijoihin nähden. Markkinointi on yrityksen ydinfunktio, ei sen tukifunktio. (Uusitalo 2014, 37.)

Markkinointi on myös tapa ajatella. Se on yrityksen strategia ja taktiikka sekä
tapa toimia. Bergströmin ja Leppäsen mukaan (2015, Yhteisöllinen ajattelu)
asiakaslähtöisessä markkinointiajattelussa keskeisintä on nykyisten ja tulevien
asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden sekä arvostuksen huomioiminen. Näiden
pohjalta kehitetään ja luodaan palveluja ja tuotteita. Markkinointi on koko organisaation toimintaa. Markkinoijan ei enää nykyään tulisi yrittää myydä sitä,
mitä tuotannossa valmistetaan, vaan luoda sellaista, jota asiakkaat haluavat
ostaa.

Yrityksien toimintatapa eli strategia on muuttunut aikaisemmasta, varsinkin
tuotantoyrityksissä ajattelumalli on lähtenyt muuttumaan. Ennen insinööri kehitti tuotteen, jota markkinointiosasto sitten markkinoi. Nykyään pyritään kuuntelemaan, mitä asiakas haluaa. Saadun tiedon ja signaalien pohjalta kehitetään tuotteita ja palveluja asiakasta kuunnellen.

Markkinointi on kehittynyt kolmessa vaiheessa, jotka Kotler ym. (2010) nimeävät vaiheiksi 1.0, 2.0 ja 3.0. Osa yrityksistä toimii edelleen vaiheessa 1.0, suurin osa on vaiheessa 2.0, mutta vain harvat ovat loikanneet vaiheeseen 3.0.
Ensimmäisessä vaiheessa tuotteet tuotettiin massoittain kuluttajille. Tämä
syntyi teollistumisen aikakautena. Tehtaat valmistivat massoittain tuotteita,
joita markkinoitiin kuluttajille. Tässä ensimmäisen vaiheen mallissa, tuotteet
pyritään pitämään yksinkertaisina ja tuotantokustannukset matalina. Toinen
vaihe syntyi tietoteknisenä aikakautena. Kuluttaja oli perillä tuotteista ja vertaili
niitä. Arvon määritteli kuluttaja omassa mielessään. Kuluttajakeskeisessä lähestymistavassa kuluttaja nähdään passiivisena markkinointikampanjoiden
kohteena. Kolmannessa vaiheessa markkinointi ei kohtele ihmisiä enää pelkkinä kuluttajina, vaan henkisinä sekä tuntevina ihmisinä. (Kotler ym. 2010, 3–
4)
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Taulukossa 2 vertaillaan näitä markkinoinnin aikakausia 1.0, 2.0 ja 3.0. Taulukko havainnollistaa aikakausien eroavuuksia.
Taulukko 2. Vertailu: markkinointi 1.0, 2.0 ja 3.0 (Kotler ym. 2010, 6)

Tavoite

Markkinointi 1.0

Markkinointi 2.0

Markkinointi 3.0

Tuotelähtöinen

Asiakaskeskeinen

Arvolähtöinen

Tuotteiden myynti

Asiakastyytyväisyys

Maailman parantaminen

Taustavoimat

Teollinen vallan-

Informaatioteknolo-

Uuden ajan tek-

kumous

gia

nologia

Yritysnäkö-

Kuluttajien fyysi-

Valveutunut, ajatte-

Ihminen on ko-

kulma

set tarpeet (mas-

leva ja tunteva ku-

konaisuus

sat)

luttaja

Tuotekehitys

Erottautuminen

Arvot

Markkinoinnin

Tarkka tuotemää-

Yrityksen ja tuot-

Visio, missio ja

toimintaa oh-

rittely

teen asemointi

arvot

Käytännölliset

Käytännöllinen ja

Käytännölliset,

tunneperäiset

tunneperäiset ja

Markkinoinnin
näkökulma

jaa
Arvot

henkiset
Vuorovaikutus

Yhdeltä monelle -

Yksilölliset asiakas-

Yhteistoimintaa

asiakkaiden

toimintaa

suhteet

massojen kans-

kanssa

sa

Tämän opinnäytetyön toimeksiantajan yrityksessä ollaan siirtymässä markkinointi 2.0 -vaiheesta seuraavalle asteelle eli vaiheeseen markkinointi 3.0.
Kolmannessa vaiheessa huomioidaan potentiaalisen asiakkaan tunnepuoli
sekä kokemukset entistä enemmän. Näin pyritään tyydyttämään asiakkaan
kaikki tarpeet ja odotukset. Yrityksen ja asiakkaan arvojen kohtaaminen koetaan tärkeäksi.

Asiakkaat ja kohderyhmät haluavat samaistua yrityksiin, joiden arvot kohtaavat kuluttajan oman arvomaailman kanssa. Yrityksen arvojen tulee huomioida
sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristöä huomioivat seikat. Edelleen asiakkaan
tarpeiden tyydytys on keskiössä, mutta kuluttaja on markkinoivan yrityksen
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näkökulmasta enemmän tunteva ja inhimillinen. Missio, visio ja arvot ovat yrityksen markkinoinnissa keskiössä, kun asiakas tekee valintoja. (Kotler ym.
2010, 3–4) Bergström ja Leppänen määrittelevät (2015, Markkinoinnin käsite
ja määritelmä) markkinoinnin olevan ajattelu- ja toimintatapa, joka on vastuullinen ja pohjautuu suhteisiin sekä yhteisöllisyyteen. Markkinoinnin avulla luodaan tarjooma, joka tuottaa arvoa vuorovaikutteisesti toimien sekä on myyvä
ja kilpailukykyinen. Tolvasen mukaan (2012, 11) markkinoinnilla luodaan asiakkuuksia, joita myös kehitetään ja ylläpidetään markkinoinnin avulla. Hänen
näkemyksensä mukaan markkinointi on yrityksen tärkein toiminto, joka sisältää myös tuote- ja palvelukehityksen.

Markkinointi on strategian lisäksi joukko erilaisia taktisia toimenpiteitä, joista
yritys tekee jatkuvasti päätöksiä. Yritys myy tuotetta tai palvelua tai näiden
yhdistelmää (tarjooma), jolla on kysyntää. Tarjooman tulee olla kilpailijoistaan
erottuva ja tyydyttää asiakkaan tarpeet sekä tuotettava asiakkaalle arvoa. Sopivaksi määritellyn hinnan lisäksi tuotteiden tulee olla helposti ostajien saatavilla. Tarjooman olemassa olosta sekä sen ominaisuuksista kerrotaan kohderyhmälle eli potentiaalisille ostajille. Keinona käytetään markkinointiviestintää,
kuten mainontaa. Erilaisilla kilpailukeinoilla haetaan etua, kuten toimipaikan
sisustuksella, henkilöstön toimintatavoilla sekä palvelulla. Nämä kaikki yhdessä muodostavat yrityksen kilpailukeinot eli markkinointimixin. Bergström ja
Leppänen kuvaavat visuaalisesti strategista markkinointiajattelua ja sitä seuraavia taktisia markkinointitoimenpiteitä kuvassa 4. (Bergström ja Leppänen
2015, Markkinoinnin käsite ja määritelmä.)

Strateginen
markkinointiajattelu
Arvon tuottaminen
asiakkaalle, muille
sidosryhmille ja yritykselle
itselleen.

Taktiset
markkinointitoimenpiteet
Markkinointimix eli
markkinoinnin
kilpailukeinojen yhdistelmä.

Kuva 4. Markkinointiajattelu ja markkinoinnin toiminnot (Bergström & Leppänen 2015)
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Vierulan näkemyksen mukaan (2014, 43–45) markkinointi on koko organisaation asia ja tehtävä, ei pelkästään markkinointiosaston. Myynnillisyys ja markkinointihenkisyys ovat yrityksen menestymisen ehtoja. Hänen mukaansa
markkinointi tulee olla integroituna kaikessa mitä yritys tekee ja miten yritys
toimii. Markkinoinnin ja viestinnän johto harvoin istuu johtokunnassa. Tätä
seikkaa ihmettelee moni markkinoinnin asiantuntija kirjassaan, näin sivuhuomiona kirjallisuudesta, jota olen lukenut opinnäytetyötäni varten. Markkinointia ei mitä ilmeisemmin nähdä yrityksen strategiana, vaan yksittäisenä
funktiona organisaatiossa, jolla on oma osastonsa. Markkinointi on se osasto,
joka on vain kuluerä tai välttämätön paha. Integraation avulla, Vierula näkisi
(2014, 40–41) viestinnän, markkinoinnin ja myynnin koko toimintaa ohjaavaksi
ajattelutavaksi ja johtamisfilosofiaksi. Integraatiossa korostetaan tavoitteellista
suunnittelua, asiakkuuksien kehittämistä ja suunnitelmallista analyysiä. Markkinointi ei ole markkinointiosasto innovatiivisine ideoineen, markkinointi on
koko yrityksen ja organisaation yhteinen tehtävä.

4.1

Markkinointiviestintä

Markkinointiviestinnällä luodaan positiivisia mielikuvia ja lisätään brändin tunnettuutta (Keller 2008, 230−231). Toisin sanoen, markkinointiviestintä edistää
brändin tunnettuutta ja markkinoinnillisin keinoin tuodaan esiin yrityksen sekä
brändin arvoja. Markkinointiviestintä myös tiedottaa tuotteen ominaisuuksista,
jakelukanavista ja hintatiedoista.

Markkinointiviestintä on yksi markkinoinnin kilpailukeinoista, jonka tavoitteena
on viestiä markkinoille yrityksen tuotteista ja palveluista. Markkinointiviestinnällä voidaan tavoitella kysyntää ja kasvattaa sitä ulkoisille sidosryhmille viestiessä. Yleisesti mielletään mainonta, suhdetyö eli PR sekä muu markkinointi
markkinointiviestinnäksi, mutta tulee muistaa, että myyntityössä henkilökohtainen myyntityö on yksi markkinointiviestinnän keino. (Karjaluoto 2010, 10–
11.)

4.1.1 Digitaalinen markkinointiviestintä
Karjaluoto käsittelee kirjassaan (2010, 13) käsitteiden eroavuuksia markkinointiviestinnän, digitaalisen markkinointiviestinnän sekä internetmarkkinoinnin väliltä. Pelkässä markkinointiviestinnässä ei synny vuorovaikutusta kohde-
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ryhmän kanssa, kun taas digitaalinen markkinointiviestintä mahdollistaa vuorovaikutuksen asiakkaan kanssa. Digitaalinen markkinointiviestintä ei ole synonyymi internetmarkkinoinnille. Vaikka näissä samaa onkin, on digitaalinen
markkinointiviestintä laajempi, sillä se kattaa myös internetin ulkopuoliset kanavat, jotka ovat digitaalisia. Kuitenkin markkinointiviestinnän lainalaisuudet
pätevät digitaalisessa markkinointiviestinnässä. Se on vain uusi muoto, jolla
tavoitetaan kustannustehokkaammin kohderyhmiä.

4.1.2 Brändiviestintä
Brändi on yrityksen keino hakea kilpailuetua sekä erottua. Brändiviestintä on
viestintää, jossa brändi on tunnistettavissa. Brändiviestinnällä luodaan kuluttajan ja brändin välille vuorovaikutussuhde, joka perustuu mielikuviin sekä luottamukseen (Leviäinen 2017).

Leviäinen määrittelee (2017) blogissaan, että brändiviestintä on osa yrityksen
markkinointiviestintää. Se keskittyy pelkästään brändiin ja siitä viestimiseen.
Tavoitteena on brändin tunnettuuden kasvaminen sekä positiivisen mielikuvan
luominen. Kuten brändin rakentamisella, on brändiviestinnälläkin tavoitteena
tukea ja varmistaa yrityksen menestyminen. Yritysbrändi rakentuu yrityksen
strategisen arkkitehtuurin (ks. 3.2 Strateginen arkkitehtuuri) ympärille, joita
brändiviestinnän keinoin tuodaan näkyvämmäksi kohderyhmälle.

Digitaalisessa markkinoinnissa merkittävimpiä brändiviestinnän välineitä ovat
erilaiset ladattavat oppaat ja tiedotteet, yrityksen blogi, uutiskirjeet, verkkosivut, sähköpostimarkkinointi, mainonta ja vuorovaikutuksessa oleminen sosiaalisessa mediassa (Leviäinen 2017).

4.2

Digitaalinen markkinointi ja sosiaalisen median markkinointi

Keinot ja väylät markkinoinnille ovat lisääntyneet viimeisen 10–20 vuoden aikana. Maailma on digitalisoitunut, niin myös markkinointi. Markkinointi on monipuolistunut ja muuttanut muotoaan.

Digimarkkinoinnilla tarkoitetaan kaikkea digitaalista, yleensä internetin kautta
tapahtuvaa markkinointia. Näitä ovat mm. verkkosivut, sähköposti, sosiaalisen
median kanavat, blogit ja displayt/bannerit. Perinteiset printti-, tv-, radio- ja
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suoramainonta eivät toimi nykyään yhtä tehokkaasti kuin digimarkkinointi ja
sosiaalinen media. Mitattavuus näissä on vaikeaa sekä jäljessä kulkevaa. Digimarkkinointia ja sosiaalisen median kautta markkinointia voidaan mitata ja
sen vaikutuksia voidaan nähdä reaaliajassa. (Kananen 2018a, 13–14.)

Kanasen mukaan (2018a, 16) tämän päivän markkinat ovat kokemusympäristö. Kananen puhuu kuluttajista, mutta itse pidän enemmän termistä asiakas tai
kohderyhmä. Asiakkaat käyvät jatkuvasti dialogia yrityksen ja toisten asiakkaiden kanssa henkilökohtaisista kokemuksista. Erilaiset sosiaalisen median kanavat (Facebook, LinkedIn, YouTube, Snapchat, blogit) mahdollistavat nykyisin dialogin. Digimaailmassa yritys ja asiakas toimivat yhdessä.

Haistelen ilmiöitä ja trendejä. Haluan tietää ja huomioida, mikä ilmiö on kasvussa tai mistä saattaa tulla ilmiö. Minulla on ollut sellainen tunne vuoden
2018 aikana, että äänestä tulee uusi someilmiö. Aika ei ole vielä täysin kypsä
sille, mutta jos trendi jatkuu ja sovellukset saadaan toimimaan entistä käyttäjäystävällisemmin, on ääni uusi ilmiö sosiaalisessa mediassa. Nuoret seuraavat YouTubea, mutta eivät huomioideni ja kuulemani mukaan aina katso videota. He vain kuuntelevat, mitä tubettaja puhuu. Podcastit ovat yleistyneet
somevaikuttajien piirissä sekä Kieku-sovellustakin on hyödynnetty kaupallisissa yhteistöissä. Luettuani Markkinointi & Mainonta -blogin (Perttula 2018) radiomainonnan kasvusta, näkemykseni vahvistui äänen nousevasta suosiosta
sosiaalisessa mediassa.

4.3

Outbound- ja inbound-markkinointi

Markkinointi voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään. On vanhanaikaista
outbound-markkinointia, jossa markkinointi ei pyri vuorovaikutukseen
kohderyhmänsä kanssa. Outbound-markkinointi on meille tuttua vuosien
takaa, ja siksi monen mielestä helposti tunnistettavia mainokseksi.
Nykyaikana yleistyneempi inbound-markkinointi pyrkii vuorovaikutukseen
kohderyhmänsä kanssa.

Perinteistä outbound-markkinointia ovat TV-, radio- ja suoramainonta sekä
printti. Myös ulkomainonta, telemarkkinointi, sähköpostimarkkinointi, messut ja
näyttelyt ovat perinteistä outbound-markkinointia. Markkinointi on
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yksisuuntaista, eikä siinä tavoitella vuorovaikutusta kuluttajan kanssa.
Outbound-markkinointi välittää tuotetietoa kohderyhmälleen niissä
viestintävälineissä, joissa oletetaan potentiaalisten asiakkaiden olevan ja
altistuvan markkinoinnille. Massamarkkinointi keskeyttää vastaanottamaan
mainontaa, jota kohde ei olisi välttämättä halunnut vastaanottaa. Ihmiset eivät
nykyään pidä markkinoinnilla pommittamisesta. Se koetaan häiritseväksi. Sen
vuoksi roskapostisuodattimet ja telemarkkinointikieltoja käytetään. (Kananen
2018a, 16–17.)

Outbound-markkinoinnissa hyödynnetään kampanjoita sekä tuotekeskeistä
markkinointitaktiikkaa. Asiakkaille ja kohderyhmille lähetetään mainontaa
ilman asiakkaan pyyntöä. Sillä keinoin pyritään herättämään asiakkaan
ostohalu. (Aaltonen 2014.)

Kananen määrittelee (2018a, 17–21) inbound-markkinoinnin kulkevan
asiakkaan ehdoilla. Markkinointi perustuu asiakkaan suostumukseen ja
asiakkaan omaan aloitteeseen.

Markkinointi tuodaan asiakkaalle silloin, kun se on asiakkaan ostoaikomuksen
kannalta ajankohtainen. Oikein kohdennettu inbound-markkinointi on
tehokasta. Asiakas on tilannut uutiskirjeen tai blogin, joka on osoitus
kiinnostuksesta yrityksen/brändin tuotteita tai palveluja kohtaan. Inboundmarkkinointi tulisi nähdä yrityksissä investointina. Hyvä sisältö on pysyvä etu
niin pitkään, kunnes joku tuottaa paremman sisällön ja onnistuu haalimaan
orgaanisen löydettävyyden esimerkiksi Googlessa. Inbound-markkinoinnissa
markkinointiviestinnän sisältö vastaa asiakkaan mielessä olevaan
kysymykseen ja tarjoaa ratkaisua hänen ongelmaansa. Inboundmarkkinoinnin välineitä ovat internetsivut, blogit, foorumit, hakukoneet ja
sosiaalisen median välineet. (Juslén 2009, 131–135.)

Inbound-markkinoinnissa houkutellaan asiakasta ja kohderyhmää tulemaan
myyjän luokse. Hyvät ja asiakasta hyödyntävät sisällöt toimivat houkuttelijoina.
Sisältömarkkinoinnissa sisällön puhuttelevuus ja laatu ovat ratkaisevimpia
tekijöitä asiakkaan ostopäätökseen tai lisätiedon hankintaa. Inboundmarkkinointi ei ole kampanja, se on asenne ja markkinoinnin toteutuksen
ideologia. (Aaltonen 2014.)
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Inbound-markkinoinnissa olennaista on sen hyödyllisyys asiakkaalle. Esimerkiksi lähteenä käyttämäni Jani Aaltosen blogi, oli sekin inbound-markkinointia.
Sales Communicationsin toimitusjohtaja, Jani Aaltonen, avaa kahden markkinointikäsitteen eroavuuksia blogissa ja lopusta löytyy mahdollisuus ladata inbound-markkinoinnin opas. Yhteystietoja vastaan, saa oppaan ladattua. Mikään ei kuitenkaan ole ilmaista, vaikka se asiakkaasta helposti siltä tuntuu.
Antaessaan yhteystietonsa ja muut vaaditut tiedot, Sales Communications saa
konkreettista tietoa potentiaalista asiakkaasta eli oppaan lataajasta tulee liidi
yritykselle.

Inboundin markkinointiviestintä voi olla välillä haastavaa tunnistaa mainonnaksi. Henkilökohtaisesti miellän inbound-markkinoinnin hienostuneemmaksi,
sillä se ei tyrkytä, häiritse ja ole hyödytöntä, kuten outbound-markkinointi voi
pahimmillaan olla. Nähdessäni nerokasta ja luovaa inbound-markkinointia,
innostun ja inspiroidun lisää. Loin lähteideni pohjalta inbound- ja outboundmarkkinoinnin eroavuuksista havainnollistavan, visuaalisen toteutuksen (ks.
kuva 6). Outboundissa markkinointi kulkee asiakasta kohti ja tulee pyytämättä.
Inboundissa asiakas houkutellaan ja markkinointi on asiakasta hyödyttävää
sekä kiinnostavaa.

Kuva 5. Kuvitus outboud- ja inbound-markkinointien keskeisemmistä eroavuuksista
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4.3.1 Sisältömarkkinointi
Vuosien harrastus ja työskentely sisällöntuottajana on opettanut sisäänrakennettuun ajattelumalliin sisällön hyödyllisyydestä kohteelle. Sillä on väliä, mitä
kertoo, kenelle kertoo ja missä kertoo. Tuhat sanaa sisältävä informatiivinen ja
kokemuksellinen tietopaketti toimii blogissa, mutta Instagramissa kuvan puhuttelevuus ratkaisee. Sisältömarkkinointia voidaan hyödyntää ei-digitaalisilla
menetelmillä, mutta tässä opinnäytetyössäni lähestyn aihetta vain digitaalisessa ympäristössä. Kävin läpi inbound-markkinointia (ks. 4.3. Outbound- ja
inbound-markkinointi). Sisältömarkkinointi on tämän modernin markkinointikeinon yksi yleisimmistä tavoista. Sisältömarkkinointi tarvitsee sisältöstrategian.

Kanasen mukaan (2018b, 48–49) strategian määrittely aloitetaan kohderyhmästä. Mietitään, kenelle tuote tai palvelu on tarkoitettu? Tuotteella tai palvelulla on tarkoitus ratkaista asiakkaan ongelma. Pohditaan, tuotteen tai palvelun tarkoitusta. Tarpeen määrittely on usein ongelmaa haastavampaa. Määritellään viesti, jota halutaan sanoa sekä sen sisältö. Viestinnän muoto sekä
kanava mietitään.

Itse haluan lisätä tähän vielä ajankohdan. On tärkeää ajoittaa sisältö oikeaan
hetkeen. Haluan antaa esimerkin. Jos verkkokauppa julkaisee ja jakaa blogiartikkelin ihosyövästä ja siltä suojaavista aurinkovoiteista marraskuussa, on
hyvin epätodennäköistä, että siinä hetkessä verkkokaupan aurinkovoiteiden
myyntikäyrä tekisi minkäänlaista piikkiä. Tulee miettiä asiakaslähtöisesti. Missä vaiheessa itse tarvitset tätä tuotetta? Milloin sinua itseäsi hyödyttäisi tämä
sisältö? Omaa käytöstä ymmärtämällä, pystyy ymmärtämään muiden käytöstä, vaikka ostajaprofiilit eivät olisikaan yhteneväiset.

Sisältömarkkinointia hyödynsi rengasvalmistaja Michelin jo vuonna 1900. Se
julkaisi pientä punaista kirjaa, joka kantoi nimeä ”Ravintolat ja Hotellit”. Tästä
ovat saaneet alkunsa kuuluisat Michelin -tähdet. Ilmaiseksi jaettu kirja sisälsi
autoilijoille hyödyllistä tietoa, kuten karttoja, ohjeita auton korjaukseen, listan
autojen huoltamoista, ravintoloista ja hotelleista eri puolilla Yhdysvaltoja.
Tuosta pienestä punaisesta kirjasta tuli käsite. Vielä tänäkin päivänä ravintoloille annetut tähdet ovat merkittävässä asemassa. Sisältömarkkinointi ei siis
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ole uusi juttu. Jo silloin 1900 oli tavoitteena lisätä autojen kysyntää ja sitä
kautta parantaa rengasmyyntiä. (Suojanen 2015.)

Ymmärtääkseen sisältömarkkinoinnin suosion ja sen yleistymisen, tulee ymmärtää asiakkaiden ostokäyttäytymisen muuttumisen. Ennen myyjä antoi tietoa tuotteesta sekä ratkaisi asiakkaiden ongelmia. Näin on nykyäänkin, mutta
ostoprosessi alkaa paljon ennen, kun asiakas tulee liikkeeseen. Google vahvistui entisestään 2010-luvulle tultaessa. Samaan aikaan hiljenivät yhteydenotot yrityksiin. Tätä hiljenemistä ihmeteltiin monissa yrityksissä, kunnes tajuttiin muutos, joka oli tapahtunut. Asiakas etsii itse tietoa internetistä, Googlea
hyödyntäen. Hän etsii ratkaisua ongelmaansa, tutkii itsenäisesti yrityksen tarjoaman ratkaisun ominaisuuksia ja punnitsee. Ottaessaan yhteyttä tai tullessaan liikkeeseen on asiakas jo melko valmis ostaja. (Haaja 2018.)

Verkosta haetaan itse tietoa. Jos sisältöstrategia on huolella suunniteltu (kenelle, mitä, miksi ja milloin?), asiakas saa parhaimman, nopeimman ja hänelle
helpoimman ratkaisun ongelmaansa. Sisällöt voivat olla teksti- tai videomuodossa. Video voi olla tallenne, live-lähetys tai se voi olla interaktiivinen yleisön
kanssa.

Sisältöjen muotoja (muutamia lisäyksiä poimittu Ellering 2017):
-

verkkosivut
verkkokauppa
blogit
uutiskirjeet
videot
postaukset sosiaalisessa mediassa (Facebook, Instagram, Twitter,
Snapchat, LinkedIn, YouTube jne.)
podcast, Kieku
lehdet ja esitteet
raportit ja artikkelit
webinaarit
e-kirjat
tapaukset (case studies)
infograafit.

4.3.2 Vaikuttajamarkkinointi
Vaikuttaminen ei ole uusi ilmiö. Vaikuttamista on tehty niin kauan, kuin on ollut
lainsäädäntöjä ja asioista päättämistä. Lainsäätäjät ja päättäjät tarvitsevat tietoa, asiantuntijoiden mielipiteitä sekä heidän tarvitsee kuulla intressitahojen
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mielipiteitä, jotta he voivat muodostaa oman kantansa päätettävälle asialle tai
laille. Tässä kohtaa lobbaajat tulevat kuvioon. Kukaan ei voi tietää ja hallita
kaikkia asioita, siitä syystä lobbaajat ovat päättäjien voimavara. Lobbaajat
ovat edustajia yrityksistä, konsulttiyrityksistä, etujärjestöistä, kansalaisryhmistä
ja yhden asian liikkeistä. Lobbaaja voi olla suoraan yrityksen palveluksessa tai
rekrytoitu tehtävään järjestöistä tai politiikasta. (Juholin 2017, 158–161.)

Vaikuttaminen ei siis ole mikään uusi asia, vaikka tällä hetkellä tuntuu, että
paljon puhuttu vaikuttajamarkkinointi olisi aivan uusi käsite. Vaikuttamista on
ollut hyvin kauan, myös vaikuttajamarkkinointia. Aikaisemmin vaikuttajamarkkinointi tapahtui julkisuuden henkilöiden kautta. Esimerkkinä elokuvatähden tai
huippu-urheilijan kanssa tehty sopimus, jossa julkisuuden henkilö mainostaa
brändin tuotetta tai palvelua, yleensä tuotetta. Julkisuuden henkilön fanit kokivat samaistumista sekä luottamusta suositusta kohtaan.

Nyt sosiaalisen median mielipidevaikuttajat ovat vieneet julkisuuden henkilöiden työt. Vaikuttajamarkkinoinnista on innostuttu aivan uudella tavalla, kun
erilaiset sosiaalisen median mielipidevaikuttajat mahdollistavat kokonaisvaltaisen paketin markkinointiin. Heillä on oma henkilöbrändi, laaja yleisö, usein
monikanavainen aktiivisuus sosiaalisessa mediassa sekä lisäksi he osaavat
valokuvausta, videointia, kirjoitusta, esiintymistä sekä monia muita taitoja, joilla tuottaa sisältöä. Ei siis ihme, että yritykset ovat halukkaita tekemään yhteistyötä sosiaalisen median vaikuttajien kanssa. Yrityksille on tärkeää löytää oikein valittu yhteistyökumppani vaikuttajista, jolla on yrityksen kannalta sopiva
yleisö omaksi kohderyhmäksi sekä sopiva henkilöbrändi edustamaan yrityksen tai sen tuotteen brändiä. Näiden kohdatessa syntyy voittoisa tilanne jokaiselle osapuolelle, kun vaikuttajamarkkinointia toteutetaan laadullisesti sekä
eettisesti. Seuraajat (yrityksen kohderyhmä) saavat parhaimmillaan ratkaisun
ongelmaansa, viihdettä, etuja (alennuskoodi tmv.) sekä informaatiota. Vaikuttaja saa ansioita, brändistä ja yhteistyöstä riippuen, vaikuttajan status ja seuraajat kasvavat sekä vaikuttaja saattaa edetä urallaan. Yritys tavoittaa lisää
potentiaalisia asiakkaita, herättää ostohalua sekä myyntiä vaikuttajan kautta
sekä lisää tunnettuutta ja edistää markkinointi- ja brändiviestintää.

Vaikuttajamarkkinoinnin asiantuntijayritys, Ping Helsinki (2016), on listannut
erilaisia vaikuttajamarkkinoinnin toteutustapoja:

28
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Blogipostauksia, videoita tai kuvia vaikuttajan kanaviin (sisältöyhteistyö)
Sisältöä yrityksen omiin kanaviin vaikuttajan nimellä/kuvalla (sisällöntuotanto)
Brändilähettiläänä toimimista (brand ambassadors)
Yhteistyötä sosiaalisen median kanavissa, esim. vaikuttajan omat tai
yritysten kanavien haltuunotot (mm. Instagram, Snapchat, Twitter)
Kilpailuja loppukuluttajille
Osallistumista tuote- ja palvelukehitykseen tai testaukseen
Tapahtumat, matkat, workshopit
Affiliate-linkit, widgets
Display-mainonta

4.3.3 Sähköpostimarkkinointi
Markkinointi sähköpostin kautta on edelleen voimissaan ja edelleen käytetty,
vaikka digitaalisen markkinoinnin kentällä ovat mahdollisuudet ja väylät lisääntyneet muutamassa vuodessa. Sähköposti on edelleen suosittu niin yhteydenpitoon kuin markkinointiin. Sähköposti voidaan oikeastaan jakaa kahteen ryhmään, sähköpostikirjeenvaihto ja sähköpostitiedotteet (Kortesuo 2012, 19).

Sähköpostitiedotteet ovat yksisuuntaista viestintää, yleensä massaviestintää.
Niitä ovat yleensä tiedotteet, myyntikirjeet sekä tarjoukset. Sähköpostimarkkinointi on outbound-markkinointia, sillä sähköpostin vastaanottaja ei voi säännellä postin vastaanottamista. Hän voi päättää sähköpostin avaamisesta, lukemisesta sekä tuhoamisesta, mutta ei pysty vaikuttamaan sähköpostin saamiseen, jos lähestyvä taho ei toimi eettisesti. (Kananen 2018a, 239.)

Sähköpostimarkkinointi on tehokasta, sillä sen ROI-aste on korkea, mutta siitä
huolimatta sähköpostilla tavoittaminen markkinointitarkoituksessa on haastavaa. Sähköpostimarkkinoinnissa on kriittiset pisteet. Jotta markkinointi pääsee
kulkemaan yritykseltä asiakkaalle, on sähköpostin läpäistävä roskapostisuodatin sekä sähköpostitilin omistajan oma seula eli välttää roskakoriin päätyminen avaamattomana. Sähköpostimarkkinointi vaatii ammattitaitoa, jotta sen
kaiken potentiaalin saa haltuunsa. Arviolta 80–90 prosenttia sähköposteista
päätyy spämmiksi eli roskapostiksi sähköpostijärjestelmän luokittelun vuoksi,
tai roskakoriin sähköpostitilin haltijan toimesta. (Mts. 239–243.)

Kanasen mukaan (2018a, 243) suurin osa lähettää sähköpostimarkkinointia
personoimatta. Kuvitellaan, että osoite on riittävä massapostitusta varten, jos-
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sa kaikille lähetetään täysin samanlaisen sisällön sisältävä sähköpostimarkkinointiviesti. Läpimenoprosentti jää näissä tapauksissa alhaiseksi. Sähköpostikampanja tulee suunnitella huolella, olla tarkka ja yksityiskohtainen otsikoinnista lähtien. Sähköpostin vastaanottaja kokee sähköpostiviestit henkilökohtaisiksi, sillä ovathan ne tulleet hänen omaan sähköpostiinsa. Kohdennettu ja
personoitu sähköpostimarkkinointi voidaan segmentoida jollakin perusteella,
jos ei muuten, niin ainakin aikaisemman ostokäyttäytymisen perusteella.

5

AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET

Markkinointiviestinnän suunnitelmia ja digitaalisen markkinoinnin suunnitelmia
löytyy hyvin paljon opinnäytetöiden aiheista. Täydellisesti vastaavaa opinnäytetyön aihetta ja tutkimusta ei löytynyt, mutta joitakin lähelle osuvia löytyy.
Monesti vastaavissa tutkimuksissa on tehty selvitystyö markkinoista ja aikaisemmista tutkimuksista sekä tehdään aiheeseen kirjallisuuskatsaus. Niiden
pohjalta on luotu kehitysehdotuksia yritykselle markkinointiviestintää varten.
Vesalan (2018) opinnäytetyö on yksi tavallisimmista esimerkeistä, jossa yritykselle luodaan suunnitelma. Selvitystyö tehdään tutkimalla yrityksen toimintaa digitaalisessa markkinointiviestinnässä ja kirjallisuuskatsauksella. Näiden
pohjalta luodaan yritykselle kehitysehdotuksia.

Toinen hyvin suosittu tapa käsitellä vastaavia opinnäytetyön aiheita on ollut
lomakekysely, jossa kvantitatiivisen tutkimusmenetelmän avulla selvitetään
kohderyhmän kokemuksia ja ajatuksia yrityksen arvoista tai markkinoinnista.
Kekkonen selvitti (2012) opinnäytetyössään Tapiolan arvojen näkyvyyttä Pohjois-Karjalan paikallisalueella. Kvantitatiivisella tutkimusmenetelmällä selvitettiin, sähköisen kyselylomakkeen avulla, Tapiolan paikallisalueen henkilökunnalta sekä neuvottelukunnalta, kuinka yrityksen arvot näkyvät heille. Vastausprosentti oli tutkimuksessa jäänyt alhaiseksi. Siitä huolimatta voitiin päätellä,
että arvojen toivottaisiin näkyvän enemmän heidän päivittäisessä työssään.

Tämän opinnäytetyön tutkimus eroaa menetelmältään näistä kahdesta edellä
mainitusta opinnäytetyöstä. Tässäkin opinnäytetyössä markkinoidaan arvoilla
digitaalisesti, luodaan ehdotuksia ja käytäntöjä, tehdään teoriaan kirjallisuuskatsaus, mutta tutkimusmenetelmänä käytetään laadullista tutkimusmenetelmää eli kvalitatiivista tutkimusta. Lisäksi opinnäytetyön kehitysehdotuksissa
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yritykselle hyödynnetään opiskelijan oman työn kautta opittuja menetelmiä
digitaalisessa markkinoinnissa.

5.1

Tutkimus kilpailuedun ja lisäarvon kehittämisessä markkinointiin

Annika Molinin opinnäytetyö ”Kilpailuedun ja lisäarvon kehittäminen markkinoinnissa” (2013) selvittää Herkkujuustola Oy:n tuotteiden lisämyynnin mahdollisuuksia sekä lisätä kilpailuetua ja lisäarvoa tuottavia tekijöitä. Opinnäytetyön tutkimus toteutettiin laadullisella menetelmällä. Tutkimushaastattelu toteutettiin teemahaastatteluna Herkkujuustola Oy:n vähittäiskaupan jälleenmyyjille. Haastateltavat Molin valitsi yhdessä Herkkujuustola Oy:n toimitusjohtaja
Peter Dörigin ja laajennushanketta vetävän Mari Alakiikosen kanssa. Haastattelut oli toteutettu yksilöhaastatteluina puhelimitse tai henkilökohtaisesti tapaamalla.

Molinin opinnäytetyössä on yhtäläisyyksiä tämän opinnäytetyön kanssa. Tämän opinnäytetyön tehtävänä on kehittää yrityksen arvojen esille tuomista
digitaalisessa markkinoinnissa. Tutkimusmenetelmä on sama eli haastattelututkimus. Myös tutkittava kohde on sama, joka on olemassa olevat asiakkaat,
joiden kautta haetaan lisää arvokasta tietoa ja ymmärrystä kehitystyötä varten.
Valitettavasti toimeksiantaja, Herkkujuustola Oy, salasi tutkimustulokset ja
kehityssuunnitelmat valmiista opinnäytetyöstä. Kuitenkin opinnäytetyön tiivistelmässä tulee selkeästi esiin tutkimuskohteen tyytyväisyys Herkkujuustola
Oy:tä kohtaan (Molin 2013). Tutkimuksen tuloksien ja kehityssuunnitelmien
kanssa ei pääse tekemään vertailua.

5.2

Kristina Cruisesin asiakaskysely

Kristina Cruises on tehnyt erilaisia asiakaskyselyjä vuosien aikana. Olen saanut tutkia ja hyödyntää viimeisimmän asiakaskyselyn yhteenvetoa, joka on
tehty alkuvuodesta 2019. Asiakaskysely on ollut määrällinen eli kvantitatiivinen tutkimus. Otannassa oli yli 1300 Kristina Cruisesin asiakasta. (Kristina
Cruises Oy Ltd. 2019) Opinnäytetyössäni oli myös tarkoitus syventää määrällisen tutkimuksen tuomaa ymmärrystä laadullisen tutkimuksen kautta. Minulle
tutkijana on ollut hyvä verrata laadullisen menetelmän kautta saatua tietoa
määrällisen tutkimuksen kautta hankittuun tietoon. Kohtaavatko aineistot vai
ovatko ne ristiriidassa keskenään?
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6

TUTKIMUSMENETELMÄT

Tässä seuraavassa luvussa käydään läpi tutkimusmenetelmiä ja perustellaan
valittu menetelmä.

6.1

Kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä

Kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä on toiselta nimeltään määrällinen tutkimusmenetelmä. Siinä tutkimusaineisto kerätään kyselylomakkeen tai systemaattisen havainnoinnin avulla tai käytetään valmiita rekisterejä ja tilastoja.
Kyselylomake on tavallisin tapa kerätä aineistoa määrällisessä tutkimuksessa.
(Vilkka 2015, 4 Määrällinen tutkimusmenetelmä käytännössä.)

Määrällisessä eli kvantitatiivisessa tutkimusmenetelmässä kerätään tietoa,
joka vastaa kysymyksiin: mikä, missä, paljonko ja kuinka usein? Otanta on
numeerisesti suuri. Tutkittavaa ilmiötä lähestytään numeerisen tiedon pohjalta.
(Heikkilä 2014.)

Kvantitatiivisessa tutkimusmenetelmässä selvitetään määriä. Halutaan vastauksia siihen, kuinka paljon?

6.2

Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä

Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimusmenetelmä pyrkii selvittämään merkityksiä. Tutkimusmenetelmässä tavoitteena on saada kuvauksia ihmisen kokemuksista hänen omassa todellisuudessaan. Nämä kuvaukset oletettavasti
ovat ihmiselle merkityksellisiä ja tärkeitä. (Varto 1992, 23–24, 58–59.)

Vilkka kiteyttää (2015, 5 Laadullinen tutkimusmenetelmä käytännössä, Tutkimushaastattelun muodot) laadullisen tutkimuksen kysymyksen: mitä merkityksiä tutkimuksessa tutkitaan? Tutkimuksen tekijän tulee täsmentää, tutkitaanko
kokemusta vai käsitystä? Haastattelu, kysely, havainnointi ja erilaisista dokumenteista koottu tieto ovat tyypillisimmät laadullisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmät (Tuomi & Sarajärvi 2018, 3 Aineiston hankinta ja määrä laadullisessa tutkimuksessa). Laadullisessa tutkimusmenetelmässä on kolme
tutkimushaastattelun muotoa: lomakehaastattelu, teemahaastattelu ja avoin
haastattelu (Vilkka 2015).
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Laadullisen tutkimusmenetelmän avulla pyritään ymmärtämään ilmiöitä ja kokemuksia henkilökohtaisella tasolla. Sen avulla tutkija oppii itsekin ymmärtämään aihetta paremmin. Kvalitatiivinen tutkimus vastaa kysymyksiin: miksi,
miten ja millainen (Heikkilä 2014)?

Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä pyrkii ymmärtämään, miksi tämä ilmiö tapahtuu?

6.3

Prosessuaalinen menetelmä

Prosessuaalista menetelmää kutsutaan toisinaan toiminnalliseksi menetelmäksi. Se on yksi ammattikorkeakoulun opinnäytetyön muodoista. Toiminnallinen opinnäytetyö voi olla opas, ohje, ohjeistus, tapahtuman tai tilaisuuden
suunnittelu ja toteutus. Lopputulokseen aina kuuluu raportti ja jokin tuotos.
(Airaksinen 2009.)

6.4

Valittu menetelmä

Opinnäytetyön tutkimuskysymys etsii vastausta: kuinka konkretisoida yrityksen arvot digitaalisessa markkinoinnissa? Tutkimusmenetelmäksi valikoitui
kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä. Perustelen seuraavaksi, miksi tietyt menetelmät eivät olisi tuottaneet tarvittavaa tietoa sekä perustelen valitun menetelmän.

Prosessuaalinen menetelmä ei osunut tämän opinnäytetyön menetelmäksi,
sillä tässä opinnäytetyössä pyritään löytämään tutkimuksen kautta tietoa, jota
hyödyntää kehitysehdotuksiin Kristina Cruisesille, mutta ei tuoteta opasta tai
ohjeita. Prosessuaalinen menetelmä ei kuitenkaan olisi täysin poissuljettu,
vaan se toimisi hyvänä lisämenetelmänä tutkimusongelmaan.

Määrällinen eli kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä ei olisi tässä tapauksessa
antanut vastauksia hiljaiseen tietoon, koska ilmiötä ei tunnettu riittävästi ennalta. Laadullisella menetelmällä päästään syvemmin yksilön omiin kokemuksiin
asiasta. Tämän opinnäytetyön tutkimuskysymys ei hae vastausta ennakolta
tiedettyyn ja tunnettuun asiaan, jolla selvitettäisiin määriä. Kvantitatiivinen tut-
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kimusmenetelmä olisi ideaali jatkotutkimukselle, kun tällä opinnäytetyön tutkimuksella ensin selvitetään ilmiötä.

Kun ilmiötä ei täysin ymmärretä, kerätään tietoa ja tutkittavaa aineistoa laadullisella menetelmällä, joka mahdollistaa tiedonkeruun kysymyksiin miksi, miten
ja millainen? Tutkimuksessa haetaan tietoa siitä, miten Kristina Cruisesin asiakkaat määrittelevät arvot itselleen, vaikuttavatko ne ostopäätöksiin ja miksi?
Kun tutkimuksen alussa ei ollut ennakolta tietoa ja selkeitä odotuksia, kysymysten kautta haettiin ymmärrystä ilmiöön. Kvalitatiivinen menetelmä antaa
liikkumavaraa aineistonkeruun aikana. Haastattelun aikana, voidaan esittää
tarkentavia kysymyksiä. Haastateltava pääsee ilmaisemaan vapaammin oman
todellisuutensa. Tässä opinnäytetyössä selvitetään kokemusta, ei niinkään
näkemystä, vaikka haastateltavat saattavat näkemyksenkin näkökulmasta
kertoa todellisuuttaan.

Teemahaastattelu
Myös puolistrukturoiduksi haastatteluksi kutsuttu menetelmä. Teemahaastattelu on lomakehaastattelun ja avoimen haastattelun välimuoto. Teemahaastattelussa poimitaan tutkimusongelman keskeisimmät teemat. Teemojen käsittelyjärjestyksellä ei merkitystä. Tutkimushaastattelun tavoite on, että jokaisesta
teemasta haastateltava antaa kuvauksen. (Vilkka 2015, Tutkimushaastattelun
muodot.)

Teemahaastattelu mahdollisti vapaamman tavan toteuttaa haastattelua, jossa
keskustelun kautta kerättiin tietoa aiheesta. Vastaajan kertoessa jotain, pystyy
haastattelija esittämään tarkentavia lisäkysymyksiä, kuten miksi?

7
7.1

TUTKIMUS
Tutkimuskohde

Tutkimuskohteeksi valikoitui Kristina Cruisesin asiakkaat. Vaikka yrityksen
arvoja halutaan konkreettisemmiksi digitaalisessa markkinoinnissa erityisesti
uusasiakashankinnan näkökulmasta, antavat asiakassuhteessa olevat henkilöt syvällisempää kokemusta aiheesta. Heillä on hiljaista tietoa, jonka avulla
löytää ratkaisuja opinnäytetyön tutkimuskysymykseen. Kristina Cruisesin
markkinoinnissa nousee esiin samanhenkisyys matkustajien keskuudessa
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sekä suomalaisuus. Tästä syystä voidaan olettaa, että uusista asiakkaista
haetaan samanhenkisiä suomalaisia kuin asiakkuussuhteessa olevat henkilöt.
Tämän vuoksi Kristina Cruisesin asiakkaat ovat optimaalisin tutkimuskohde
tiedonkeruuseen. Menetelmäohjaajani Pia Kaari, joka toimii kvalitatiivisen tutkimusmenetelmän ohjaajana, oli sitä mieltä, että Kristina Cruisesin asiakkailta
saadaan parhaiten tarvittavaa tietoa. He myös kertoisivat mielellään kokemuksistaan. Tämän pohjalta, päädyttiin haastattelemaan Kristina Cruisesin
asiakkaita.

Tutkittavat rajattiin Kristina Cruisesin matkustajiin, jotka ovat matkustaneet
Kristina Cruisesin matkoilla vuoden 2014 yrityssaneerauksen jälkeen. Matkoja
sai olla ennen sitäkin tehtynä, yhtiön omien laivojen aikaan. Vapaaehtoisia
haettiin haastatteluun aktiivisen Facebook-ryhmän kautta (ks. liite 2). Kristina
Cruises -matkaajat -ryhmässä on yli 1000 jäsentä (Kristina Cruises -matkaajat
2014). On oletettavaa, että Facebook-ryhmään kuuluva yrityksen asiakas,
käyttää muitakin digitaalisia kanavia, mahdollisesti Kristina Cruisesin sähköisiä palveluja. Vapaaehtoisia ja innokkaita haastateltavaksi ilmoittautui enemmän kuin oli tarpeen. Haastatteluun valikoitui molemman sukupuolen edustajia. Tutkimukseen osallistuvien ikää ei rajoitettu, mutta otanta vastaa Kristina
Cruisesin aikaisemmin tekemän (Kristina Cruises Oy Ltd. 2019) määrällisen
tutkimuksen otannan ikäjakaumaa. Selkeä enemmistö eläkeläisiä ja vähemmistö vielä työikäisiä.

Oli perusteltua valikoida haastateltavat Facebook-ryhmästä. Ryhmässä on
aktiivisia Kristina Cruises -matkustajia, jotka ovat ottaneet haltuunsa digitaalisuuden. Heiltä sai jo kokemusta ja näkemystä digitaalisesta markkinoinnista ja
Kristina Cruisesista digitaalisemmasta näkökulmasta. Lisäksi Facebookryhmän kautta on helppo, mutta hyvä tavoittavuus juuri haluttua kohderyhmää
kohtaan.

7.2

Haastattelut

Haastattelut toteutettiin 21.–27.3.2019 välisenä aikana. Haastatteluja oli yhteensä viisi, mutta haastateltavia oli yhteensä kuusi, sillä haastateltavissa oli
yksi pariskunta. Tutkimuksessa ei kerätty demografisia tietoja, kuten asuinpaikkaa. Kuitenkin haastateltavat kertoivat tai mainitsivat jotain omasta asuin-
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alueestaan, jonka perusteella pystytään toteamaan maantieteellistä hajontaa
haastateltavista. Kaikki edustivat eri paikkakuntia Keski-Suomesta alaspäin.
Haastatteluihin pyydettiin varaamaan aikaa noin tunnin verran. Haastattelut
kestivät 45–75 minuuttia. Lisäksi oli ylimääräistä keskustelua ennen haastattelua tai haastattelun jälkeen yleismaailmallisista asioista. Nämä myös litteroitiin
sanatarkasti tai referoiden. Tyypillinen kesto oli aika tarkalleen 60 minuuttia.
Kestoon vaikuttivat haastateltavan puheliaisuus ja puhetyyli sekä tapa kertoa
asioita. Pääosin haastattelut tapahtuivat puhelimitse, mutta yhdessä tapauksessa haastattelu toteutettiin haastateltavan omassa kodissa. Skype for Businessia yritettiin yhden haastateltavan kanssa, mutta tekniikka petti sillä kertaa.
Haastattelut tallennettiin äänitiedostona joko puhelimen erillisen sovelluksen
tai sanelimen avulla. Äänitiedostot litteroitiin haastattelujen jälkeen välittömästi. Nauhoitukset tuhottiin tutkimuksen analysoinnin valmistumisen jälkeen.
Haastattelun alussa haastateltavalta kysyttiin lupa äänittämiselle sekä kerrottiin luottamuksellisuudesta ja kerätyn aineiston käsittelystä tutkimuksen jälkeen. Haastateltavasta kirjattiin ylös henkilökohtaisia ominaisuuksia, kuten
puheliaisuus tai perusteellisuus. Kevyt profilointi haastateltavasta auttaa analysointivaiheessa tulkitsemaan aineistoa.

Tutkimushaastattelun teemat olivat aikaisempi kokemus Kristina Cruisesin
matkoista, henkilökohtaiset arvot elämässä, yrityksen arvot, markkinointi, ostopäätös ja jälkimarkkinointi. Näiden teemojen alla oli apukysymyksiä, joiden
avulla tietoa kerättiin haastattelun avulla. Haastattelun edetessä, kysyttiin erilaisia tarkentavia kysymyksiä, jos haastateltava kertoi tutkimuksen aineistonkeruun näkökulmasta relevanttia tietoa. Näitä olivat erilaiset pyynnöt kertoa
lisää aiheesta tai tiedustelua, että miksi ja miten? (Liite 1.)

Teemahaastattelun kysymyksiä ei annettu ennakkoon haastateltaville. Yksi
haastateltava pyysi kysymyksiä etukäteen tutustumista varten, mutta tutkimuksen kannalta oli parempi, ettei kysymyksiin tutustuttu ennakolta. Oli tärkeää saada tietoa, joka on autenttista, eikä olisi liian ennalta mietittyä. Kuitenkin
kysymykset käsittelivät hyvin paljon tunneperäisiä teemoja. Tällä toiminnalla
pienennettiin sitä mahdollisuutta, että haastateltava kertoo liikaa asioita, joita
mahdollisesti haastattelija haluaisi kuulla tai haastateltava olettaisi yrityksen
edustajien haluavan kuulla. Haastateltaville kerrottiin, ettei ole oikeita tai vää-
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riä vastauksia, on vain keskustelua, jossa haastattelija haluaa kuulla heidän
mielipiteensä ja kokemuksista sekä mahdollisista syistä.

7.3

Tutkimuksen saturaatio

Tutkimuskohde oli rajattu selkeäksi. Tiedonkeruu perustui laadulliseen menetelmään. Minkälainen määrä haastatteluja olisi sopiva määrä? Tämä kysymys
pyöri mielessä, kun alustavaa määrää haastateltavista mietittiin. Opinnäytetyön ohjaaja antoi vinkiksi sopia ensin 4–5 haastattelua, ja näiden jälkeen sopia lisää tarvittava määrä. Alkuun sovittiin viisi haastattelua. Haastattelujen
määrä arvioidaan aineiston toistavuudella. Kun laadullisessa tutkimusmenetelmässä aineisto alkaa toistaa itseään, eivät uudet haastattelut tuo lisäarvoa
tutkimukselle.

Kyllääntymispiste eli saturaatio ja sen saavuttaminen tutkimuksessa tarkoittaa
tutkimusaineiston peruslogiikan toistamisesta. Kun aineisto alkaa toistamaan
samaa tulosta, eikä lisäaineisto (lisähaastattelut) tuottaisi tutkimuksen kannalta uutta tietoa, voidaan todeta, että kyllääntymispiste eli saturaatio on tavoitettu. (Eskola & Suoranta 2000, 62–63.)

7.4

Tutkimusaineiston analysointi

Aineisto alkoi toistaa itseään hyvinkin pian. Saturaatio eli kyllääntymispiste
saavutettiin pienellä otannalla, joka oli kaksi naispuolista, kaksi miespuolista ja
yksi pariskunta (nainen ja mies). Samat teemat nousivat esiin, jopa sellaista,
jota ei empiirisissä tutkimuskysymyksissä esitetty. Haastateltavat toivat esiin
hyvinkin samankaltaisia asioita. Joissakin tapauksissa haastateltava ei itse
tunnustanut ja tunnistanut jotain aihetta tai ilmiötä omasta elämästään, mutta
keskustellessa hän silti toi esiin asioita, jotka vastasivat teeman kysymykseen.
Kolmannen haastattelun kohdalla alkoi kyllääntyminen todentua, mutta oli järkevää haastatella sovitusti loput kaksi haastattelua, ja varmistaa kyllästymispisteen saavuttaminen. Kaksi viimeistä haastattelua eivät tuottaneet aineistoon ylimääräistä tietoa, mutta vahvisti ilmiöiden olemassa oloa.
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7.5

Litterointi

Litterointi tarkoittaa kerätyn aineiston muuttamista helpommin analysoitavaan
muotoon. Tässä tapauksessa litteroinnissa puhe muutetaan tekstiksi. Tutkimusaineiston keruun jälkeen, puhe tulee muuttaa tutkittavaan muotoon. On
helpompaa analysoida tekstimuodossa olevaa aineistoa kuin äänimuodossa
olevaa. Litteroidessaan tutkimusaineistoa, tutkija havaitsee, milloin aineisto on
riittävä ja tulkittavissa tutkimusongelman kannalta. (Vilkka 2015, Puheesta
tekstiksi: litterointi.) Litterointi on työlästä. Sen tarkkuus riippuu siitä, mitä tutkimuksella tavoitellaan.

Peruslitteroinnissa puhe litteroidaan sanatarkasti puhekielellä. Täytesanat,
kuten tota noin ja niin kun, jätetään pois. Kuten myös toistot ja keskenjäävät
tavut sekä äännähdykset. Myös kontekstiin liittymätön puhe voidaan jättää
litteroimatta. (Tietoarkisto)

Tässä opinnäytetyössä käytettiin perustasoista litterointia, jossa kuitenkin harkitusti litteroitiin täytesanat, äännähdykset sekä tunnetilat, kuten naurahdukset. Kontekstiin liittymätöntä puhetta litteroitiin referoiden tai sanatarkasti.
Kaikki nämä lisäävät aineiston tulkinnan luotettavuutta ja parantavat tulkitsemisen oikeellisuutta.

8

TUTKIMUSTULOKSET

Tässä osiossa käydään läpi, minkälaisia asioita teemahaastattelu nosti esiin
sekä minkälaisia löydöksiä haastattelu tuotti. Tutkimushaastattelussa jätettiin
kysymättä demografiset tiedot. Ne eivät olleet relevantteja tässä tutkimuksessa. Opinnäytetyössä ei tutkittu asuinpaikan tai koulutustason vaikutusta arvoihin, vaan tutkimuksessa haettiin tietoa, josta löytää toimivia ratkaisuja Kristina
Cruisesin arvojen konkretisointiin digitaalisessa markkinoinnissa. Kysymykset
käsittelevät enemmän tunneperäisiä asioita, jota toteutettiin keskustelun kautta. Haastateltavat kertoivat laajasti kokemuksistaan, elämästään, jopa itsestään.

Esittelen tulokset erilaisten teemojen alla. Teemat ja kysymykset niiden alta
löytyvät liitteistä (ks. liite 2). Haastatellut henkilöt nimettiin tuloksia esittelevässä osiossa nimillä: Henkilö 1, Henkilö 2, Henkilö 3 jne. Lainauksissa vältetään
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lausuntoja, joista henkilöt olisivat mahdollisesti tunnistettavissa. Lainauksia on
saatettu muuttaa puhekielestä ja murresanoista tekstiystävällisempään muotoon.

8.1

Haastattelun tulokset ja päätelmät

Aikaisempi kokemus Kristina Cruisesin matkoista

Kaikki haastatellut henkilöt olivat kokeneita Kristina Cruises -matkustajia. Toisilla oli lukuisia matkoja ennen vuoden 2014 yrityssaneerausta, toisilla vain
muutama. Kristina Cruisesin kanssa oli matkustettu yhteensä 5–68 kertaa.

Henkilö 1: arvio 25 risteilyä ennen 2014 vuoden muutosta, 6 muutoksen jälkeen.

Henkilö 2: noin 9–10 matkaa.

Henkilö 3 & 4 (pariskunta): 17 matkaa, erityisesti jokiristeilyt Euroopassa. ROPAX-risteilyjä noin 5.

Henkilö 5: 2 risteilyä ennen vuoden 2014 muutosta ja 3 muutoksen jälkeen.

Henkilö 6: ennen 2014 muutosta Kristina Reginalla 25 risteilyä ja Katarinalla
23 risteilyä (Kristina Cruisesin entisiä, omia laivoja). Muutoksen jälkeen 5 valtameriristeilyä ja toistakymmentä ROPAX-risteilyä (niitä noin 3 / vuosi).

Risteilijät jakautuivat selkeästi kahteen ryhmään. Toiset olivat selkeästi merimatkustajia, toiset suosivat jokiristeilyjä. Kaukomatkat olivat monilla jääneet
kokematta. Syynä kalleus ja pitkä lentomatka. ROPAX-risteilyt olivat suosittuja. ROPAX-risteilyistä pidettiin niiden vaivattomuuden vuoksi. Ne eivät vaatineet lentomatkoja ja joskus sai oman autonkin mukaansa risteilylle. ROPAXristeily valittiin usein ohjelman tai ajankohdan vuoksi, kuten joulun.

ROPAX-risteilyjen merimatkat tehdään Finnlinesin STAR-luokan hyvätasoisilla
matkustajarahtilaivoilla. Laivoilla risteillään Ruotsiin tai Saksaan. ROPAXristeilyt ovat tavallisia Ruotsin ja Viron laivamatkoja ohjelmallisempia sekä pit-
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käkestoisempia (3–5 päivää). Kohdekaupungeissa yövytään hotellissa. Samalla pääsee tutustumaan ko. kaupungin kulttuuriin ja nähtävyyksiin.

Tällä ensimmäisellä kysymyksellä ei tavallaan haettu oleellista tietoa tutkimusongelmaan, mutta sillä viriteltiin haastateltava oikeaan tunnelmaan ja aktivoitiin muistia. Kysymys on mukava, johon mielellään kerrotaan vastaus. Kukapa ei haluaisi kertoa omista matkoistaan? Tietysti kysymyksellä oli myös
sen verran merkityksellisyyttä tutkimuksen kannalta, että sillä kartoitettiin
haastateltavan kokemuspohjaa Kristina Cruisesista.

Haastateltujen omat arvot

Arvot olivat melko selkeät jokaiselle, kun hetken saivat miettiä. Yksi vastaajista ei tunnustanut omaavansa minkäänlaisia arvoja, joita vaalisi. Suomalaisuus, tasavertaisuus, suoruus, rehellisyys ja ekologisuus olivat eniten esiin
nousseet arvot.
”Ainakin tasavertaisuus, ihminen on ihminen. Sairaanhoitajataustani kertoo
siitä. Vastuunkanto - se tehdään, mitä pitää, loppuun asti, niin hyvin kun vaan
voi. Ja semmoinen inhimillisyys, mutta myös rajat. Et niin kun, mitä tahansa ei
voi sallia. Pitää olla myös järki päässä.” – Henkilö 1
”Sanotaan näin, että suomalaisille tärkeintä, niin kuin minulle, suoruus ja rehellisyys ja vilpittömyys - toimitaan niin kuin ajatellaan ja ajatellaan niin kuin
toimitaan.” – Henkilö 5
”Ja sitten tämmöinen vanha, joka on uudelleen tulossa muotiin, tällainen pieni
pihiys. Tämmöinen et mitään ei saisi haaskata ja kaikki pitäisi saada jotenkin
hyötykäyttöön.” – Henkilö 6

Sanansa mittaisuutta ja aitoutta arvostetaan. Arjessa arvot näkyvät lähinnä
kotimaisen suosimisella ja harkituilla hankinnoilla sekä kaiken mahdollisimman
pitkään käyttämisellä, uusiokäyttämisellä ja kierrättämisellä. Ei haluta kuluttaa
liikaa ja tuottaa roskaa.
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Vaikka yksi vastaajista ilmaisi, ettei ymmärrä arvoista mitään, eikä hänellä ole
arvovalintoja, kuitenkin haastattelussa havaitsin hänen arvostavan ennakoitavuutta, mukavuutta, asiakaslähtöistä palvelua ja eurooppalaisuus kiehtoi. Siitä
huolimatta, ettei hän sanallistanut omia arvojaan, olivat ne helposti tunnistettavissa hänen kertomastaan. Uusitalon (ks. kuva 3) teorian mukaan, asiakkaan käsitys arvosta syntyy arvon tuottamisen, arvon kotiuttamisen ja arvon
kommunikoinnin kautta. Kun haastateltava kertoi olevansa kiinnostunut tuotteesta/palvelusta sekä sen hinnasta ja laadusta, arvottaa asiakas mielessään
hänen arvomaailmansa mukaisen hinta-laatusuhteen. Hänelle arvoa tuottaa
kokemus laadukkaasta tuotteesta tai palvelusta, joka on hinnaltaan hänen
laskemansa arvon mukainen.
”Jos minun nyt pitäisi sanoa, että mitä arvoja minulla itselläni on, niin emmä
osaa vastata.” – Henkilö 3

Ostopäätöksiin kotimaisuus oli yksi vaikuttava tekijä, mutta siinäkin riippui paljon, mistä hankinnasta on kyse. Suositaan kotimaista ruokaa. Suomalaisia
matkanjärjestäjiä suositaan myös, koska on helpompaa ja luotettavampaa
asioida kotimaisen järjestäjän kanssa. Myös yrityksen näkyviä arvoja verrataan toteutuviin arvoihin. Kohtaavatko ne vastaajan mielestä. Kohtaavatko
lupaukset tekojen kanssa. Pitkässä asiakkuussuhteessa nämä koetaan melko
tärkeiksi.
”Ja kyllä mulla sitten myös suomalaisuus. Ja se myös liittyy myös näihin matkayhtiöiden valintoihin. Olen valmis maksamaan 150 euroa lisää, jotta lentäisin Finnairilla.” – Henkilö 2
”Kyllähän minä kotimaista suosin. Niin ja joo, miksi Kristina Cruises? Kotkalainen, kotimainen matkanjärjestäjä.” – Henkilö 4

Haastateltujen kokemukset ja näkemykset yritysten arvoista

Yritysten arvoista ja niiden toteutumisesta ollaan melko kiinnostuneita tai jokseenkin kiinnostuneita. Yhdelle haastateltavista ei ollut sanojensa mukaan
arvoilla merkitystä. Enemmän kiinnosti tuote ja sen hinta-laatusuhteen kohtaaminen. Tämä voitaisiin kuitenkin tulkita arvon määrittelyksi, jotta asiakkaan
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mielessä hinta-laatusuhde kohtaa. Arvot saatetaan tarkistaa yrityksen nettisivuilta, jos ne ovat selkeästi havaittavissa, mutta pääsääntöisesti vastaajat vaikuttavat tulkitsevan yrityksen viestintää ja markkinointia, jota verrataan sitten
toteumaan.
”Mutta ei se (yrityksen arvot) niin kun vaikuta hankintapäätöksiin. Et se on ne
muut houkutukset. Mikä se itse sijoituksen kohde on, mikä se hinta on ja tuntuuko se kiinnostavalle?” – Henkilö 3

Arvojen näkymistä toivotaan selkeämmäksi, mutta sitä ei haluta teennäisesti
mainostettavan, vaan niiden tulisi näkyä yrityksen toiminnassa, markkinoinnissa ja viestinnässä kautta linjan luontevasti ja integroidusti. Tällöin arvot koetaan helpommin lähestyttäviksi, uskottaviksi ja samaistuttaviksi.
”Niin, voisihan ne olla (yritysten arvot), jos ne ovat sitten totta. Ettei ne ole
vaan niin kun laitettu, että ollaan hyviä ja uskokaa tämä.” – Henkilö 1
”Se on varmaan sellaista alitajuntaista hyväksyntää, kun kuulee ja lukee heidän kotisivujaan, sillä vilahtaa semmoiset kuin ihmisläheinen, inhimillinen, yksilöllinen, sopivasti uudistuva, yhteisöllisyys, samanhenkisyys ja tämmöiset,
ne sanat siellä vilahtavat. Ja niihin on helppo samaistua.” – Henkilö 2
”Yrityksen pitäisi ymmärtää sen kohdekuluttajaryhmän tärkeimpinä pitämät
arvot, mitkä ne ovat? Eli yrityksen kannattaisi tutkia asiakaskuntansa arvostuksia ja katsoa ja verrata siihen, miten meidän firmassamme nämä asiat tiedetään.” – Henkilö 5
”Joo, niin se olisi uskottavampaa (henkilö viittaa arvojen näkymiseen kaikessa
viestinnässä, ei vain kerrottuna jossain nettisivuilla). Kun musta tuntuu, että
ne, jotka jostain löytyy nettisivuilta, en nyt puhu mistään yksittäisestä, vaan
yleisesti. Että onko kaikki nyt aivan niin kuin siellä lukee, että noudatetaanko
niitä vai onko ne vaan tällaisia, jotka on vaan pitänyt laatia sinne.” – Henkilö 6
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Haastateltujen kokemukset markkinoinnista

Markkinointi tulee luokse ja sen luokse mennään. Sekä inbound- että outbound-markkinointi toimii vastaajien keskuudessa. Myös suosittelun kautta
tieto matkoista kulkee, kun tuttavat suosittelevat tai ehdottavat matkaa yhdessä. Kristina Cruisesin kohdalla uutiskirje ja printtimainos ovat keskeisimmät,
mutta haastateltavat käyvät omatoimisesti tutkimassa Kristina Cruisesin verkkosivuja ja tarjontaa. Voisi sanoa, että digitaalinen markkinointi on hyvin tullut
mukaan printin eli matkaesitteen ja messujen sekä tapahtumien kautta markkinoinnin rinnalle. Digitaalista markkinointia nähdään ja sitä käytetään omien
matkojen suunnitteluun.
”Olen krooninen matkojen etsijä ja useimmiten nykyään netissä minä vaan
huvikseni katon, että minne pääsisin milläkin hinnalla, vaikken olisi edes lähdössä minnekään.” – Henkilö 1
”Se tulee kyllä, ööö… sanotaanko sillä tavalla, että vinkki siitä, että nyt olisi
tietoa saatavissa, mehän ollaan siinä heidän (Kristina Cruisesin) markkinoinnissa. Olemme heidän uutiskirjeensä tilaajia. Ja on tärkeää, että se lehikäinen
tulee (viitataan paperiseen matkaesitteeseen).” – Henkilö 2
”Somesta, netistä, sähköpostista ja paperilla. Hyvin harvoin osuu silmään heidän mainosta mistään lehdestä, mutta on niitäkin nähty. Jos olen, että lähdetäänkö jonnekin, niin minä melkein menen sitten niitten kotisivuille ja kahlailen
tarjolla olevia matkoja.” – Henkilö 3
”Turkulaiset ehottaa. Tai mekin ehotetaan (viittaus ystäväpariskuntaan).” –
Henkilö 4
”Tietoa saan ehkä niin kun eniten Suomenkuvalehdestä, jossa Lomalinja ja
Kristina Cruises mainostavat. Ja kyllä me ne aina vaimon kanssa luetaan ja
pohdiskellaan, että mikä niistä voisi meitä kiinnostaa. Olemme molemmat jo
eläkkeellä. Netin kautta tulee kieltämättä, just täältä Facebookin kautta mainoksia, joita tulee seurattua, ja joskus niin kun reagoidaan.” – Henkilö 5
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”Kristina Cruisesilta minulle tulee tietenkin nämä sähköpostit eli uutiskirjeet. Ja
aika usein käyn heidän nettisivuillaan ja Facebookissa. Mutta sitten muita
matkanjärjestäjiä, tulee uutiskirjeitä muiltakin, mutta sitten jos haluan katsoa
jonkun muun matkanjärjestäjän matkoja niin, sitten haen netistä tiedon.”
– Henkilö 6

Vastaajat mielellään tutustuvat uusiin kohteisiin ennakolta. Toiset vähän syvällisemmin kuin toiset. Lyhyitä videoita ja blogikirjoituksia mielellään katsotaan
ja luetaan. Laivoihin halutaan tutustua hyvinkin tarkasti etukäteen. Syyt ovat
usein käytännönsyitä. Myös kohteiden nähtävyystarjontaan ja niiden historia
kiinnostivat. Haastattelussa myös ilmeni, että matkakohteiden ja nähtävyyksien historiaa saatettiin etsiä Googlen avulla matkan jälkeen.
”Laivaan pyrin tutustumaan kuvien ja videoiden kautta.” – Henkilö 2
”Kyllä tykkään, et jos todella uudelle reitille menee, niin saatan netissä, siitähän on aika paljon tarjontaa eli saatan katella, et mitä siellä on ja mitä nyt KC
(Kristina Cruises) saattaa netissä siitä kertoa. Kyllä minä vähän tykkään katella, että en ihan silleen lähde hyppynä tuntemattomaan mielelläni, mutta kait
sitäkin on joskus tullut tehtyä.” – Henkilö 3
”Minulle käy niin, että on mielenkiintoisia kohteita ja mielenkiintoisia historiallisia nähtävyyksiä, niin sitten matkan jälkeen haen niistä lisätietoa.” – Henkilö 6

Henkilökohtaisuutta ja ihmisläheisyyttä ei koettu merkitsevän tärkeäksi digitaalisissa palveluissa, kuten verkkosivuilla ja uutiskirjeissä. Vain yksi toivoi
enemmän tunnetta ja kokemusta siitä, että tietäisi paremmin, ketkä asiakaspalvelun ja yrityksen taustalla on, mutta ei kokenut sitä välttämättömäksi. Tulkitsen vastaajien kertomasta, että he tuntevat hyvin läpikotaisin Kristina
Cruisesin henkilökunnan, sillä he nimesivät useita heistä. Koska he tuntevat
yrityksen henkilöstön niin läpikotaisin, heillä on läheinen suhde käyttämäänsä
yritykseen. Tulkitsen, että tarvetta ihmisläheisemmästä digitaalisesta palvelusta ei synny, koska asiakkaat tuntevat henkilöt, jotka heitä palvelevat, jotka
heille markkinoivat ja jotka heille myyvät. Uusasiakashankinnan näkökulmasta, tämä ihmisläheisyys ja henkilökohtaisuus ei avaudu ennen palvelun kokemista ja yritykseen tutustumista. Kaiken kerrotun mukaan, on selvää, että asi-
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akkuussuhde Kristina Cruisesiin on myös tunneperäinen. Se on yrityksen vahvuus ja kilpailuetu, sillä se on strateginen valinta, joka ohjaa yrityksen toimintaa kautta linjan. Siksi jo ennen asiakkuutta, tätä tulisi vahvistaa. Vahvistaa
kokemusta siitä, että asiakas tietää, kuka hänelle matkan suunnittelee ja järjestää sekä kuka hänestä huolehtii matkan aikana.
”En onko se (henkilökohtaisuus digitaalisuudessa) tärkeää? Se on niin pieni
se toimisto, että tässä vuosien, melkein 10 vuoden aikana erilaisissa yhteyksissä, messutapahtumissa ja olen käynyt siellä toimistollakin joskus jonkun
asian tiimoilta. Sen kyllä tuntee ja sielunsa silmin näkee, kenen kanssa keskustelen.” – Henkilö 2
”Törmäänhän minä siihen, että siinä on se chattiruutu (Kristina Cruisesin verkkosivuilla). Se aukeaa heti. Minua on aina vähän huvittaa kun, voinko jotenkin
palvella, ja niin, minä aina vastaankin siihen, et kiitos ei, minä olen jo koukussa.” – Henkilö 3
”En oikeastaan osaa kokea tärkeäksi, että siinä olisi joku videonpätkä jostain
ihmisestä. En oikein siihen usko. Kumma kyllä.” – Henkilö 5
”Ei mulla olisi mitään sitä vastaan. Et siellä näkyisi nämä henkilöt enemmän
(Kristina Cruisesin henkilökunta). Mutta en ole sitä varsinaisesti kaivannut,
kun me nyt melkein nyt tiedetään henkilökunta.” – Henkilö 6

Ostopäätökseen vaikuttavat tekijät

Idea ja päätös matkalle lähdöstä syntyy eri tavoin. Toisilla se on spontaanimpaa kuin toisilla. Idea matkasta syntyy ajankohdasta, onko se aika vuodesta,
että lähdetään vuosittaiselle reissulle. Toisilla ystäväpariskunta houkuttelee
mukaan, toiset katsovat, olisiko taas varaa lähteä matkalle. Myös uutuusmatkat kiinnostavat. Työelämässä ollessa loma-aika oli yksi tekijä, josta idea matkalle lähtöön. Eläkeläisenä lähinnä rutiininomaisesti vuodenaika ja mahdollisesti uutuudet. Joskus mainos voi synnyttää idean matkalle lähdöstä. Pääosin
tulkitsen idean matkasta olevan rutiini, ei niinkään täydellisen spontaani mainonnan aikaansaama reaktio. Kristina Cruisesin matkojen julkaisua osataan
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odottaa, joten täydellisen spontaania ei näiden haastateltavien kohdalla ole
matkan hankinta.
”Aina kun oli joku loma tai sai töistä lomaa, piti vähän päästä irrottautumaan.
Kyllä se yleisin asia oli ehkä se irrottautuminen siitä arjesta.” – Henkilö 1
”Vuosittain budjetoin tietyn määrän rahaa matkustamiseen. Se on vaan elämäntapa. Risteily tai pari per vuosi tai sitten jotain muuta vastaavaa.” – Henkilö 2
”Meneekö kuukausi tai pari edellisen matkan jälkeen, niin sitten taas katselen
Kristina Cruisesin sivuja. Tuolla ei muuten ole käyty! Voisikohan tuommoiseen
mennä vielä? Sitten ottaa vaikka näiden turkulaisten (ystäväpariskunta) kanssa juttelemaan tai chattailemaan. Kuinka ollakaan, sitten taas niin kun syntyy,
että varataan tuonne.” – Henkilö 3
”Niin, mikä saa lähtemään matkalle? No se, kun kotona on niin paljon töitä.
(vitsailee) Jonkun verran KC:lla (Kristina Cruisesilla) matkustellut… se on niin
kun tapa.” – Henkilö 4
”Se vähän vaihtelee, se voi olla joskus hyvä mainoskin ja miksei netissäkin
saattaa sen ajatuksen pistää liikkeelle. Ja silloin tulee otettua yhteyttä ystäväpariskuntaan, että mitä tykkäätte? Olisiko tämmöinen kiva? Ja ehkä siinä vähän käy niin, että mekin suunnitellaan noin puolen vuoden aikajänteellä matkoja. Silloin on yleensä paikkoja vielä.” – Henkilö 5
”Kohde ratkaisee. Paitsi nyt nuo Saksan ROPAXit ovat vaan rentoutumista.
Niissä vaikuttaa ohjelma. Ajankohta siinä mielessä, että olen ollut jouluna risteilyllä. Se on niin helppo tapa viettää joulua. Puoliksi suomalaisittain.” – Henkilö 6

Kun tiedusteltiin, mihin huomio kiinnittyy ensimmäisenä heidän saadessaan
uutiskirjeen tai selaillessaan Kristina Cruisesin verkkosivuja, kaikki vastaavat
uutuudet. Kristina Cruisesin uutuusmatkoja selataan mielellään. Yrityksen arvoissa ennakkoluulottomuus tuntuu purevan hyvin asiakaskuntaan. Matkoilta
halutaan elämyksiä, uusia keksintöjä ja erilaisuuttakin. Jotain, joka poikkeaa
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tavallisesta matkasta. Uusia kokemuksia halutaan kokea. Halutaan vaivattomuutta, turvallisuutta, mutta ripaus seikkailua kuitenkin. Elämyksien kokeminen ja pieni pako arjesta.
”No kun minä niitä niin usein katson, niin kyllä minä aina sitten, että jos siellä
on jotain uutta?” – Henkilö 1
”Ensin katson uutuudet. Onko siellä joku semmoinen uutuus… On tietty rahasumma käytettävissä. Onko siellä siihen ikkunaan sopivaa uutuutta?” – Henkilö 2
”Uutuudet ja sitten visuaalisuus, joka iskee tuonne ruudulle.” – Henkilö 3
”Kai se on joku semmoinen, että huomaa jonkun uutuusarvon tai uuden idean,
joku tietty kohde tai… katos vaan, tuossa onkin hieno juttu.” – Henkilö 5
”Ensimmäisenä katson kohteet, josko olisi jotain uutta kivaa?” – Henkilö 6

Kun kysyttiin, että miksi juuri risteilymatka, haastateltavat kertovat samaa. Risteily koetaan helpoksi tavaksi matkustaa. Tämä nousee kaikilla haastateltavilla
syyksi. Risteily on vaivaton, sillä laivaan nousun jälkeen, ollaan lomalla. Matkalaukku puretaan ja pakataan vain kerran, vaikka matkakohteet vaihtuvat. Ei
pitkiä aikoja bussissa istuskelua, ei jatkuvaa lentämistä ja aina pääsee tutustumaan eri kohteisiin. Myös kiinnostus merta kohtaan mainitaan muutamia
kertoja. Vesi on kiehtova, erityisesti meri. Toisille taas Euroopassa virtaavat
joet tarjoavat elämyksiä vaihtuvien maisemien vuoksi.
”Ehkä siinä on se, että jo ennakolta ymmärsin sen että kun se laiva siirtyy uusiin paikkoihin yöllä. Aina uusi kohde tulee. Minä liikun, mutta tavarat saivat
olla paikoillaan. Ei tarvinnut kököttää jossain bussissa jalat kippurassa. Et se
on vaan jotenkin niin helppoa matkan tekoa.” – Henkilö 1
”Perille kun päästään, henkilökunta vie laukut hyttiin ja viikon sitten ollaan siinä.” – Henkilö 3
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”Helppous, kun laiva siirtyy yöllä, niin ei tule sitä bussissa istumista, kun normaalisti kiertomatkalla.” – Henkilö 6

Tiedustellessani syitä, miksi juuri Kristina Cruises? Jokaisella on erilainen tarina, miksi päätyi valitsemaan Kristina Cruisesin ensimmäisellä kerralla. Jokaista yhdistää sama lopputulos, joka toistuu haastateltavien keskuudessa – tyytyväisyys Kristina Cruisesiin. Matkoihin jäädään koukkuun erinäisistä syistä.
Koukkuun jääminen toistuu jokaisen haastateltavan sanoista sekä tyytyväisyys yrityksen hyvin operoimia matkoja kohtaan. Tämä ei yllättänyt, sillä asiakaskyselyyn vastanneista (n=1312) 96 prosenttia oli sitä mieltä, että matka
Kristina Cruises täytti tai ylitti ennakko-odotukset (Kristina Cruises Oy 2019).
Haastateltavat olivat myös hyvin tyytyväisiä asiakkaita. Kaikki kritiikki liittyi hyvin pieniin asioihin, joilla he toivoivat hyvän matkakokemuksen kehittämistä
vieläkin paremmaksi. Aamulennot eivät ole mieleisiä, joten niille on ehdotettu
iltapäivän lentoa ja yöpymistä hotellissa Euroopassa.
”Kun lähdin vuonna 2003 yksin, niin ajattelin, että tuonne minä uskallan lähteä
yksin. Ja siten jäin koukkuun heti. Mutta edelleenkin, se on niin luotettava,
helppoa, vaivatonta matkantekoa, kun ei tarvitse välittää mistään. Joku muu
huolehtii kaikesta, sen kun vaan kulkee lauman mukana. Tai sitten jos on vapaata aikaa, niin voi mennä itsekseen.” – Henkilö 1
”Kotimaisuus. Ensimmäinen Kristina Cruisesin matka meni sinne, mikä kiinnosti eli tämä Israel, Petra, niin se minua kiinnosti. Ja pääsi alueelle sitten
snorklailemaan. Se oli se ensimmäinen ja se oli nimenomaan positiivinen kokemus.” – Henkilö 2
”Tuttu pariskunta oli kehunut sitä laivaa (Kristina Cruisesin Katariina) ja oli
käynyt vielä valtameriristeilyllä, siitä heräsi ajatus. Siitä se lähti. Kristina Katariina, sillä käytiin kaksi kertaa Itämerellä. Ei sen kummempi syy ja miten sen
sanoo? Hyväksi koettiin, sen jälkeen tuli seurattua Kristina Cruisesin tarjontaa
ja sitten jossain vaiheessa, et on tuommoisia jokiristeilyjä.” – Henkilö 3
”Rein oli sitten ensimmäinen jokiristeily silloin 2014, kun sen pysty varaamaan
niin, ettei ollut enää työesteet. Ei ollut mitään negatiivista. Seuraavat on var-
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maan sitten ihan samanlaisia. Se oli hirveen hyvä reissu. Johonkin jää koukkuun. Se on vähän, kun suolapähkinät tai suklaa.” – Henkilö 4
”Kun ensimmäinen risteilykokemus oli positiivinen joka suhteessa, meillä oli
tosi hauskaa. Niin seuraava syntyi sitten helpommin, ja sitten me oltiinkin jo
vakioasiakkaita. Eli luottamus siihen firmaan oli syntynyt.” – Henkilö 5
”Sattumalta. Hain jotain pientä lähimatkaa äidin kanssa. Halusin piristää äitiä.
Googlasin muussa tarkoituksessa matkoja Osloon. Sitten löysin risteilyn Norjan vuonoille. Äiti tykkäisi. Jäätiin molemmat koukkuun.” – Henkilö 6

Yllättävä löydös

En kysynyt matkanjohtajista mitään haastattelussa, mutta heidän merkittävä
rooli nousi esiin. Kaikki kehuivat Kristina Cruisesin matkanjohtajia. Kaikki nykyiset matkanjohtajat ovat hyviä, mutta toiset erityisen hyviä tai kemiat kohtaavat. Matkaa ei välttämättä valita pelkästään matkanjohtajan perusteella,
mutta sillä saattaa olla painoarvoa kahden matkan väliltä valittaessa. Yhteisö
jakaa tietoa ja kokemuksia matkanjohtajista, jos joku on vielä joillekin tuntematon. Matkanjohtajat ovat merkittävä löydös tutkimuksessa, sillä spontaanisti
niiden esiin nouseminen sanoitettuna, kertoo heidän merkittävyydestään.
”Varsinkin jos on jotain lennonvaihtojuttuja, niin sen verran on tullut iän myötä
epävarmemmaksi, niin hyvä kun on joku, joka katsoo perään. Ja kun he ovat
helposti lähestyttäviä ja useimmiten asiansa osaavia.” – Henkilö 1
”Sitten meripäivillä ja muilla siellä on Paanasen Salla ja sun muut, jotka ovat
loistavia tällaisten matkakohteiden ja niiden ilmaston, kulttuurin ja ynnä muiden. Mielellään kuuntelee heidän valmisteltuja esitelmiänsä, ja jos heillä on
aikaa, niin haastella sitten ihan yksityisesti.” – Henkilö 2
”Jos olisi kaksi täysin samaa ajankohtaa ja samanlaista matkaa muuten, niin
sitten valitsisin matkanjohtajan mukaan, että kumman matkan.” – Henkilö 6
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Haastateltujen kiinnostus yhteistyöhön Kristina Cruisesin kanssa

Lopussa kysyttiin mahdollisesta kiinnostuksesta olla mukana kehittämässä
Kristina Cruisesia. Kristina Cruisesia oltaisiin mielellään kehittämässä yhdessä. Toisilla oli jopa taustalla kokemusta yhteisestä tekemisestä sekä sitä kautta kehittämisestä.
”Sitähän tässä on koko ajan oltu. Erinomaisia nämä asiakastilaisuudet.” –
Henkilö 2
”Toki. Ei tule mieleen millä tavoin.” – Henkilö 6

8.2

Yhteenveto tutkimuksesta

Kristina Cruisesin strategisesti valitut arvot (inhimillisyys, vastuullisuus ja ennakkoluulottomuus) menevät yksiin haastateltavien arvomaailmojen kanssa.
Nämä arvot eivät ole pelkästään markkinointia, vaan ne ohjaavat Kristina
Cruisesin toimintaa kautta linjan. Tämän ovat huomanneet asiakkaatkin, sillä
he arvostavat niitä asioita ja tekijöitä, joita Kristina Cruises edustaa. Kristina
Cruisesin matkustajat arvostavat rehellisyyttä ja luotettavuutta sekä sanansa
mittaisuutta. Kun Kristina Cruises on vastannut toiminnallaan asiakkaiden
odotuksiin, on syntynyt pitkäaikainen asiakkuus. Tämä selittää asiakkaiden
tyytyväisyyden yritykseen. Tutkimuksessa toistui asiakkaiden kokemukset
Kristina Cruisesin tavasta ”hoitaa hyvin asiansa”. Kristina Cruisesilla matkustaminen koetaan turvalliseksi. Naispuoliset kertovat matkustavansa yksin välillä, eikä koskaan pelota Kristina Cruisesin matkoilla. Arvoista vastuullisuus
kohtaa asiakkaiden arvojen kanssa.

Inhimillisyys nousi asiakkaiden arvoissa erilaisin eettisin teemoin, kuten tasavertaisuus. Kristina Cruisesin matkustajat ilmaisivat usein ystävystymistä toisten matkustajien kanssa. Lisäksi yllättävän vahvasti esiin nousi asiakkaiden
tyytyväisyys matkanjohtajiin. Ihmisläheisyys oli toistuva teema haastatteluissa.
Välillä omaakin rauhaa haetaan, mutta vain väliaikaisesti. Kaikki nämä seikat
puoltavat, että Kristina Cruisesin arvot kohtaavat asiakkaiden omien arvojen
kanssa.
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Siitä huolimatta, että Kristina Cruisesin asiakkaat arvostavat turvallisuutta ja
helppoutta matkanteossa, heissä on seikkailuhenkeä. Kaikki vastaajat toistivat
kiinnittävänsä ensimmäisenä huomiota uutuusmatkoihin. Kun matkat tulevat
myyntiin, ensimmäisenä tutkitaan, mitä uutta ja erilaista Kristina Cruises on
järjestämässä?

Tein huomion otannassa siitä, että naiset matkustavat yksin, kumppanin, ystävän, äitinsä tai lapsensa kanssa. Miehet tässä otannassa vaimonsa kanssa
tai ns. työmerkeissä yksin tai työkavereidensa kanssa. Jäin pohtimaan, että
ovatko Kristina Cruisesin miesasiakkaat pääasiassa kumppaninsa kanssa
matkustavia? Vai voisiko Kristina Cruises mahdollisesti pyrkiä markkinoimaan
yksin matkustaville miehille matkoja? Onko kohderyhmä relevantti Kristina
Cruisesille?

Aineistosta ei löydy suoria vastauksia, joita hyödyntää tutkimuskysymykseen,
mutta siitä voidaan tehdä johtopäätöksiä, joista rakentaa kehitysehdotuksia
Kristina Cruisesille.

8.3

Tutkimuksen eettisyys, validiteetti ja reliabiliteetti

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (2012, 6) on laatinut selkeät ohjeistukset
hyvään tieteelliseen käytäntöön. Tutkimuksessa tulee noudattaa rehellisyyttä,
tarkkuutta, yleistä huolellisuutta niin tutkimustyössä kuin sen tulosten tallentamisessa ja esittämisessä sekä tulosten arvioinnissa. Tutkimuksessa käytetään tieteellisen tutkimuksen mukaisia ja eettisiä tiedonhankinta-, tutkimus- ja
arviointimenetelmiä. Tutkimuksessa toteutetaan avoimuutta ja vastuullisuutta
tiedeviestintää tutkimuksen tuloksia julkaistaessa. Muiden tutkijoiden aikaisempaa työtä kunnioitetaan ja huomioidaan.

Tutkimuksessa noudatettiin yksilöiden nimettömyyttä ja tunnistamattomuutta.
Nimiä ja tunnistettavia tietoja ei kirjattu ylös. Litteroinnissa nimet jätettiin pois
ja korvattiin esimerkiksi pariskunnan haastattelussa sanoilla vaimo tai mies.
Vain opinnäytetyöntekijä osaa kohdistaa vastauksia suoraan henkilöihin. Myös
tasa-arvoinen ja kunnioittava vuorovaikutus toteutuivat. Tutkimuksen eettisyys
on siis toteutunut.
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Tuomi & Sarajärvi ilmaisevat (2018, 6 Luotettavuus laadullisessa tutkimuksessa), ettei laadullinen tutkimus ole yksi yhtenäinen tutkimusperinne. Siihen kuuluu useita erilaisia perinteitä. Tämä mahdollisesti selittää, miksi laadullisen
tutkimuksen oppaissa luotettavuustarkastelut ovat usein hyvinkin erilaisia ja
eri asioihin painottavia. Tuomi ja Sarajärvi tuovat esiin, että termit validiteetti ja
reliabiliteetti ovat peräisin määrällisestä tutkimuksesta ja vastaavat lähinnä
määrällisen tutkimuksen tarpeita. Näiden käsitteiden korvaamista tai hylkäämistä ehdotetaan useissa oppaissa. Sanoilla ei ole lopulta merkitystä, vaan
sisällöllä.

Tutkimuksen validiteetti on suhteellisen hyvä. Teemahaastattelun kautta saatu
tieto on yhtäläinen aikaisemmin tehdyn asiakaskyselyn tuloksien kanssa (Kristina Cruises 2019). Tieto syventyi. Vaikka otannassa haastateltiin ja kuultiin
yhteensä kuuden ihmisen kokemuksia ja näkemyksiä ilmiöstä, olivat vastaukset hyvin samankaltaisia toistensa kanssa. Siksi tutkimuksen toistaminen tuottaisi saman lopputuloksen. Saturaatio saavutettiin 5 haastattelun otannalla,
eivätkä lisähaastattelut olisi tuoneet enää uutta tietoa tai voimakkaasti poikkeavia kokemuksia.

Tutkimuksen reliabiliteettia arvioidessa tulee ottaa huomioon, että vastaajat
saattoivat vastata siten, kuin olettavat haastattelijan haluavan kuulla. Joidenkin kysymysten kohdalla tällainen saattaa olla mahdollista. Pääasiassa haastateltavat vastasivat hyvin yhtenäisiä vastauksia. Haastateltavat olivat suorapuheisia ja selkeitä, joten tulosten tulkinta ja analysointi on luotettava.

9

KEHITYSEHDOTUKSET

Tässä osassa annan erilaisia ehdotuksia Kristina Cruisesille, kuinka saada
yrityksen arvoja konkreettisemmiksi digitaalisessa markkinoinnissa? Kuinka
Kristina Cruises voi konkretisoida arvojaan digitaalisessa markkinoinnissa tutkimuksen ja opinnäytetyön tekijän havaintojen perusteella.

Kristina Cruises tekee jo nyt paljon digitaalisen markkinoinnin eteen. Vaikka
perinteiset markkinointikanavat ovat olleet heidän tärkeimmät, on digitaalista
markkinointia kehitetty ja lisätty. Kristina Cruises on ottanut yllättävän nopeasti
haltuunsa monikanavaisuuden sekä menetelmät. Näistä toimenpiteistä huo-
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maa Kristina Cruisesin strategiset valinnat. Teoreettisen viitekehyksessä (ks.
luku 3 Strategia) käsiteltiin strategiaa. Vuorinen (2013, 3 Mihin strategialla pyritään?) jakaa strategian tavoitteiden pyrkimykset kahteen vaihtoehtoon. Joko
yritys pyrkii toimimaan tehokkaammin tai paremmin, tai se pyrkii tekemään
uutta ja erilaista. Näistä vaihtoehdoista jälkimmäinen osuu Kristina Cruisesin
strategiaan, sillä opinnäytetyön avulla pyritään löytämään keinoja tavoittelemaan kilpailuetua muihin yrityksiin nähden sekä jopa tekemään toisin kuin
muut yleisesti.

Esittelen seuraavaksi toimenpiteitä, joilla Kristina Cruises konkretisoisi lisää
arvojaan digitaalisessa markkinoinnissa. Lähestyn ratkaisua kokonaisuuden
kautta, joka tavallaan on ympyrä. On muutamia toimijoita sekä alustoja, joita
kaikkia yhdistellään, hyödynnetään ja tuetaan. Mikään ei yksinään tuota konkreettista tulosta, mutta kaikki toiminnot yhdessä yhdistettynä jo toteutuvaan
toimintaan, tehostaa arvojen konkretisoitumista. Tullaan lähemmäs, ollaan
kokonaisuus matkanjärjestäjiä, matkanjohtajia ja matkustajia. Jokaisella on
kokonaisuudessa oma roolinsa.

9.1

Chat

Verkkosivuilla palvelevat chatit ovat yleistyneet voimakkaasti ja niissä käytetty
robotiikka on kehittynyt ja yleistynyt. Aikaisemmin verkkosivuilla vierailevat
olettivat chat-ikkunoiden asiakaspalvelijan olevan ihminen. Nykyään hyvinkin
moni tietää robotiikan yleistyneen ja osaavat jopa käyttää chat-ikkunaa avukseen.

Myös Kristina Cruisesilla sivuja selaillessa, hyppää chat-ikkuna auki ja tarjoaa
apuaan. Kuvassa 7 voidaan havaita, että chat-ikkunasta ei pysty päättelemään, onko palvelu ihmisen vai robotin tarjoamaa?
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Kuva 6. Kristina Cruisesin verkkosivut ja chat-ikkuna (Kristina Cruises)

Kristina Cruises tuo vahvasti esiin arvoaan inhimillisyydestä. Tässä kohtaa
syntyy hieman ristiriitaa, sillä avautuva chat-ikkuna ei viesti helposta lähestyttävyydestä ja ihmismäisyydestä. Hyvin pienellä lisäyksellä voisi chat-ikkuna
antaa henkilökohtaisemman vaikutelman, jolla madaltuisi kynnys tarttua asiakaspalvelijan autettavaksi. Kuvassa 8, olen tehnyt esimerkin, jolla vahvistaa
Kristina Cruisesin arvoja digitaalisuudessa. Henkilökohtainen myyntityö on
markkinointia, mutta tässä se on siirretty digitaaliseen muotoon. Asiakaspalvelijan kuvalla ja nimellä varustettu chat-ikkuna, antaa vahvemman tunteen aidosta, ihmismäisestä asiakaspalvelusta.

Kuva 7. Ehdotus chat-ikkunasta

Chat-ikkunassa voisi olla vielä lisäyksenä puhelinnumero ja sähköpostiosoite,
joista Kristina Cruisesin asiakaspalvelijat saa myös tavoitettua kerrottujen au-
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kioloaikojen puitteissa. Tällainen chat-ikkuna antaa välittömästi tunteen siitä,
että kirjoittaessaan kysymyksen kenttään, saa henkilökohtaista ja inhimillistä
palvelua ja apua. Kone ei vielä pysty olemaan inhimillinen, vaikka tekoäly kehittyy.

9.2

Matkanjohtajat

Tutkimuksessa nousi yllättävän vahvasti ja selkeästi esiin Kristina Cruisesin
matkanjohtajat. Heistä pidetään, heihin luotetaan ja heidän ammattitaitoansa
arvostetaan. Myös luonteenpiirteistä pidetään paljon. Tämä on selkeä kilpailuetu Kristina Cruisesilla muihin matkatoimistoihin nähden ja tukee yrityksen
strategisia valintoja.

Matkanjohtajia voisi hyödyntää entistä enemmän digitaalisessa markkinoinnissa. He tuovat vahvasti esiin Kristina Cruisesin arvoja ja ovat kaikista konkreettisimmin yrityksen kasvot. He ovat siellä, missä asiakkaat ovat lomalla,
joten he kuuluvat konkreettisesti osaksi asiakkaan kokemaa elämystä.

Voisiko matkanjohtajille antaa entistä näkyvämpää roolia sosiaalisessa mediassa? Tuoda rohkeammin esiin heidän persoonaansa ja olla nimettyinä aina,
kuka kuvan ja terveiset julkaisivat sosiaalisessa mediassa. Tämä myös aktivoisi enemmän Kristina Cruises Facebook-sivujen seuraajien aktiivisuutta ja
sitouttaa heitä lisää. Tämä taas luo orgaanista näkyvyyttä heidän verkostossaan. Algoritmit tulkitsevat sisällön kiinnostavaksi, jolloin näkyvyyttä parannetaan. Matkanjohtajat ovat kovin pidettyjä ja jokaisella on oma suosikkinsa.
Matkanjohtajien personoidut päivitykset matkoilta antavat jokaiselle mahdollisuuden kurkistaa maailmalle omalta kotisohvaltaan. Matkanjohtajat hyödyntävät vaikuttajamarkkinoinnin keinoja tällaisella toiminnalla ja samalla tuottavat
sisältöä Kristina Cruisesin kanaviin. Omanlainen, aito ja rento sisältö toimii
parhaiten. Sisällön tulisi olla jokaisen matkanjohtajan itsensä näköistä ja tarjota sitä elämystä kotisohvalle, mitä matkanjohtaja matkoillakin tarjoaa.

9.3

Uutiskirje

Uutiskirjeet ovat tämän tutkimuksen perusteella merkittävän tärkeitä jo sitoutetuille asiakkaille. Uutiskirje on Kanasen mukaan (Kananen 2018a, 239) outbound-markkinointia, mutta siihen voidaan mielestäni entistä enemmän luoda
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inbound-markkinoinnin tapoja ja hyödyntää sen keinoja. Sisältöön vain tulee
panostaa, kuten Kristina Cruises jo tekee. Videot kohteista ovat mielenkiintoisia ja houkuttelevat matkalle. Kuitenkin Kristina Cruisesin uutiskirjeet ovat,
kuten Kananen sanoo (2018a, 243) monen sähköpostimarkkinoinnin olevan,
personoimatonta ja vailla henkilökohtaisuutta.

Kristina Cruises voisi lisätä puhuttelevuutta sähköpostimarkkinointiin. Vaikka
tutkimuksessa haastateltavat eivät kokeneet digitaalisilta kanavilta henkilökohtaisuutta tarpeelliseksi, luulen syyksi sen, että haastateltavat tuntevat Kristina
Cruisesin henkilökunnan. Koska asiakkaat tuntevat henkilökunnan niin hyvin,
on heillä selkeästi ollut kiinnostusta tutustua heihin ja tietää, keitä siellä toiminnan takana on. Yksi helpoimpia keinoja kohdistaa markkinointia ja personoida sitä on, luoda omat segmentit ostajaprofiilien ja ostohistorian mukaan
sekä seurata evästeiden avulla heidän käyttäytymistänsä sivustoilla. Kiinnostusta ruokitaan kohdentamalla lisää tietoa aiheesta, johon ollaan kiinnostuneita. Kristina Cruisesin asiakkaissa on jokiristeilyjen vankka asiakaskunta sekä
valtameriristeilyjen asiakaskunta. Uutiskirjeitä voisi kokeilla luoda kahdella eri
painotuksella, jokiristeilyt ja valtameriristeilyt. Myös uutiskirjeen tilaajan etunimellä puhuttelu uutiskirjeen tervehdyksessä (ks. kuva 8) voisi tulla kysymykseen Kristina Cruisesin kohdalla.

Tällä hetkellä Kristina Cruisesin uutiskirjeet ovat personoimattomia, eivätkä ne
ole henkilökohtaisia. Tekemällä muutoksia näihin seikkoihin, konkretisoidaan
lisää yrityksen arvoja digitaalisessa markkinoinnissa. Tervehdys asiakkaan
nimellä, kohdistettu sisältö matkahistorian mukaan tai evästeiden seuraaman
datan perusteella.
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Kuva 8. Ehdotus Kristina Cruisesin uutiskirjeeseen

Koska matkanjohtajien rooli on merkittävä, voisi uutiskirjeissä hyödyntää heidän markkina-arvoaan. Matkanjohtajan henkilökohtainen kutsu hänen matkalleen ja hänen ammattitaitonsa esille tuominen markkinoinnissa, lisää luottamusta ensimmäistä matkaa suunnittelevalle. Kuitenkin tutkimuksessa ilmeni,
että matkanjohtajissa on omia suosikkeja ja he saattavat toisinaan vaikuttaa
matkavalintoihin. Matkanjohtaja ei ole yksittäinen tekijä valinnoissa, mutta sillä
on painoarvoa. Enemmän matkanjohtajien tervehdyksiä ja henkilökohtaiselta
tuntuvia kutsuja ”hänen” matkalleen kannattaa kokeilla, kuten kuvassa 8 ehdotan. Tässä konkretisoituu kaikki kolme yrityksen arvoa, inhimillisyys, vastuuntuntoisuus ja ennakkoluulottomuus.

9.4

Sisällöntuotanto ja osallistaminen

Sisältömarkkinointi on inbound-markkinointia. Se tuo yritykselle lisäarvoa ja
sisällön kautta tehostetaan Google-hakuja ja nostatetaan brändin arvostusta
sekä luottamusta. Sisällöillä viestitään haluttua sanomaa. Kristina Cruises
hyödyntää sisältömarkkinointia jonkun verran. Asiakaskokemusvideot (Kristina
Cruises 2017) ovat oiva esimerkki Kristina Cruisesin nykyaikaisesta ja digitaa-
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lisesta sisältömarkkinoinnista. Strategisista arvoista ennakkoluulottomuus näkyy yrityksen uskalluksessa tehdä asioita eri lailla kuin muut. Siksi ehdotankin
selkeästi tavallisesta matkanjärjestäjän sisältömarkkinoinnista poikkeavaa
Kristina Cruisesille. Tutkimuksessa selvisi matkanjohtajien merkittävä rooli
sekä sitoutuneiden asiakkaiden kiinnostus olla mukana kehittämässä Kristina
Cruisesia.

9.4.1 Brändilähettiläät sisällöntuottajina
Sisältömarkkinointi on aikaa vievää. Siihen voi olla haastavaa löytää resursseja. Haastatellessani asiakkaita, ilmeni, että eräs henkilö on tuottanut sisältöä
Kristina Cruisesille. Koska yrityksen asiakkaat ovat todella sitoutuneita, voisi
heistä halukkaita osallistaa. Kristina Cruises -matkaajat ovat yhteisö. Heidän
kertomansa mukaan, he jakavat tietoa ja kokemuksia runsaasti matkustajien
kesken. Muutamasta halukkaasta matkustajasta voisi tehdä Kristina Cruisesille brändilähettilään ja hyödyntää vaikuttajamarkkinoinnin keinoja. Kanavia voisi laajentaa Facebook-ryhmän ulkopuolelle. Brändilähettiläät avaisivat lukuisia
mahdollisuuksia. Heidän tuottamaa sisältöä voidaan hyödyntää monikanavaisessa markkinoinnissa. Heille syntyy oma yleisöä, joka on Kristina Cruisesille
ansaittua mediaa.

Kätevin alusta laajemmille sisällöille on Kristina Cruisesin oma blogi. Mielenkiintoista ja persoonallista, asiakkaiden itsensä näköistä sisältöä voisi julkaista
esimerkiksi Kristina Cruisesin omassa Instagramissa. Facebook-ryhmä onkin
valmiiksi mukavan aktiivinen, mutta Kristina Cruisesin virallisten Facebooksivujen yhteydessä olevaa yhteisöä voisi aktivoida. Brändilähettiläät voisivat
toimia hyvin yhteisön aktivoijina. Kristina Cruisesin kannattaa jakaa seinällään,
tietenkin kuvan tai tarinan julkaisseen luvalla, yhteisön tuottamaa sisältöä.
Näin Kristina Cruisesin Facebook-sivut eivät ole suoranaisesti myyntiin tähtäävää markkinointia, vaan joukossa olisi myös aitoja, matkustajien omia kokemuksia.

9.4.2 Matkanjohtajat sisällöntuottajina
Ei myöskään pidä unohtaa Kristina Cruisesin matkanjohtajia. Heitä kohtaan on
syvä luottamus niin asiakkaiden kuin yrityksen puolesta. Heidän asiantuntijuuttansa ja helppoa lähestyttävyyttä voisi käyttää sisältömarkkinoinnissa. Näitä
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heidän oman persoonansa mukaisia sisältöjä voitaisiin käyttää useaan kertaan ja useissa kanavissa. Tein esimerkin (ks. kuva 9), jossa kuvitteelliset blogipostaukset matkanjohtajilta hyödynnetään sähköpostimarkkinoinnissa. Blogipostaukset tulee jakaa uunituoreena sosiaalisen median kanaviin sekä uutiskirjeeseen. Sen lisäksi niitä on hyvä käyttää avuksi ajankohtaisuutensa
osuessa kohdalle.

Kuva 9. Ehdotus matkanjohtajien tuottaman sisällön hyödyntämisestä

Jotta ihmisläheisyys ja inhimillisyys saadaan markkinointiviestinnässä ilmennettyä, puhutaan matkanjohtajista etunimellä. Vastaavasti myös brändilähettiläiden sisältöjä kannattaa jakaa aina uudestaankin. Tuotettuja sisältöjä kannattaa teemoitella, jotta niistä löytää aina tarvittavaa materiaalia sisältömarkkinoinnin keinoihin sekä ajankohtaisia jakoja varten Facebookissa.
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10 JATKOTUTKIMUS
Seuraavalle opinnäytetyölle olisi tarvetta. Asiakkaiden ostajaprofiileja yksinkertaistetaan ja kehitetään Partasen mukaan (2019) Kristina Cruisesilla. Tässä olisikin hyvä tutkimuskohde, jossa tutkittaisiin näitä ostajaprofiileja ja etsittäisiin heille osuvimmat ja kohdennetummat keinot markkinoida digitaalisesti.
On kuitenkin selvää, että asiakkuuksissa tapahtuu luontainen poistuma. Uudet
asiakkuudet ovat aina vaan digitaalisempia ja pirstaloituneempina eri kanaviin.
Heidän tehokkaampi tavoittamisensa ja heille kohdistetumman markkinointiviestinnän tarjoaminen on hyödyksi tulevaisuudessa uusasiakashankinnassa.

Toinen havaitsemani kohde olisi Kristina Cruisesin brändin kehittäminen tunnetuksi niistä asioista, joista sen asiakkaat tuntevat. Tein viime syksynä lähipiirissäni oman empiirisen tutkimuksen Kristina Cruisesin tunnettuudesta ja
siitä, mitä tulee mieleen Kristina Cruisesista? Näin aiheeseen syvemmälle sukeltaneena voin todeta, että oman pienen tutkimukseni tulos ei vastaa todellisuutta. Kristina Cruises ei ollut pienessä empiirisessä tutkimuksessani tunnettu hienoista ja erilaisista risteilymatkoista, luotettavuudesta, asiakkaiden huolehtimisesta, elämyksellisyydestä. Siitä syystä olisi hyvä kohde vahvistaa
brändiä ja sen tunnettuutta juuri niistä asioista, joista Kristina Cruisesin asiakkaat sen tuntevat ja miksi uskollisia asiakkaita sille ovat. Brändin vahvistus
parantaa uusasiakashankintaa.

11 POHDINTA
Opinnäytetyöni tavoite oli löytää keinoja, joilla konkretisoida Kristina Cruisesin
arvoja digitaalisessa markkinoinnissa. Taustani vuoksi minulla oli välittömästi
ideoita, joita antaa opinnäytetyöhön. Tutkimushaastattelun kautta löysin vastauksia ajatuksieni tueksi ja sieltä nousi esiin ilmiöitä, joista ammentaa ehdotuksia arvojen konkretisointiin. Tavallaan tavoite on tällöin saavutettu, mutta
henkilökohtaisesti olisin toivonut löytäväni jotain suurempaa ja merkitsevämpää. Olisin toivonut, että olisin osannut kysyä haastattelussa enemmän haluttua tietoa kerääviä kysymyksiä. Pelkonani oli, etten liikaa ohjaisi kysymyksilläni, vaan jättäisin ne kuitenkin riittävän avoimiksi ja vapaiksi. Pyrin olemaan
tutkimushaastattelussa tietämätön, jotta en liikaa ohjaisi haastateltavia, vaan
he kertoisivat juuri sen, mitä ja miten kokevat.
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Aiheena opinnäytetyöni on ollut haastava. Minulle olisi ollut helpompi toteuttaa
prosessuaalisella menetelmällä some-strategia yritykselle, jolla sosiaalinen
media on vielä ottamatta haltuun. Tämä ei kuitenkaan olisi kehittänyt minua,
vaan olisi ollut käytännössä valmiin osaamisen suorittamista. Aiheeni Kristina
Cruisesille oli sen verran abstrakti, että se antoi haasteita. Abstraktien asioiden konkretisointi oli opinnäytetyöni kärki. Kuitenkin Kristina Cruisesilla oli jo
paljon valmiiksi tehtynä. Vaikka digitaalinen markkinointi on heillä vasta aloitettua, on se edennyt pitkälle ja on hyvin monipuolista sekä nykyaikaista. Lisäksi haasteensa antoi opinnäytetyön tutkimus. Oli mietittävä tarkkaan, minkälainen tutkimuskohde antaisi parhaimman tiedon tutkimusongelmaan? Minkälaisilla kysymyksillä heiltä vastausta hakisi?

Toimeksiantajallani, Kristina Cruises, oli paljon visioita ja toiveita opinnäytetyöltäni. Alussa tämä hankaloitti rajausta, sillä helposti innostuva luonteeni ja
tapani laajentaa projektejani aiheuttivat opinnäytetyöni laajentumista ylisuureksi ja liian laajaksi. Lopulta sain rajattua aihetta riittävän tiukasti. Tässä onnistuin mielestäni hyvin, vaikka alussa siihen menikin aikaa. Aihe on jo lähtökohtaisesti todella laaja ja helposti moneen osa-alueeseen haaroittuva. Pidin
aiheen tiukasti fokusoituna arvojen vieläkin parempaan konkretisointiin digitaalisessa markkinoinnissa.

Teoreettinen viitekehys on monipuolinen ja laaja. Siinä oli haasteensa, jotta
aihe pysyisi rajattuna, vaikka avattavia käsitteitä oli runsaasti. Sain ohjaajaltani välipalautuksessa positiivista palautetta sekä muutamia kehitysehdotuksia.
Toimin kehitysehdotusten mukaisesti.

Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä osoittautui ihan toimivaksi, mutta tässä olisi
voinut kokeilla erilaisia menetelmiäkin. Yksi miettimäni menetelmä olisi ollut
avoin ryhmähaastattelu. Haasteena siinä olisi saada tutkimuskohteena olevat
henkilöt samaan aikaan, samaan paikkaan, joten päädyin käyttämään helpoiten toteutettavaa haastattelua. Näin maantieteellisesti ei synny rajausta, vaan
pystyin haastattelemaan ihmisiä ympäri Suomea. Näin myös tutkimuksen toteutus oli taloudellisesti edullisin ja haastatteluun osallistuvalle vähiten vaivaa
vaativa. Näin jälkeenpäin, olen sitä mieltä, että tämä tutkimuskohde olisi kannattanut istuttaa ”pyöreään pöytään” ja antaa heille teemoja, joista he voisivat
keskustella. Tämä olisi videotallennettu analysointia varten. Lisäksi olisi käy-
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tetty ryhmäkeskustelun pohjalta luotua teemahaastattelua, jossa syvennyttäisiin entisestään haettuun tietoon yksilötasolla. Näiden kahden tutkimusmenetelmän yhdistelmästä olisi hyödynnetty aineistoa hyvien käytänteiden luomiseen toimeksiantajalle.

Aikataulu ei pitänyt opinnäytetyössäni. Aloitin syyskuussa 2018 tämän opinnäytetyön tutkimuskysymyksen mietinnän. Pääsin alkuun ja pysyin aikataulussa, vaikka opiskeluissani sekä yrittäjämäisessä työssäni olivat omat projektinsa. Oli suuria, todella paljon aikaa ja voimavaroja kuluttavia sekä pieniä projekteja ja työtehtäviä, jotka eivät yksittäisinä olisi kuluttavia, mutta kokonaisuudessa nekin painoivat voimavaroissa ja ajan riittämisessä. Joulukuun kynnyksellä päätin ottaa tauon, koska tarvitsin sitä. Tarvitsin etääntymistä opinnäytetyöstäni sekä aikaa levätä raskaan syksyn jälkeen. Tein vain yrittäjätyötäni ja palasin opinnäytetyöni pariin kolmen kuukauden tauon jälkeen. Tavallaan en ole tehnyt opinnäytetyötäni yhtään pidempään kuin alkuperäinen aikataulusuunnitelma, mutta pidin puolivälissä muutaman kuukauden tauon. Tauko teki hyvää, sillä sen vuoksi näin asiat kirkkaammin. Tiesin paremmin, mitä
olen tekemässä ja miksi olen tekemässä. Liikaa kuormittanut syksy hämärsi
ajatusta, eikä opinnäytetyöhön voinut keskittyä, kun työn alla oli monta suurta
ja pientä projektia. Tälläkin tavoin inhimillisyys nousee opinnäytetyöni teemaksi – ottaa aikaa ja levätä, kun sitä tarvitsee.

Minun selkein haasteeni oli ajanpuute ja syksyllä jaksaminen. Oman haasteensa myös aiheutti opinnäytetyöni aihe. Kuten mainitsin, helpommalla olisin
päässyt some-strategian suunnittelulla, mutta olen tyytyväinen, että haastoin
itseäni. Vain siten voin kehittyä ja kehittää ammattitaitoani sekä kykyä ajatella
asioita, kun ne eivät ole liian ilmeisiä. Taustani digitaalisessa markkinoinnissa
asetti omat haasteensa. Oma henkilökohtainen ammattitaitoni, joka on kokemuksen kautta opittu, tuli siirtää osaksi syrjään sekä välttää haastatteluissa
kysymyksiä, jotka ohjaisivat haastateltavaa kertomaan sen, minkä opinnäytetyön tekijänä ja markkinoinnista tietävänä haluaisin kuulla. Tasapainoilu tutkijana, oppijana ja ammattilaisena, oli toisinaan hieman haasteellinen, jotta jokainen osa-alue olisi sopivasti edustettuna ja ”äänessä” tässä opinnäytetyössä.
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Liite 2

PUOLISTRUKTUROITU KYSELY ELI TEEMAHAASTATTELU
1 AIKAISEMPI KOKEMUS KRISTINA CRUISESIN MATKOISTA
Kuinka monta Kristina Cruisesin matkaa olet tehnyt? Minne?

2 OMAT ARVOT ELÄMÄSSÄ
Mikä on sinulle tärkeää, mitä arvoja vaalit? Miten ne näkyvät arjessasi?
Minkälaisilla arvoperusteilla teet ostopäätöksiä?

3 YRITYKSEN ARVOT
Oletko kiinnostunut käyttämiesi yritysten arvoista?
Miten havainnoit yrityksen arvot? Otatko niistä selvää vai havaitsetko ne jotenkin muuten? Miten?
Toivoisitko yritysten arvoja selkeämmin näkyviin? Onko sinulla erityisiä toiveita
tai ehdotuksia?

4 MARKKINOINTI
Mistä haet tietoa myynnissä olevista matkoista? Vai tuleeko tieto sinun luoksesi?
Haluaisitko/olisitko halunnut lukea enemmän tulevista kohteista ennen matkaa? Lukisitko mielelläsi/katsoisitko videoilta toisten matkaajien kokemuksia?
Onko henkilökohtaisuus ja ihmisläheisyys tärkeää myös verkkopalveluissa?
Mistä syntyy idea lähteä matkalle?
Mikä ensimmäisenä herättää huomiosi? Minkälaisiin asioihin kiinnität huomiota verkkosivuilla, uutiskirjeissä jne.?

5 OSTOPÄÄTÖS
Miksi olet valinnut juuri risteilymatkan? Onko valinnalle jokin erityinen syy?
Miksi päädyit valitsemaan Kristina Cruisesin matkan? Mitkä tekijät vaikuttavat
päätökseesi valita Kristina Cruises?

6 JÄLKIMARKKINOINTI
Olisitko mielelläsi mukana kehittämässä Kristina Cruisesia? Millä tavoin mahdollisesti?

