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1 JOHDANTO 

Karjala on lappeenrantalainen karjalaisuuteen keskittyvä sanomalehti, joka 

perustettiin vuonna 1904. Lehdellä on päätoimittajan lisäksi kaksi muuta toi-

mittajaa ja myyntisihteeri. Uusi lehti ilmestyy torstaisin. Karjala-lehden voi tila-

ta perinteisesti paperiversiona tai lukea verkkolehtenä verkkolehtenä ja mo-bii-

listi. Lehti järjestää myös lukijoilleen erilaisia tapahtumia ja lukijamatkoja.  

Paperisella lehdellä on vahvin tilaajakanta Turussa, Tampereella sekä pää-

kaupunkiseudulla ja Päijät-Hämeessä. Lehti leviää valtakunnallisesti Ivalosta 

Hankoon. Lisäksi lehdellä on tilaajia ulkomailla siirtolaisuuden myötä. Digitaali-

sessa muodossa lehden yhteislevikki on yli 20000 lukijaa viikossa.  

 

Valitsin aiheen, sillä olen suuntautunut opinnoissani myyntiin ja markkinoin-

tiin. Lisäksi koen nykyaikaisen karjalaisuuden mielenkiintoisena ja myös mi-

nulla on pohjoiskarjalaisia sukujuuria, joten aihe on minulle läheinen. Toimek-

siantaja antoi minulle täydet vapaudet lehden digimarkkinoinnin kehittämi-

sessä. 

 

 

2 TUTKIMUSASETELMA 

2.1 Toimeksiantajan esittely 

Sanomalehti Karjala on torstaisin ilmestyvä karjalaisuuteen liittyvään uutisoin-

tiin keskittyvä sanomalehti. Lehden sisältöä ovat karjalaisuuteen liittyvät uuti-

set, tutkimustieto, henkilöhaastattelut, kotiseutumatkat, karjalaiset suvut, aktii-

viset toimijat ja karjalainen historia. Lehden päätoimittaja on Markus Rissanen. 

Karjala-lehden pääpaikka sijaitsee Lappeenrannan keskustassa. Lehdellä on 

päätoimittajan lisäksi kaksi toimittajaa.  

 

Karjala-lehden voi tilata joko paperilehtenä kestotilauksena 12 kuukaudeksi 

hintaan 94 euroa tai määräaikaisena 12 kuukaudeksi hintaan 110 euroa. Kum-

mankin tilauksen voi maksaa joko yhdessä tai kahdessa erässä. Tilaustarjouk-

sena neljän kuukauden lehdet voi tilata hintaan 30 euroa. Karjala-lehti tarjoaa 

myös mobiilisovelluksen, jonka saa ladattua älypuhelimen tai tablet-tietoko-

neen sovelluskaupasta. Mobiilisovelluksen kautta voi lukea Karjalan mobiili-

lehteä, joka tuo visuaalisuutta videoilla ja videolinkeillä perinteisen 
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paperilehden sisällön lisäksi. Mobiilisovelluksen konsepti on yhteisöllinen, ja 

se kokoaa lehden oman sisällön lisäksi sosiaalisen median sisällön, tapahtu-

mat ja käyttäjien tuottaman sisällön. Mobiilisovellus ja mobiililehti on käytettä-

vissä Android- ja iOs-käyttöjärjestelmää käyttävillä mobiililaitteilla. Verkkoleh-

den voi tilata yhdeksi kuukaudeksi kymmenellä eurolla, kolmeksi kuukaudeksi 

kahdellakymmenellä eurolla, kuudeksi kuukaudeksi kolmellakymmenellä eu-

rolla ja vuodeksi neljälläviidelläkymmenellä eurolla. (Karjala-lehti s.a.) 

 

2.2 Tutkimusongelma ja lähtötilanne 

Tutkimuksen tavoitteena on auttaa Karjala-lehteä kehittämään digitaalista 

markkinointiaan ja kasvattamaan karjalaisuuden arvoa. Lisäksi pyritään luo-

maan markkinallista yhteistyötä Kouvolan alueen matkailuyritysten kanssa.  

 

Karjala-lehdellä on verkkosivut, joilta löytyy ajankohtaiset uutiset, lehden ti-

lauslinkki, verkkokauppa, tilaus- sekä kotiseutumatkoista tietoa, lukijoiden 

omaa sisältöä, karjalaisseurojen omat sivut, ajankohtaisista menoista tietoa ja 

linkkejä muille karjalaisaiheisille verkkosivustoille. Haastattelututkimuksella ha-

lutaan selvittää kouvolalaisten sekä lähialueen yritysten digitaalisen markki-

noinnin käyttöä sanomalehden näkökulmasta.  

 

2.3 Kvalitativiinen tutkimus 

Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus voidaan karkeimmillaan ymmärtää ai-

neiston ei-numeraalisena muodon kuvauksena. Myös kvantitatiivisia eli nume-

raalisia lukutapoja voidaan soveltaa ja esimerkiksi haastattelua voidaan käyt-

tää sekä laadullisesti että määrällisesti. Haastattelusta kerättyä aineistoa voi-

daan myös analysoida sekä kvalitatiivisesti että kvantitatiivisesti. (Eskola & 

Suoranta,  2008, 13). Kvalitatiivisessa tutkimuksessa teksti voi olla syntynyt 

tutkijasta riippuen, erimuotoisten haastattelujen ja havannointien avulla tai tut-

kijasta riippumatta henkilökohtaisten päiväkirjojen, omaelämäkertojen, kirjei-

den ja muun kirjallisen ja kuvallisen aineiston sekä äänimateriaalin avulla. Ai-

neistona voidaan käyttää myös yleisönosastokirjoituksia, elokuvia ja suoraja-

kelumainoksia. (Eskola & Suoranta, 2008, 15.)  
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Opinnäytetyön tutkimusote oli alunperin tarkoitus olla kvantitatiivinen kysely-

tutkimus, jota kvantitatiiviset teemahaastattelut olisi olleet tukemassa. Kysely-

tutkimus vaihdettiin aikataulun takia strukturoituun kyselyhaastatteluun. 

 

3 DIGITAALINEN MARKKINOINTI 

Digitaalinen markkinointi määritellään sähköisesti käytettävinä markkinoinnin 

muotoina. Digimarkkinointia nimitetään myös sähköiseksi markkinoinniksi, in-

ternetmarkkinoinniksi sekä onlinemarkkinoinniksi. Merisavon ym. mukaan 

(2006, 15) digitaalisuus on keskeinen osa tämän päivän markkinointia ja liike-

toimintaa. Digimarkkinoinnin muotoihin kuuluvat esimerkiksi verkkosivut, verk-

komainonta, sähköpostimarkkinointi ja mobiilimarkkinointi, joita käytetään 

markkinoinnin kaikilla osa-alueilla. Perinteinen mainonta, kuten tv-, printti-, ra-

dio ja suoramainonta ovat vanhanaikaisia, sillä ne ovat digimaailmassa tehot-

tomia, staattisia ja luotettavien tulosten mittaamisen kannalta haasteellisia. 

Perinteistä markkinointia ei voida sellaisenaan siirtää toimintaympäristöltään 

erilaiseen verkkomaailmaan. (Kananen 2018, 13.)  

 

3.2 Digitaalisen markkinoinnin kanavat 

3.2.1 Outbound-markkinointi 

Outbound-markkinointia pidetään yleisesti “häirintämarkkinointina”, sillä se pe-

rustuu siihen, että markkinoija ottaa itse yhteyttä potentiaalisiin asiakkaisiin ja 

se on siten yksisuuntaista markkinointia. Outbound-markkinoinnilta ei voi täy-

sin välttyä, mutta TV-mainosten ohittaminen, sähköpostilistoilta poistuminen 

sekä telemarkkinointikiellon asettaminen ovat usein käytettyjä ja tehokkaita 

keinoja rajoittaa tällaista mainontaa. Mikäli liiallinen mainonta on häiritsevää ja  

ihminen saattaa hylätä suosikkinettisivunsa. (Vähä-Ruka 2015.) 

 

Suomen digimarkkinoinnin mukaan (s.a.) myös outbound-markkinoinnille on 

kuitenkin paikkansa tarpeiden luojana asiakaspolun alapäässä. Yleisesti käy-

tettyjä outbound-markkinoinnin keinoja ovat ostetut sähköpostilistat, TV, print-

timainonta sekä kylmäpuhelut (Vähä-Ruka 2015). Markkinointi kokonaisuu-

dessaan muuttaa muotoaan tyrkyttävästä tarjonnasta auttavaksi, neuvovaksi 

ja kuluttajaa hyödyttävää vinkkejä antavaksi toiminnaksi (Kananen 2013, 11.) 
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3.2.2 Inbound-markkinointi 

Inbound-markkinointi pohjautuu siihen, että asiakas on suostuvainen markki-

nointiin. Täten se ei ole tyrkyttävää kuten outbound-markkinointi. Yhteydenotto 

on toivottu. Inbound-markkinointia on esimerkiksi yrityksen omilla verkkosi-

vuilla julkaistava sisältö, blogit, sosiaalinen media, hakukoneoptimointi, RSS-

syötteet, viraalit ilmiöt sekä web-analytiikka. (Juslén 2015). Perinteiset tuote- 

ja myyntiluettelot voidaan rinnastaa inbound-markkinointiin. (Kananen 2018).  

 

Inboud-markkinoinnissa viesti toimitetaan kuluttajalle silloin, kun tieto on kulut-

tajalle ajankohtainen ostoaikomuksen kannalta ja markkinointiviestinnän si-

sältö vastaa ostajan tarpeita, sillä kuluttaja etsii itse viestit verkosta tar-

peidensa mukaan. Internetin markkinointimahdollisuuksien ymmärtäminen 

edellyttää yritykseltä perinteisen markkinointiajattelun muuttamista ja uusien 

toimintamallien omaksumista. Uusi toimintaympäristö asettaa yritykselle haas-

teita, sillä se on uusi, hallitsematon, reaaliaikainen, arvaamaton, kaikille 

avoinna ja sisältää kasvotonta kuulijakuntaa. Nykyisessä toimintaympäris-

tössä yrityksen hallinnassa ovat yrityksen omien verkkosivujen viestintä. Hallit-

sematonta viestintää ovat kilpailijoiden verkkosivuilla ja sosiaalisen median 

alustoilla (Facebook, Youtube, foorumit, blogit). Näiden lisäksi mm. Google 

säätelee omaa toimintaympäristöään. (Kananen 2018, 11-12.) 

 

3.3 Digimarkkinoinnin ja perinteisen markkinoinnin erot 

Nykyaikana digitaalinen markkinointi on tehokkaampaa kuin perinteiset mark-

kinointikanavat. Yritykselle on eduksi olla mukana sosiaalisessa mediassa, 

jossa sekä nykyiset että potentiaaliset asiakkaat liikkuvat. Erilaisia kanavia on 

paljon ja niitä tulee jatkuvasti lisää. Yritykselle voikin olla vaikeaa löytää oikeat 

kanavat, josta asiakkaat tavoitetaan parhaiten.  

 

Kanasen (2013, 9) mukaan yhteiskunta elää jatkuvassa muutoksessa, jossa 

perinteinen tietoyhteiskunta muuttuu digitaaliseksi läpinäkyväksi yhteiskun-

naksi. Perinteisessä markkinoinnissa yritys suunnittelee ja toteuttaa kuluttajan 

tarpeet selvitettyään ne ensin. Yritykset ja kuluttajat ovat markkinoilla irrallaan 

vaikeasti ennustettavissa rooleissa, joissa hinta on määräävä tekijä. Arvo tuo-

tetaan yrityksen arvoketjussa. Tarjonta ja kysyntä pyritään saamaan yhteen-

sopivaksi ja yritys haluaa omistaa asiakassuhteen ja asiakkaan eli-ikäisen 



10 

arvon. Painopiste on asiakkaan ja yrityksen kohtaamisissa, vuorovaikutuk-

sessa ja markkinat ovat irrallaan asiakkaan arvontuotantoprosessista.  

 

Tämän päivän yhteiskunnassa markkinat toimivat kokemusympäristönä, jossa 

kuluttajat rakentavat aktiivisesti omat henkilökohtaiset kokemuksensa. Kulutta-

jan käyvät dialogia yrityksen kanssa ja kuluttajayhteisöissään, joihin on pa-

remmat tekniset mahdollisuudet digitaalisten palveluiden (Facebook, LinkedIn, 

Youtube) myötä. Digimaailmassa yritys ja kuluttaja toimivat yhteistyössä, 

mutta toimijoiden roolit eivät ole ennustettavissa. Saumaton kokemusympä-

ristö muodostuu yrityksen tuotteista, palveluista, työntekijöistä ja eri kanavista 

joissa arvo tuotetaan yhdessä. Kuluttajat odottavat kokonaisvaltaista läpinäky-

vää kokemusta, jossa yrityksen ei tarpeettomasti tarvitse miellyttää asiakasta. 

Brändin tuottaminen ja kehittäminen tapahtuu yhdessä kuluttajan kanssa. (Ka-

nanen 2013, 10.) 

 

3.4 Digitaalisen markkinoinnin kanavat 

3.4.1 Google 

Google on maailmanlaajuinen hakukone, jolla voidaan hakea esimerkiksi netti-

sivuja, kuvia sekä karttoja. Google käyttää crawlereita, jotka etsivät hakua 

vastaavia hakutuloksia internetistä. (What is Google? s.a.) Hakukoneen lisäksi 

Google on monikansallinen yritys, joka tarjoaa mm. internetanalytiikan palve-

luja sekä mainostusteknologioita. Google on lisäksi kehittänyt oman internet-

selaimensa Google Chromen. Googlen perustivat Sergey Brin ja Larry Page 

vuonna 1998. (O´Connell 2018.)   

 

Google-markkinointi jaetaan kahteen osa-alueeseen, hakusanamarkkinointiin 

(Google AdWords) sekä hakukoneoptimointiin. Hakusanamarkkinointi käsittää 

AdWords-hakuverkon, AdWords-näyttöverkon (display) sekä AdWords uudel-

leenmarkkinoinnin (Remarketing). Hakusanamarkkinoinnin vahvuus on siinä, 

että verkkosivuille saadaan varmasti kiinnostuneita ihmisiä, markkinoinnin 

teho on mitattavissa todella tarkasti, yritykseltä ei tarvita resursseja, ulkoista-

minen on helppoa ja mainokset saadaan näkyville nopeasti. Google-haku teh-

täessä tulosten mukana on AdWords-mainospaikkoja. Mainokset erottaa luon-

nollisista hakutuloksista keltaisen värin avulla. (Suomen Digimarkkinointi s.a.) 
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Hakukoneoptimointi keskittyy brändin rakentamiseen, liikenteen ohjaamiseen 

verkkosivuille sekä asiantuntija-aseman rakennukseen. Hakukoneoptimointi 

tuo pitkän ajanvälin tähtäimellä edullisimman liikenteen, sen teho kehittyy jat-

kuvasti ja vahvistaa yrityksen brändiä tehokkaasti. Toisaalta hakukoneopti-

mointi vaatii strategian sekä aikaa. Sen ulkoistaminen on hankalaa, joten yri-

tykseltä vaaditaan resursseja optimoinnin toteuttaminen. (Suomen Digimarkki-

nointi s.a.)  

 

 

3.4.2 Verkkosivut 

Yrityksen kannattaa panostaa verkkosivuihin, sillä hyvin toteutettuna ne hou-

kuttelevat kävijän käyttämään yrityksen palveluita tai tuotteita. Verkkosivujen 

tulee myös kertoa yrityksestä, jotta vierailijan mielenkiinto herää. 

 

Yritys hankkii internetsivunsa usein ulkopuolisilta ohjelmistontoimittajilta. Si-

vustojen ylläpidon yritys hoitaa lähes aina itse, mikä edellyttää asian osaavaa 

henkilöstöä yrityksen puolelta. Yrityksen on laadittava digimarkkinointiin liitty-

vät strategiat, jotka on johdettu yrityksen omasta liiketoimintasuunnitelmasta. 

Verkkosivustoiden tärkein asia on sisältö, vaikka myös niiden tuottamiseen 

vaaditaan osaamista. Nykyaikana moni vierailee verkkosivuilla mobiilipääte-

laitteiden kautta, joten verkkosivujen tulee olla luettavissa kaikilla alustoilla su-

juvasti. (Kananen 2018, 52.)  

 

3.4.3 Verkkokauppa 

Nykyaikana verkkokauppa on kivijalkakauppaa suositumpi. Asiakas suosii ne-

tistä tilaamista sen sijaan, että hän lähtisi varsinaiseen myymälään. Verkko-

kaupan kautta voi tilata vaivattomasti vaikka ulkomailta tuotteita.  

 

Verkkokaupan voi perustaa valmiille verkkokauppa-alustalle (Shopify, Ma-

gento) tai erillisen domainin kautta (WooCommerce). Verkkokauppa-alustan 

valinta riippuu yrityksen tarpeista. Avoimen lähdekoodin verkkokaupan (Woo-

Commerce) käyttäminen on maksutonta ja se on käyttäjänsä omistama. Val-

mis verkkokauppa-alusta tarjoaa kuukausimaksua vastaan valmiin pohjan ja 

toiminnot verkkokaupan perustamiseen sekä ylläpitämiseen. Verkkokaupan 
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voi alustasta riippuen myös integroida yrityksen ERP- ja CRM-järjestelmiin. 

(Suomen Digimarkkinointi s.a.)   

 

3.4.4 Mobiilisovellus 

Mobiilisovellukset ovat nostaneet suosiotaan viime vuosina. Nykyaikana to-

della monella on älypuhelin, johon voidaan ladata monenlaista sisältöä. Yritys-

ten kannattaakin tehdä oma sovellus, jonka kuluttaja voi ladata puhelimeensa 

sovelluskaupasta. Sovelluksen sisällön kuitenkin tulee olla sopivaa, viihdyttä-

vää ja asiakasta hyödyttävää.  

 

Mobiilisovellus (englanniksi app) on ohjelmisto (peli, ohjelma tai toiminto) joka 

ladataan mobiililaitteelle useimmiten sovelluskaupasta. Osa sovelluksista ovat 

ilmaisia ja osan saa ladattua kertamaksua vastaan. Ilmaiset sovellukset voivat 

tarjota maksullista lisäsisältöä tai ne voivat olla mainosrahoitteisia. Yleensä 

mobiilisovellus on tehty tiettyä tarkoitusta varten, sanomalehden sovelluksella 

voi lukea lehden sähköisessä muodossa ja lukea muuta uutissisältöä. (Sa-

noma. s.a.)  

 

3.4.5 Verkkolehti 

Verkkolehti sisältää sähköisessä muodossa paperilehden sisällön ja se perus-

tuu usein tilaukseen. Monesti paperilehden tilaaja saa käyttöönsä myös verk-

kolehden ja mobiilisisällöt.  

 

Verkkolehteen voidaan upottaa linkkejä yrityksen verkkosivuille, verkkokaup-

paan sekä muihin palveluihin. Verkkolehti voidaan toteuttaa pdf-muodossa, 

jolloin sen tuottaminen on helppoa. Usein verkkolehden sisällöt täydentävät 

paperilehden sisältöä, tarjoten lisäarvoa asiakkaalle. Yritys voi hyödyntää asi-

akkaita verkkolehden toteutuksessa. Nuoremmissa ikäluokissa verkkolehdellä 

on enemmän lukijoita, kuin vanhemmissa ikäluokissa, jotka lukevat yrityksen 

uutiset mieluummin paperilehden muodossa. (Kananen 2018, 417-418.)  

 

4 SOSIAALISEN MEDIAN KANAVAT 

Yhteisöpalvelut ovat sosiaalisen median käytetyimpiä palveluita. Esimerkiksi 

Facebook, Facebook Messenger, Instagram, Snapchat, Twitter, Youtube ja 
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blogialustat ovat käytetyimpiä sosiaalisen median palveluita. Yritystoimin-

nassa on olennaista se, miten yhteisöt toimivat ja missä yhteisöt toimivat. Ku-

luttajakäyttäytymisen ja markkinoinnin takana olevat perusmallit sekä teoriat 

eivät muutu mihinkään, vaikka alustat, kanavat, mediat sekä mainostoimistot 

vaihtuvat. Yritysmaailmassa Facebook on säilyttänyt asemansa 2010-luvulla 

yleisimmin käytettynä sosiaalisen median alustana. (Kananen 2018, 22-23.) 

 

4.1 Facebook 

Facebook perustettiin vuonna 2004 toimimaan Harwardin yliopiston opiskeli-

joiden sosiaalisena verkostona. Sen kehittäjiä olivat Mark Zuckerberg ja Ed-

ward Saverin. Facebook kasvoi muutamassa vuodessa maailman suosituim-

maksi sosiaaliseksi yhteisöksi, asettaen ikärajansa kolmeentoista ikävuoteen. 

(Bellis, 2018).   

 

Entrepreneur-sivuston mukaan Facebookin suosio perustuu pitkän ajan täh-

täimeen ja siihen, että Facebook sijoittaa ideoihin, joilla on mahdollisuus me-

nestyä tulevaisuudessa. Facebook on suunnittelut palvelunsa niin, että se on 

käyttäjäystävällinen ja hyvin muokattavissa käyttäjän yksilöllisiin tarpeisiin. Fa-

cebook mahdollistaa käyttäjien välisen kommunikoinnin riippumatta maantie-

teellisestä sijainnista.  

 

4.2 Instagram 

Instagram on sosiaalisen median alusta (mobiilisovellus), joka on tarkoitettu 

kuvien jakamiseen. Palvelu avattiin vuonna 2010, ja kaksi vuotta myöhemmin 

se siirtyi Facebookin omistukseen. Instagram perustuu visuaalisuuteen ja asi-

akkaan sitouttamiseen kuvien avulla. Kuvien avulla tulee näyttää, kuinka yri-

tyksen tuotteita tai palveluita käytetään. Yrityksen tulee myös sopeuttaa omat 

markkinoinnilliset tavoitteensa alustan toimintaperiaatteisiin, jotta Instagram 

tuottaa yritykselle hyötyä. On tärkeää pitää ns. punainen lanka ja johdonmu-

kaisuus luomalla yhteisö avainsanojen (eng. hashtag) avulla, joiden alta löytyy 

aihepiiriin kuuluvat kuvat sekä aiheet. Kuvien jakamisena voidaan pitää merk-

kinä pitämisestä ja kuluttajat jakavat mielellään asioista, joita he ovat pitäneet 

positiivisina.  

 



14 

Instagramin vahvuudet verrattuna muihin sosiaalisen median tarjoamiin alus-

toihin kytkeytyvät helppokäyttöisyyteen, jyrkkään kasvunopeuteen, vahvaan 

sitoutumisasteeseen sekä siihen, että se tarjoaa oikein käytettynä kilpailijoihin 

nähden etulyöntiaseman. Instagramin markkinointikäyttö on vielä vähäistä ja 

yritykset suosivat usein muita sosiaalisen median alustoja, kuten Facebookia 

enemmän. Instagramin käyttöprosentti on matalampi (36 %) verrattuna esi-

merkiksi Facebookiin (96 %). (Kananen 2018, 397-399.) 

 

4.3 Digitaalisen markkinoinnin työkalut 

Digitaalisen markkinoinnin vahvuuksia ovat tavoittaminen ja toimenpiteiden 

seurattavuus. Verkossa laajoja massoja voidaan tavoittaa mainostamalla suo-

situilla verkkosivuilla, eikä mainostamisen ole pakko olla valtakunnallista. Hy-

viä tuloksia saadaan panostamalla paikallisen sanomalehden sivustoilla näky-

vyyteen. Tehokkaassa tulospohjaisessa mainonnassa maksetaan vain synty-

neestä kaupasta, yhteydenotosta tai uudesta kävijästä. (Leino 2012, 274.) 

 

Digitaalisen markkinointiin tarkoitettuja työkaluja on tarjolla runsaasti erilaisten 

yritysten tarpeisiin. Yrityksen budjetti tulee ottaa huomioon sopivia työkaluja 

valittaessa. Luku 4.3  käsittää yleisesti käytettyjä digitaalisen markkinoinnin 

työkaluja.  

 

4.3.1 Markkinoinnin automaatiotyökalut 

Markkinoinninautomaatiotyökalu on ohjelmisto, joka auttaa yrityksiä asiak-

kuuksien hankkimisessa, asiakkuuksienhallinnassa, asiakkuuksien hoitami-

sessa ja asiakasrekisterin hallinnassa. (Wishpond 2016.)  

 

Markkinoinninautomaatiolla markkinointiviestintää voidaan kohdistaa oikeisiin 

asiakasryhmiin ja viestit pystytään laittamaan juuri oikeaan aikaan, mikä te-

hostaa markkinoinnin tuloksia. Markkinoinnin automaation ansiosta saadaan 

myyntivalmiita liidejä, jolloin häirintämarkkinointia ei synny. Markkinoinnin au-

tomaatiolla saadaan muun digitaalisen markkinoinnin (online-markkinointi, 

SEO, sosiaalinen meda) teho nousuun.  
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4.3.2 Sähköpostimarkkinointi 

Markkinoinninautomaation perustyökaluihin kuuluvat sähköpostiautomaatio, 

jonka avulla voidaan hallita sähköpostikontakteille lähetettävää mainosviestiä 

ottaen huomioon liideistä kerätyt personoidut tiedot. Tulee huomata, että kon-

takteilta tarvitaan lupa sähköpostien lähettämiseen.  

 

Sähköpostiviestinnän tulee olla hyvin kohdennettu asiakkaille, jotka todennä-

köisemmin ovat kiinnostuneita markkinoitavasta aiheesta. Sähköpostimarkki-

noinnin mitattavuus oikeaoppisesti ja tehokkaasti tehtynä on selkeästi seurat-

tavissa. Sähköpostimarkkinointi jatkaa yrityksen ja asiakkaan välistä yhteyttä 

ostoksen jälkeenkin ja sen avulla asiakas voidaan pitää ajan tasalla uusista 

tuotteista sekä palveluista. Asiakas myös saadaan helpommin ostamaan uu-

delleen. Yleisesti ottaen myyjä-ostaja välillä käytävää sähköpostiviestintää voi-

daan pitää markkinointitarkoituksessa tapahtuvana, mikäli viestintä auttaa 

kasvattamaan asiakkaan luottamusta yritykseen, edistää asiakasuskollisuu-

den myötä myös myyntiä sekä rakentaa yhdessä muun digitaalisen markki-

noinnin kanssa yrityksen brändiä.  

 

Hyvän sähköpostimarkkinoinnin tunnusmerkkejä ovat asiakkaan puolelta ter-

vetullut markkinointiviesti, joka tuottaa kohderyhmälle lisäarvoa. Viestin otsi-

kon tulee olla mielenkiintoinen, jotta se avataan ja viestissä oleva sisältö (esi-

merkiksi linkit) luetaan. Lisäksi yrityksen tulee osata kerätä sekä tulkita sähkö-

postimarkkinoinnin keräämää tutkimustietoa. (Verkkokaupan perustaminen – 

Paras verkkokauppa-alusta, 2018.) 

 

4.3.3 Hakukoneoptimointi (SEO)  

Hakukoneoptimoinnin (englanniksi search engine optimization) avulla verkko-

liikenne yrityksen nettisivuille saadaan kasvuun. Hakukoneoptimointin tarkoi-

tuksena on parantaa yrityksen luontaista eli orgaanista näkyvyyttä hakuko-

neen (esimerkiksi Google, Bing tai Yahoo) hakutuloksissa. Orgaaninen näky-

vyys on vastakohta maksetulle näkyvyydelle eli mainonnalle.  

Hakukoneoptimoinnissa yrityksen tulee miettiä, millaisia sanoja asiakas käyt-

tää etsiessään yrityksen palveluita tai tuotteita hakukoneesta. Avainsanoja 

käytetään sivun nimen ja otsikoiden lisäksi myös sivuston muissa osissa, 
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kuten esimerkiksi hyperlinkeissä. Avainsanoja ei tule käyttää liikaa, ja tekstin 

tulee olla asiakkaiden tarpeita palvelevaa tekstiä. (Kananen 2018, 159, 160.)  

 

4.3.4 Hakukonemarkkinointi (SEM)  

Hakukonemarkkinoinnin eli SEMin (Search engine marketing) avulla verkkosi-

vulle saadaan nopeasti kävijöitä. SEM täydentää hakukoneoptimointia, jossa 

kävijämäärän kasvattaminen on tyypillisesti pidempi prosessi. SEMissä kus-

tannukset ovat suhteessa tuloksiin ja suositut klikkaukset maksavat useita eu-

roja. (Karhu Helsinki s.a.)  

 

4.3.5 Web-analytiikka 

Web-analytiikalla tarkoitetaan verkkosivuston kävijäseurantaa sekä analysoin-

tia. Sen avulla yritys saa tietoa markkinoinnin toimivuudesta, kannattavuu-

desta ja asiakkaiden toiminnasta netissä. Web-analytiikkaa tarvitaan, jotta ny-

kymarkkinointia kyetään mittaamaan ja nähdään, onko markkinointi kannatta-

vaa. Web-analytiikan avulla saadaan tietoa muun muassa asiakkaiden liik-

keistä sivustolla ja pullonkauloista, joissa asiakkaita menetetään. Tämä ker-

too, mihin tulee panostaa ja missä kanavissa mainostaa.  

 

Google Analytics on web-analysointiin tarkoitettu Googlen luoma ilmainen oh-

jelma, joka asennetaan verkkosivustolle Google-tilin kautta. Se on web-analy-

tiikan perustasoa, joka tarjoaa tietoa kävijöiden liikkeistä ja toimista verkkosi-

vustoilla, loukkaamatta kuitenkaan kävijöiden yksityisyydensuojaa. (Mitä on 

sähköpostimarkkinointi? s.a.) 

 

4.4 Digitaalisen markkinoinnin mittarit 

Digitaalinen markkinointi on jatkuva prosessi, jota tulee pystyä mittaamaan ja 

kehittämään pärjätäkseen kilpailijoille. Markkinointiprosessin kehittämistä pal-

velee, jos eri kanavien tehokkuutta mitataan keskenään. Mittarit voidaan jakaa 

kampanjanajan kestäviin lyhyen aikavälin mittareihin sekä pääasiassa asiak-

kuusvaikutuksia mittaaviin pitkän aikavälin mittareihin. (Merisavo ym. 2006, 

116-117.)   
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Jeffery (2010) on esitellyt kirjassaan monia markkinoinnin mittareita, jotka on 

tässä esitetty taulukkona. 

Taulukko 1. Mark Jefferyn markkinoinnin mittarit 

 

  

 

Mittari Selitys 

CPC (cost per click) Hinta, joka maksetaan per ostotapah-

tuma 

Välitön poistumisprosentti Kuvaa prosentuaalisesti sivustolta heti 

poistuvien määrää 

ROA (Return on ad dollars spent) Kertoo hakusanamarkkinointiin sijoite-

tun rahan tuoton 

TCR (transaction conversion rate)  Mittari, joka kertoo kuinka moni sivus-

ton kävijöistä suorittaa ostotapahtuman 

WOM (word of mouth) Kerroin, joka kertoo monta lisäkävijää 

yksittäinen kävijä tuo 

NPV (net present value) Taloudellinen mittari, jolla mitataan si-

joituksen kannattavuutta 

IRR (internal rate of return) Korko, jolla lasketaan markkinointikam-

panjan tuoma taloudellinen hyöty 

CSAT (customer satisfaction) Mittaa asiakastyytyväisyyttä 

Bränditietoisuus Mittaa, kuinka hyvin asiakkaat tuntevat 

palvelun tai tuotteen 

Takaisinmaksuaika Aikamittari, missä ajassa sijoitus mak-

saa itsensä takaisin 

Hyväksyntäprosentti (take rate) Kertoo prosentteina, kuinka moni koh-

deryhmästä hyväksyy tarjouksen 

Tulos Taloudellinen mittari, joka kertoo voiton 

tai tappion määrän 

Testiajo Mittaa eri vaihtoehtojen vertailuvaihetta 

ennen asiakkaan ostopäätöstä 

Churn Kertoo menetettyjen asiakkaiden mää-

rän 

CLTV (customer life time value) Elinkaariarvio asiakkuudesta, joka ker-

too tulevaisuudessa syntyvät voitot 
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5 TUTKIMUKSEN KULKU 

5.1 Tiedonkeruu strukturoidulla haastattelumenetelmällä 

Haastattelut on perinteisesti jaettu strukturoituihin ja strukturoimattomiin haas-

tatteluihin kysymysten sitovuuden sekä valmiuden mukaan. Strukturoitu haas-

tattelu voi äärimillään olla lomakehaastattelu jossa kysymykset ja vastausvaih-

toehdot ovat valmiina ja jotka esitetään jokaiselle haastateltavalle samanlai-

sina ja samassa järjestyksessä. Valmiiden kysymysten käytöllä on taustalla 

pyrkimys, että haastattelija ei vaikuta haastateltavan antamiin vastauksiin 

omilla mielipiteillään. (Hyvärinen ym, 2017, 11.) 

 

 

5.2 Haastattelututkimus 

Haastattelututkimuksen vaiheet koostuivat kysymysten laadinnasta, haastatel-

tavien kontaktoimisesta, haastattelujen suorittamisesta, vastausten litteroin-

nista sekä raportoinnista. Haastattelukysymykset saatiin lähes suoraan toi-

meksiantajalta. Haastateltavilta ei kysytty perustietoja, sillä niillä ei ollut tulos-

ten raportoinnin kannalta merkitystä. Suurinosa kysymyksistä liittyi yritysten di-

gimarkkinoinnin sekä sosiaalisen median kanavien käyttöön. Haastattelun lo-

pussa kysyttiin yritysten edustajien mahdollisista kytköksistä karjalaisuuteen.  

 

Haastattelupyynnöt lähetettin joulukuun alussa sähköpostitse yhteensä kah-

dellekymmenelleyhdeksälle Kouvolassa tai lähialueella Kymenlaaksossa toi-

mivalle matkailualan tai matkailualaan linkittyvälle yritykselle. Haastattelupyyn-

töön vastasi noin yhdeksän yrityksen edustajaa, joista neljän kanssa haastat-

telu saatiin suoritettua.  

 

Yritysten sähköpostiosoitteet poimittiin internetistä, jossa ne ovat julkisesti nä-

kyvissä sekä löydettävissä. Haastattelupyyntöihin vastaamisen alhainen pro-

sentti saattoi johtua siitä, että sähköpostiviesti meni roskapostikansioon eikä 

koskaan tavoittanut vastaanottajaansa. Tämän vuoksi haastattelupyyntö lähe-

tettiin uudestaan tammikuun alussa niille yrityksille, joilta ei aiempaan viestiin 

saatu vastausta. Uusia haastateltavia ei saatu näin tavoitettua, mutta uusia 

kieltäviä vastauksia saatiin.  
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6 TUTKIMUSTULOKSET 

Opinnäytetyöhön haastateltiin neljää kouvolalaista matkailualan tai siihen kyt-

keytyvän yrityksen edustajaa. Haastateltavat valittiin heidän alansa ja oman 

kiinnostuksensa mukaan. Yrityksiä ja haastateltavia ei luottamussyistä nimetä, 

vaan heistä käytetään tekstissä koodinimiä.  

 

Kysymyspohjassa oli yhteensä kolmetoista kysymystä, joista kaikkia ei kysytty 

kaikilta haastateltavilta ja haastattelut noudattivat teemahaastattelun kaavaa. 

Kysymyksillä pyrittiin selvittämään yritysten sosiaalisen median käyttöä ja kar-

toittamaan mahdollisilta median yhteistyökumppaneilta toivottuja ominaisuuk-

sia. Isona teemana edellämainittujen lisäksi oli yritysten suhtautuminen ja 

mahdolliset kytkökset karjalaisuuteen.  

 

Ensimmäinen kysymys koski mediapalveluissa arvostettavia ominaisuuksia. 

Kaksi haastateltavista korosti kustannustehokkuutta. Muut haastateltavat ar-

vostivat helppokäyttöisyyttä, tuloksellisuutta ja valtakunnallista näkyvyyttä. 

Seuraava kysymys kosketti yrityksen käytössä olevia sähköisen median pal-

veluja. Yrityksistä lukuunottamatta yhtä ilmoittivat käyttävänsä ilmoitteluunsa 

Facebook-yhteisöpalvelua ja kaksi haastateltavista sanoi käyttävänsä kuvan-

jakopalvelu Instagramia. Yksi haasteltavista sanoi käyttävänsä Googlen tar-

joamaa mainospalvelua ja LinkedIniä.  

 

Painetun lehden merkitys oli kaikille yrityksille lukuunottamatta yhtä vastaajaa 

vähäinen. Kaksi haastateltavista ei ole mainostanut paikallislehdessä pitkään 

aikaan. Yksi haastateltavista korosti vastavuoroisuutta, jossa kummankin yri-

tyksen osapuoli hyötyy lehtimainonnasta. Yksi haastateltava taas piti painetun 

lehden merkitystä tärkeänä ja koki, että se hyödyttää liiketoimintaa.  

 

Median yhteistyökumppaneilta haastateltavista kaksi mainitse vastavuoroisuu-

den ja annettujen lupauksien pitämisen. Yksi haastateltavista korosti myös 

laajamittaisen näkyvyyden tärkeyttä ja toinen haasteltavista painotti yrityksen 

mielenkiintoa yhteistyökumppaniaan kohtaan. Digitaalista mediaa ei kukaan 

vastaajista suoraan llmoittanut pääsääntöiseksi mediakseen. Yksi 
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haastateltavista mainitsi digitaaliset mainostaulut teiden varsilla ja lisäsi vielä, 

ettei heillä ole niitä käytössään. 

 

Mainosilmoittelun tarve kahdella haastateltavalla oli kausiluonteista ja he ko-

rostivat sesonkipainotteisuutta ilmoittelussaan. Yksi haastateltavista mainitsi 

selkeinä sesonkeina pikkujoulukauden, kevään ja alkukesän. Toinen haasta-

teltava mainitsi mainosilmoittelun tarpeen olevan jatkuvaa ympäri vuoden. 

Haastateltavista kolme vastasi käyttävänsä sosiaalista mediaa ainakin jossain 

määrin. Yksi haastateltavista ilmoitti päivittävänsä sosiaalisen median kanavi-

aan useamman kerran viikossa ja lähemmäs päivittäin. Toinen haastateltava 

sanoi päivittävänsä yrityksen sosiaalisen median kanavia vaihtelevasti, viikot-

tain tai kuukausittain. Kolmas haastateltava sanoi päivittävänsä tarpeen mu-

kaan ja neljäs ilmoitti, ettei käytä sosiaalista mediaa, erityisesti Facebookia 

lainkaan yrityksen markkinoinnissa. Haastateltavista kolme sanoi sosiaalisen 

median julkaisutoimien kuuluvan organisaation omaan toimekuvaan ja yksi il-

moitti pääsääntöisesti yrityksen omien työnekijöiden hoitavan sosiaalisen me-

dian julkaisut ja käyttävänsä joskus kolmantena osapuolena mainostoimistoa.  

 

Haasteltavista puolet kertoi käyttävänsä Googlen tarjoamaa mainostilaa mark-

kinoinissaan. Yksi vastaajista ei hyödyntänyt tätä mahdollisuutta lainkaan ja 

toinen kertoi käyttäneensä Googlea mainoskanavana vuosituhannen alussa ja 

sanoi sen auttaneen pysymään hakutuloksissa ensimmäisten tulosten koh-

dalla. Hän myös painotti sivujen optimoinnin tärkeyttä hakukonemainonnassa.  

 

Haastateltavista moni ei kokenut karjalaisuutta millään merkittävällä tavalla 

eikä heillä ollut sinne sukujuuria. Kaksi haastateltavaa kuitenkin kertoi karjalai-

suuden merkitsevän heille paljon joko oman kokemuksen myötä tai oman kiin-

nostuksen kautta. Yksi haastateltavista kertoi omaavansa karjalaisia sukujuu-

ria ja koki niiden vaikuttavan hänen luonteeseensa sekä persoonaan. Haastel-

taville tarjottiin kiitoksena haastatteluun osallistumisesta mahdollisuutta tutus-

tua Karjala-lehteen kuukauden ajan neljän numeron verran veloituksetta. 

Haastateltavissa kaikki yhtä lukuunottamatta halusivat tutustua lehteen pa-

remmin.  
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7 PÄÄTELMÄT  JA TOIMENPIDESUOSITUKSET 

Tässä luvussa käydään läpi haastattelututkimuksesta syntyneet johtopäätök-

set ja esitetään toimenpidesuosituksia digitaalisen markkinoinnin parantami-

seen. Lisäksi tämän luvun lopussa arvioidaan laadullisen tutkimuksen luotetta-

vuutta.  

 

7.1 Johtopäätökset tuloksista 

Empiirisen tutkimuksen havaintoja ei koskaan pidetä tuloksina, vaan niitä pi-

detään johtolankoina, joita tulkitsemalla pyritään näkemään havaintojen 

taakse (Alasuutari 2007, 78.) Tutkimustuloksista käy ilmi, että yritysten eniten 

käytössä oleva sosiaalisen median kanava on yhteisöpalvelu Facebook. 

Haastateltavat ovat matkailualan toimijoita, joten se selittää Facebookin käy-

tön tavoittamaan laajoja yleisömassoja jopa maailmanlaajuisesti.  

 

Taulukko 2. Haastateltavien käytössä olevat sosiaalisen median kanavat 

Sosiaalisen 
median ka-
nava 

Facebook Instagram LinkedIn Google-
mainonta 

Mo-
biili-
il-
moit-
telu 

Vi-
deot 

Ban-
ne-
rit 

Yritys 1 Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei Ei Ei 

Yritys 2 Ei Ei Ei Kyllä Ei Ei Ei 

Yritys 3 Kyllä Ei Ei Ei Ei Ei Ei 

Yritys 4 Kyllä Kyllä Ei Kyllä Ei Ei Ei 

 

Taulukossa 2 on koottuna haastateltavien käyttämät sosiaalisen ja digitaalisen 

median kanavat palveluittain ja ryhmittäin. Taulukosta voidaan huomata, että 

Facebook on haastateltavien eniten käyttämä kanava. Toisena haastateltavat 

käyttävät eniten Googlen tarjoamaa mainostilaa. Taulukosta ei käy ilmi, tar-

koittavatko haastateltavat maksettua vai maksutonta Google-mainontaa, 

mutta haastatteluista voidaan päätellä, että yritykset suosivat enemmän mak-

sutonta hakukoneoptimointia. Hakukonenäkyvyys on elinkaareltaan pitkäaikai-

nen, ja sen tehtävä on tavoittaa asiakas tämän hakiessa tietoa ja ohjata hänet 

hakujen perusteella kaikkiin käytössä oleviin kanaviin. Asiakkaiden ymmärtä-

mistä auttaa hakukoneiden kuuntelu. (Keronen & Tanni, 2013.) 
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Tuloksista ilmenee, että yritykset eivät käytä markkinoinnissaan pääsääntöi-

senä kanavana digitaalista mediaa, vaan se toimii perinteisen median ohella. 

Haasteteltavista kukaan ei maininnut vastauksissaan hyödyntävänsä mobiili-

mainoksia, verkkosivuilla näkyviä ilmoitusbannereita tai videoita. Yritykset 

suosivat maksullisia kanavia enemmän ilmaiskanavia, jotka tuovat yritykselle 

näkyvyyttä laajalta alueelta ja auttavat verkostoitumaan asiakkaiden kanssa. 

Yritykset ovat 2010-luvulla heränneet kanavien tuomiin uusiin markkinointi-

mahdollisuuksiin ja b2b-myynti on löytänyt uusia myyntimalleja, joilla nykyistä 

myyntiprosessia voidaan rikastaa. (Pääkkönen 2017, 66.)  

 

Yritysten vastauksissa koskien yhteisökumppania korostuivat tuloksellisuus 

sekä vastavuoroisuus. Yhteistyökumppanuudesta odotetaan kummankin hyö-

tyvän ja saavan siitä irti jotain omalle liiketoiminnalleen. Yhden haastateltavan 

vastauksessa korostui, että perinteistä markkinointia tehokkaampaa on ns. 

puskaradio eli kuulopuheitten kautta kiertävä epävirallinen tietokanava. Kuulo-

puheet leviävät nopeasti ja tavoittavat sosiaalisen median kautta paljon kuuli-

joita. Myös oikeassa elämässä kiertävä tarinointi on tehokas ja ilmainen mark-

kinointiväylä yritykselle. Tyytyväiselläkin asiakkaalla on julkiseen jakamiseen 

suuri kynnys ja siksi yrityksen tulisi tehdä palautteen antaminen sosiaalissa 

kanavissa helpoksi hyödyntämällä esimerkiksi hashtageja. Vastavuoroisuus 

on hyvä ottaa huomioon jakamalla ja näyttämällä yleisön kommentteja omissa 

kanavissa. Näin asiakas huomioidaan myös henkilökohtaisella tasolla. (Va-

paamedia s.a.) 

  

Yritykset eivät ole ulkoistaneet sosiaalisen median julkaisutoimiaan, vaan pää-

sääntöisesti hoitavat ne organisaation sisällä. Vain yksi haastateltavista vas-

tasi yrityksensä joskus käyttävän mainostoimistoa kolmantena osapuolena so-

siaalisen median julkaisuissaan. Tämä on ymmärrettävää, sillä pääsääntöi-

sesti sosiaalisen median kanavat ovat ilmaisia käyttää ja niihin ei haluta käyt-

tää rahaa palkkaamalla kolmatta osapuolta tekemään päivityksiä yrityksen 

puolesta. Yrityksen työntekijät tuntevat yrityksen kolmatta osapuolta paremmin 

ja heidän julkaisemansa sisältö saattaa tuntua aidommalta sisällön vastaanot-

tajille. Ongelmallista kuitenkin on ajan riittävyys, sillä työntekijöillä on paljon 

muita ja akuutimpia työtehtäviä. Sosiaalisen median julkaisuja tehdään ajan 

salliessa muilta tehtäviltä.  
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Karjalaisuudesta haastateltavilla oli jonkunlainen näkemys. Yksi haastatelta-

vista kertoi omaavansa karjalaiset sukujuuret ja niiden vaikuttavan hänen per-

soonaansa ja tapaansa toimia. Toinen haastateltava kertoi olevansa kiinnostu-

nut aiheesta. Yksi vastaajista ei kokenut aihepiiriä juurikaan tuttuna. Käsit-

teenä kulttuurilla tarkoitetaan tietyn ryhmän henkisten ja aineellisten saavutus-

ten kokonaisuutta. Karjalainen kulttuuri rajataan kuitenkin perinteiseen karja-

laiseen kansankulttuuriin, johon sisältyvät kaikkien karjaloitten (Etelä-Karjalan, 

Laatokan karjalan, Raja-Karjalan, Pohjois-Karjalan, Itä-Karjalan, sisä-Venäjän 

karjalaisuusalueiden ja Inkerin) kansankulttuurit. 

 

 

7.2 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi  

Tutkimuksessa pyritään välttämään virheitä, mutta siitä huolimatta tulosten 

luotettavuus ja pätevyys vaihtelevat. Tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa 

käytetään monia erilaisia mittaus- ja tutkimustapoja. (Hirsjärvi ym. 2010, 231). 

Oman sävynsä tutkimuksen luotettavuuden arviointiin tuo tutkimusasetelman 

prosessiluonteen korostaminen ja avoimuus. Tutkimusmittausten yhteydessä 

esiintyvää vaihtelua pidetään ongelmallisena ja sen katsotaan johtuvan puut-

teista tutkimusinstrumentissa tai mittauksen luonteessa. Laadullisen tutkimuk-

sen ollessa kyseessä puutteita voi esiintyä vaihtelun tiedostamisessa ja hallit-

semisessa. Tutkijan ollessa itsekin aineistonkeruun valine, on luonnollista että 

tutkimusprosessin edetessä hänen omat näkemyksensä ja tulkintansa kehitty-

vät. Aineistonkeruussa esiintyvää vaihtelua voidaankin pitää tutkimuksen kehi-

tysprosessiin kuuluvana elementtinä. (Valli & Aaltola 2018, 83-84.) 

 

Opinnäytyössä tutkimuksen luotettavuus otettiin huomioon siten, ettei tutkija 

luonut itse ennakko-olettamuksia tai -käsityksiä tutkimusprosessin alussa. Tut-

kimuksen prosessimainen luonne säilyi koko tutkimusprosessin ajan ja käyte-

tyt mittarit olivat asianmukaisia ja luotettavia.  

 

7.2.1 Tutkimuksen eettiset näkökohdat 

Eettisesti hyvä tutkimus edellyttää, että tutkimuksenteossa noudatetaan hyvää 

tieteellistä käytäntöä. Suomessa toimii julkisia elimiä, jotka ohjaavat ja valvo-

vat tutkimushankkeitten eettisyyttä ja asianmukaisuutta. Tutkimuseettinen 

neuvottelukunta on laatinut seitsemän kohdan ohjeet tieteellisten 



24 

menettelytapojen noudattamiseen. Ohjeen mukaan hyvään tieteellisen käytän-

töön kuuluu, että tutkijat ja asiantuntijat 

(Hirsijärvi ym. 2007, 24.) 

1. noudattavat rehellisyyttä, huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimustyössä, tu-
losten tallentamisessa, tulosten raportoinnissa ja tulosten arvioinnissa; 

2. soveltavat tieteellisen tutkimuksen mukaisia ja eettisesti kestäviä tie-
donhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmiä ja noudattavat avoi-
muutta tuloksia julkaistessaan; 

3. ottavat huomioon ja kunnioittavat muiden tutkijoiden työtä ja saavutuk-
sia omassa tutkimuksessaan ja tuloksia julkaistessaan;  

4. tutkimuksen suunnittelu, toteutus ja raportointi on suoritettu yksityiskoh-
taisesti ja tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten mukaisesti 

5. tutkimusryhmän jäsenten asema, oikeudet, osallisuus tekijyydestä, vas-
tuut ja velvollisuudet ja tutkimustulosten omistajuus ja aineiston säily-
tystä koskevat seikat on määritelty ja kirjattu ennen tutkimuksen alkua 
kaikkien osapuolien hyväksymällä tavalla 

6. rahoituslähteet ja muut tukimuksen kannalta merkittävät sidonnaisuudet 
ilmoitetaan tutkimuksen osapuolille ja raportoidaan tuloksia julkaistessa 

7. noudatetaan hyvää hallintokäytäntöä ja henkilöstö- ja taloushallintoa  
 

Ihmisarvon kunnioittaminen tulee olla tutkimuksen lähtökohtana. Ihmisten itse-

määräämiisoikeutta kunnioitetaan antamalla ihmisille mahdollisuus päättää, 

haluavatko he olla osallisina tutkimuksessa. Tulee myös selvittää, miten hen-

kilöiden suostumus hankitaan, millaista tietoa heille annetaan ja minkälaisia 

riskitekijöitä heidän osallistumisensa pitää sisällään. Epärehellisyyttä tulee 

välttää tutkimustyön kaikissa vaiheissa ja keskeisiä huomioon otettavia peri-

aatteita ovat, että toisten luomaa tekstiä ei plagioida. Tutkijan ei myöskään 

pidä plagioida omia tutkimuksiaan ja tuloksia ei yleistetä kritiikittömästi tai kau-

nistella. Raportointi ei saa olla harhaanjohtavaa tai puutteellista ja toisten tutki-

joiden osuutta ei ole luvallista vähätellä. Myöskään tutkimukseen myönnettyjä 

määrärahoja ei saa käytä vilpillisiin tarkoituksiin. (Hirsjärvi ym. 2007, 25-27.) 

 

7.2.2 Tutkimuksen validius 

Valiudella (pätevyydellä) tarkoitetaan mittarin ja tutkimusmenetelmän kykyä 

mitata juuri sitä, mitä on tarkoituskin mitata. Käytetyt mittarit ja menetelmät ei-

vät aina vastaa todellisuutta, jota tutkija luulee tutkivansa. Esimerkiksi kysely-

lomakkeisiin vastaavat voivat käsittää kysymykset eri tavalla, mitä tutkija on 

tarkoittanut. Mikäli tutkija käsittelee saadun tulokset oman alkuperäisen ajatte-

lumallinsa mukaisesti, tuloksia ei voida pitää pätevinä ja tosina. (Hirsjärvi ym. 

2007, 226.) 
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Opinnäytetyössä tutkimuksen validius on varmistettu miettimällä kysymys-

lomakkeen kysymykset huolellisesti yhdessä toimeksiantajan kanssa. Ky-

symykset ovat valittu niin, että niiden ymmärtäminen vastaajalle on selkeää ja 

vastaajat ymmärtävät, mitä kysymyksessä tarkoitetaan. Näin varmistetaan, 

että kaikki haastateltavat ovat ymmärtäneet kysymyksen samalla tavalla ja 

saadut vastaukset ovat luotettavia.  

 

8 LOPUKSI 

Opinnäytetyöni aloitin syyskuussa 2018 ja työstin sitä syksyn ja tammikuun 

2019 ajan. Aikataulujen venymisen vuoksi sain työni valmiiksi alkusyksystä 

2019. Toimeksiantajan ja aiheen sain koulun kautta. Entuudestaan toimeksi-

antaja oli minulle täysin tuntematon, mutta koin aiheen kuitenkin mielenkiintoi-

sena. Aloitin opinnäyteprojektini kirjoittamalla teoriapohjan.  

 

Opinnäytetyön kirjoittaminen oli minulle mielenkiintoinen ja osittain haastava 

projekti. Olen opinnoissani loppusuoralla, joten aikaa opinnäytetyön tekemi-

seen oli runsaasti. Teoriapohjan kokoaminen ja hyvien lähteiden löytäminen 

oli ajoittain hankalaa. Kirjoittaminen sujui kuitenkin hyvin ja minulla on koke-

musta lopputyön tekemisestä ammattikoulun ajoilta, joten vastaava, tosin hie-

man laajempi projekti ei ollut täysin vieras. Pidän myös suuresti kirjoittami-

sesta, joten kirjoitusprosessi ei tuntunut pitkäveteiseltä. Tutkimusosuuden ja 

haastattelujen toteuttamisessa koin aikataulullusia ongelmia, sillä aloitin sen 

liian myöhään.  

 

Haastattelut kuitenkin saatiin suoritettua ajallaan ja opinnäytetyö eteni aikatau-

lussaan pienistä ongelmista huolimatta. Alkuperäisenä suunnitelmana oli 

tehdä kysely ja suorittaa syventävät haastattelut, mutta kysymysten luonteesta 

johtuen päädyimme yhdessä toimeksiantajan ja ohjaavan opettajan kanssa 

pelkkään teemahaastatteluun. Olin hieman pettynyt, sillä toinen tutkimusme-

todi olisi tukenut ja täydentänyt kokoamaani ineistoa.  

 

Sanomalehti Karjala toimii jo tällä hetkellä digitaalisessa mediassa ja julkaisee 

verkkolehteä ja lehti toimii aktiivisesti myös Facebookissa julkaisemassa jatku-

vasti linkkejä ja sisältöä. Digitaalinen media on kuitenkin laaja kenttä ja aina 

on varaa laajentaa toimintaa uusille alustoille, joista tavoittaa lisää mahdollisia 
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uusia lukijoita ja seuraajia. Alustojen valinta kuitenkin tulee tehdä huolellisesti 

ja kaikessa ei kannata, eikä aikakaan riitä, olla mukana.  

 

Opinnäytetyö oli prosessina pitkä ja vaikka aikaa oli runsaasti, koin välillä on-

gelmia aikatauluttamisessa. Isoimmat ongelmat ilmenivät tutkimusmetodin eli 

haastattelujen sopimisen ja tekemisen kanssa. Yritykset oli helppo tavoittaa 

netissä julkisesti olevien sähköpostiosoitteiden kautta, mutta vastauksia tuli 

odotetusti hyvin niukasti. Asiaan vaikutti ajankohta, jolloin haastattelupyynnöt 

lähetin. Ennen joulua monella oli kiire. Jälkikäteen mietittynä haastattelupyyn-

töjen lähettäminen olisi pitänyt aloittaa jo hyvissä ajoin. Mahdollisesti olisin 

saanut enemmän vastauksia ja sitä kautta lisää haastateltavia. Myös aikatau-

luttamisessa koin ongelmia ja suoritin samalla vielä viimeisiä kursseja.  

 

Opinnäytetyön tekeminen opetti minulle paljon. En ole aiemmin juurikaan suo-

rittanut haastatteluita tai tehnyt tutkimustyötä. Huomasin kuitenkin hyötyväni 

prosessissa konkreettisesti tiedoista mitä olen opinnoissani oppinnut. Opin 

myös kärsivällisyyttä. Uskon, että opinnäytetyöni hyödyttää toimeksiantajaani 

ja minua pian valmistuvana tradenomina.  
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Liite 1/1 

LIITTEET 

1 HAASTATTELUPYYNTÖ  

 

Hei! 

Olen viimeisen vuoden tradenomiopiskelija myynnin ja markkinoinnin koulu-

tusohjelmasta Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulusta ja teen opinnäyte-

työtäni karjalaisuuden kehittämisestä digimarkkinoinnin näkökulmasta. Etsin 

tutkimukseeni haastateltavaksi kouvolalaisia ja lähialueen matkailualan yritys-

ten edustajia.  

Haastattelujen kesto on noin 20-30 minuuttia ja aika ja paikka on sovittavissa. 

Haastattelu voidaan suorittaa myös internetin tai puhelimen välityksellä, mikäli 

se haastateltavalle sopii paremmin. Haastattelut nauhoitetaan aineiston pur-

kua varten ja haastattelu tulee olemaan luottamuksellinen. Haastattelut tullaan 

käymään joulu-tammikuun aikana, Teidän aikatauluista riippuen, mielellään 

mahdollisimman pian.  

Voitte ottaa minuun yhteyttä joko sähköpostitse tai puhelimitse.  

Silja Ilmonen 

siljamaija@hotmail.com   

puh. 0400 541 762 
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2 HAASTATTELUKYSYMYKSET 

Mitä ominaisuuksia mediapalveluissa arvostatte eniten?  

 

Miten käytätte ilmoitteluunne sähköistä mediaa; FB, mobiili-ilmoittelu, videot, 

bannerit? 

 

Mikä on painetun lehden merkitys markkinoinnissanne? 

 

Mitä odotatte median yhteistyökumppaneilta?  

 

Onko digitaalinen media pääsääntöinen ilmoituskanavanne? Jos on, miksi? 

 

Millaiseksi koette ilmoittelun tarpeenne? Onko se kausiluontoista vai jatkuvaa?  

 

Kuinka aktiivisesti päivitätte sosiaalisen median kanavianne? Esim. julkaisette 

sisältöä, jaatte muiden julkaisemaa sisältöä.  

 

Kuuluuko sosiaalisen median julkaisutoimet organisaation toimenkuvaan vai 

kuuluuko tehtävät kolmannen osapuolen toimenkuvaan?  

 

Suositteko digitaalisessa markkinoinnissanne hakukoneelle optimoitua mai-

nontaa vai hakukoneiden (esim. Google) tarjoamaa maksettua mainostilaa?  

 

Miten koette karjalaisuuden? 

 

Onko Teillä sukujuuria Karjalaan? 

 

Haluatteko tutustua Karjala-lehteen ilmaiseksi kuukaudeksi (4 numeroa)?  

 

Tiesittekö, että karjalaiset juuret omaavia suomalaisia on nykyään yli mil-

joona? 


