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Tämä opinnäytetyö käsittelee toimeksiantajan Pasi Kivimäki & Savotta orkesterin kotisivujen sisällön ja ulkonäön kehitystä ja suunnittelua tehokkaaksi osaksi
orkesterin markkinointia. Opinnäytetyössä ei käsitellä internet sivujen tietoteknistä toteutusta, vaan työssä keskitytään sivuston sisällön ja visuaalisen ilmeen
suunnitteluun.
Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää ne keinot, joiden avulla kotisivut toimivat tehokkaasti markkinointiviestinnän välineenä. Selvitetään mitä elementtejä
kotisivuila tulisi olla, jotta orkesterin markkinointiviestintä toteutuisi ja saataisiin
käytettävyydeltään hyvä sivusto.
Tutkimusmenetelminä käytettiin loppukäyttäjille suunnattua kyselyä, jolla selvitettiin nykyisten sivujen käytettävyyttä sekä kehitystarpeita. Orkesterin jäsenille
suoritettiin oma vertailukysely, jolla selvitettiin millaiseksi he näkevät sivuston
käytettävyyden ja sisällön ja millaisia tarpeita sivuston kehittämiseen heillä on.
Jäseniä pyydettiin vertailemaan kolmen eri kilpailevan orkesterin sivustoja tiettyjen ominaisuuksien suhteen sekä poimimaan niistä hyvät ja huonot puolet esiin.
Teoriaa ja analyysejä avuksi käyttäen tehdään suunnitelma Pasi kivimäki & Savotta orkesterin sivujen uudistamista varten.
Teorian perusteella kaikkein tärkeintä kotisivujen suunnittelussa on käytettävyys. Käytettävyys syntyy toimivista elementeistä, joita sivustoille laitetaan.
Analyysien perusteella loppukäyttäjät kaipaavat Pasi Kivimäki & Savotta orkesterin sivuille uutta raikkaampaa ilmettä, pieniä sisällöllisiä muutoksia kuten musiikkinäytteitä, keikkakalenterin ja linkitykset sosiaalisiin medioihin. Orkestereiden sivuilla kävijät ovat valmiiksi valikoituneita musiikkityylin suhteen, joten sivuston ei tarvitse miellyttää kaikkia. Omassa kilpailijaympäristössään sivuston
täytyy kuitenkin olla vetovoimainen ja kilpailukykyinen.
Käytössä olevien kotisivujen toimivuus tulisi tarkastaa tietyin väliajoin ja sivuista
saatava palaute käsitellä. On tärkeää, että esimerkiksi kaikki linkit toimivat. Näin
käytettävyys säilyy ja kotisivujen markkinoillinen tarkoitus täyttyy mahdollisimman hyvin.
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This thesis was commissioned by the Pasi Kivimäki & Savotta orchestra, and
deals with making the content and design of their website into an effective tool
of marketing communication. This study does not deal with creating web pages
from the technical point of view but focuses on design of content and visual appearance.
The purpose of this thesis was to study the means that make a website an effective marketing communication tool. An attempt has been made to identify the
essential elements that should be on the orchestra’s website in order to make
the marketing communication effective and the site user-friendly.
The research tool used was a survey of end-users, where the target was to
find out how user-friendly the current webpages are, and what development is
needed. For comparison purposes, a parallel survey was carried out on the
members of the orchestra to determine how they see the usability of the current
pages and what kind of development needs they see. The members were
asked to compare three competing websites according to certain features and
pick out the pros and contras of each of these sites. Using the theory and analysis of the survey material, a plan was created for a renewed version of Pasi
Kivimäki & Savotta orchestra’s website.
Based on the theoretical part the most important thing in designing webpages is
the usability. Usability is a combination of those elements that are put to the
website. On the basis of the analysis of the survey material, the end-users want
a fresh new look for Pasi Kivimäki & Savotta’s web pages, small changes in
content like music samples, gig calendar and links to social media. The visitors
to the orchestra’s website are selective regarding their taste in music so there is
no need to appeal to everybody. However, within their own competitor environment, Pasi Kivimäki & Savotta’s website must be attractive and competitive.
The effectiveness of the existing website should be tested on a regular basis
and the feedback received should be analyzed. It is important that, for example,
all the links work. In this way, the usability will be maintained and the marketing
purpose of the web pages will be fulfilled in the best possible way.

Keywords: marketing communication, network marketing, the marketing of culture, website, usability
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1

Johdanto

Hyvät kotisivut ovat jokaisen yrityksen tavoitteena verkkoviestinnän
osalta. Hyvä internet-sivusto on johdonmukainen ja helppokäyttöinen. Nämä ominaisuudet vaikuttavat paljon käyttäjän ensivaikutelmaan. Sivuston tulee toimia luotettavasti ja nopeasti yleisimmillä
www-selaimilla ja myös hitaammilla yhteyksillä. Nykypäivänä myös
mobiilikäytettävyyden tärkeys on saanut tärkeä osan. Näyttävä sivusto ilman kiinnostavaa ja ajankohtaista sisältöä ei tarjoa
käyttäjälle mitään lisäarvoa, mutta hyvin jäsennelty ja ajantasainen
sisältö houkuttelee käyttäjän aina uudestaan sivustolle. Verkkoviestintä on helpoimpia tapoja tuoda asiat eri kohderyhmien tietoisuuteen. Hyvin suunniteltu sivusto antaa sen haltijasta heti hyvän ja
ammattitaitoisen kuvan. Internet-sivuston ulkoasu on kuitenkin aina
luotava käytettävyyden ehdoilla. Hyvä sivusto tarjoaa käyttäjälleen
jotain sellaista, mitä hän ei muuten saisi yhtä helposti ja vaivattomasti. Hyvät kotisivut tukevat yrityksen toimintaa monin eri tavoin.
(Insoniq 2010)
Pienet, levytyssopimuksia vailla olevat yhtyeet kamppailevat usein
itsensä esille saamisesta. Suuret, huomiota herättävät mainoskampanjat vaativat paljon rahaa, eikä omavaraisilla yhtyeillä ole tähän
varaa. Musiikkimarkkinat alana on myös erilainen kuin muut yritysalat. Se on suuri ja yhtyeitä, orkestereita ja bändejä on paljon. Julkisuuden saaminen on erittäin hankalaa ja vaatii oikeita kontakteja ja
usein menestymistä kilpailuissa tai muuta julkisuutta päästäkseen
vauhtiin. Tämän työn tarkoituksena on tutkia markkinoinnin mahdollisuuksia verkkosivujen kautta ja kohteena toimii Pasi Kivimäki &
Savotta orkesterin kotisivut, joita pyritään kehittämään myyvimmiksi
ja käyttäjäystävällisemmiksi.
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Tämä työ on toteutettu käytännössä ilman budjettia käyttäen ilmaisia tutkimusvälineitä. Tutkimusmentelminä on käytetty haastattelua
ja kyselytutkimusta.
1.1

Pasi Kivimäki & Savotta orkesterin esittely

Pirkanmaalainen 5-henkinen orkesteri on toiminut vaihtelevalla kokoonpanolla vuodesta 2003 lähtien. Solisti on alkuperäinen jäsen ja
tunnettu muutamista laulukilpailuista, kuten tangomarkkinoiden laulukilpailun semifinalisti vuodelta 2005 ja 2006 ja iskelmäprinssi palkinnon voittaja vuodelta 2002. Orkesteri soittaa monipuolista cover
musiikkia eli omia kappaleita heillä ei ole. Pääasiallisesti Savotta
esiintyy häissä ja yksityistilaisuuksissa, mutta myös muutamia lavaesiintymisiä heillä on ollut. Orkesteri on julkaissut kaksi omakustanteista levyä, joista viimeisintä on edelleen saatavilla. Orkesterin
toiminta on harrastuspohjaista ja jäsenet tekevät sitä sivutoimisesti.
Keikkojen määrä vuodessa on noin 20.
Orkesterin jäsenet tällä hetkellä ovat:
Laulu

-

Pasi Kivimäki

Basso

-

Jari Eerola

Koskettimet -

Timo Toivonen

Kitara

-

Tapani Mäenpää

Rummut

-

Ville alanko

(Savotta, 2010)
Jatkossa tässä työssä Pasi Kivimäki & Savotta orkesterista käytetään lyhennetysti nimeä Savotta.
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1.1.1 Toimintatapa

Asiakkaita lähestyttäessä käytetään niin sanottua one to one –
markkinointia, jossa markkinointiviesti saadaan juuri oikean ihmisen
ulottuville. Tärkeä osa markkinoinnissa on henkilökohtainen myyntityö, mikä tarkoittaa yhtyeen jäsenten itsetoteuttamaa myyntityötä
tai levyn promoamista keikkamyyjille, ohjelmatoimistoille tai ravintolan pitäjille sekä viraalimarkkinointia. Kontakti asiakkaaseen otetaan
tai saadaan sähköpostin tai puhelimen välityksellä. Asiakkaan
kanssa keskustellaan yleensä ensin esiintymisen ajankohdasta,
paikasta ja mahdollisista erityistarpeista ja tämän jälkeen tehdään
tarjous. Kun tarjous on hyväksytty, orkesteri toimittaa asiakkaalle
esiintymissopimuksen allekirjoitettavaksi, joka vahvistaa sopimuksen ja siinä sovitut ehdot. Laskutus tapahtuu esityksen jälkeen sopimuksessa mainittuun eräpäivään mennessä.

1.1.2 Budjetti

Kaikki Savotta orkesterin toiminta rahoitetaan yhtyeen jäsenten
omilla rahoilla. Käytetty musiikkikalusto on jäsenten omaa ja sen
käytöstä keikkakäytössä jokainen lainaaja saa pienen osuuden
keikkakorvauksesta. Muita kuluja on teostokulut, esiintymisasut ja
matkakulut. Markkinoinnissa käytetään verkkoyhteisöjä, joita ovat
kotisivut ja facebook yhteisö. Kotisivupalvelimesta menee pienehkö
vuosikulu. Ainoat enemmän rahaa vaatineet markkinointikeinot ovat
olleet bändijuliste ja poster-kortit sekä omaksutannelevyt, joiden
myynillä on suurin piirtein saatu katettua kulut.
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1.1.3 Imago

Pasi Kivimäki & Savotta orkesterilla ei pienen toimintamuotonsa
vuoksi ole vakiintunutta imagoa kohderyhmän keskuudessa. Imagon luominen on kuitenkin yksi heidän tavoitteestaan markkinointiviestinnän kehittämisen ohella, mutta rajataan tämän opinnäytetyön ulkopuolelle.

1.2

Sivujen nykytilanne

Orkesterin sivusto löytyy tällä hetkellä osoitteesta www.savotta.info.
Sivut on tehty ja ylläpidetään Zoner webhotelli palvelun kautta eli
varsinaista html-koodaamista niiden ylläpito ei vaadi. Sivuston rakenne on perinteinen palstoitettu, jossa oikealla on uutispalsta,
keskellä tietoa orkesterista ja ylhäällä kuvan alla linkit alasivuille.
Sivuston taustaväri on harmaa ja sinisävyinen yläbanneri, jossa on
orkesterin nimi ja kuvia säilyy jokaisella alasivulla. Tekstin tehosteina on käytetty sinistä ja violettia väriä. Muuta yhtenäistä eri alasivuilla ei ole. Sivuston vieraskirja on toteutettu Freebok- palvelun
kautta. Liitteistä 1-8 löytyy kuva jokaisesta Savotta orkesterin sivusta tämän työn aloitushetkellä.
Jatkossakin on tarkoitus käyttää Zonerin tarjoamaa palvelua sivustojen ylläpidossa. Päätöstä tukee se, että palvelu on ollut toimiva
tähänkin asti ja toimeksiantaja on ollut siihen tyytyväinen. Jatkossa
sivujen päivitysvastuu tulee olemaan toimeksiantajalla ja hän on jo
tottunut käyttämään kyseistä palvelua eikä ole innokas opettelemaan uutta.
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1.3

Kehitystarve

Sivustoa päivittää tällä hetkellä orkesterin solisti ja keulahahmo Pasi Kivimäki ja hänellä on jo vuoden verran ollut tavoitteena uudistaa
ja ajankohtaistaa kotisivut, mutta aika ja tietotekniset taidot eivät ole
riittäneet siihen. Hän on myös kaivannut lähempää syventymistä
siihen, miten sivut tulisi toteuttaa, jotta niitä voitaisiin paremmin
hyödyntää orkesterin markkinoinnissa ja myynnissä ja ne palvelisivat parhaiten asiakkaita.
Nettisivut ovat Pasi Kivimäki & Savotta orkesterin ainoa markkinointikeino facebook sivuston ja viraalimarkkinoinnin ohella. Kaksi kertaa orkesteri on ollut esillä ja esiintymässä Tampereen häämessuilla. Orkesterin tavoite on saavuttaa laajempi kuulijakunta ja kasvattaa tilausta ja tahtotila on hyödyntää tähän verkkosivustoa. Olemassa olevien nettisivustojen käytettävyyttä loppuasiakkaille halutaan parantaa ja lisätä sisältöä. Liian suuriin muutoksiin ei kuitenkaan haluta lähteä yhtäkkiä, jotta sivustoa käyttämään tottuneet ihmiset eivät kokisi sitä negatiivisesti. Tehtävänäni ei siis ole keksiä
tai luoda uutta sisältöä, vaan tehdä yhtenäinen, ajanmukainen ja
toimiva malli, jolle varsinaiset päivittäjät pystyvät tuomaan sisältönsä ja päivitykset helposti.
Käytettävyysmielessä halutaan selvittää miten loppukäyttäjät näkevät orkesterin sivuston käytettävyyden tällä hetkellä ja mitkä ovat
suurimmat ongelmakohdat, joihin kaivataan uudistusta. Kilpailijavertailulla selvitetään, millaisia sivustoja alan kilpailijoilla on ja mitä hyvää ja varteenotettavaa niillä on.
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2

Kulttuurimarkkinointi

Sana kulttuuri tulee latinasta ja tarkoittaa alkumerkityksessään sivistystä, viljelyä ja maanviljelyä. Kulttuuri on kuitenkin laaja käsite.
Lyhyesti sanottuna sillä voidaan tarkoittaa kaikkia niitä asioita, joita
ihmiset ja kansat ovat oppineet tekemään ja kunnioittamaan, joihin
he ovat oppineet uskomaan ja joista he ovat oppineet nauttimaan
historian aikana. Kulttuuri jaetaan aineettomaan ja aineelliseen kulttuuriin. Aineetonta kulttuuria ovat esimerkiksi asenteet, arvot, aikakäsitys, valtarakenteet sekä saavutukset tieteessä ja taiteessa.
Aineellista kulttuuria ovat sen näkyvät osat, kuten tekniset saavutukset, symbolit, rituaalit jne. (Otavan tietosanakirja 2002)
Kulttuuri voidaan jakaa myös korkeakulttuuriin ja massakulttuuriin,
vaikkakin niiden raja on nykyään hämärtymässä ja nykykulttuurin
suunnnaksi on muodostumassa viihteellisyyden yleistyminen (Lehtonen 1999, 11) Seuraavissa kappaleissa tarkastelen kulttuuriteollisuuden käsitettä ja kulttuurin toimialoja, niiden rakennetta ja toimijoita, kulttuurin kaupallisuutta sekä sen markkinointia.

2.1

Kulttuuriteollisuuden käsite

Kulttuuriteollisuudella tarkoitetaan useimmiten taidepohjaista ja yksilöllisesti luotujen tuotteiden monentamista mekaanisesti tai elektronisen toiston ja siirron avulla (esim. Kustannus, elokuva, ääniteollisuus, televisio-ohjelmat). Tämä kulttuuriteollisuus on joko kokonaan tai osittain kaupallista.
Vasta 1980-luvulla kulttuuriteollisuus –käsitteeseen sisällytettiin
myös esittävän taiteen tuotanto ja kulttuuritapahtumat (Uusitalo
1999, 131). Suomalaiseen keskusteluun käännöslainana tullut
käsite kulttuuriteollisuus (engl. Cultural industry) on ollut hieman
ongelmallinen. Alkukielessä termi industry tarkoittaa laajemmin toi-
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mialaa. Se ei siis vastaa tarkasti suomen kielen teollisuus –sanan
merkityksiä. (Tuohinen & Mäkeläinen 2002, 9) Usein puhutaankin
mieluummin kulttuuri toimialoista kuin kulttuuriteollisuudesta. Kulttuuriteollisuuden käsite on kuitenkin sikäli hedelmällinen, että se
yhdistää kaksi perinteisesti toisilleen vieraana pidettyä aluetta: taiteellisen luovuuden ja taloudellisen tuotannon (Opetusministeriö
1999).
Kulttuuriteollisuus

merkitsee

toimintoja,

jotka

käsittelevät

enimmäkseen symbolisia tuotteita – tuotteita, joiden keskeinen taloudellinen arvo perustuu niiden kulttuuriarvoon. (O´Connor 2003,
22) Symbolien ja sosiaalisten merkitysten vaihdantana kulttuuriteollisuus ei ole uutta, vaan päinvastoin ihmisyhteisöjen ikivanha toimintakonsepti. Pitkällä aikavälillä painopiste on siirtymässä yhä
enemmän tavaratuotannosta symbolituotantoon. (Opetusministeriö
1999.)

2.2

Kulttuuri ja kaupallisuus

Kulttuurien piirissä vallitsee usein erittäin ristiriitainen suhde taloustieteisiin. Toisaalta kulttuurin tuottajat ovat riippuvaisia taloudesta
rahoitusmielessä, mutta samalla halutaan kulttuurikentän sisäisissä
kamppailuissa usein korostaa kulttuurin riippumattomuutta ja ottaa
etäisyyttä kaikkeen mikä voitaisiin tulkita kaupallisuudeksi (Uusitalo
1999, 131.)
Kuitenkin myös kulttuurisektorilla on omistauduttava liiketoiminnalle.
Kulttuuriyritysten ja freelancereiden ongelmana on usein uudistumis- ja muuttumiskykyä tukevan kulttuuriosaaamisen hallinta ja sen
liittäminen liiketoiminnallisiin taitoihin. (O´Commor 2003, 23) Esimerkiksi taloushallinto, rahoitusjärjestelyt, hinnoittelu, markkinointi
ja sopimusten laatiminen ovat kulttuurin tekijöille usein vieraita osa-
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alueita, jotka aiheuttavat pelkoja yritystoimintaa kohtaan ja toisaalta
luovat hallitsemattomina yritystoiminnalle riskejä. (Karvinen)
Savotta orkesterin toiminnassa yritystoiminnnalliset piirteet eivät ole
kovin vahvasti esillä, koska toiminta on harrastuspohjaista eikä perustu toiminimen käyttöön.

2.3

Musiikkiteollisuus

Musiikkiteollisuudessa yhdistyvät kulttuuri, talous ja teknologia monin tavoin. Laajasti ottaen musiikkiteollisuudella tarkoitetaan kaikkia
niitä vaiheita, jotka on käytävä läpi musiikin siirtymiseksi musiikin
tekijöiltä sen kuuntelijoille. Näissä vaiheissa toimii monenlaisia ammattilaisia. (Työministeriö, 2002, s25)
Kaiken keskus on tietysti itse musiikkiteos. Viime kädessä koko
musiikkiteollisuus on riippuvainen musiikin tekijöiden luovan työn tuloksista. Säveltäjä luo musiikkiteoksen, jota sanoittajat, sovittajat ja
esittävät muusikot kehittävät lisäten siihen oman luovan panoksensa. Etenkin kevyen musiikin puolella saattavat musiikin tekijät myös
itse esittää kappaleensa. Siksi onkin vaikeata arvioida, kuinka paljon Suomessa on musiikin tekijöitä ja esittäjiä. Ja myös siksi, että
monen varsinainen leipätyö on toisaalla. Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry:llä on noin 11000 tekijäasiakasta vuonna 2002.
Gramexin kotimaisten levyttäneiden taiteilijoiden rekisterissä oli
vuonna 2001 yli 24000 muusikkoa ja laulajaa, joista yli 15000 sai
myös esityskorvauksia. (Työministeriö, 2002, s 26)
Kevyt musiikki on hyvin laaja käsite ja sen alle kuuluu selviä itsenäisiä alaluokituksia kuten jazz-, pop-, rock-, iskelmä- tai nykykansanmusiikki eli ns. Maailmanmusiikki. Tämä koskee niin muusikkoja kuin solisteja. Ammattimuusikot joutuvat usein sukkuloimaan eri musiikinlajien välillä, mikä ei kaikille ole asenteellisesti
helppoa. Laulajan uskottavuus sen sijaan edellyttää yleensä profi-
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loitumista tiettyyn tyyliin. Laulajalla voi olla oma taustabändi tai hän
voi toimia vierailevan artistina vakiintuneissa bändeissä. Varsinaisten esiintymiskeikkojen lisäksi kevyen musiikin esittäjät tekevät vastaavia muita töitä kuin klassisen musiikin esittäjät. Monilla keikkatyötä tekevillä solisteilla ja muusikoilla on jopa kokonaan toinen
ammatti varsinaisena leipäpuunaan. (Työministeriö, 2002, s27)
Musiikin esittäjiltä edellytetään musikaalisuutta ja intohimoista suhdetta musiikkiin. Työ vaatii myös monenlaisia sosiaalisia taitoja. Eirivimuusikoilta edellytetään esiintymiskykyä, tiettyjä näyttelijäntaitoja, rohkeutta ja itseluottamusta, orkestereiden ja yhtyeiden johtajilta
myös psykologista silmää ja kykyä hengen luomiseen. Kaikkien työ
vaatii sopeutumis- ja yhteistyövalmiuksia, kykyä eläytyä tunnelmaan ja luoda hyvä kontakti yleisöön.
Erityisesti kevyen musiikin puolella muusikon, bändin tai solistin
ammattilaiseksi pääseminen edellyttää tiettyä määrää menestystä
ja julkisuutta. Uran luominen vaatii yleensä kärsivällisyyttä – paljon
työntäyteisiä, mutta julkisuudessa “hiljaisia vuosia”. Menestystä
seuraavaa julkisuutta tulee myös kyetä hallitsemaan.
Musiikin esittäjien työajat ovat usein epäsäännöllisiä ja elämä liikkuvaa. Erityisesti perheellisille ja ikääntyville tämä voi käydä ajan
mittaan raskaaksi. Työn palkitsevuus on itse musiikin ohella siinä,
että saa olla mukana tuottamassa ihmisille syviä elämyksiä ja voi
toimia heidän tunteidensa tulkkina. (Työministeriö, 2002, s27)

2.3.1 Alan markkinanäkymät

Musiikkiteollisuuden menestykseen vaikuttavat osittain samat yleiset kokonaistalouden kausivaihtelut kuin muihinkin toimialoihin.
Maksavasta yleisöstä riippuvaiset viihde- ja kulttuuriala ovat herkkiä
laskusuhdanteille. Paljolti menestyksessä on kuitenkin kyse siitä,
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miten alalla toimiva osaa hahmottaa markkinoiden mahdollisuudet
ja käyttää niitä hyväkseen. (Työministeriö, 2002, s31)
Yleinen näkemys on, että suomalaisessa musiikkibisneksessä ei
kannata satsata liikaa ns. Massamarkkinoihin. Kansainväliset viihdejätit tekevät siinä kuitenkin kaiken paljon paremmin. Yhtenä
mahdollisena menestyksen strategiana on pidetty panostamista ns.
Niche- tuotantoihin. Tämä tarkoittaa tietyllä tyylillä ja tietylle kohderyhmälle suunniteltua sisältöä, jonka kansalliset markkinat ovat liian
pienet taloudellisen kannattavuuden takaamiseksi, mutta jolle löytyy
vastaavanlaisia kiinnostuneita kohderyhmiä muista maista – kansainvälisillä markkinoilla.
Musiikkiteollisuudessa tällaisia niche-tuotteita ovat tyyppillisesti tietynlaiseen musiikkigenreen liittyvät. Esimerkiksi ns. Maailmanmusiikin, teknomusiikin ja heavy-musiikin eri tyylien menestyksellistä
markkinoinnista on jo ollut esimerkkejä. Erityisesti verkkojen kautta
tapahtuva markkinointi ja yhteisöjen luominen on ollut tässä
keskeistä.

2.3.2 Osaamisvaatimusten kehitys

Suomalaisten musiikkialan ammattilaisten osaamisen keskeisenä
vahvuutena pidetään sitä, että meillä on korkeatasoinen klassisen
musiikin koulutus ja kulttuuri. Koulutuksen ja julkisen rahoituksen
painottuminen vahvasti klassiseen musiikkiin nähdään kuitenkin
musiikkiteollisuuden kannalta heikkoutena. Perinteisen klassisen
osuus koulutuksesta on meillä noin 70% (2002).
Musiikkiyrittäjyyden kannalta suomalaisten vahvuutena on pidetty
sitä, että yrittäjyys alkaa yleensä omasta musiikkiharrastuksesta ja
–koulutuksesta. Itse ala ja siellä toimivat henkilöt ovat siksi paljolti
ennestään tuttuja. Henkilökohtaiset suhteet ovatkin tällä alalla
erittäin tärkeitä. Harrastuslähtöisyyden kääntöpuoli on se, että yri-
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tykset ovat yleensä pieniä ja yrittäjällä on liian vähän liiketaloudellista osaamista. Myös kansainvälistä kokemusta ja ulkomaisia kontakteja on liian vähän. (Työministeriö, 2002, s 33)

2.3.3 Kulttuurin mainonta

Mainonta on markkinointia, jota voidaan ja kannattaa tehdä hyvin
monessa eri yhteydessä. Mainonnalle yhteistä on, että se on
pääsääntöisesti aina maksullista kuten mainostilan ostaminen lehdestä, tapahtumakalenterista, julkisessa tilassa olevasta mainostaulusta tai muusta mediasta. Mainostila on usein kallista.
Kulttuurin ja erityisesti musiikkiteollisuuden mainontaa suunniteltaessa on syytä harkita tarkkaan markkinointibudjetti sekä ne kohderyhmät, joita halutaan tavoittaa. Usein pienillä orkestereilla, jotka
toimivat omakustanteisesti ei ole varaa ostaa mainostilaa. Ihmisten
tavoittaminen ei olekaan nykyisin suurin haaste vaan se, että saadaan oma kulttuuriteos kohderyhmän mieliin niin, että se ei heti unohdu. Markkinoinnin valtti on siis kekseliäisyys, jotta kohderyhmän
mielenkiinto saadaan heräämään. Maksettuja mainoksia käytettäessä tämä on ensi arvoisen tärkeää, jotta mainoksiin sijoitetuista rahoista saadaan mahdollisimman suuri hyöty irti.
Parantaisen (2005, 77) mukaan markkinoinnin tarkoituksena on
lisätä myyntiä ja mieluiten kasvattaa tulosta. Hänen mukaansa tunnettavuus on huono tavoite, koske se ei myy mitään. Savotta orkesterin tapauksessa tilanne on kuitenkin toinen. Savotan tavoitteena
on saada yhtyeelle lisää kuuntelijoita ja faneja. Tarkoituksena ei ole
pelkästään myydä levyjä vaan kasvattaa Savotan tunnettuutta
yleisön joukossa, minkä kautta tietysti pyritään saamaan lisää keikkatilauksia. Pienemmille yhtyeille jo nimen mieleen jääminen on
hyvä asia, sillä se voi tulevaisuudessa tuoda faneja ja keikkatilauksia. Ihmiset tilaavat bändin yksityistilaisuuteen tai tulevat keikalle
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helpommin, jos he ovat kuulleet yhtyeen nimen joskus ennenkin.
Tässä suhteessa internetin kehitys on luonut markkinoille aivan uudet ulottuvuudet ja uusien mahdollisuuksien kehitys jatkuu koko
ajan.
Ville Vedenpää toteaa Ylen kulttuuriuutisissa (2011) että markkinoinnin hyödyntäminen on vakiintunut taide- ja kulttuurisektorilla
eikä sitä enää vierasteta. Suurin mainostaja on konserttijärjestäjät.
Vedenpää on myös huomannut, että kulttuurin mainonta siirtyy entistä enemmän internettiin. Esimerkiksi suuret teatterit saattavat
mainostaa verkossa jo enemmän kuin sanomalehdissä.
Nykymaailmassa on valtava määrä ilmaisia tai hyvin edullisia markkinointikanavia internetin sisällä, joiden hyödyntämisessä vain mielikuvitus on rajana. Yksi ilmainen kanava on kotisivut, kunhan ne
saadaan linkitettyä riittävän laajalle. On otettava huomioon, että kotisivuilla tehtävä markkinointi on lähinnä olemassa oleville asiakkaille markkinointia. Kotisivujen käyttö uusasiakkaiden hankintaan
edellyttää kotisivujen markkinointia.
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3

Kotisivut markkinoinitikanavana

Tässä kappaleessa käsitellään yrityksen tai yhteisön kotisivujen
yleistä tehtävää, kotisivujen suunnittelua markkinointiviestinnän
kannalta, avataan verkkoviestinnän ja käytettävyyden käsitettä ja
esitellään kotisivuilla käytettäviä elementtejä.

3.1

Kotisivujen tehtävä

Www-sivujen olemassaolo ei ole enää mikään itseisarvo, vaan
käyttäjä odottaa saavansa sivuista jotain hyötyä itselleen. Suunnittelun lähtökohtana on siis käyttäjän tarve sekä määritelty kohderyhmä. Www-sivujen idean hahmottamiseen kannattaa käyttää aikaa, sillä hyvän palveluidean keksiminen takaa sivujen menestymisen. Www-sivujen suunnittelun apuvälineitä ovat synopsis, rakennesuunnitelma ja suunnitelma käyttöliittymästä. (Keränen, Lamberg, Penttinen 2003, s42)
Kotisivujen tehtävä on kertoa yrityksestä tai yhteisöstä ja auttaa
kohderyhmää löytämään sen tarjoama tuote tai palvelu. Kotisivut
toimivat niin sanotusti linkkinä asiakkaan ja yrityksen välillä. Markkinointikanavana yrityksen kotisivut ovat palvelun tarjoajan aktiivinen kädenojennus kuluttajalle. Yritys pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan
kuluttajan asenteisiin ja saamaan hänet vakuuttuneeksi tuotteidensa ylivertaisuudesta muihin kilpaileviin tuotteisiin nähden. Myös kuluttaja on aktiivinen. Hän etsii tietoa tuotteesta tai yrityksestä internetin välityksellä ja pyrkii saamaan selvyyden niistä mahdollisuuksista, joita markkinoilla on. (Paavilainen 1999, 28)
Kotisivut ovat kuin eteisaula, jonka kautta käyttäjät ohjautuvat seuraaviin huoneisiin. Kunnollinen ja selkeä ohjeistus on kotisivujen
oleellinen perusasia. Tärkeää on myös priorisoida käyttäjälle
tärkeät ja vähemmän tärkeät suunnat sivuilla joko järjestämällä ne
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tiettyyn järjestykseen tai eriyttämällä ne muista esimerkiksi kursivoinnilla. Kotisivuja voidaan pitää myös ikäänkuin vastaanottotiskinä, jossa kävijä toivotetaan tervetulleeksi ja ohjeistetaan seuraavaan paikkaan. Nielsen & Tahir käyttävät lukuisia metaforia kuvatessaan kotisivujen tarkoitusta ja peilaten näitä näin reaalimaailmaan. Kuitenkaan mikään näistä metaforista ei yksinään vastaa kotisivujen todellista tehtävää ja olemusta vaan se on monen tekijän
yhdistelmä. Yleisin ongelma verkkosivuilla on, että ne lähtevät liiaksi keskittymään johonkin suuntaan unohtaen liiaksi toisen. (Nielsen&Tahir 2002, 2-3)

3.2

Kotisivujen elementtejä

Navigointi

Käyttäjä tulee sivustolle ylensä etsien jotain tiettyä tietoa. Avattuaan
sivuston hän yrittää hahmottaa sen rakennetta päätelläkseen mistä
etsimänsä tieto löytyy. Jos sivuston rakenne on vaikea hahmottaa
ja tietoa ei löydy, käyttäjä tuskin tulee uudestaan. (Krug 2006, 5156.)
Yleisin navigointiväline on navigointivalikko. Yleensä kaikilta kotisivuilta löytyy navigointivalikko ellei kyseessä ole todella pienet sivut.
Sivustolla liikutaan linkkien välkityksellä. Navigointivalikot ovat linkkejä sivustojen sisältöön. Sivustolla voi olla yksi tai useampi valikko,
joista yksi on päävalikko ja toinen esimerkiksi alanavigointivalikko,
jonka valikot vaihtuvat sen mukaan minkä päävalikon valitsee.
Yleisesti käytetty sivun rakenne on kolmiosainen, mikä helpottaa
käyttäjän käyttöliittymän ymmärtämistä. Kolmeen osaan jaetulla sivulla navigointi on sijoitettu sivun vasemmassa reunassa sijaitsevaan pystypalkkiin. Muita navigointivalikon paikkoja ovat sivun
yläreunassa vaakasuoraan niin sanotun mainoslaatikon alapuolella
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tai harvemmin käytettynä sivun oikeassa reunassa tai alareunassa.
Länsimaisissa kulttuureissa käyttäjä kiinnittää huomionsa ensin sivun vasempaan yläreunaan, joten valikon sijoittaminen vasemmalle
tai ylös on selkeintä. Savotta orkesterin sivuilla navigointi on toteutettu yläreunaan bändikuvien alle vaakaan. (Veen 2002, 48,50;
Paavilainen 1999, 33-34; Korpela 2007, 61-62.)
Käyttäjän on kotisivun etusivua tarkastellessa ensisilmäyksellä vaikea arvioida, kuinka suuresta sivustosta on kyse. Hän ei välttämättä
koskaan käytä kuin osaa sivustosta. Näin ollen häneltä voi jäädä jotain kiinnostavaa lukematta. Käyttäjä ei aina saavu ensimmäiseksi
sivuston etusivulle, vaan suoraan jollekin alasivustolle esimerkiksi
hakukoneiden, kirjanmerkkien tai muiden sivustojen linkkien kautta.
Navigointi sivustolla voi tapahtua esimerkiksi välilehtien, kuvakkeiden tai vetovalikoiden kautta. Kotisivuille palaaminen pitäisi aina
tehdä helpoksi niin, että edellinen-painike napsautuksien määrä olisi mahdollisimman vähäinen. Tästä syystä on hyvin tärkeää, että
kotisivuilla on näkyvissä etusivu-linkki käyttäjän ollessa missä kohtaa sivustoa tahansa. Etusivulta voi aina aloittaa suunnistamisen
alusta. Heti kun käyttäjä on paikallistanut sijaintinsa sivustolla, hän
pyrkii selvittämään mitä muuta sivusto tarjoaa. Tätä varten käyttäjät
yleensä silmäilevät sivun tarjoamia navigointivaihtoehtoja. (Veen
2002, 48,50; Korpela 2007, 61-62)
Muita navigointikeinoja ovat hakutoiminnot ja sivukartta. Hakutoiminto sisältää tyyppillisesti yhden vapaatekstikentän, johon käyttäjä
voi kirjoittaa hakusanana etsittävän tiedon kuvauksen. Hakusanakenttä kannattaa sijoittaa etusivulle helposti löydettävään kohtaan,
mutta se voi myös sijaita sivuston jokaisella sivulla. Sivukartta on
luettelomainen esitys sivuston sisällöstä aakkos- tai aihejärjestyksessä. Luettelossa on näkyvillä sivuston kaikki sivut joko aakkosittain, aiheittain tai sivukohtaisesti. Luettelon osat ovat linkkejä kyseisille sivuille. (Korpela 2007, 61-62.)
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Linkit
Linkkien avulla sivustolla pääsee liikkumaan alasivustoille tai siirtyä
täysin uudelle sivustolle. Linkin takaa voi aueta myös tiedosto. Linkit voivat olla sisällytettynä tekstin sekaan tai erillisenä listana.
Tärkeintä on, että linkki erottuu käyttäjälle ymmärrettävästi.
Tällä hetkellä yleisin käytetty linkin tunnusmerkki on sininen alleviivattu teksti. Tämän tyylin historia liittyy aivan HTML-kielen alkuajoille, jolloin sivun tekijä ei voinut vaikuttaa linkin tyyliin. Tästä yleisesti hyväksytystä käyttöliittymäkonventiosta voi poiketa, jos sivun
ulkoasu sitä vatii, mutta tärkeintä on että loppukäyttäjä erottaa linkin
muusta tekstistä esimerkiksi asettelun tai jonkin muun värin avulla.
Usein linkit vaihtavat väriä, kun siinä on käyty, näin käyttäjä pysyy
perillä mihin linkkeihin hän on jo tutustunut ja mitkä on vielä katsomatta.
Tavallisen tekstin lisäksi myös kuvat tai logot voivat toimia linkkeinä. Tällöin linkin voi tunnistaa vaikka siitä että hiiren osoitin
muuttuu käden kuvaksi. Tällöin myös linkin ulkoasu tai väri voi
muuttua tai linkin viereen aueta lyhyt tekstikuvaus, joka kertoo linkistä. Linkit pitäisi olla nimetty selkeästi ja lyhyesti, niin että käyttäjä
osaa arvioida mitä tietoa linkin takaa aukeaa.
Kehykset
Usein verkkosivut jakautuvat toiminnallisesti erillisiin osiin, joita kutusutaan kehyksiksi. Yleensä navigointivalikko on omassa kehyksessään ja sisältö omassaan. Kehysten käyttö koskee yleensä koko
sivustoa. Sivustosta ei välttämättä heti ulkoasusta huomaa, jos se
on jaettu kehyksiin, mutta huonosti toteutettuna kehykset voivat aiheuttaa ylimääräisiä vierityspalkkeja sivulle. Nykyään kehysten
käyttö on vähentynyt, koska samantapaiset vaikutukset saadaan
aikaan muilla tekniikoilla. Kehyksillä toteutetun sivun tulostaminen
voi olla hankalaa, koska tulostukseen voi tulla vain tietyn kehyksen
sisältö tai jopa tyhjä kehys. Kehysten käytön sivustolla voi varmis-
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taa vain avaamalla lähdekoodin eli niin kutsutun HTML-koodin.
(Korpela 2007,119-121)
Sisältö
Usein puhutaan sisällöntuotannosta ikäänkuin erityisenä tuotannon
alana. Voidaan ajatella, että hyvä web-sivu tarvitsee hyvän sisällön,
vaikka tosiasiassa asia menee toistepäin. Kunnon sisältö on jotain
itsessään tärkeää, joka ansaitsee tulla esitetyksi web-sivuilla.
Sisältöä voi olla runo, sarjakuva, essee, hinnasto, valokuvakokoelma, tiedote tai ohje. Erilaisten sisältöjen luominen vaatii erilaisia taitoja. (Korpela 2005, 9)
Web-sivuille kirjoitettaessa tulisi välttää monimutkaista kieltä. Kuvaruudulta lukeminen on usein silmäilyä, jossa pyritään nopeasti
hahmottamaan asiat. Web-sivuja luetaan myös sieltä täältä pieninä
pätkinä. Web-sivun kirjoituksessa on hyvä pyrkiä selkokieleen ja
keskittyä olennaisimpiin asioihin. (Korpela 2005, 174)
Verkkokirjoittaminen on erilaista kuin perinteinen paperiviestin tai
sähköpostin kirjoittaminen. Www-sisältöihin ei tutustuta etukäteen
samaan tapaan selaillen ja silmäillen kuin kirjaan. Verkossa aloitus
on erityisen tärkeää: se joko vetää lukijan sisään tai käännyttää
hänet heti pois. Verkkosivulla on siis tärkeää paljastaa heti etusivulla kenen sivustolle kävijä on tullut, kenelle sisältö on tarkoitettu ja
millaisista päävaihtoehdoista pääsee valitsemaan. Näihin asioihin
voi vaikuttaa hyvällä otsikoinnilla, organisaation luonnehdinnalla,
iskevällä aloituksella ja tuote- tai palvelukuvauksella (Alasilta
2000,171-172).
Tekstin luotettavuuteen ja ymmärtämiseen vaikuttaa oleellisesti oikeakielisyys. Tekstissä olevat kirjoitusvirheet vaikuttavat edelleen
tiedon laatuun ja käyttäjän luottamukseen tiedon oikeellisuudesta.
Kaikki tekstit tulisi lukea läpi huolimatta siitä, että käytössä on tietokoneen oikeinkirjoitustarkistus. (Nielsen 2000, 103)
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Kuvat ja multimedia
Useimmat

ihmiset

hahmottavat

ympäristönsä

ennen

muuta

näköaistin avulla. Webbisivuilla katsojan huomio kiinnittyy kuviin heti sivun linjojen ja värien jälkeen. Jos kuva on voimakas ja väritys
vaatimaton, voi kuva saada ensisijaisenkin huomion osakseen. Nettisivujen kuvilla voi olla erilaisia merkityksiä. Korpela & Linjama jaottelevat kuvat käyttötarkoituksen mukaan seuraavasti: Korvaamaton,
sanallista esitystä tukeva, katseenvangitsija, tekstin tylsyyden
katkaisija, koriste, merkki, tunnuskuva, kiinnekohta ja vireen ja tunnelman luoja. Samalla kuvalla voi olla useampi käyttötarkoitus. Paras tapa sijoittaa kuvia verkkosivuille on ensin kirjoittaa teksti ja sitten lisätä siihen kuvitus. Kuvien käyttöä verkkosivuilla kannattaa
harkita tarkasti; liian suuri kuvamäärä turruttaa ja tekee sivuston
sekavaksi, mutta joskus kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa.
Korpelan & Linjaman (2005, 208) mukaan “Mitä enemmän sivulla
on sisällöllisesti olennaista kuvitusta, sitä vähemmän sivulle kannattaa laittaa pelkästään koristeellista tai viihdyttävää kuvitusta”.
Kuvat voivat olla verkkosivuilla sivun osana esimerkiksi tekstin vieressä tai tietokoneen tuottaman animaationa. Kuva voi olla taustakuvana tai koko sivu voi olla pelkästään yksi kuva. Usein kuvat voidaan kopioida verkkosivuilta omalle kovalevylle, mutta joskus tämä
on estetty.
Multimedialla webissä käsitetään yleensä monen median kokonaisvaltaisena yhdistelmänä, jossa mikään media ei ole hallitsevassa
asemassa. Näitä medioita ovat muun muassa teksti, kuva, liikkuva
kuva ja ääni. Yleisimmin tarkoitetaan ääntä tai liikkuvaa kuvaa, mutta mukana saattaa olla vuorovaikutteisuutta, kuten sitä, että
käyttäjän toimenpiteet ohjaavat sitä, mitä esimerkiksi animaatiossa
seuraavaksi tapahtuu.
Multimedia vaatii tehokkaan tietokoneen ja nopean verkkoyhteyden.
Äänien kuunteluun tarvitaan jonkinlaiset kaiuttimet tai kuulokkeet.
Lisäksi kullekin medialle tarvitaan ohjelma, joka osaa esittää sen,
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jos selain ei siihen pysty. Koska tiedostomuotoja on olemassa paljon usein sivustolle laitetaan linkki sellaiselle sivustolle, josta voi
hakea sopivan ohjelman tai päivittää sen. Osa multimediasta voidaan kuitenkin upottaa sivun osaksi, toimimaan ikäänkuin selainikkunan sisällä omana pikku maailmanaan tai esimerkiksi soimaan
taustaäänenä. (Korpela 2007. 239; Korpela & Linjama 2005, 258265)
Multimedian käyttö webbisivuilla vaatii käyttäjältä suunnittelutaitoa.
Hallitsemattomasti lisätty multimedia, joka on pelkästään itsetarkoitus sivulla aiheuttaa helposti ärsytystä ja huvittaa vain yhden kerran. Usein sivuistoilla näkee multimedia kokeiluja erilaisilla tekniikoilla ja epäselväksi jää miksi multimedia on lisätty. Multimedia ei
siis saisi olla sivulla liian hallitseva ja sen käyttöä kannattaa harkita
tarkasti. (Korpela & linjama 2005, 259-260)
Lomakkeet
Lomakkeilla on helppo lisätä interaktiivisuutta kotisivuille. Verkkolomakkeet ovat verkkosivuilla olevia lomakkeita, jotka täytetään kuvaruudulla ja lähetetään verkon kautta esimerkiksi lähetyspainikkeen avulla. Verkkolomakkeita käytetään muun muassa
•

Tiedonhakuun, jossa käyttäjä antaa avainsanoja

•

Palautteen lähettämiseen

•

Ilmoittautumiseen erilaisiin tilaisuuksiin tai postituslistoille

•

Tuotteiden tilaamiseen

Lomake voi sisältää pakollisia täytettäviä kenttiä ja vapaita kenttiä.
Jos käyttäjä ei täytä kaikkia pakollisia kentia, voi ohjelma antaa siitä
ilmoituksen ja lomaketta ei pysty lähettämään ennenkuin kaikki tarvittavat tiedot siihen on täytetty. (Paavilainen 1999, 37,38)
Ongelmia verkkolomakkeiden kanssa voi tulla jos yrittää liikkua
seuraavaan kenttään painamalla enter-näppäintä, koska tämä voi
aiheuttaa lomakkeen lähettämisen samantien. Jos verkkoyhteys on
hidas voi lähetys- painikkeen painamisen jälkeen vaikuttaa siltä,

25

että mitään ei tapahtunut ja käyttäjä painaa sitä uudelleen, jolloin
lomake lähetetään uudelleen ja toiminto hidastuu entisestään tai tilaus lähetetään uudelleen. Jos lomake sisältää linkin muualle kuten
ohjeeseen kannattaa se avata omaan ikkunaansa, jotta jo täytetyt
tiedot eivät häviä lomakkeelta navigoitaessa takaisin. Pitkien tekstien kirjoittaminen lomakkeen ruutuihin voi myös olla ongelmallista
sekä tulostamisen kannalta, että mahdollisten häiriöiden

vuoksi,

mikä aiheuttaa pitkän tekstin katoamisen. (Korpela 2007, 75-77)
Graafinen ilme
Grafiikan suunnittelu verkkosivustolle pitäisi olla viimeistelyvaihe.
Graafisen ilmeen tarkoitus on kiinnittää käyttäjän huomio sivun
tärkeimpiin osiin eikä heikentää käytettävyyttä. Kun grafiikkaa käytetään harkitusti sisällön havainnollistamiseen, sivuston käytettävyys paranee huomattavasti.
Graafisen suunnittelun haasteena on se, että käyttäjät näkevät sivun erilailla johtuen erilaisista selainohjelmista, näytöistä ja tietokoneista. Sivusto on suunniteltava niin, että vaikka se ajan myötä
kasvaa ja sisältöä lisätään ja poistetaan, säilyy yhtenäisyys. (Jussila & Leino 1999, 149)
Liiallinen grafiikan käyttö tekee sivuston visuaalisesta ilmeestä sekavan ja hukuttaa todellisen sisällön sekä lisää sivuston latausaikaa. Nielsen & tahirin (2002, 22-23) mukaan vesileimagrafiikkaa ja
turhia logoja tulisi välttää ja sivun kriittisiä kohtia ei tulisi animoida.
Kuvat ja kaaviot tulisi muokata mittoihin sopiviksi ja otsikoida jos
niiden merkitys ei selviä vieressä olevasta tekstistä. He myös suosittelevat käyttämään vain muutamia fonttityylejä ja tekstin muotoilutapoja. Tekstillä ja taustalla tulisi olla riittävä kontrasti ja vierityspalkkeja tulisi välttää. Liukuvalla asettelulla kotisivun koko saadaan
muuttumaan näytön tarkkuuden mukaan.
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3.3

Verkkomarkkinointi

Internetin käyttö on viimeisen kymmenen vuoden aikana kasvanut
globaalisti räjähdysmäisesti. Internetin penedraatio on suurin Yhdysvalloissa, jossa internetiä käyttää jo noin kolme neljästä. Euroopassa

internetiä

käyttää

noin

puolet

ihmisistä.

Australias-

sa/Oseaniassa noin 60%, Aasiassa noin viidesosa ja Afrikassa noin
6% kansasta (vuonna 2009). Samainen lähde kertoo Suomen internetin käyttäjämääräksi 4,35 miljoonaa henkilöä eli 83% kansasta.
Tilastokeskuksen mukaan internet-yhteys on neljässä viidestä suomalaisesta kotitaloudesta. (Karjaluoto, 2010:28)
Vaikka verkkomainonnan osuus koko mainosluokasta on eri Euroopan maissa vielä alle kymmenen prosentin luokkaa, on verkkomainonta olennainen osa nykypäivän markkinointiviestintää.
Ennen internetiä pidettiin teknologisena tiedonhaun työkaluna, nykyään se on enemmänkin sosiaalinen ja yhteisöllinen media, jossa
vuorovaikutteisuus on yksi tärkeimmistä tekijöistä. Internet toimii
nykyään niin informaatioverkkona, kaupallisena verkkona kuin osallistumisverkkonakin. (Salmenkivi, Nyman 2007, 29-30) Muutosten
virrassa myös markkinointi on saanut uusia mahdollisuuksia ja kanavia internetin myötä. Koko ajan kasvava internetverkosto ja suuret käyttäjämäärät ovat antaneet markkinoille aivan uusia ulottuvuuksia ja tämän myötä on syntynyt muun muassa viraalimarkkinointi.
Suuri vaikuttaja markkinoinnin muutoksessa on digitaalisuus ja vuorovaikutteisuus. Digitaalisuus on mahdollistanut tiedon helpon muokattavuuden, liikuteltavuuden sekä edullisen tallennettavuuden. Digitaalisia sisältöjä, kuten kuvia, videota ja ääntä, on helppo jakaa ja
muokata. Tiedot ja sisällöt myös leviävät erittäin nopeasti esimerkiksi erilaisissa sosiaalisissa yhteisöissä. Markkinoinnin muutokseen on vaikuttanut myös mediakentän pirstoutuminen. Perinteisistä markkinointikanavista, kuten lehdistä on siirrytty uusien me-
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diakanavien pariin. Näitä ovat esimerkiksi internet-lehdet sekä
verkkoyhteisöt. Internetin avulla markkinointi saavuttaa hetkessä
suuria määriä ihmisiä ja markkinointi tapahtuu reaaliaikaisesti.
Myös markkinoinnin kohdentaminen oikeille kohderyhmille on helpompaa. Mainokset voidaan asettaa sivustoille, joita tietyt kohderyhmät erityisesti käyttävät. Muutokseen on vaikuttanut myös kuluttajakäyttäytymisen muutos: kuluttajilla on yhä enemmän valtaa. Kuluttajat ovat usein mukana jo uusien tuotteiden kehitysvaiheessa.
Kuluttajia käytetään myös mukana tuotteiden markkinoinnissa,
heidän antaessaan omia arvioitaan tuotteista keskustelupalstoilla ja
verkkoyhteisöissä.
Salmenkiven ja Nymanin (2007:70) mukaan internetmainonnassa
on neljä tärkeää osa-aluetta:
-Näkyvyys omissa kanavissa
-Näkyvyys muissa olemassa olevissa kanavissa
-Kommunikaatio asiakkaiden kanssa
-Mainonta
Yleisesti ottaen verkkomainonnan hyvinä puolina voidaan pitää
hyvää kohdennettavuutta, vuorovaikutusta, näyttävyyttä, monipuolisuutta ja mitattavuutta. Verkkomainonnan huonoina puolina pidetään sen ärsyttävyyttä (rajoituksin), informaation nopeata vanhenemista sekä erottumisen vaikeutta. Verkkomainonnassa on syytä
muistaa, että verkkosivuilla olevien mainosten tuottoon eniten vaikuttava tekijä on itse verkkosivusto ja sen sisältö. (Karjaluoto,
2010:128)
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3.4

Käytettävyys

Yksinkertaisimmillaan käytettävyydellä tarkoitetaan sitä, kuinka hyvin ja tarkoituksenmukaisesti itse loppukäyttäjät osaavat käyttää tuotetta tai palvelua. Käyttäjän kokemusta voidaan tarkastella esimerkiksi tehokkuuden, miellyttävyyden ja hyödyllisyyden näkökulmista. (Taloustutkimus, 2007)
ISO, International Organization for Standarzation, standardeissa
käytettävyys on määritelty kahdellakin eri tavalla. ISO 9126
(ISO/IEC 2000) määrittelee ohjelmiston laatutekijät, josta yksi on
käytettävyys.

Käytettävyys

jaetaan

edelleen

alalaatutekijöihin

ymmärrettävyys (understandability), opittavuus (learnability), operoitavuus (operability) ja houkuttelevuus (attractivess).
Jacob Nielsen käytettävyysmalli sisältää seuraavat elementit:
Opittavuus: Kuinka helppoa on suorittaa tehtävät ensimmäistä kertaa?
Tehokkuus: Miten nopeasti halutut tehtävät on mahdollista suorittaa?
Muistettavuus: Kuinka helppoa on tietyn mittaisen tauon jälkeen
käyttää järjestelmää?
Virheet: Kuinka paljon virheitä käyttäjät tekevät, kuinka vakavia virheet ovat ja kuinka helppoa virheistä on toipua?
Miellyttävyys: Kuinka miellyttäväksi ulkoasu koetaan?

Tärkein ja ehkä Nielsenin määritelmän ohella eniten käytetty käytettävyyden määritelmä on kuitenkin annettu ISO 9241-11:ssa.
Standardi ISO 9241-11 (ISO/IEC 1998) määrittelee käytettävyyden:
”Mitta, miten hyvin määrätyt käyttäjät voivat käyttää tuotetta
määrätyssä käyttötilanteessa saavuttaakseen määritetyt tavoitteet
tuloksellisesti, tehokkaasti ja miellyttävästi.
Käytettävyyden suunnittelu lähtee siitä, että kenelle sivut on tarkoitettu ja suunnattu. Mikäli selkeää kohderyhmää ei voida hahmottaa,
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on syytä harkita niiden toimintakonsepti uudelleen. (Paavilainen
1999, 194)
Sinkkonen, Nuutila, Törmä (2009, 20) mukaan verkkopalvelun käytettävyys saavutetaan, kun kaikki tuotteen osatekijät on tehty huolella ja ne loksahtavat omalle paikalleen osaksi johdonmukaista kokonaisuutta, ja ne sopivat asianomaisen palvelun käyttäjälle ja siihen käyttöympäristöön ja tehtäviin, joihin tämä verkkopalvelu on
tarkoitettu.
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4

Tutkimustapa, -välineet ja toteutus

Tässä kappaleessa käsitellään Pasi Kivimäki & Savotta orkesterin
kotisivuille tehtyä käytettävyystutkimusta, siinä käytettyä välineitä ja
toteutustapaa. Teorian pohjalta oltiin tehty jo päätelmiä, että orkesterin sivustolla on kehittämisen kohteita ja näille hypoteeseille haluttiin vahvitusta tutkimuksilla.

4.1

Kyselytutkimus

Pasi Kivimäki & Savotta orkesterin sivuston käytettävyyttä ja markkinoivuutta

päätettiin

tutkia

loppukäyttäjille

suunnatulla

käy-

tettävyyskyselyllä eli survey-tutkimuksella sekä orkesterin jäsenille
annetulla

kilpailija-vertailu

tehtävällä.

Internet-pohjainen

käy-

tettävyyskysely sopii tällaisiin tilanteisiin, joissa halutaan tarkastella
valmista tai lähes valmista palvelua ja käytettävyyteen halutaan laajemman kohderyhmän näkemys. Valintaa puolsi myös se, että
kysely on edullinen ja helppo toistaa myöhemmin uudelleen ja verrata tuloksia alkuperäisiin. Ennen varsinaista kyselyä vastaajat pyydettiin tutustumaan tutkimuksen kohteena olevaan palveluun eli selailemaan Savotta orkesterin kotisivuja. Kyselylomake sisälsi strukturoitujen arviointiasteikko kysymysten lisäksi vapaatekstikenttä kysymyksiä, joita lähdettiin analysoimaan laadullisin menetelmin.

4.2

Zoner

Savotta orkesterin kotisivut on toteutettu Zoner palvelun webhotelli
sovelluksella. Sivujen päivitys tapahtuu internet-selaimen avulla
Zonerin hallintapaneelista. Kotisivupalveluun kuuluu muutamia perustoimintoja ja lisätoimintoja voi ostaa lisäpalveluina.
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Zoner-palvelu tarjoaa mahdollisuuden seurata kävijämääriä ja linkkejä, mitä kautta käyttäjä on sivuille päätynyt. Myös muita tilastoja
on mahdollista saada, kuten mitä käyttöjärjestelmää kävijät ovat
käyttäneet.
Zonerin tilastoista nähdään muun muassa kävimäärät kuukausittain. Tilastosta kuvassa 1. voidaan nähdä, että viimeisen vuoden
aikana kävimäärät ovat olleet korkeimmillaan keväällä ja syksyllä ja
alimmillaan joulukuussa. Tätä selittäisi se seikka, että orkesterin
keikat ovat suurimmaksi osaksi kesällä hääkeikkoja, joten asiakkaat
käyvät sivustolla joko tilattuaan orkesterin esiintymään tai nähtyään
sen keikalla.

Kuva 1. Savotan kotisivujen kävimääräjät kesäkuu 2010 -toukokuu
2011

4.3

Facebook

Facebook on sosiaalinen yhteisö, johon käyttäjät voivat luoda omia
profiilisivujaan. Facebookin tarkoituksena on yhdistää ihmisiä
ympäri maailmaa ja antaa heille mahdollisuus kommunikoida
keskenään tehokkaasti. Facebook-verkkoyhteisö on perustettu
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vuonna 2004 ja sitä ylläpitää Facebook-niminen yritys Palo Altossa,
Kaliforniassa. Yrityksen perusti Mark Zuckerberg, joka toimii nykyään yrityksen toimitusjohtajana. Työntekijöitä Facebookilla on yli
2000. Facebookin käyttäjämäärät ovat kasvaneet räjähdysmäisesti
alusta asti. Ensimmäisenä vuonna käyttäjiä kertyi noin miljoona, ja
seitsemässä vuodessa aktiivisia käyttäjiä on tullut 500 miljoonaa.
(Facebook 2010)
Facebookin toiminta perustuu siihen, että jokainen käyttäjä luo
verkkopalveluun

oman

profiilisivunsa.

Sivu

sisältää

tietoja

käyttäjästä ja hänen kiinnostuksen kohteistaan ja sivustolle rekisteröidytään yleensä omalla nimellä. Sivulle voi lisätä kuvia, muistiinpanoja, tapahtumia sekä paljon muuta informaatiota. Palvelu
sisältää myös erilaisia sovelluksia, esimerkiksi pelejä ja visailuja,
joita käyttäjät voivat käyttää ja lisätä sivuilleen. Facebookissa verkostoidutaan lähettämällä ystäväkutsuja muille palvelun käyttäjille.
Hyväksymällä ystäväkutsun käyttäjä antaa toiselle käyttäjälle oikeudet nähdä profiilinsa. Facebookin käyttäjäystävällisin ominaisuuksiin kuuluu käyttäjien mahdollisuus yksityisyytensä ylläpitoon.
Käyttäjät voivat rajata yksityisyyttään palvelussa haluamallaan tavalla. Käyttäjä voi rajata henkilökohtaisesti jokaiselle Facebookystävälleen näkyvät tiedot. Palvelu on ilmainen ja helppokäyttöinen,
ja sen avulla voi helposti jakaa kiinnostuksen kohteensa muiden
käyttäjien kanssa.
Facebookiin voi luoda myös ryhmiä sekä fanisivustoja. Fanisivut
ovat ulkonäöltään ja käytettävyydeltään hyvin samankaltaisia kuin
Facebookin normaalit profiilisivut. Fanisivulla on seinä, johon fanit
voivat kirjoittaa kommentteja. Fanisivuille määritellään ylläpitäjät,
jotka voivat päivittää sivun tietoja. Fanisivuille voi lisätä sisältöä kuten musiikkikappaleita, jolloin lisääjän on todistettava henkilöllisyytensä.
Savotta orkesterilla oli jo ennestään olemassa sivu Facebookissa,
johon käyttäjät olivat saaneet vapaasti liittyä faneiksi klikkaamalla
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tykkää painiketta. Tämän työn alkaessa faneja oli kaikkiaan 135.
Facebookin

fani-ryhmää

hyödynnettiin

kyselytutkimuksessa

lähettämällä heille pyyntö tutustua Savotta orkesterin kotisivuihin ja
vastata siellä kyselylomakeeseen.

4.4

Kysely loppukäyttäjille

Kysely toteutettiin 07.04.2011-16.04.2011 välisenä aikana internetpohjaisena lomakkeena, jonka linkki löytyi Savotan kotisivuilta.
Kysely kohdennettiin siis kaikille sivuilla kävijöille. Satunnaisten
kävijöiden lisäksi kyselyä mainostettiin Facebook-fani sivustolla.
Kyselyn mainostaminen oli tarpeen, koska muutoin sivustolla ei tiukan aikataulun puitteissa olisi käynyt riittävästi asiakkaita. Vastauksia saatiin 20 kappaletta. Kysely jakautui kolmeen eri osaalueeseen: taustatietoihin, Savotta orkesterin kotisivujen numeeriseen arviointiin sekä vapaaseen kommentointiin. Kyselylomake löytyy osoitteesta: http://www.surveymonkey.com/s/XM78PDZ sekä
liitteestä 9.

4.5

SurveyMonkey

Kyselytutkimuksen tekniseen toteutukseen käytettiin ilmaista SurveyMonkey palvelua, joka mahdollisti helppojen kyselylomakkeiden
teon, vastausten keräämisen ja analysoinnin nopeasti ja vaivattomasti.
SurveyMonkey on maailman johtava verkkopohjaisia kyselytutkimuksia tarjoava yritys. SurveyMonkeyn asiakkaita ovat niin yksityishenkilöt kuin oppilaitokset ja yrityksetkin ympäri maailmaa. SurveyMonkeyn kotipaikka on Kalifornian Menlo Parkissa ja sen perustaja on Ryan Finley, joka käynnisti toiminnan osa-aikaisen projekti-
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na omasta asunnostaan käsin vuonna 1999. Nykyään Ryan vastaa
tuotteiden designista ja tuotestrategiasta. (SurveyMonkey, 2010)

4.6

Haastattelu orkesterin jäsenille

Orkesterin jäseniä pyydettiin vertailemaan ja analysoimaan kolmea
kilpailevaa sivustoa tiettyjen ominaisuuksian suhteen. Näitä ominaisuuksia olivat
-Navigointi: Navigoinnin toteutus etusivulta, orkesterin ohjelmiston
löytyminen, etusivulle takaisin löytäminen, eksymisen mahdollisuus
-Linkit: linkkien erotettavuus yhdellä silmäyksellä, värin vaihtuminen
linkissä käynnin jälkeen, erityistehosteet
-Sisältö: tekstin asettelu ja luettavuus, informatiivisuus,
ymmärrettävyys ja tarvittavan tiedon löytyminen
- Kuvat ja multimedia: Kuvien määrä, laatu, esittävyys, miten kuvat
toimivat tekstin kanssa ja multimedian käyttö
-Graafinen ilme: sivuston yhtenäisyys ja tunnistettavuus
Lisäksi jäseniä pyydettiin kertomaan jokaiselta sivustolta hyviä ja
kehitettäviä asioita sekä kommentoimaan kuinka tärkeänä pitäisivät
Savotan sivujen optimointia mobiililaitteille, linkittämistä sosiaalisiin
medioihin ja bändin jäsenten intranetin toteuttamista. Haastattelun
aikana syntyi myös muita ideoita ja kehittämiskohteita. Kysely tehtiin haastattelemalla ja haastattelut nauhoitettiin ja purettiin
jälkeenpäin tekstimuotoon.
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5

Tulokset
Tässä luvussa käydään läpi kyselytutkimuksen vastauksia ja kilpailija-analyysin tuloksia sekä pohditaan tulosten luotettavuutta.

5.1

Kyselytutkimuksen tulokset

Kyselyyn vastanneista 45% oli miehiä ja 55% naisia. Puolet heistä
kuuluivat ikäluokkaan 26-35 vuotta ja 45% ikäluokkaan 36-50 vuotiaat. Vain 5% oli 18-25 vuotiaita ja ääripäiden vastaajia ei ollut lainkaan. Tämä kuvastaa mielestäni hyvin todellisten loppuasiakkaiden
ikäjakaumaa. Orkesterin suurin asiakaskunta on hääparit, jotka sijoittuvat juuri tähän ikähaarukkaan. Perustietoihin kuuluvana kolmantena kysymyksenä kysyttiin, kuinka usein käyttäjät ovat vierailleet sivustolla. Tällä yritettiin kartoittaa sitä ovatko he vakivierailijoita
vai tulivatko ensimmäistä kertaa sivuille vastatakseen kyselyyn, jota
mainostettiin Facebook fani-sivustolla. Puolet vastaajista olivat käyneet sivuilla 2-5 kertaa, mutta ensi kertalaisiakin oli 40%. Vain 10%
oli vieraillut sivuilla yli 10 kertaa.
Vastaajat arvioivat sivuston erilaisia ominaisuuksia asteikolla 1-6,
missä 1 merkitsi erittäin tyytymätöntä ja 6 erittäin tyytyväistä. Kuvassa 2. näkyy pisteiden keskimääräiset arvot. Arvoissa ei ole suuria vaihteluita, mistä voidaan päätellä, että käyttäjien mielestä
mikään ominaisuus ei ole erittäin huono, mutta ei mikään erittäin
hyväkään. Huonoimmat keskiarvot ovat saaneet “kuvien sijoittelu ja
laatu sivustolla” sekä “ulkoasun miellyttävyys”. Toisaalta “Kuvien
laatu ja sijoittelu” sisälsi suurimman hajonnan arvosanoissa. Eli se
oli hyvin mielipiteitä jakava ominaisuus. Syynä tähän voi olla myös
kyselyn tekijän tekemä virhe asettaa samaan kysymykseen kaksi
arvosteltavaa ominaisuutta. Parhaimmat pisteet ovat saaneet “sivuston nopeus” ja “Tietojen helppo löydettävyys”.
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Kuva 2. Kyselyn tulokset pistearvoina
Vapaista kommenteista löytyy tukea ulkoasun ja kuvien laadun
saamille huonoille pisteille. Ulkoasua on kommentoitu muun muassa, että “Raikkautta ilmeeseen, on vähän pliisu ulkonäkö”. Raikkautta kaipasi myös toinen käyttäjä ja värimaailmaa pyydettiin harkitsemaan uudelleen. Toisaalta positiivia asioita -osioon useampi
käyttäjä oli vastannut, että sivut ovat ulkoasultaan selkeän yksinkertaiset ja että yleisilme on parempi kuin kilpailevilla orkestereilla.
Etusivun kuvia pidettiin epätarkkana, mikä luo sivuille suttuisen ulkonäön. Toivomuksena oli myös, että usean pienen kuvan tilalla
voisi olla yksi selkeä iso kuva bändistä ja alasivuilla voisi olla kuvagalleria mahdollisesti thumbnail-muotoon.
Monet käyttäjät olivat huomanneet, että sivuilta ei löydy biisinäytteitä, vaikka niistä on maininta. Tietojen ajantasaisuutta arvosteltiin
ja se oli saanut myös numeerisessa arviossa huonohkot arvosanat.
Yksittäisiä rakentavia kommentteja oli muun muassa, että kotisivun
“title” voisi olla jokin muu kuin “home”, liikaa materiaalia yhdellä sivulla, käyttäjä joutuu liikaa vierittelemään sivuja pystysuunnassa ja
keikkakalenteria kaivattiin.
Positiivisina asioina sivuilla mainittiin tärkeimpänä selkeys ja nopeus. Nopeus sai numeerisessakin arviossa parhaan keskiarvon,
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mikä oli täysin odotettavissa, koska kyseessä on hyvin kevyt sivusto. Yksittäisiä positiivisia kommentteja oli “ei mitään dynaamisia kikka kolmosia tuomassa nykyajalla tyyppillistä levottomuutta”, ohjelmistolistan näkyminen ja jäsenten esittely.
Viimeisenä kohtana kyselyssä pyydettiin vastaajia antamaan vinkkejä miten sivustolle saataisiin lisää näkyvyyttä ja orkesterille tunnettavuutta. Määrällisesti yleisimpänä ehdotuksena odotetusti oli
linkitys facebook sivustolle. Muutoin kommentit ja ehdotukset olivat
melko hajanaisia:
-Jotain ääni-tai videonäytteitä nykyisestä bändistä voisi lisätä sivuille. Ja sit voisi sivuilla mainostaa enemmän että bändi tekee
hääkeikkoja, yrityskeikkoja ym.
-Radiosoittoa, facebook, nettimainoksia, spotify
-Joku perinteinen facebook –tykkää linkki etusivulle?
-Vaikia kysymys. Jos facebook on hanskassa, niin fanisivu sinne (ja
viittaus näihin normisivuihin) – keikat facebook- eventeiksi. Linkki
FB-sivuille tänne normisivuille.
-laittamalla teksteihin avainsanoja musiikista, jota haetaan googlella
ja muilla hakukoneilla
-Linkkaamalla sivustoille missä käy paljon lukijoita
-Hääsivustojen keskustelupalstoille mainoskirjoituksia. Keskusteluissa tulevat morsiamet kyselevät bändisuosituksia niin sinne vaan
muina miehinä kirjoittelemaan “Suosittelen Savottaa” ☺. Ja tässä
hyvä vinkki jotta sivut löytyvät Googlella: “jokaisella sivulla tulee olla
määriteltynä asiallisesti sivun sisällön mukaan ainakin title-määre.
Sivustosi meta-tagit voit testate vaikka META Tag Analyzerin avulla. Jotta sivuston sivut sijoittuisivat hakutulosten kärkipäähän, sivustolle tulisi olla ulkopuolisia linkkejä muilta sivustoilta. Sivuston ilmoittaminen erilaisiin hakemistoihin on erittäin suositeltavaa.”
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-Facebook linkitys ja jonkinlainen robotti, joka jakaa siellä esim.
Bändin ja jäsenten profiilien kautta infoa muutoksista Savotan sivuilla.
-Pari näytebiisiä saattaisi auttaa saamaan tilauskia juhlajärjestäjiltä,
koska harvempi tuntee bändiä heti suoralta kädeltä.
-Puskaradio toimii aina sekä facebook.
-Koodin indeksointi Googlea ajatellen jotta näkyisi hakutuloksissa.
Esim sanoilla Hääorkesteri, tanssimusiikki, pirkanmaa, tampere- jos
budjetti antaa periksi niin hakupalveluihin kuten Cylex, Fonecta yms
-linkitys johonkin tunnetulle foorumille tms.
-Tunnettavuutta tulee keikkojen kautta. Facebookkikin on jo
käytössä. Värimaailmaa pirteemmäksi mutta ei räikeeksi ☺ Näytteet
levynäyteikkunalla ei toimi tai en löytänyt linkkiä.

5.2

Kilpailevien sivustojen esittely ja vertailu

Pasi Kivimäki & Savotta sivustojen kilpailijoita mietittäessä mielipiteensä antoi orkesterin keulahahmo Pasi Kivimäki. Sivuiksi pyrittiin
valitsemaan tyyliltään erilaisia, mutta laadukkaita sivustoja. Vertailuun haluttiin valita yksi valtakunnallisesti hyvin tunnettu ja paljon
keikkoja tekevä yhtye, yksi jonkin verran tunnettu ja keskivertoisesti
keikkoja tekevä sekä yksi hieman tuntemattomampi Savotta orkesterin tasoinen yhtye. Päädyttiin seuraavassa esiteltyihin orkestereihin.

5.2.1 Finlanders

Finlanders on 1984 perustettu iskelmäyhtye, joka kehittyi 1980luvun Matin ja Tepon taustayhtyeestä. Suuren yleisön suosioon
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nousu tapahtui TV-tanssien myötä kesällä 1986. Orkesteri on
kiertänyt paljon Suomea ja saanut monia saavutuksia ja tunnustuksia. Tanssilavojen järjestäjät ovat äänestäneet Finlandersin tanssijärjestäjien ykkös-suosikiksi. Myös ilta-sanomien järjestämässä
laajassa kyselyssä Finlanders äänestettiin tanssilavojen ykköseksi.
Finlandersin kotisivut löytyvät osoitteesta www.finlanders.fi (Wikipedia 2011) Liitteessä ? on kuva Finlandersin etusivusta.
Navigointi
Yleisesti orkesterin jäsenet pitivät Finlandersin sivujen navigointia
hyvänä ja toimivana. Kriittisyyttä esitettiin navigoinnin sijainnista, joka on oikealla ylhäällä pystysuorassa. Positiivisena taas pidettiin
sitä, että perusnavigointilinkit löytyvät myös sivun alaosasta vaakasuorassa. Sivu on toteutettu kehyksillä joten navigointiosio ja yläkuva säilyy samana sivulta toiselle liikuttaessa. Eksymismahdollisuutta sivuilla kukaan ei nähnyt olevan, mikä on tietysti tyyppillistä pienillä sivuistoilla, mutta etusivun löytyminen aiheutti epävarmuutta.
Etusivulla ei lue tunnistetta eikä navigointilinkeistä erotu, millä sivulla käyttäjä sijaitsee kunakin hetkenä. Yksi haastateltavista piti navigointilinkkien määrää suurehkona ja olisi mielellään asettanut ajankohtaista osion etusivulle eikä erilliselle sivulle.
Linkit
Kaikkien haastateltavien mielestä linkit olivat riittävän hyvin erottuvia ja linkkien kohdalle mentäessä niihin tulee alleviivaus. Linkkien
väri ei vaihdu niissä käynnin jälkeen, mutta tätä ei nähty suurena
ongelmana.
Sisältö
Sisällöllisesti sivuja pidettiin riittävinä ja erityisen hyvänä sitä, että
sivustolta löytyy historia tietoa ja asiakkaiden esittämiä kysymyksiä
ja palautetietoa. Keikkakalenteri löytyy sivustoilta, mikä on luonnollista, kun on kyse ammatikseen keikkailevasta bändistä. Sisältö oli
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ajankohtaista, mutta pohdittavaa syntyi siitä, kuinka usein bändin
sivuja pitäisi päivittää: aina kun on jotain uutisoitavaa vai useammin
ilmaistakseen, että bändi on aktiivinen ja toiminnassa. Bändillä, joka
ei julkaise usein levyjä tai keikkaile julkisesti ei usein ole asiakkailleen virallista uutisoitavaa.
Kuvat ja multimedia
Etusivun kuvaa haastateltavista osa piti liian mitäänsanomattomana. Etusivun kuvan pitäisi olla myyvämpi ja mielellään keikkakuva.
Teknisesti kuvaa pidettiin kuitenkin riittävän hyvälaatuisena nettisivuille. Myös sivuilta löytyviä henkilökuvia pidettiin laadukkaina,
koska ne olivat selkeästi tätä tarkoitusta varten otettuja studiokuvatyylisiä. Määrällisesti kuvia kaivattiin lisää. Multimediaa muutenkin
melko pelkisteltyltä sivustolta ei löydy ja erityisesi bändin ollessa
kyseessä haastateltavat pyrkivät etsimään musiikki- tai videonäytteitä. Näytteiden laitto bändin sivuille on aina kyseenalaista teostolupien vuoksi, mutta silti haastateltavat kaipasivat edes lyhyttä näytettä.
Graafinen ilme
Finlandersin nettisivuston graafinen ilme on melko pelkistetty ja sen
vuoksi se saikin moitteita. Kyseessä on tunnettu orkesteri, jonka ei
tarvitse markkinoida itseään nettisivujen kautta, mutta silti sivuilta
odotettiin enemmän näyttävyyttä. Sininen värimaailma miellytti
miespuolisia haastateltavia ja Finlandersin logoa pidettiin hyvin tunnistettavana myös levyjen kansista. Sivujen tekstityksen väri on perinteinen mustaa valkoisella, mutta sitäkin muuttamalla sivuihin saisi lisää näyttävyyttä. Yksi haastateltavista oli sitä mieltä, että sivuilla
käyvät asiakkaat ovat valikoituneita eikä ulkoasun tarvitsekaan millyttää kaikkia. Finlandersin kohderyhmää on iäkkäämmät tanssi ihmiset joten nykyinen ulkoasu sopii hyvin tähän kohderyhmään. Nuorille suunnatuilla sivuilla taas voisi olla enenmmän tehosteita kuten
animaatioita tai flashilla toteutettuja kuvasarajoja.
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Hyvää ja huonoa
Hyvinä asioina Finlandersin sivuilla pidettiin sitä, että se on selkeä
ja konstailematon sivusto. Etusivulla ei tarvitse paljon scrollata hiirellä ja navigointi löytyy yläosan lisäksi alhaalta vaakatasosta. Keikkojen näkyminen heti etusivulla sai myös kiitosta.
Negatiivisena asiana nähtiin se, että sivustolla ei ole videonäytteitä
bändin esiintymisestä sekä se, että etusivu ei ole riittävän näyttävä
ja sinne on vaikea löytää takaisin, koska sitä ei tunnista etusivuksi.

5.2.2 Unelmavävyt

Unelmavävyt on saanut alkunsa vuonna 2003 Pekka Nebelungin ja
Sami Rajalan toimesta. Orkesteri tuli yleisön tietoon vuonna 2004
saadessaan Tanssiorkesterien Suomen Mestarit tittelin Ylläksellä
pidetyssä SMORK- kilpailussa. Yhtye on julkaissut kaksi pitkäsoitto
albumia ja seitsemän singleä. Unelmavävyjen kotisivut löytyvät
osoitteesta www.unelmavavyt.fi (Unelmavävyt 2011.)
Navigointi
Unelmavävyjen kotisivun navigointilinkit sijaitsevat vasemmalla sivussa. Savotta orkesterin jäsenet pitivät tätä hyvänä asiana ja linkkien normaalia suurempaa fonttia hyvin erottuvana. Navigointilinkkien määrää pidettiin liian suurena ja osittain sekavana, koska
joillekin sivuille mentäessä päälinkin alle aukeaa alalinkkejä. Yleisesti ottaen navigointia pidettiin helppona, mutta kotisivun löytyminen pidettiin vaikeana. Varsinaista etusivua bändin sivuilla ei olekaan, vaan etusivun nimi on kuulumiset ja tekstinä sivulla on tervetuloa. Varsinaisen etusivun puuttuminen pidettiin isona puutteena.
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Linkit
Unelmavävyt sivuston linkit eivät muuta väriään kun niissä on käyty
eikä niihin tule alleviivausta kun kursorin vie linkin päälle. Tätä
haastateltavat pitivät huonona ja harhaanjohtavana. Tämän vuoksi
myös etusivulle takaisin löytämistä pidettiin vaikeana. Päänavigoinnista löytyy suoraan kuvat-linkki ja tätä pidettiin erityisen hyvänä.
Bändien kotisivuilla kuvia arvostetaan ja halutaan nähdä.
Sisältö
Sisällöllisesti Unelmavävyjen sivustoa pidettiin kattavana ja kaikki
tarvittava tieto löytyi ajankohtaisesti. Erään haastateltavan huomio
kiinnittyi siihen, että bändin jäsenistä ei kerrota paljon, mutta toisaalta sitä ei koettu suurena puutteena. Bändin historia tietojen löytymistä, keikkakalenterin sijaintia etusivulla ja yhteistyökumppaneiden tietojen löytymistä sivustolta arvostettiin. Ihmetystä herätti musiikinlatauspaikkojen linkkien huomaamattomuus. Ne pysyvät sivunavigoinnissa siirryttäessä sivulta toiselle, mutta fontti on muuta
tekstiä huomattavasti pienempi.
Kuvat ja multimedia
Kuvia sivuilta löytyy runsaasti, mutta eräs haastateltava piti niiden
löytymistä vaikeana. Erityisesti keikkakuvia arovstettiin ja pidettiin
tärkeinä fanien kannalta. Musiikkinäytteitä tai muuta multimedia sivustolta ei löydy.
Graafinen ilme
Kommentit liittyen graafiseen ilmeeseen olivat: erilainen, pirteä,
hempeä ja liikaa krumeluuria. Unelmavävyjen sivusto on värimaailmaltaan vaaleanpunainen ja hyvin erottuva. Bändin logo on hienosti
suunniteltu ja bändillä on selkeä imago, jota se haluaa rohkeasti tuoda esiin. Sivuston ulkoasu ei välttämättä miellyttänyt haastateltavia henkilökohtaisesti, mutta heidän mielestään se oli selkeästi
suunnattu tiettyä kuulijakuntaa ajatellen. Kokonaisuus on yhtenäi-
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nen kun bändin nimikin jo itsessään tuo mielikuvan hempeästä pastellinsävyisestä unelmasta.
Hyvää ja huonoa
Hyvinä puolina unelmavävyjen sivustolla pidettiin kattavaa linkitystä
sosiaalisiin medioihin ja sopivaa yksinkertaisuutta. Muihin vertailtaviin sivustoihin verrattuna erilaista oli lavakartta, josta näkee miten
bändi sijoittuu lavalla ja paljonko se vaatii tilaa esiintymispaikassa.
Sivuston rohkeaa ulkoasua pidettiin myös hyvänä.
Negatiivisina asioina tuli esiin muutamilla alasivuilla ja erityisesti
etusivulla liika scrollaamisen tarve. Eli sivut ovat liian pitkiä. Musiikkinäytteiden puuttumista ihmeteltiin, mutta toisaalta musiikinlatauspaikkalistan pituutta arvosteltiin.

5.2.3 Soittorinki

Soittorinki on vuodesta 2003 lähtien toiminut suurelle yleisölle tuntemattomampi Tamperelainen yhtye. 4-henkinen yhtye soittaa cover biisejä ja yhtään levyä tai singleä he eivät ole julkaisseet. Soittorinki

orkesterin

sivut

löytyvät

osoitteesta

http://www.vesihiisi.org/zope/soittorinki (Soittorinki 2011.)
Navigointi
Soittorinki yhtyeen päänavigointi sijaitsee vasemmassa reunassa
pystysuorassa. Haastateltavat pitivät sitä selkeänä ja hyvin toimivana. Päänavigointilinkkien määrää pidettiin sopivana ja olennaiset
linkit löytyivät. Erityisen hyvänä pidettiin sitä että navigointilinkki
muuttuu tumman siniseksi kun siirrytään sivulle. Näin käyttäjän on
helppo seurata millä sivulla liikkuu.
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Linkit
Sivusto on pieni eikä sisällä paljoa linkityksiä eikä lainkaan eri tasoja päänavigoinnin jälkeen, mutta yleisesti linkkejä pidettiin hyvinä ja
toimivina. Negatiivinen kommentti tuli siitä että musiikkinäytteistä
pois siirryttäessä on käytettävä selaimen “takaisin”-nappulaa. Toiminnon olisi voinut suunnitella paremmin esimerkiksi niin, että vasemman laidan navigointi säilyy paikallaan vaikka mennään musiikkinäytteisiin.
Sisältö
Asiasisältöä pidettiin riittävänä kyseisenlaiselle pienelle bändille,
jonka kohderyhmä on yksityisasiakkaat ja –tilaisuudet. Erityismaininnan sai sivustolta löytyvä usein kysytyt kysymykset (UKK) osio,
josta löytyy käytännön tietoa orkesterin toiminnasta ja tavoista keikalla. Bändin sivuilta löytyy myös keikkakalenteri ja musiikkinäytteitä.
Kuvat ja multimedia
Sivustoilta löytyy kuvia, mutta niiden laatua haastateltavat pitivät
huonona. Kuten mainittu, Soittorinki yhtyeen sivuilta löytyy musiikkinäytteitä, jotka on upotettu selaimeen niin että media player alkaa
soimaan selaimen sisällä. Muuta mediaa tai erikoistehosteita sivusto ei sisällä.
Graafinen ilme
Soittorinki bändin yleisilme sai huonot arvostelut. Sivu on rajattu
hyvin pienelle näytölle ja etusivun logoa ei pidetty myyvänä. Siitä
kommentoitiin muun muassa että “ihan kuin puutarhafirman mainos”. Sivun pienuutta pidettiin positiivisena vain siinä mielessä, että
se on valmiiksi optimoitu mobiililaitteelle. Etusivulta käy heti
käyttäjälle ilmi että kyseessä on hääbändi, mutta sivua ei pidetty
lainkaan markkinoivana.
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Hyvää ja huonoa
Positiivisina asioina sivuista mainittiin, että bändin jäsenet on esitelty, koska sen fanit haluavat nähdä. Hyvää on myös se, että sivuilla
on musiikkinäytteitä, vaikka niiden laatua haastateltavat eivät
pitäneet hyvänä. Biisilista ilmentää bändin tyyliä ja kohderyhmää ja
usein kysytyt kysymykset helpottavat tilaajan valintaa. Eräs haastateltava piti kuitenkin usein kysyttyjä kysymyksiä turhana ja oli sitä
mieltä että ne asiat käydään yleensä asiakkaan kanssa läpi kun
tehdään keikkasopimusta. Sivuilta löytyy viimeisen päivityksen
päivämäärä, mitä pidettiin tärkeänä merkkinä siitä, että bändi on
edelleen olemassa ja toiminnassa. Erityisen huonona pidettiin sivuston kokoa, joka on pieni ja kehitysideana annettiin, että yhteystiedot vois olla heti etusivulla koska siinä on paljon tyhjää tilaa.

5.2.4 Lisäelementtejä Savotan sivuille

Kilpailija-analyysin lisäksi Savotta orkesterin jäsenten haastattelussa kysyttiin mielipidettä muutamista kehitysideoista Savotan sivuille.
Optimointi mobiililaitteille
Kaksi haastateltavista oli sitä mieltä, että sivujen optimointi mobiililaitteille on nykypäivää ja pitäisi mahdollistaa Savotankin sivuilla.
Yksi haastateltava ei pitänyt sitä lainkaan tärkeänä. Tähän taustatietona hän kertoi, että ei itse käytä puhelinta koskaan muuhun kuin
soittamiseen.
Linkitys sosiaalisiin medioihin
Savotan kotisivujen linkitystä sosiaalisiin medioihin kaikki haastateltavat pitivät erittäin tärkeänä ja olennaisena osana nykypäivää.
Kaikki mainitsivat tärkeimmäksi sosiaaliseksi mediaksi Facebookin.
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Kirjautumismahdollisuus
Haastateltaville ehdotettiin Savotan sivuille kirjautumismahdollisuutta ainoastaan orkesterin jäsenille. Kirjautumisen takaa löytyisi vain
heille itselleen tärekää asiaa, kuten keikkapaikkojen yhteystietoja,
keikkakalenteri ja mahdollisesti blogi missä olisi muistiinpanoja eri
keikoista. Orkesterin jäsenet pitivät tätä kuitenkin turhana eivätkä
nähneet sen tuovan mitään lisäarvoa. Samat asiat hoituvat vaivattomasti sähköpostin ja googlekalenterin välityksellä.
Muuta huomioitavaa
Muita haastattelussa esiintulleita asioita oli, että lavakartta olisi kiva
lisä Savotankin sivuille ja helpottaisi asiakkaiden tilasuunnittelua,
kun he tilaavat bändiä yksityistilaisuuksiin. Keikkakalenterin näkyville laittaminen herätti paljon keskustelua, koska se ei ole yleinen
käytäntö yksityisiä keikkoja tekevillä bändeillä eikä Savotallakaan
sitä ole sivustollaan. Asiakkaat kuitenkin kysyvät sitä usein ja sen
näkyvillä oleminen helpottaisi turhia yhteydenottoja varatuille päiville. Yhteistä linjaa kalenterin näkyville laittamiseksi ei kuitenkaan
vielä löytynyt. Asiakkaille näkyvän blogikirjoituksen tekemistä myös
pohdittiin, mutta hankaluutena nähtiin se, että sen ylläpitäminen vie
aikaa ja ilman aktiivista ylläpitoa se tuo vain haitallisen kuvan
bändistä. Jos blogia alettaisiin pitämään olisi myös hyvin tarkkaan
harkittava mitä siihen kirjoitetaan. Yksityistilaisuuksista ei voi kirjoittaa kovin tarkkaa tietoa ilman asiakkaan lupaa ja kaikki kirjoitukset
tulisi olla ainoastaan positiivisia ja hyvällä maulla kirjoitettuja.

5.3

Luotettavuus

Tutkimusmentelminä käytettiin teemahaastattelua ja kyselylomaketta, jossa oli monivalintakysymyksiä ja avoimia kysmyksiä. Haastattelu edustaa kvalitatiivista ja kyselytutkimus kvantitatiivista tutkimusmentelmää, joskin se sisälsi myös kvalitatiivisia piirteitä. Kvali-
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tatiivisten ja kvantitatiivisten mentelmien käyttöä samassa tutkimuksessa on pidetty hyvänä siksi, että vain yhteen mentelmään tukeutuminen antaa usein tutkimuskohteesta yksipuolisen ja rajoittuneen
kuvan.
Olennaisia kysymyksiä mietittäessä luotettavuutta tässä tutkimuksessa ovat kysymykset siitä ovatko kyselytukimukseen osallistuneet
henkilöt kohderyhmän jäseniä ja onko tilanne liian keinotekoinen.
Olennaista on myös se, että ovatko monivalintakysymysten vastausvaihtoehdot realistisia eivätkä rajaa vastauksia liikaa.
Kohderyhmän jäsenyydestä voidaan saada viitteitä lomakkeen kysymyksellä numero kolme, joka kertoo kuinka usein vastaaja on
käynyt orkesterin sivustolla. Voidaan ajatella, että jos hän on käynyt
sivustolla usein, hän on myös kohderyhmää, mutta jos hän on käynyt sivustolla vain kerran, hän meni sinne vain vastatakseen kyselyyn, jota oli nähnyt mainostettavan. Kyselyn perusteella 50% vastanneista oli käynyt sivuilla 2-5 kertaa ja 40% vain kerran. 10% oli
käynyt useammin kuin 10 kertaa.
Krug (2006, 139) toteaa, että edustavien käyttäjien valitsemisen
tärkeyttä liioitellaan eli koehenkilöiden laadulla ei ole kovin paljon
merkitystä. Useimpia sivustoja testattaessa hänen mukaansa tarvitaan vain ihmisiä, jotka ovat käyttäneet jonkin verran Webbiä ja tuntevat perusasiat.
Asiakkaille tehdyn kyselylomaketutkimuksen ongelmana on se, että
vastaukset annetaan usein pinnallisesti, kiireessä ja näin ollen
syvällisempiä vastauksia ei ole mahdollista antaa. Kyselytutkimusen vastausmäärä oli myös suhteellisen pieni, joten tilastollinen luotettavuus ei ole hyvä, joskin mielestäni suuntaa antava. Suuremman luotettavuuden ja painoarvon voi antaa kyselystä saaduille vapaille kommenteille, joista saatu hyöty oli myös merkittävämpi. Luotettavuuteen vaikuttaa myös se, että ihminen reagoi kyselyyn tarkoituksellisesti ja pyrkii toteuttamaan joko omiaan tai tehtävän antajan
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päämääriä ja antamaan tietynlaisen kuvan. Vastauksia ei tällä perusteella voida kuitenkaan pitää väärinä. Niihin on suhtauduttava
varauksellisesti ja pidettävä niitä subjektiivisina totuuksina.
Haastatteluaineisto analysoitiin etsimällä tutkimusongelmaa valaisevia samankaltaisuuksia ja teemoja. Tulosten analysointia vaikeuttaa haastateltavien suhteellisen pieni määrä, mikä johtui siitä, että
opinnäytetyön tekoaikana orkesterin rumpali ja kitaristi vaihtuivat ja
uusia jäseniä ei saatu haastatteluun mukaan. Arvioisin kuitenkin,
että tuloksia voidaan melko hyvin yleistää, koska samantyyppisiä
näkemyksiä tuli useilta haastateltavilta. Vastaukset noudattivat
myös omia näkemyksiäni ja aiemmin tekemiäni arvioita.
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6

Yhteenveto

Kotisivut ovat niin yritykselle kuin orkesterillekin tärkeä osa markkinoinitiviestintää. Niillä erotutaan kilpailijoista ja jaetaan tietoa, jota
muualta asiakas ei saa. Näin ollen sivuston täytyy olla toimiva. Käytettävyys on noussut pinnalle internetin yleistyessä ja on erittäin
tärkeää huomioida, että myös orkestereilla, jotka markkinoivat itseään kotisivujen kautta on käytettävyydeltään hyvät sivut.
Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin orkesterin kotisivuja markkinointiviestinnän keinona. Tavoitteena oli selvittää kotisivujen elementtejä,
joiden avulla toimeksiantajan Pasi Kivimäki & Savotta orkesterin kotisivut saataisiin toimimaan tehokkaasti markkinointiviestijänä.
Työssä selvitettiin mitä elementtejä ja miten kotisivuilla tulisi olla,
jotta orkesterin markkinointiviestintä toteutuisi ja saataisiin käytettävyydeltään hyvä sivusto.
Teorian ja kysely- sekä haastatteluanalyysin perusteella kävi ilmi,
että käytettävyys on verkkosivuston tärkein ominaisuus. Käytettävyys syntyy sivustolla olevista elementeistä, jotka toimivat
käyttäjän olettamalla tavalla. Sivuston tulee latautua nopeasti, navigointi ei saa olla liian laaja ja monimutkainen, linkkien tulee toimia
ja erottua niin että haluttu tieto löytyy nopeasti. Analyysien perusteella tämä kaikki on hyvin pienestä kiinni, koska käyttäjät ovat erilaisia ja heillä on erilaiset tarpeet sivustoilla. Orkesterien sivuilla
kävijät ovat yleensä valikoituneita jolloin kaikkia ei tarvitse yrittää
miellyttää ulkoasulla ja sisällöllä.

6.1

Johtopäätöksiä

Savotta orkesterin sivuille on selkeästi tarve lisätä linkitys sosiaalisiin medioihin, keikkakalenteri sekä uudistaa yleisilmettä. Sivuston
värimaailman vaihtamista tulee harkita ja yhtenäistää. Näytekappa-
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leiden toimivuus pitää varmistaa ja mahdollistaa niiden saatavuus
asiakkaille. Kuvia tulee myös uudistaa ja parantaa niiden laatua.
Radikaaleihin muutoksiin sivuilla ei analyysin perusteella ole tarvetta, mutta monia pieniä korjauksia tulisi tehdä, jotta sivuilla kävijöiden tarpeet saadaan tyydytettyä ja heille saadaan tunne hyvästä
käytettävyydestä. Sivujen käytettävyys ja markkinointiarvo saadaan
nostettua melko pienilläkin muutoksilla ja vähäisellä panostamisella.

6.2

Työn arviointia

Tämä opinnäytetyö tehtiin melko pienellä aikataululla ja aikataulu oli
alussa kriittisin asia. Työ valmistui kuitenkin aikataulussaan ja lopputulos oli halutunlainen. Aika riitti teoriaan tutustumiseen ja kysekyiden tekemiseen. Kyselyistä ja analyyseistä saatiin sitä palautetta
mitä haettiinkin. Aiheeseen liittyvää teoriaa oli runsaasti tarjolla ja
vaikeudeksi osoittautuikin oikeiden lähteiden valitseminen ja alueen
rajaaminen.
Kaiken kaikkiaan työ opetti tekijälle projektityön suunnittelua, hallintaa ja toteutusta. Erityisen painoarvon sai ajankäytön hallinta ja
oman luovuuden suuntaaminen oikeisiin asioihin. Työtä tehdessä
pääsin soveltamaan aiemmin oppimiani asioita markkinoinnin perusteista ja kvalitatiivisen sekä kvanitatiivisen kyselyn tekemisestä.
Uutena aihealueena tuli kulttuurimarkkinoinn käsite ja siihen perehtyminen sekä tietojen syventyminen verkkosivujen luomisesta ja siihen liittyvistä elementeistä. Tekijän läheinen suhde työhön, työn todellisuus ja siitä saatavan hyödyn näkeminen antoi opiskelulle ja
työn tekemiselle oikeanlaisen motivaation ja kimmokkeen.
Jos aikaa olisi ollut enemmän olisin lisännyt työhön Savotta orkesterin sivujen uudistamisen teknisesti ja teettänyt sivuille uuden käytettävyyskyselyn ja vertaillut tuloksia. Tämä olisi kuitenkin vaatinut
noin kaksi kuukautta enemmän aikaa ja työ olisi laajentunut melko
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paljon. Tällä aikataululla rajaus oli järkevää vetää vain olemassa
olevien sivujen analysoimiseen ja alustavan suunnitelman tekemiseen uusista sivuista.

6.3

Mitä jatkossa?

Seuraava tehtävä on lähteä uudistamaan Savotta orkesterin kotisivuja saadun palautteen ja analyysin perusteella. Palautteen mukaan sivusto on tarpeellinen ja löydettyjen puutteiden ja käytettävyysongelmien korjaamisen jälkeen käyttäjät saavat sivustosta
enemmän sekä hyötyä että iloa. Sivuston uudistamisen jälkeen sitä
kannattaa lähteä markkinoimaan niin, että sivusto saa lisää näkyvyyttä ja kävijöitä. Asiakkailta saadun palautteen mukaisia markkinointikeinoja kannattaa ehdottomasti lähteä kokeilemaan ja toteuttamaan, jotta Savotta orkesterin tunnettavuus kohderyhmässään
lisääntyisi ja sitä kautta tilaus kasvaisi. Kotisivujen uudistamisen ja
päivittämisen lisäksi Savotta orkesterin kannattaa lähteä aktiivisesti
hakemaan muita keinoja, joilla he saavat kasvatettua markkinaarvoaan kilpailijoiden joukossa. Sosiaalisen median käyttöä kannattaa kasvattaa ja olemassa olevien, kohderyhmää kiinnostavien foorumeiden hyödyntämistä tulee harkita markkinoinnissa.
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LIITE 13. Kyselytutkimuksen vapaat kommentit kysymys 1.

Mitä toivoisit lisää tai kehitettävän sivuilla?
-Etusivulla voisi tuoda näkyvämmin esille sen että Savotan voi tilata omiin tilaisuuksiin, bändi löytyy Pirkanmaalta ja minkäkokoinen bändi on kyseessä. Kaikki em. tieto kyllä sivuilta löytyy, mutta jos etsii sopivaa bändiä niin etusivulta
voisi helpommin löytyä tieto. Kuvissa voisi olla missä otettu ja vaikka vuosiluku
(ainakin bändikuvissa).
-olisin halunnut kuunnella biisinäytteitä, mutta en löytänyt linkkiä josta saada ne
kuuluviin. Kuvia voisi olla enenmmän.
- Biiseistä näytepätkiä ja ajankohtaista-osio ei ollut ihan ajankohtainen
- Etusivun kuvat hieman epäteräviä mikä antaa hieman suttuisen vaikutelman.
- Jos Savotta heittää keikkaa, niin olisi kait hianoa jos olisi jonninmoinen keikkakalenteri. Tämähän auttaisi keikan tilaustakin funtsivia kun näkisi jo varatut
viikonloput. Galleria
- Esim. bandit tiedot ajantasalle, paremmat kuvat niinlaadullisesti kuin valokuvauksellisesti (rajaukset, valotus)
- Kotisivun "Titlen" voisi vaihtaa joksikin muuksi kuin "Home". Myöskin kuvagallerian tekstin: kuvia meille tÃ¤stÃ¤! (erikoismerkit).
- Sivujen ulkoasu voisi olla kauniimpi, esim. avaussivulla yksi selkeä pääkuva
yhtyeestä olisi parempi kuin monta keskenään saman kokoista pientä kuvaa.
Myös värimaailmaa miettisin...
- Ajankohtaista-osion ylläpitoaktiivisuus
- Ajantasaista tietoa (nyt päivitykset näyttäisivät olevan vuodelta 2008)
- Raikkautta ilmeeseen, vähän pliisu ulkonäkö
- Raikkaampi ilme!
- Näyteikkunasta en löytänyt yhtään näytettä... niitä noin minsan kappaleita Tilaa nappula näytesivulla viekin pääsivulle jossa pitää tajuta scrollata alaspäin
jossa on uusi tilaa nappula...
- Liikaa matskua per sivu. Vois yhdistää joitakin asioita kuten äänitteet ja ohjelmiston (ehkä), Kuva galleria thumbnail muotoon (nyt aika isoja), thumbnailista klikkaamalla avautuu esmes FLASH kuvaikkuja jossa vois selailla kuvia.
Harmaa tausta ei tuo oikein tekemisen meininkiä esiin. Asiat silleen että mahdollisimman vähän tarvis scrollailla alas löytääkseen infoa.
- Ehdottomasti parempia kuvia sivuille!
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LIITE 14. Kyselytutkimuksen vapaat kommentit kysymys 2.

Mikä on mielestäsi parasta sivustolla?
- Selkeä yksinkertainen ulkoasu ja toimivat sivut.
- mahdollisuus kuunnella biisejä(jos se vain olisi toiminut) Sivujen selkeys miellytti myös.
- Bändistä saa selkeän kuvan
- Ylävalikko selkeä ja toimi hyvin.
- Virkistävä keveys ja rauhallisuus, ei mitään dynaamisia kikka kolmosia tuomassa nykyajalle tyypillistä levottomuutta.
- yksinkertaisuus, nopea toiminta
- Selkeys, ei ole tungettu liikaa tavaraa
- Ohjelmistolista on hyvä. Kertoo mihin bändi pystyy.
- Selkeys, ei tarvinnut seikkailla edestakaisin, olennainen informaatio löytyi heti!
- Kuvagalleria ihan ok, mutta vanhaa ei- ajankohtaista kuvitusta
- Jäsenten esittelyt (vaikka nekin taitaisivat tarvita päivitystä)
- Helppokäyttöisyys ja selkeät otsikot
- Nopeus ja selkeys
- Monipuoliset ja ajantasalla olevat sivut.
- Yleisasu on parempi kun kilpailevilla orkestereilla (jotka löytyivät googlella
esim Kaposet)
- Asiaa on paljon...kuvia, ääntä jnejne... Hyvä tulee kun vähän sijoittelee asiat /
mediat paremmin.
- Selkeys alasivustoille ja linkitykset sekä vieraskirja
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LIITE 15. Kyselytutkimuksen vapaat kommentit kysymys 3.

Miten sivustolle mielestäsi saataisiin lisää näkyvyyttä ja orkesterille tunnettavuutta?
- Jotain ääni- tai videonäytteitä nykyisestä bändistä voisi lisätä sivuille. Ja sit
voisi sivuilla mainostaa enemmän että bändi tekee hääkeikkoja, yrityskeikkoja
ym.
- Radiosoittoa, facebook, nettimainoksia, spotify
- Joku perinteinen facebook-tykkää linkki etusivulle?
- Vaikia kysymys. Jos Facebook on hanskassa, niin fanisivu sinne (ja viittaus
näihin normisivuihin) - keikat facebook-eventeiksi. Linkki FB-sivuille tänne normisivuille.
- laittamalla teksteihin avainsanoja musiikista, jota haetaa googlella ja muilla
hakukoneilla
- Linkkaamalla sivustoille missä käy paljon lukijoita
- Hääsivustojen keskustelupalstoille mainoskirjoituksia. Keskusteluissa tulevat
morsiamet kyselvät bändisuosituksia niin sinne vaan muina miehinä kirjoitelemaan "Suosittelen Savottaa" :) . Ja tässä hyvä vinkki jotta sivut löytyvät Googlella: "Jokaisella sivulla tulee olla määriteltynä asiallisesti sivun sisällön mukaan
ainakin title-määre. Sivustosi meta-tagit voit testata vaikka META Tag Analyzerin avulla. Jotta sivuston sivut sijoittuisivat hakutulosten kärkipäähän, sivustolle
tulisi olla ulkopuolisia linkkejä muilta sivustoilta. Sivuston ilmoittaminen erilaisiin
hakemistoihin on erittäin suositeltavaa."
- Facebookiin linkitys ja jonkinlainen robotti, joka jakaa siellä esim. bändin ja
jäsenten profiilien kautta infoa muutoksista savotan sivuilla.
- Pari näytebiisiä saattaisi auttaa saamaan tilauksia juhlajärjestejiltä, koska harvempi tuntee bändiä heti suoralta kädeltä.
- Puskaradio toimii aina sekä facebook.
- Koodin indeksointi Googlea ajatellen jotta näkyisi hakutuloksissa. Esim sanoilla Hääorkesteri, tanssimusiikki, pirkanmaa, tampere - jos budjetti antaa periksi
niin hakupalveluihin kuten Cylex, Fonecta yms
- linkitys johonkin tunnetulle foorumille tms.
- Tunnettavuutta tulee keikkojen kautta. Facebookkikin on jo käytössä. Värimaailmaa pirteemmäksi mutta ei räikeeksi :) Näytteet levynäyteikkunalla ei toimi tai en löytänyt linkkiä.
-

