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gamification. The mobile application was released in April 2020, and the 
development of the application continues. 
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1 JOHDANTO 

 Case- VIKKE hanke 

Opinnäytetyöni toimeksiantaja on HAMK Smart (Hämeen ammattikorkea-
koulu) tutkimusyksikkö ja VIKKE hanke (Virtuaalinen kulttuurimatkailu 
Kanta-Hämeessä).   
 
HAMK Smart tutkimusyksikkö keskittyy etenkin digitalisaatioon liittyviin 
kehitysprojekteihin ja tutkimuksiin, esimerkiksi aluekehityksen tarpeisiin. 
Tutkimusyksiköiden tavoitteena on tukea alueen julkisen ja yksityisen sek-
torin yritysten ja organisaatioiden muutosprosesseja. Alla olevassa ku-
vassa voi nähdä HAMK Smart toimintakaavion. Prosesseihin kuuluu muun 
muassa seuraavat kuusi osa-aluetta: 
 
✓ uusi työympäristö ja elinikäinen oppiminen 
✓ hyvinvointiratkaisut ja -palvelut 
✓ älykäs koti ja rakennus 
✓ ympäristöliiketoiminta ja -palvelut eli cleantech 
✓ joustava logistiikka ja älyliikenne 
✓ teollisuuden digitalisaatio ja elinkaaripalvelut. 

 

Kuva 1. HAMK Tutkimusyksikkö (2019). 

HAMKin tutkimusyksiköiden tehtävänä on toteuttaa aluekehityksen tar-
peisiin erilaisia kehitysprojekteja yhteistyössä yhteistoimintaverkoston 
kanssa. HAMK Smart keskittyy digitalisaation ja palveluliiketoiminnan 
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kehittämiseen. Kehitysprojektien tavoitteena on lisätä alueen elinkeinon 
kilpailukykyä. (HAMK 2019.) 

 Opinnäytetyön aihe ja rajaus 

Opinnäytetyöni aiheena on kehittää sisältömarkkinointia VIKKE hank-
keelle. EAKR-rahoitteinen VIKKE hanke, (virtuaalinen kulttuurimatkailu 
Kanta-Hämeessä) on aloitettu 1.8.2018 ja sen tavoitteena on kehittää 
Kanta-Hämeen kulttuuri- ja kaupunkikohteiden, esimerkiksi museoiden 
houkuttelevuutta matkakohteina. Hankkeen projektipäällikkönä toimi 
aluksi Outi Mertamo ja toukokuussa 2019 projektipäälliköksi vaihtui Heidi 
Kerkola HAMK Smart tutkimusyksiköstä. Projektin yhtenä tavoitteena on 
kehittää ja tuottaa uutta sisältöä rakennettavaan mobiilisovellukseen vir-
tuaalipelin, kuvien ja tekstien avulla. Videoiden ja mobiilipelin tarkoituk-
sena on antaa mahdollisuus matkailijoille mahdollisuus tutkia ja tutustua 
eri Kanta-Hämeen matkailu- ja kulttuurikohteisiin. VIKKE hankkeen tavoit-
teena on myös tuoda matkailijoille lisää sisältöä esimerkiksi hyödyntäen 
tarinankerrontaa ja pelillisyyttä ja Hämeenlinnan monipuolista ja vaiheri-
kasta historiaa, luontoa ja kulttuuria. 
 
Opinnäytetyössäni kartoitan, miten maailmalla on jo nyt hyödynnetty si-
sältömarkkinointia, tarinankerrontaa, 360 videoita ja pelillisyyttä maakun-
tamatkailun ja kulttuurikohteiden markkinoinnissa. Opinnäytetyöni olen 
rajannut sisältömarkkinoinnin, sisällön tuottamisen ja virtuaaliteknologian 
tutkimiseen vertailuanalyysin avulla (benchmarking), nimenomaan 360 vir-
tuaalivideoiden, pelillisyyden ja tarinankerronnan hyödyntämisen näkö-
kulmasta. 
 
VIKKE hankkeen mobiilisovellukseen on tarkoitus lisätä esimerkiksi 360 vir-
tuaalivideoita. Sovelluksen teknisen puolen suunnittelu aloitettiin syksyllä 
2018 ja mobiilisovelluksen pilotti VIKKE saatiin valmiiksi huhtikuussa 2020. 
Hankkeen seuraava vaihe on kerätä mobiilisovelluksesta käyttäjäkokemuk-
sia aina syksyyn 2020 asti. Tavoitteena on kehittää sovellusta mahdollisim-
man pitkälle. VIKKE hankkeella halutaan kehittää Kanta-Hämeen maakun-
tien kulttuurikohteiden virtuaalimarkkinointia, esimerkiksi museoita ja 
luonnonsuojelualuetta Aulankoa (Hämeenlinnan kaupunginosa). Aulan-
golla sijaitsee myös kylpylä, hotelli ja monipuolisia harrastus-, ja ulkoilualu-
eita (Luontoon.fi 2019). Hankkeen yhteistyössä toimii tällä hetkellä myös 
kansallismuseo, lasimuseo ja panssarimuseo. VIKKE sovelluspilotissa on 
nyt yhteensä 63 kulttuurikohdetta, joista kaikista on kirjoitettu oma tarina 
ja joihin jokaiseen sisältyy oma tehtävänsä sovelluksen pelaajille. Hank-
keessa on mukana 22 eri kulttuurialan yritystä ja toimijaa.  
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 Opinnäytetyön tavoitteet ja aikataulu 

Opinnäytetyössäni tulen kartoittamaan miten ja millä tavalla maailmalla 
on jo toteutettu markkinointia kulttuurikohteiden markkinoinnissa. Työni 
tavoitteena on kartoittaa millä tavalla voidaan kehittää sisältömarkkinoin-
tia ja sisällön tuottamista esimerkiksi virtuaaliteknologiaa hyödyntäen. 
Markkinointikanaviksi on suunniteltu alustavasti TripAdvisor, Visit Finland, 
virtualtraveller.com, maakuntamatkailu.fi, sosiaalinen media, YouTube ja 
myös Vkontaktea joka on venäläinen sosiaalisen median kanava (vastaa 
Facebookia). VIKKE hankkeen suunnitelmana on myös toteuttaa kansain-
välisiä kampanjoita. Opinnäytetyössäni teen ensin alkukartoitusta ja selvi-
tystä siitä, miten virtuaalimarkkinointia, pelillisyyttä ja tarinankerrontaa on 
jo hyödynnetty maailmalla. Pohjatieto voi antaa uusia, hyödyllisiä, konk-
reettisia ja toteutuskelpoisia kehitysehdotuksia VIKKE hankkeelle. Työllä 
on markkinoinnillinen ja digitaalinen näkökulma.  
 
Työssäni tulen vertailemaan ja tutkimaan erilaisia vaihtoehtoja sisällön 
tuottamiseen ja markkinointikanaviin, etenkin pelillisyyden ja tarinanker-
ronnan näkökulmasta. Tutkin myös millä tavalla 360 virtuaalivideoita on 
kuvattu ja hyödynnetty sisältömarkkinoinnissa vertailuanalyysin 
(benchmarking) avulla. Opinnäytetyö alkoi lokakuussa 2018 palaverilla 
projektipäällikön Outi Mertamon kanssa. Sovimme yhdessä opinnäytetyön 
tavoitteet ja sen aikataulun. Opinnäytetyöohjaajani on Minttu Lampinen. 
 
Hankkeen tavoitteena on kehittää sovellus, johon tuotetaan erilaista sisäl-
töä, esimerkiksi peli, jossa on kulttuurikohteiden teemoja ja jossa hyödyn-
netään tarinoita, pulmia ja myös pakopelilogiikkaa. Pelin sisällön kielivaih-
toehdoiksi tulee ainakin suomi ja englanti, koska kohteena ovat kotimaan 
matkailijoiden lisäksi myös kansainväliset matkailijat. Sovelluksen ja sisäl-
lön avulla halutaan saada matkailijalle lisäarvoa ja sisältöä kohteesta jo en-
nakkoon, ja parhaimmassa tapauksessa vierailija jakaa tietoaan ja koke-
muksiaan edelleen sosiaalisessa mediassa. VIKKE hankkeen kohdemaat 
ovat Suomen lisäksi Saksa ja Japani, koska ne ovat myös Visit Finlandin koh-
demaita. Hankkeen kohderyhmänä ovat 25 – 55 vuotiaat. Kohderyhmät 
ovat aktiivilomaa ja luonnossa viihtyvät matkailijat, jotka kaipaavat irtiot-
toa arjesta. Kohderyhmänä ovat myös pariskunnat, perheet ja pienryhmät, 
jotka haluavat käydä esimerkiksi luonnossa ja metsissä, koska Kanta-Hä-
meen matkailullinen kärki on nimenomaan luonto. Kulttuurikohteilla voi-
daan tarjota lisää sisältöä ja aktiviteetteja luontomatkailijoille. 

 Virtuaalipelin, sovelluksen ja sisältöjen tavoitteet 

Sovelluksen tavoitteena on, että siitä olisi matkustajille mahdollisimman 
paljon hyötyä ja iloa jo ennen matkaa ja matkan aikana. Yhtenä pelin 
ideana on rakentaa kattotarina, joista jokainen matkakohde voi itse jatkaa 
tarinaa ja lisätä ja hyödyntää oman kohteensa historiaa ja tarinoita pelin ja 
tarinan sisältöön. Peliä on suunniteltu toteutettavaksi niin, että jokaisessa 
kohteessa, esimerkiksi museossa olisi yksi tehtävä, kuitenkin niin, että 
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tehtävän voi suorittaa kohteen ulkopuolella. Suoritettava tehtävä voi olla 
myös fyysinen tehtävä. Pelin sovellus ja dokumentointi jaetaan avoimena 
lähdekoodina. Näin ollen kuka tahansa voi lähteä tätä sovellusta kehittä-
mään. Peliin on suunniteltu jo sisältöä, esimerkiksi mahdollisuus älypuhe-
limella skannata tietty rakennus, patsas tai kyltti, josta avautuu sovelluk-
seen upotetun skannerin avulla AR-sisältöinen tehtävä pelaajalle. Pelin 
tehtäviä ovat myös kohteen rakennuksen vuosiluvun löytäminen ja muut 
digitaaliset tehtävät. Tehtävät eroavat toisistaan aina kohteen mukaan, ja 
muuta sisältöäkin on myös tarkoitus tuottaa. 

 
Yhtenä sisällön aiheena on myös aikamatkailu ja historia, ja siitä mistä 
kaikki on saanut alkunsa. Pelin ajatuksena ja tavoitteena on tuoda kulttuu-
rikohteiden historiaa ja tarinoita esille. Kanta-Hämeen maakunnalla on 
monipuolinen ja laaja historia, josta on mahdollista ammentaa paljon hyviä 
tarinoita. Sovelluksen avulla halutaan saada matkailijoille tunne siitä, että 
kohteet ja maakunnan luonto ovat houkuttelevia sekä kotimaisille, että ul-
komaisille matkailijoille. Halutaan saada tietoisuus myös siitä, että kohtei-
siin on helppo saapua. VIKKE hankkeen tavoitteena on maakunnan ja sen 
kulttuurikohteiden näkyvyyden lisäämistä. Hankkeen avulla on myös jat-
kossa tarkoitus kehittää ja pilotoida uusia vastaavanlaisia hankkeita, hyö-
dyntäen digitalisaatiota ja virtuaaliteknologiaa matkailumarkkinoinnissa.  

 
360 videoita ja sen sisältöjä on myös jo suunniteltu. Videoihin lisätään ääni 
ja pelin tarinaa ja kuuntelijaa kuljetetaan eteenpäin puhutulla äänellä. Vi-
deotekniikka on kehittynyt huimasti ja äänimaailmalla onkin hyvin tärkeä 
merkitys siinä, miten videot saadaan todentuntuiseksi. Kevään 2019 ai-
kana alkoi myös projekti HAMKin kansainvälisille opiskelijoille. Tarkoituk-
sena on, että opiskelijat itse menevät luontoon ja kohteisiin, valmis kohde-
lista ja tarvittavat laitteet mukanaan. Projektin tavoitteena on saada kan-
sainvälisiltä opiskelijoilta mielipiteitä ja havaintoja kohteista ja luonnosta, 
jotka voisi kiinnostaa etenkin kansainvälisiä matkailijoita. He tuottavat vi-
deoita omilla nimillään. 

 Tutkimusprosessi 

Käytän tässä opinnäytetyössä kvalitatiivista eli laadullista tutkimusmene-
telmää teoriaosuutta varten ja toiminnallista tutkimusotetta havainnoin-
tiin, analysointiin ja pohdintaan. Toimintatutkimuksen analysointimenetel-
mänä tulen käyttämään vertailuanalyysia (benchmarking).  Vertailuanalyy-
sin avulla tulen etsimään eri verkkosivujen tapoja hyödyntää virtuaalitek-
nologiaa, sisältömarkkinointia ja sisällön tuottamista. 
 
Opinnäytetyössä käytetään tutkimusmenetelmänä yleensä joko kvantita-
tiivista eli määrällistä tutkimusmenetelmää tai kvalitatiivista eli laadullista 
tutkimusmenetelmää. Määrällisessä tutkimuksessa kerätään aineistoa esi-
merkiksi tilastojen tai laajan kyselyn avulla ja etsitään näistä samankaltai-
suuksia ja systemaattista tietoa, joiden tuloksien perusteella voidaan 
tehdä analyysejä. Laadullisessa tutkimuksessa kerätään teoriaa, aineistoja 



5 
 

 
 

ja tietoa, ja näiden perusteella tehdään pohdintaa, havaintoja ja analyy-
seja. Laadullisessa tutkimuksessa halutaan selvittää tutkimuksen aihetta 
mahdollisimman kattavasti ja analysoida ja pohtia kerätyn tiedon merki-
tystä. Laadullisen tutkimuksen avulla voi kerätä paljon ja laajaa tietoa ai-
heesta. (Alasuutari 2011, 2.)  

 
Lähteitä ja kirjallisuutta löytyy aiheesta todella paljon ja tulen peilaamaan 
eri lähteistä saatua teoriaa vertailuanalyysin tuloksiin, ja joiden avulla poh-
din myös tutkimuksen luotettavuutta. Virtuaaliteknologia kehittyy nope-
asti ja toimeksiantajan toiveena oli, että käyttäisin mahdollisimman paljon 
uusinta tietoa ja lähteitä. Toiminnallisen tutkimusmenetelmän tavoitteena 
on kehittää virtuaalista sisältömarkkinointia VIKKE hankkeelle, ja tuoda 
esille jo hyviä ideoita, jotka ovat jo osoittautunut toimiviksi, mutta tutki-
muksen tavoitteena on myös tuoda esille uusia kehitysehdotuksia. 
 

 
Kuva 2. Tutkimusprosessi (Juuti & Puusa 2018). 
 
Tutkimusprosessi sisältää monta eri vaihetta, kuten voimme yllä olevasta 
kuvasta nähdä aloitetaan tutkimusprosessi tutkimusaiheen valinnasta, ja 
asetetaan tavoitteet. Ensin tulee kartoittaa nykytilanne ja suunnitella aika-
taulu tutkimukselle. Sen jälkeen voidaan aloittaa tutustuminen aiheen kir-
jallisuuteen ja kerätä tutkimusaineistoa. Tutkimusprosessissa valitaan tut-
kimusmenetelmä ja lähestymistapa, jonka jälkeen on vuorossa tulosten 
analysointi ja esimerkiksi kehitysehdotusten laatiminen. Lopuksi pohdi-
taan tutkimuksen luotettavuutta ja tehdään johtopäätökset. (Juuti & 
Puusa 2018.) 
 
Laadullinen tutkimusmenetelmä sopii hyvin kyseiseen aiheeseen, jossa ta-
voitteena on pohtia ja havainnoida aiheita laajemmin hyödyntäen vertai-
luanalyysiä. Menetelmän avulla kartoitetaan ensin nykytila, jonka pohjalta 
tehdään pohdintaa ja havainnointia aiheesta. Tämän jälkeen on vuorossa 

Opinnäytetyön aihe

• Tavoitteet

• Nykytilanteen kartoitus

• Tutkimusprosessi

Teoreettinen viitekehys

• Aineistonkeruu

• Kirjallisuus

• Lähteet

Tulokset

• Analysointi

• Kehitysehdotukset

• Johtopäätökset
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kehitysehdotukset ja kehitysehdotusten mahdollinen toteutussuunni-
telma ja sen seurantaa. (Åberg 2017.) 

1.5.1 Laadullinen tutkimusmenetelmä 

Eskolan & Suorannan (1998, 1) mukaan laadullisella tutkimuksella kerä-
tään aineistoa ja teoriaa, joka vastaa aiheen viitekehystä.  Tutkimuksen 
avulla voidaan saada hyvin paljon ja laajaa tietoa. Tästä syystä kannattaa 
jo etukäteen tarkkaan miettiä ja rajata haluttu aineisto. Tutkimuksessa olisi 
hyvä tarkkaan miettiä mikä on tutkimukselle sopivaa tietoa ja onko se ajan-
kohtaista. Laadullisessa tutkimuksessa tehdään pohdintaa ja havaintoja 
saadun aineiston perusteella.  
 
Laadullinen tutkimusmenetelmä viittaa konkreettisiin keinoihin, joilla ke-
rätä aineistoa valittua tutkimusta varten. Tutkimusmenetelmän lähesty-
mistapa määrittelee sen, onko tutkimus esimerkiksi määrällinen vai laadul-
linen, ei-empiirinen vai empiirinen. Tutkimusote määrittelee taas vielä täs-
mällisemmin sen minkä tyyppinen valittu tutkimusmenetelmä on. (Juuti & 
Puusa 2018.) 
 
Tuomi & Alajärvi (2018) on kuvannut laadullisen tutkimusprosessin erään-
laisena spiraalina, josta voidaan selkeästi hahmottaa laadullisen tutkimuk-
sen prosessi, kuten alla olevassa kuvassa voimme nähdä. Siitä voidaan 
nähdä, että tutkimus aloitetaan aiheenvalinnalla ja sen tavoitteiden aset-
tamisesta. Sen jälkeen tutustutaan paremmin aihepiiriin ja siihen kuulu-
vaan teoriaan ja kirjallisuuteen. Tämä auttaa rajaamaan tutkimusta, hah-
mottamaan tutkimuksen kokonaisuuskuvaa ja tunnistamaan tutkimusky-
symykset ja mikä tutkimusmenetelmä soveltuu tutkimukseen parhaiten. 
Prosessi jatkuu aineiston keräämisellä ja sen analysoinnilla, jonka jälkeen 
voidaan kirjoittaa tutkimuksesta raportti, tehdä johtopäätökset ja arvioida 
tutkimuksen luotettavuutta. 
 

 
 
Kuvio 1. Laadullisen tutkimusmenetelmän prosessikuvaus (Tuomi & Ala-
järvi 2018). 
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Laadullinen tutkimusmenetelmä on saanut vaikutteita muun muassa kas-
vatustieteistä, psykologiasta ja sosiologiasta. Tutkimusprosessin alussa on 
hyvä tutustua tarkkaan valittuun aiheeseen ja siihen liittyvään kirjallisuu-
teen, jotta kokonaiskuva tutkimuksesta hahmottuu paremmin, ja joka aut-
taa lähestymistavan valinnassa. Tutkimuksen johtopäätökset ja analysointi 
laadullisessa tutkimusmenetelmässä tehdään aineiston ja tutkimuksen tu-
loksien perusteella. Tyypillistä laadullisessa tutkimusmenetelmässä on 
myös teorian ja aineiston peilaaminen keskenään ja johtopäätöksien teke-
minen sen perusteella. Laadullisessa tutkimusmenetelmässä hankitaan ai-
neistoa esimerkiksi erilaisten haastattelujen avulla tai havainnoinnin 
avulla. (Juuti & Puusa 2018.) 
 
Laadullisessa tutkimusmenetelmässä tutkimusaineistossa on tärkeää ai-
neiston laatu, ei määrä. Tutkimusaineiston tarkoituksena on toimia apuna 
tutkittavan asian ymmärtämisessä. Laadullisella tutkimusmenetelmällä 
enemmänkin kyseenalaistetaan kuin yleistetään tutkittavia asioita. Voi-
daan sanoa, että laadullisella tutkimusmenetelmällä pyritään saamaan tut-
kimusaineistolla mahdollisimman laaja ja kattava kuva tutkittavasta asi-
asta tai ilmiöstä. Laadullisen tutkimuksen pätevyyttä tarkastelee loppujen 
lopuksi esimerkiksi tutkimuksessa esitettyjen väitteiden, argumenttien ja 
kuvausten perusteella lukija. Laadullisessa tutkimusmenetelmässä tutki-
musaineisto kootaan eri valintakriteerien avulla, jotka tutkija itse valitsee. 
Tutkija tulee myös pystyä puolustamaan valitut kriteerit ja tutkimusai-
neisto ja osoitettava, että tutkimusaineisto on sopiva ja edustaa tutkimuk-
sen tavoitteita ja aihepiiriä. (Vilkka 2013.) 

1.5.2 Toimintatutkimus 

Juutin & Puusan (2018) mukaan toimintatutkimus on lähestymistapa ja 
tutkimusprosessi, joka yhdistä teorian ja käytännön ja jonka avulla voidaan 
parhaimmillaan kehittää eri käytäntöjä. Toimintatutkimuksen synty liite-
tään yleensä Kurt Lewiniin, jonka tutkimusote oli nimenomaan käytännön 
ongelmien ratkaiseminen ja uusien ratkaisujen löytäminen. Toimintatutki-
musta käytetään monilla eri tieteenaloilla ja koulukunnissa, ja siinä voi-
daan käyttää tutkimusotteena esimerkiksi havainnointia. Toimintatutki-
muksessa pyritään ensin kartoittamaan tutkittavan aiheen nykytilanne ja 
selvittämään tutkimuskysymykset. Toimintatutkimuksella pyritään tunnis-
tamaan ja löytämään myös uusia ratkaisuja ja toimintamalleja. Toiminta-
tutkimuksessa keskitytään esimerkiksi tiettyyn käytäntöön tai prosessiin, 
jota halutaan kehittää ja parantaa. 
 
Toimintatutkimus on useasti juuri laadullisen tutkimusmenetelmän lähes-
tymistapa ja tutkimusote. Toimintatutkimus perustuu kriittiseen teoriaan, 
ja sen eri vaiheita ovat toimintatutkimuksen suunnittelu, tutkimusongel-
man tunnistaminen, tutkimuksen toteutus ja tulosten analysointi. Näiden 
perusteella voidaan luoda uudenlaisia ratkaisuja ja esimerkiksi toiminta-
malleja, mitä alla oleva kuvio tuo esille. Toimintatutkimuksessa on tärkeää 
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pyrkiä säilyttämään tasapaino tutkimuksen ja toiminnan välillä, ja pyrkiä 
toimimaan mahdollisimman systemaattisesti. Toimintatutkimuksessa pyri-
tään teoreettisen viitekehyksen ja käytännön vuoropuheluun ja niiden vas-
takkainasetteluun. (Tuomi & Alajärvi 2018.)  
 

 
   
Kuvio 2. Toimintatutkimuksen prosessi (Tuomi & Alajärvi 2018). 

 Tutkimuskysymykset ja teoria 

Opinnäytetyöni teoreettinen viitekehys sisältää etenkin virtuaaliteknolo-
gian, sisältömarkkinoinnin, sisällön tuottamisen ja digitalisaation näkökul-
maa ja niiden mahdollisuuksia kehittää maakunta-, ja kulttuurimatkailua 
vertailuanalyysin avulla. Tutkin myös pelillisyyden, 360 videoiden ja tari-
nankerronnan merkitystä kaupunkikohteen markkinoinnissa. 
 
Sisältömarkkinoinnin haasteena on saada tarpeeksi kattavaa pohjatietoa 
ja kartoitusta sisältöstrategian laatimiseen ja sen toteuttamiseen. Virtuaa-
liteknologia kehittyy koko ajan ja haasteena on pysyä kehityksessä mu-
kana, jotta tekninen puoli olisi mahdollisimman uutta kuten esimerkiksi 
virtuaalitodellisuuden äänimaailma. Maakuntamatkailun kehityksen yh-
tenä haasteena on saada laajaa tunnettuutta, etenkin maakunnan kulttuu-
rikohteille. Tavoitteena on saada tarpeeksi laajaa näkyvyyttä sekä koti-
maassa että kansainvälisesti, eri digitaalisissa kanavissa, jossa mainonta 
olisi mahdollisimman edullista. Maakuntamatkailun markkinoinnin haas-
teena on myös taloudelliset resurssit, ja tämän työn yhtenä tavoitteena 
onkin tuoda siihen erilaisia ratkaisuja ja kehitysehdotuksia.  
 

Opinnäytetyöni tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 
 

• Millä tavalla virtuaali- ja sisältömarkkinointia voidaan hyödyn-
tää kulttuurikohteiden markkinoinnissa 

• Mitä mahdollisuuksia tarinankerronta, pelillisyys ja 360 virtu-
aalivideot voivat tuoda kaupunkikohteen markkinointiin 

Ratkaisut

Käytäntö 
ja 

toimivuus

Teoria ja 
tiedonkeruu

Tutkimusongelma

Käytäntö 
ja 

toimivuus

tiedonkeruutiedonkeruu

Ratkaisut

Teoria ja 
tiedonkeruutiedonkeruu

Tutkimusongelma
Teoria ja 

tiedonkeruutiedonkeruu
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• Miten ja millä keinoilla ja kanavilla sisältömarkkinointia, sisäl-
lön tuottamisella ja virtuaalimarkkinoinnilla voidaan hyödyn-
tää matkakohteen markkinoinnissa 

 
Opinnäytetyön lähteinä käytän e-kirjoja, painettuja kirjoja, verkkolähteitä 
ja tieteellisiä julkaisuja. Pääosin lähteet ovat enimmäkseen e-kirjoista ja 
verkkolähteistä.  

 Opinnäytetyön rakenne 

Aloitan opinnäytetyöni johdannolla, jossa esittelen toimeksiantajan ja sen 
kehityshankkeen (VIKKE hanke).  Työn rakenne sisältää yhteensä kahdek-
san eri kappaletta. Ensimmäinen kappale sisältää tietoa opinnäytetyön ai-
heesta, rajauksesta, tavoitteista ja tutkimusmenetelmästä. Seuraavat 3 
kappaletta sisältävät tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen. Viides kap-
pale sisältää tietoa tutkimuksen toteutuksesta ja prosessista. Kuudennessa 
kappaleessa avaan tutkimuksen tuloksia ja kirjoitan kehitysehdotuksia. Tä-
män jälkeen on vuorossa pohdinta ja lopuksi johtopäätökset. 

2  TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

 Sisältöstrategia 

Kerosen & Tannin (2017, 1) mukaan sisältöstrategia tulisi sisällyttää yrityk-
sen liiketoimintastrategiaan, sillä sisältöstrategiasta voi olla yritykselle 
merkittävä kilpailuetu, etenkin markkinoinnin ja myynnin näkökulmasta. 
Sisältöstrategia tulisi laatia yrityksen johdon lisäksi myös yhteistyössä 
markkinointi- ja myyntiosaston kanssa. Yrityksen tulisi panostaa sisältö-
strategiaan ja luoda tavoitteita ja suunnitelmia sisällön tuottamiseen ja si-
sältömarkkinoimiseen. Sisällön tuottamisella ja sisältömarkkinoinnin 
avulla voidaan erottautua kilpailijoista ja parantaa näkyvyyttä, ja joiden 
merkitys tulee varmasti kasvamaan lähitulevaisuudessa merkittävästi. Si-
sältöstrategiassa tulisi olla sekä lyhyen, että pitkän aikavälin tavoitteita. Si-
sältöstrategian avulla voidaan parantaa yrityksen kilpailukykyä ja kannat-
tavuutta ja saavuttaa myös kilpailuetua. Sisältöä voidaan hyödyntää myös 
yrityksen tai organisaation sisäisessä viestinnässä, mutta myös ulkoisessa 
viestinnässä asiakkaille, sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille (Wilson 
2019, 51). 
 
Sisältöstrategian tavoitteena on parantaa yrityksen kilpailukykyä ja kehit-
tää yrityksen markkinointia ja viestintää. Segmentoinnilla ja oikean kohde-
ryhmän tunnistamisella on erittäin tärkeä merkitys sisältöstrategiaa laadit-
taessa.  Segmentointi auttaa yritystä tunnistamaan sen eri kohde-, ja asia-
kasryhmät. Sisältöstrategian avulla voidaan tuottaa yhä kiinnostavampaa 
ja houkuttelevampaa sisältömarkkinointia ja kohdentaa esimerkiksi mark-
kinointikampanjoita yhä tehokkaammin. Teknologian nopea kehittyminen 
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ja digitalisaatio tuo yrityksille ja organisaatioille enemmän vaihtoehtoja 
tuottaa ja jakaa sisältöä. (Wilson 2019, 53.) 

 
Kerosen & Tannin (2017, 1) mukaan sisältöstrategian avulla yritys voi suun-
nitella ja toteuttaa sen markkinointia tehokkaammin. Digitalisaatio ja ke-
hittynyt teknologia ovat muuttaneet tapaa tuottaa sisältöä ja myös digi-
taaliset markkinointikanavat ovat yhä monipuolisempia. Sisältöstrategia 
voi olla myös tehokas työkalu yrityksen maineen parantamiseen ja näky-
vyyden laajentamiseen. Sisältöstrategian ja sen tavoitteiden saavuttami-
seen tarvitaan pitkäjänteisyyttä sekä hyvää johtamista. Sisältöstrategian 
avulla voidaan suunnitella myös markkinointia ja viestintää entistä henki-
lökohtaisempaan ja asiakaslähtöisempään suuntaan. Sisällön tuottami-
sessa voidaan hyödyntää esimerkiksi tarinankerrontaa, pelillisyyttä ja vide-
oita. Sisältöä ei tuoteta ainoastaan ulkoiseen tarpeeseen vaan tulisi myös 
osata hyödyntää sisäisesti organisaatiossa (Wilson 2019, 68). 
 
Sisältöstrategia on myös hyvä työkalu, kun halutaan mitata sisältömarkki-
noinnin onnistumista. Sisältöstrategia tulisi olla mahdollisimman realisti-
nen ja laatia myös sellainen aikataulu, joka on toteutettavissa. Tämä auttaa 
pysymään suunnitelmassa ja myös seuramaan sen toteutumista. Sisältö-
strategia on kirjallinen suunnitelma markkinoinnin suunnittelulle ja sisäl-
lön tuottamiselle. Hyvin tehty sisältöstrategia on helposti luettavissa sekä 
ymmärrettävissä sekä johdolle että esimerkiksi markkinointi- ja myyntitii-
meille. Sisältöstrategian avulla on helpompaa myös pysyä budjetissa ja to-
teuttaa erilaisia projekteja ja markkinointikampanjoita ja pysyä aikatau-
lussa, ja sen avulla voidaan myös välttyä turhalta työltä. (Rummukainen, 
Hakola & Hiila 2019, 3.) 

 Sisällön tuottaminen 

Digitalisaatio on tuonut uusia keinoja viestintään, sekä sisäiseen, että ul-
koiseen viestintään. Sisältöä tuotetaan omaan organisaatioon, sidosryh-
mille, yhteistyökumppaneille ja asiakkaille. Sisällön tuottamisella voidaan 
kehittää esimerkiksi yrityksen brändiä ja samalla luoda jopa uusia trendejä. 
Sisältö tuotetaan yleensä yhteistyössä oman organisaation markkinointi- 
ja myyntiosastojen kanssa, mutta tärkeää olisi tehdä yhteistyötä myös asi-
akkaiden kanssa. Sisällön tulisi olla mahdollisimman luovaa, houkuttelevaa 
ja mielenkiintoa herättävää.  (Keronen & Tanni 2017, 2.)   

Kuvio 3. Digimurroksen eri vaiheet (Ruokonen 2016). 
 



11 
 

 
 

Ruokosen (2016) mukaan Suomessa ja maailmassa on meneillään digimur-
ros, ja sen neljäs aalto. Voidaan jo nyt nähdä miten paljon teknologian ke-
hittyminen ja digitalisaatio vaikuttaa liiketoimintaan. Kuten voimme yllä 
olevasta kuviosta nähdä on digitaalisuus tuonut sisällön tuottamiseen uu-
sia keinoja ja trendejä. Niistä suosituimpia ovat tällä hetkellä muun muassa 
pelillisyys, tarinankerronta, videot, datan keräämineen ja älylaitteet. Nämä 
tulevat muuttamaan liiketoimintaa ja esimerkiksi markkinointia ja sisällön 
tuottamista nyt ja lähitulevaisuudessa merkittävästi.  
 
Etenkin erilaiset älylaitteet kehittyvät edelleen ja mobiililaitteilla käytetään 
hyvin paljon erilaisia palveluita. Mobiililaitteiden ja muiden älylaitteiden 
käyttö tulee kasvamaan voimakkaasti. Myös sosiaalisen media suosio kas-
vaa, ja etenkin sen yhteisöllisyys tulee korostumaan entisestään. Muun 
muassa Instagram ja YouTube kasvattavat suosiotaan, nimenomaan vide-
oiden ja tarinoiden takia. Sosiaalisessa mediassa mielipiteiden, kuvien ja 
videoiden jakaminen kasvaa myös vauhdilla. Datan, eli tiedon keräämisen 
merkitys korostuu etenkin markkinoinnin kannalta. Tiedon avulla voidaan 
parantaa ja tehostaa markkinointia yhä henkilökohtaisempaan suuntaan ja 
määritellä esimerkiksi kohderyhmät entistä tarkemmin. (Ruokonen 2016.) 

 
Sisällön tuottamisella tulisi olla selkeä tavoite ja strategia, siitä miten ta-
voitteet saavutetaan. Sisällöllä tulisi olla selkeä viesti ja suunnitelma siitä 
kenelle sisältöä halutaan tuottaa ja milloin ja kuinka usein halutaan viestiä 
ja missä kanavissa. Sisältömarkkinoinnissa ovat esimerkiksi tarinanker-
ronta ja pelillisyys asiakaslähtöinen lähestymistapa tuottaa sisältöä, ja jolla 
voidaan saada asiakkaat myös samaistumaan yrityksen omaan arvomaail-
maan. Sisällön tuottamisella ja hyödyntämisellä eri viestintä-, ja markki-
nointikanavissa voi yritys saavuttaa huomattavaa kilpailuetua, saada laa-
jempaa näkyvyyttä. (Keronen & Tanni 2017, 2.) 

 
Kerosen & Tannin (2017, 2) mukaan sisällön tuottamisessa on oltava tarkka 
ja osattava kohdistaa sisältö oikeisiin asiakasryhmiin ja kanaviin. Moni-
kanavaisuus on sekä mahdollisuus että uhka yrityksille, mutta ainakin yksi 
kanava tulisi hoitaa kunnolla, varmasti juuri se, jossa liikkuu eniten yrityk-
sen asiakkaita. Eri markkinointikanavien käyttö kuten esimerkiksi sosiaali-
sen median kanavat, verkkosivut ja blogit ovat tehokkaita kanavia ja voivat 
olla myös hyvin edullista markkinointia yrityksille. Sisällön tuottaminen ja 
personoitu sisältömarkkinointi on todella tärkeää. Personoitu markkinointi 
oikeanlaisella sisällöllä tehostaa mainontaa.  

 
Sisällön tuottamisessa tulee kiinnittää tarkasti huomiota siihen, että sisältö 
on tarpeeksi houkuttelevaa ja laadukasta, ja että sisältö jaetaan oikeisiin 
kanaviin ja kohderyhmiin. Kuten alla olevasta kuviosta voimme nähdä, on 
oikeanlaisen sisällön tuottamisella paljon hyötyä esimerkiksi liiketoimin-
nassa tai markkinoinnissa. Mielenkiintoisen sisällön avulla voidaan saada 
lisää asiakkaita, kasvattaa kannattavuutta ja saada arvokasta tietoa kulut-
tajista. (Ruokonen 2016.) 
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Kuvio 4. Sisällön tuottamisen hyödyt (Ruokonen 2016). 
 
Jotta yrityksen asiakashallintajärjestelmien tiedoista olisi yritykselle hyötyä 
ja kilpailuetua, on tieto oltava hyvin prosessoitua ja luotettavaa. On otet-
tava huomioon myös tietosuoja-asiat ja siihen kenellä on oikeus käyttää 
tietoa ja mihin tarkoitukseen. Kun tieto on hyvin analysoitu ja prosessoitu 
on sitä helpompi myös käyttää ja hyödyntää. Hyvin analysoitu ja proses-
soitu tieto auttaa sisällön tuottamisessa ja sen kohdistamisessa oikeisiin 
markkinointikanaviin ja oikeille kohderyhmille ja myös uusasiakashankin-
nassa. Ilman uusia asiakkaita liiketoiminnalla ei ole edellytyksiä menestyä. 
Sisällön tuottamisella ja sen hyödyntämisen tärkeys tulee varmasti koros-
tumaan nyt ja lähitulevaisuudessa entistä enemmän (Wilson 2019, 51). 
 
Sisällön tuottamisessa on tärkeää ensin suunnitella sisältöstrategia, ja tar-
kat tavoitteet siitä mitä sillä halutaan saavuttaa yritykselle. Onko tavoit-
teena esimerkiksi parantaa asiakaskokemusta, vai lisätä kannattavuutta tai 
yrityksen näkyvyyttä, vai näitä kaikkia. (Wilson 2019, 31.) Sisältöstrategi-
aan kuuluu myös oikean kohde- ja asiakasryhmän tunnistaminen, jonka 
avulla voidaan kanavoida sisältö mahdollisimman tarkasti. Sisällön tuotta-
misessa voidaan hyödyntää esimerkiksi pelillisyyttä, tarinankerrontaa, vir-
tuaaliteknologiaa tai videoita. Sisällön tuottamisessa tulisi miettiä tarkkaan 
mihin kanaviin sisältöä luodaan, ja mitkä ovat parhaimmat digitaaliset 
markkinointikanavat. (Keronen & Tanni 2017, 2.)  

 
Wilsonin (2019, 82) mukaan sisällön tuottaminen voi tuoda yritykselle 
merkittävää kilpailuetua, kun tuotetaan sopivaa sisältöä ja hyödynnetään 
sitä oikeissa markkinointikanavissa. Tämän onnistuminen vaatii kuitenkin 
tarkkaa sisältöstrategiaa, siitä miten kerätään ja prosessoidaan tietoa ja 
millä keinoin sitä voidaan hyödyntää yrityksen liiketoiminnassa. Yritykset 
hyödyntävät jo nyt esimerkiksi sosiaalista mediaa sisältömarkkinoinnissa, 
myynnissä ja asiakaspalvelussa. Sosiaalista mediaa, digitalisaatiota ja vir-
tuaaliteknologiaa tullaan hyödyntämään markkinoinnissa yhä enemmän jo 
lähitulevaisuudessa (Keronen & Tanni 2017, 2). 
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 Sisällön tuottaminen kulttuurikohteen markkinointiin 

TripAdvisorin (kansainvälinen matkailusivusto) omilla kotisivuilla on paljon 
hienoja valokuvia. Kuvat eivät kuitenkaan ilmesty missään tietyssä järjes-
tyksessä, joten he ovat itse kehittäneet tekniikan, jolla saada kuvat ilmes-
tymään tietyssä järjestyksessä eri tilanteissa. Tekoälyn avulla he pystyivät 
kehittämään mallin, joka valitsee heidän kotisivuillaan aina houkuttelevim-
mat ja tilanteeseen merkityksellisimmät kuvat. Matkailun markkinoinnissa 
pyritään houkuttelemaan asiakkaita suosittuihin matkakohteisiin ja hyö-
dyntämään matkakohteen ympäristöä, luontoa, kulttuuria ja historiaa. 
(Vallejo, 2017.) 
 
Älylaitteet, etenkin älypuhelimia käytetään tänä päivänä moneen eri tar-
koitukseen. Mobiilisovelluksia on hurja määrä ja sovelluksien ja push-vies-
tien avulla markkinoidaan tuotteita ja palveluita. Matkailualalla älypuheli-
mella on iso merkitys, koska siihen on mahdollista saada reaaliaikaista tie-
toa ennen matkaa, matkan aikana ja matkan jälkeen, ja kaikkea sitä mikä 
liittyy matkaan ja sen eri vaiheisiin ja palveluihin. Hyvät ja nopeat nettiyh-
teydet, sosiaalinen media ja uusi 5G verkko lisäävät entisestään älypuheli-
mien suosiota. Älylaitteiden avulla varataan matkoja ja etsitään erilaisten 
vertailusivustojen kautta parasta hintaa matkalleen ja eri palveluille. (Val-
lejo, 2017.) 
 
Kaupunkien kulttuurikohteita kuten museoita on haastavampi markki-
noida, ja siinä miten saada asiakas houkuteltua matkustamaan uuteen 
kohteeseen ja tutustumaan nimenomaan sen kulttuurikohteisiin. Pelilli-
syyttä hyödynnetään jo nyt matkailupalveluiden markkinoimiseen ja ni-
menomaan kulttuurikohteiden ja kaupunkikohteiden markkinoimiseen. 
Pelillisyyden avulla voidaan rakentaa sovellus, jossa hyödynnetään virtu-
aaliteknologiaa. Asiakas voi olla esimerkiksi päähenkilö pelissä, joka matkii 
videopeliä. Teknologian kehittyessä edelleen tuo pelillisyys vielä enemmän 
mahdollisuuksia ja potentiaalia sisällön tuottamiseen ja sisältömarkkinoin-
tiin. (Vallejo 2017.) 
 
Matkailualalla sisällön tuottamisella ja sisältömarkkinoilla on suuri merki-
tys. Matkailumarkkinoinnissa viestinnällä on myös iso merkitys ja esimer-
kiksi muutoksista ja poikkeustilanteista tiedottaminen on osa turvalli-
suutta. Tekoäly ja virtuaaliteknologia tulevat vaikuttamaan suuresti mat-
kailumarkkinointiin. Datan keräämisellä ja datan analysoinnilla voidaan 
tuottaa yhä henkilökohtaisempaa markkinointia. (Vallejo, 2017.) 

2.3.1 360 videot markkinoinnin työkaluna  

360 videoita hyödynnetään jo nyt paljon nimenomaan matkailuteollisuu-
dessa ja markkinoinnissa ja kaupunkikohteen markkinoinnissa. Esimerkiksi 
matkatoimisto Aurinkomatkat ja lentoyhtiö KLM:n kotisivuilla on nähtävillä 
upeita houkuttelevia videoita. Videoiden tavoitteena on antaa asiakkaalle 
mahdollisuus tutustua mahdolliseen matkakohteeseen ja sen palveluihin 
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jo ennakkoon niin sanottuna virtuaalimatkailuna. Videoita voi myös kat-
sella YouTubesta. Parhaimman kokemuksen saa käyttämällä VR laseja ja 
kuulokkeita, jonka äänimaailman avulla saa paremman kokemuksen ja elä-
myksen. (Aurinkomatkat, 2019.) 
 
Virtuaalitodellisuuden käyttäminen matkakohteen markkinoinnissa on 
uusi tapa tuottaa elämystä asiakkaalle jo ennen matkaa ja joka saa kokei-
lemaan uusia asioita ja matkustamaan yhä eksoottisimpiin kohteisiin. Len-
toyhtiö KLM on jo nyt saavuttanut maineen virtuaaliteknologian-, ja mark-
kinoinnin edelläkävijänä. KLM:n iFly sovellus mahdollistaa henkeäsalpaa-
vien 360 matkavideoiden katsomisen VR laseilla tai suoraan älylaitteelta. 
Lentoyhtiö KLM hyödyntää virtuaalitodellisuutta antamalla asiakkailleen 
mahdollisuuden virtuaalimatkailuun. (KLM, 2018.) 

2.3.2 YouTube videot 

Kortesuon (2019, 110) mukaan YouTube on tällä hetkellä kasvattamassa 
suosiotaan merkittävästi, muun muassa videoiden ja niin kutsuttujen Tu-
bettajien avulla. Tubettaja on erilaisia videoita tekevä ammattilainen, joka 
voi tehdä sitä työkseen, tai se voi olla myös harrastus. YouTuben suosion 
kasvamisen suosio perustuu myös laajaan näkyvyyteen ja siihen, miten voi-
daan tavoittaa hyvin suuri asiakaskunta. YouTubeen voidaan lisätä vide-
oida esimerkiksi urheiluliikkeistä, käsitöistä, käyttöohjeita ja tuote-esitte-
lyjä. YouTuben helppokäyttöisyys ja monipuolinen käyttö lisää myös sen 
suosiota.  
 
YouTube on erittäin tärkeä osa sisällön tuottamista, sen on helppo, teho-
kas ja tavoittaa suuren näkyvyyden globaalisti. Yrityksille esimerkiksi erilai-
set opastusvideot, palveluiden esittelyvideot ovat tärkeä osa liiketoimin-
taa, etenkin markkinoinnin ja myynnin kannalta. Videot ovat yleensä viih-
teellisiä, mutta samalla ne voivat antaa kattavaa ja selkeää tietoa. Videot 
tulisi tukea yrityksen imagoa, ja olla laadukkaasti suunniteltuja ja toteutet-
tuja. YouTuben avulla voidaan myös lähettää niin sanottua livevideota, 
joka on suorana lähetettävä video, kuten esimerkiksi kokouksen tai tapah-
tuman livestriimaus. (Kortesuo 2019, 126) 

2.3.3 Instagram, Facebook ja Storyt 

Instagramin suosio kasvaa myös voimakkaasti, ja etenkin niin kutsuttujen 
Instastoryjen käyttö kasvaa. Instastory on lyhyt videopätkä, jolla voidaan 
kertoa tarina, ja näitä tarinoita voidaan lisätä myös Facebookiin. Nämä ta-
rinat ovat yleensä katsottavissa ainoastaan vuorokauden ajan, ja siihen 
voidaan myös lisätä esimerkiksi hashtageja ja erilaisia filttereitä, kun vi-
deota editoidaan. Instastoryn voi kestää maksimissaan kymmenen sekun-
tia, eli siihen tarinan ydin on saatava mukaan. Tarinoiden tavoitteena on 
tuoda esille erilaisia kokemuksia, iloa, kauneutta ja värejä. Myös erilaisten 
emojien käyttö on suosittua, ja tarkoituksena on kertoa tarina pelkällä 
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tarinalla videon avulla. Hashtagien avulla voidaan saada uusia seuraajia, ja 
joiden avulla saavutetaan laajempaa näkyvyyttä. On hyvä myös vaihdella 
hashtageja, eikä käyttää aina samoja, tällä voit saada jatkossakin lisää seu-
raajia. (Kortesuo 2019, 126) 

2.3.4 Pelillisyys markkinoinnissa 

Pelillisyys sisältömarkkinoinnissa on tämän hetken iso trendi. Pelillisyyttä 
hyödynnetään myös matkailumarkkinoinnissa. Pelillisyyttä voidaan hyö-
dyntää matkailumarkkinoinnissa monipuolisesti, ja myös pienemmät yri-
tykset ja kohteet, kuten esimerkiksi elämysmatkailuyrittäjät ja kulttuuri-
kohteet kohteet voivat hyötyä pelillisyydestä. Pelillisyys sisältömarkkinoin-
nissa tulee varmasti lisääntymään digitalisaation ja teknologian kehitty-
essä edelleen. (Pesonen 2015.) 
 
Pelillisyys sisältömarkkinoinnin keinona edistää tutkimuksen mukaan mat-
kailijoiden positiivisia kokemuksia ja edistää matkailijoiden sitoutumista ja 
lojaalisuutta matkakohteen valinnassa. Pelillisyys voi myös lisätä matka-
kohteen näkyvyyttä eri kanavissa. Pelillisyys lisää myös yhteistyötä yhteis-
työkumppaneiden, matkailualan työntekijöiden ja matkakohteen paikalli-
sen yhteisön kanssa. Parhaimmillaan tämä yhteistyö voi saavuttaa esimer-
kiksi matkakohteiden taloudellista ja ympäristöllistä kestävyyttä. (Garcia, 
Linaza, Gutierrez & Garcia 2019, 32.) 
 
Heikkilän, Komppulan & Pesosen (2015, 4) kirjoittamassa raportissa pelilli-
syydestä etenkin elämysmatkailun palvelukehityksessä, tarkastellaan tar-
kemmin pelillisyyttä ja sitä, miten yritys voi hyötyä tästä varsinkin tuote-, 
ja palvelumuotoilun kannalta. Pelillisyys vaatii myös hyvän teknologian, 
koska pelit toteutuvat ensisijaisesti digitaalisissa kanavissa kuten mobii-
lisovelluksen tai verkon avulla. Pelillisyydellä halutaan tuoda asiakkaalle 
viihdearvoa ja asiakaskokemusta ja etenkin mobiilipelaamisen ennuste-
taan kasvavan nopeaa tahtia. Suomessa peliteollisuus on iso ala ja uusia 
peliteollisuuden yhtiöitä on syntynyt monia vuosien aikana.  
 
Tutkimusten mukaan sisältömarkkinoinnissa tulee juuri pelillisyydellä ole-
maan merkittävä osa matkailun markkinoinnissa. Pelillisyys mahdollistaa 
monen kohderyhmän houkuttelemisen ja sitä voidaan hyödyntää monin 
eri tavoin, opetuksen ja markkinoinnin lisäksi myös myynnissä, tuotekehi-
tyksessä ja asiakkaan sitouttamisessa. (Heikkilä ym. 2015, 5.) 
 
Peli- ja viihdeteollisuuden suosio on kasvanut räjähdysmäisesti, ei vaan 
nuoremmissa vaan myös vanhemmissa ikäryhmissä. Tähän on vaikuttanut 
älylaitteiden käytön kasvu etenkin mobiilipelaamisessa. Peliteollisuus on 
saanut myös sosiaalisen ulottuvuuden ja pelillisyys näkyy muun muassa ih-
misten arjessa, työelämässä, koulussa ja markkinoinnissa. Pelillisyys antaa 
matkailuteollisuudelle erinomaisen työkalun erilaisten matkakohteiden 
markkinointiin. (Vallejo, 2017.) 
 



16 
 

 
 

Sisältömarkkinointiin käytetyt pelit voidaan jakaa kahteen ryhmään. Yh-
teen ryhmään voidaan sisältää sellaiset pelit, joita on mahdollista pelata 
ennen matkakohteeseen saapumista. Tätä kutsutaan sosiaaliseksi peliksi, 
jossa on pelin antaa mahdollisuuden matkailijalle jo etukäteen tutustua 
matkakohteeseen ja sen eri palveluihin. Toinen pelityyppi on niin sanottu 
sijaintikohtaiset mobiilipelit, joita pelataan vasta matkakohteen määrän-
päässä. Molempien pelityyppien tarkoituksena on innostaa ja motivoida 
matkailijoita etsimään uusia elämyksiä ja matkakohteita. Taitavasti suun-
niteltu peli tukee matkakohteen markkinoimista ja näkyvyyden lisäämistä. 
Peli tulisi suunnitella matkailijan näkökulmasta ja mahdollisimman houkut-
televaksi. (Garcia ym. 2019, 35.) 
 
Markkinoinnissa kohderyhmät ja segmentointi ovat hyvin tärkeitä asioita. 
Asiakas, joka pitää kulttuurimatkailusta haluaa kokea oppivansa jotain 
uutta, kun hän vierailee esimerkiksi museossa. Virtuaaliteknologiaa voitai-
siin tässä tapauksessa hyödyntää kehittämällä sovellus, jolla asiakas voi tu-
tustua museoon jo etukäteen, ja pelillisyyden avulla houkutella asiakas vie-
railemaan kohteessa myös fyysisesti. Näin kulttuurikohteita arvostava 
asiakas voi saada uudenlaisen kokemuksen ja tietoa etukäteen, jolloin asia-
kas saa myös kokonaisvaltaisemman kokemuksen, kun hän vierailee mu-
seossa paikan päällä. (Vallejo 2017.) 

2.3.5 Tarinankerronta markkinoinnissa  

Tarinankerronnan avulla voidaan kehittää matkakohteen markkinointia ja 
sen houkuttelevuutta. Digitaaliset markkinointikanavat ja sosiaalinen me-
dia rohkaisevat ihmisiä jakamaan kokemuksiaan ja matkatarinoitaan. Tari-
nankerronta voi parhaimmillaan edistää matkakohteen näkyvyyttä ja hou-
kuttelevuutta. Tarinankerronnan käyttöä sisällön tuottamiseen voidaan 
tehdä myös yhteistyössä matkakohteen sidosryhmien ja kulttuurijärjestö-
jen kanssa. (Bassano, Barile, Piciocchi, Spohrer, Calandolo & Fisk, 2019.) 

 
Tarinankerronta on markkinointikeino ja olennainen osa viestintää matkai-
lualalla. Tätä markkinointikeinoa voi hyödyntää etenkin digitaalisissa 
markkinointikanavissa. Tarinankerronnan avulla voidaan herättää henkiin 
matkakohteen historiaa ja sen nähtävyyksiä. Älypuhelin on matkustajalla 
aina mukana ja on mietittävä, miten tuotetaan sisältöä, joka sopii juuri tiet-
tyyn kanavaan. Tarinankerronta vaatii luovuutta ja esimerkiksi monet kau-
punkioppaat käyttävät tarinankerrontaa työssään. Matkustaja ei halua ai-
noastaan tietoa ja faktaa kohteesta vaan myös jännittäviä tarinoita ja elä-
myksiä. (Bassano ym. 2019.) 

 
Tarinankerronta on hyvä vaihtoehto sisältömarkkinointiin ja sen käyttöön 
esimerkiksi markkinointikampanjoissa. Tarinat matkakohteen kulttuurista 
ja historiasta antavat matkailijalle mieleenpainuvia kokemuksia ja elämyk-
siä. Kulttuurikohteiden markkinoinnissa tarinat tulisi olla houkuttelevia ja 
innostavia. Tarinankerronta on tehokasta, kun tarinaan lisätään myös hah-
moja ja juoni. Tarinaan voidaan lisätä tietoa matkakohteesta niistä asioista, 
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jotka houkuttelevat matkailijoita, kuten esimerkiksi kohteen luonnosta, 
historiasta, nähtävyyksistä ja ihmisistä. Jos tarina tuotetaan esimerkiksi 
360 videona, johon on lisätty myös äänimaailma ja kuvia mukaan, on ko-
kemus entistä ainutlaatuisempi. Tarinoiden autenttisuus on hyvin tärkeää 
koska matkailija haluaa aitoja kokemuksia. (Bassano ym. 2019.) 

 
Tarinankerronta on sisältömarkkinoinnissa keino, jolla saada ihminen 
omaksumaan tietoa paremmin, sen sijaan että kerrotaan ainoastaan fak-
tatietoa ilman tarinaa. Tarinankerronta luo myös tunteita ja emotionaali-
nen näkökulma on hyvin tärkeää esimerkiksi elämyksen luomisessa mat-
kailijalle. Sen sijaan, että keskitytään matkailumarkkinoinnissa siihen mitä 
nähdä ja tehdä, tulisi keskittyä kysymykseen miksi tulisi tehdä. (Gonzalo 
2019.) 

 
Yrityksen imagon ja brändin rakentamisen avuksi tarinankerronta on myös 
hyvä taktiikka. Ihmiset kaipaavat enemmän tunnetta ja rakentamalla hyvä 
kampanja, jossa hyödynnetään tarinankerronta sisältönä, voi yritys saada 
lojaaleja asiakkaita. Kilpailu on markkinoilla kovaa ja asiakkaista kilpaillaan. 
Internet, digitalisuus ja teknologia ovat kaikkien ulottuvilla ja oikeanlaisella 
sisällöllä voi kasvattaa näkyvyyttä ja kilpailuetua. Sisällön avulla yrityksillä 
tai organisaatioilla on mahdollisuus erottautua massasta ja kilpailijoistaan. 
Yritys voi käyttää tarinankerrontaa myös brändinsä historian kertomiseen, 
sen haasteisiin ja menestystarinoihin. (Da Costa, 2019.) 

 Sisältömarkkinointi 

Sisältömarkkinoinnissa siirrytään yhä henkilökohtaisempaan markkinoin-
tiin, ja on tärkeää, että sisältö on suunniteltu oikealle kohderyhmälle, ja 
että se on kohdistettu oikeisiin kanaviin. Sisällön tuottamisella tulisi olla 
asiakaslähtöinen lähestymistapa, koska sillä on iso merkitys myös asiakas-
kokemuksen kannalta. (Keronen & Tanni 2017, 1.)  
Sisällön tuottamisessa ja sisältömarkkinoinnin avulla yrityksellä on entistä 
suuremmat mahdollisuudet tavoittaa yhä suurempaa kohderyhmää myös 
globaalisti. (Wilson (2019, 68). 

 
Wilsonin (2019, 65) mukaan sisältömarkkinoinnissa ja sisällön tuottami-
sessa on ensisijaisesti tärkeää ymmärtää sisältöstrategian eri vaiheet askel 
askeleelta ja miten kaikki saadaan implementoitua käytäntöön onnistu-
neesti. Toimintasuunnitelmaa tulisi myös seurata sekä lyhyellä, että pit-
källä aikavälillä, jotta voidaan nähdä, onko tavoitteet saavutettu ja jos ei 
missä voidaan tehdä parannuksia. Digimarkkinoinnissa tärkeintä on juuri 
sisältö ja miten sitä on osattu tuottaa ja kanavoida oikein. Jos sisältömark-
kinointia käytetään esimerkiksi digitaalisissa markkinointikanavissa ja sosi-
aalisen median kanavissa on erittäin tärkeää olla läsnä ja kuunnella asiak-
kaiden toiveita. Hakukoneoptimointi on myös hyvä työkalu sisältömarkki-
noinnissa ja sen kohdistamisessa tehokkaasti. 
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Sisältömarkkinoinnin avulla voidaan lisätä yrityksen näkyvyyttä ja sen 
brändiä ja parhaimmassa tapauksessa se parantaa yrityksen kilpailukykyä 
ja kannattavuutta. Sisältömarkkinointi on tärkeä työkalu myös organisaa-
tiossa sisäisesti. Sisältömarkkinoinnin ja sisältöstrategian avulla voidaan 
tukea myös yrityksen liiketoimintastrategiaa ja sen tavoitteita. (Keronen & 
Tanni 2017, 1.)  

 
Wilsonin (2019, 127) mukaan sisältömarkkinoinnin ja sisältöstrategian li-
säksi on tärkeää osata mitata niiden onnistumista. Yritys voi esimerkiksi 
asiakaskyselyiden ja kilpailuanalyysien avulla kehittää liiketoimintaansa 
entistä paremmaksi ja kannattavammaksi. Sisältömarkkinoinnissa tulisi 
osata myös tunnistaa tulevia trendejä ja tietyillä aikaväleillä tarkistaa si-
sältö ja sen oikeellisuus ja ajankohtaisuus eri kanavissa (Wilson 2019, 136). 
 
Teknologia, virtuaaliteknologia, ja tekoäly tuovat uusia mahdollisuuksia ja 
valtavaa potentiaalia yrityksille entisestään tehostaa ja nopeuttaa esimer-
kiksi tiedon keräämistä ja sen analysoimista. Tämä auttaa taas tunnista-
maan eri kohderyhmät entistä tarkemmin, joka taas tehostaa sisällön 
suunnittelun ja markkinoinnin yhä personoidummin. Markkinoilla on pal-
jon erilaisia älylaitteita ja tulevaisuudessa ihmiset ympäri maailman tulevat 
käyttämään yhä enemmän näitä laitteita. Sisältömarkkinoinnin ensisijai-
sena tehtävänä on tavoittaa segmentoinnin avulla oikea asiakasryhmä ja 
tunnistettava eri asiakasryhmät. Kun kohderyhmät ja asiakasryhmät on 
tunnistettu, on helpompaa tuottaa oikeanlaista sisältöä eri markkinointi-
kanaviin.  Sisältömarkkinoinnin tehtävänä on myös tukea sisältöstrategiaa. 
Digimarkkinoinnissa juuri sisältömarkkinoinnilla on erittäin suuri merkitys 
perinteisten kanavien rinnalla, kuten sanomalehdet, televisio tai radio. 
(Wilson 2019, 149.) 
 
Yritykselle asiakas on tärkein ja sisältömarkkinoinnissa tulisi kiinnittää huo-
miota asiakkaan tarpeisiin ja heidän arvomaailmaansa. Sisältömarkkinointi 
kehittyy entistä henkilökohtaisempaan suuntaan, joten tulisi tarkasti suun-
nitella mitä sisältöä asiakkaalle tuotetaan ja onko se tarpeeksi asiakasläh-
töistä. Tavoitteena on saada asiakaslähtöisempää markkinointia ja palve-
lua erityisesti digikanaviin. (Keronen & Tanni 2017, 1.) 
 
Sisältömarkkinoinnin yhtenä strategisena tavoitteena on kehittää yrityk-
sen brändiä. Sisältömarkkinointi on yritykselle tärkeä työkalu, jolla voidaan 
vahvistaa yrityskulttuuria ja myös analysoida sen vahvuudet ja heikkoudet. 
Sisältömarkkinoinnin avulla toteutetaan yrityksen strategiaa ja sen tavoit-
teita. Sisältömarkkinointi tehostaa parhaimmillaan asiakaskokemusta, 
koska palvelu on entistä asiakaslähtöisempää. Sisältömarkkinointi on usein 
myös osa yrityksen rekrytointiprosessia, jonka avulla voidaan korostaa yri-
tyksen parhaimpia puolia ja houkutella sisällöllä myös uusia työntekijöitä. 
Sisältömarkkinoinnin avulla saavutetaan jopa maailmanlaajuista näky-
vyyttä eri markkinointikanavissa ja mediassa. Sisältömarkkinointi on te-
hokkainta, kun se tuotetaan yhteistyössä sekä organisaation, yhteistyö-
kumppaneiden, että asiakkaiden kanssa. (Keronen & Tanni 2017, 1.) 



19 
 

 
 

 Sisältömarkkinointi kulttuurikohteen markkinoinnissa 

Matkailualalla on jo käytössä sovelluksia, joita voidaan käyttää ilmaiseksi 
ja joiden avulla voidaan jo ennakkoon tutustua matkakohteisiin ja sen eri 
mahdollisuuksiin ja aktiviteetteihin. Pelillisyyttä markkinoinnissa hyödyn-
netään jo nyt maailmalla, ja sen avulla voidaankin tuottaa erittäin houkut-
televaa ja koukuttavaa mainontaa. Virtuaalimarkkinoinnilla voidaan tuot-
taa asiakkaalle lisäarvoa, esimerkiksi kertomalla tarkemmin matkakoh-
teesta ja sen palveluista jo etukäteen. Datan keräämisellä ja sen hyödyn-
tämisellä on erittäin suuri merkitys. Asiakkaalta saatavan tiedon perus-
teella, kuten esimerkiksi asiakkaan sukupuoli, ikä, asuinpaikka tai asiak-
kaan arvomaailma, voidaan tuottaa juuri sopivaa sisältöä tietylle asiak-
kaalle. Personoitu mainonta antaa asiakkaalle positiivisen asiakaskoke-
muksen. (Vallejo, 2017.) 
 
Fronzetti Colladon, Grippan & Innarellan (2020) tutkimuksessa todettiin 
verkkomainonnan ja digitaalisen markkinoinnin tärkeyttä, kun haluttiin 
kasvattaa kävijämäärää museoissa. Kulttuurikohteen kuten museon mark-
kinoinnissa on tärkeää kasvattaa etenkin kohteen näkyvyyttä. Heidän laa-
timassa tutkimuksessa kävi myös ilmi tiedon keräämisen tärkeys. Huomat-
tiin myös, että kävijät jakoivat esimerkiksi sosiaalisen median kanavissa 
enemmän positiivisia kokemuksiaan eikä negatiivisia vierailustaan. Myön-
teiset palautteet houkuttelevat lisää kävijöitä museokohteeseen. Myös 
museot toimivat erittäin kovassa markkinatilanteessa, ja tarvitsevat selviy-
tyäkseen huomattavasti lisää kävijöitä.  
 
Tästä syystä museoiden ja muiden kulttuurikohteiden tulisi kiinnittää en-
tistä tarkemmin huomiota markkinointiin. Heidän tulisi kehittää sisältö-
markkinointiaan ja kasvattaa näkyvyyttään myös sosiaalisessa mediassa. 
Digitalisuus ja virtuaaliteknologia tuovat myös paljon uusia mahdollisuuk-
sia museoille kehittää palveluitaan ja markkinointiaan. Laadukkaan sisältö-
strategian avulla voidaan kehittää kohteen imagoa ja luoda houkuttele-
vampaa ja mielenkiintoisempaa sisältöä eri kohderyhmille. Olisi tärkeää 
pystyä kehittämään palveluitaan yhä enemmän digitaalisempaan suun-
taan ja hyödyntää pitkälle kehittynyttä teknologiaa. Fronzetti Colladon ym. 
(2020) laatiman tutkimuksen mukaan etenkin sosiaalinen media ja verkko-
sivujen kehittämisellä on ollut suora yhteys kävijämäärien lisääntymiseen. 
(Fronzetti Colladon ym. 2020.) 
 
Sisältöstrategian avulla on tavoitteena saavuttaa myös kilpailuetua mark-
kinoilla, sekä panostaa kestävään kehitykseen. Useasti museo-, ja muut 
kulttuurikohteet ovat voittoa tavoittelemattomia organisaatioita, julkisia 
laitoksia, joilla ei ole osakkeen omistajia. Tämä korostaa palveluiden ja 
markkinoinnin kehitystarpeita, jotta säilytetään toimintakyky ja paranne-
taan toiminnan suorituskykyä. Myös asiakaskokemuksen merkitys kasvaa 
ja sitä on pyrittävä kehittämään esimerkiksi juuri digitalisaation avulla. 
(Tsai & Lin 2018.) 
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Matkailuala on erittäin kilpailtu ala. Matkustajilta voidaan kerätä yhä 
enemmän tietoa, jolla kehittää liiketoimintaa. Tiedon keräämisellä on suuri 
merkitys myös sidosryhmille ja muille toimijoille. Tiedon kerääminen ja sen 
analysointi parantaa yrityksen ennakointia ja reagointikykyä muutoksiin. 
Etenkin museo-, ja kulttuurikohteista voidaan kerätä tietoa esimerkiksi kä-
vijämäärästä, palautteiden perusteella tai verkkofoorumeista kuten esi-
merkiksi TripAdvisorin kautta saadun tiedon avulla. Tiedon kerääminen 
auttaa museota esimerkiksi ennustamaan kävijämääriä tiettynä ajankoh-
tana, joka taas voi auttaa kohdistamaan sisältömarkkinointi paremmin ja 
tehokkaammin. Mitä enemmän ja monipuolisempaa tietoa asiakkaista voi-
daan kerätä, sitä paremmin voidaan myös luoda realistinen sisältöstrate-
gia. Asiakkaat etsivät etenkin matkailualalla yhä useammin tietoa verkon 
ja sosiaalisen median kautta. Erilaiset vertailusivustot ovat suosittuja, ja 
jotka vaikuttavat myös ostopäätöksiin. (Fronzetti Colladon ym. 2020.) 

 Tiedon kerääminen ja sen analysointi (Big Data) 

Wilsonin (2019, 2) mukaan tiedon kerääminen (käytetään myös termiä Big 
Data) esimerkiksi yrityksen tai organisaation asiakkaista on prosessi, joka 
sisältää strategian ja suunnitelman siitä mitä ja miten tietoa halutaan ke-
rätä ja analysoida. Tiedon keräämisessä tulee ottaa huomioon tietoturva 
asetukset, kuten esimerkiksi GDPR asetus (general data protection regula-
tion) jotta vältytään mahdollisilta väärinkäytöksiltä. Jatkossa tietoturvan 
merkitys tulee kasvamaan entisestään. Asiakkailta ja ihmisiltä kerätään tie-
toa jatkuvasti, nimenomaan sosiaalisen median avulla, ja olisi oltava hyvin 
tarkka siitä, mitä tietoa itsestään lisää. Asiakkailta saatava tieto tallenne-
taan yleensä asiakashallintajärjestelmään, jota voidaan hyödyntää esimer-
kiksi myynnissä ja markkinoinnissa. 
 
Kehittyneen teknologian ansiosta voidaan tietoa kerätä yhä tehokkaam-
min ja analysoida se automatisoinnin avulla yhä nopeammin. Mitä katta-
vampaa tietoa yrityksellä on asiakkaista, sitä paremmin voidaan suunni-
tella yhä henkilökohtaisempaa ja kohdennettua markkinointikampanjoita 
ja esimerkiksi tarjouksia. Digitalisaatio, nopeasti kehittyvä teknologia ja te-
koälyn avulla tiedon kerääminen, sen analysointi ja tallentaminen tulee 
muuttumaan ja nopeutumaan entisestään. (Rouse 2018.) 

 
Tiedon keräämiseen on olemassa eri työkaluja, monet niistä ovat ilmaisia 
ja kaikkien saatavilla, ja joita kannattaa hyödyntää. Tiedon keräämisen ja 
sen hyödyntämisen merkitys kasvaa mitä isompi yritys ja organisaatio on 
kyseessä. Yritykset keräävät asiakkaistaan tietoa muun muassa sosiaali-
sesta mediasta ja olemalla säännöllisesti vuorovaikutuksessa asiak-
kaidensa kanssa. Asiakastiedon avulla voidaan tuottaa myös oikeanlaista 
sisältöä markkinointia varten.  (Wilson 2019, 23.) 

  
Matkailualalla hyödynnetään myös tiedon keräämistä ja sen analysointia 
esimerkiksi markkinoinnissa ja sisällön tuottamisessa.  Tiedon avulla mat-
kailuyritykset voivat ennakoida matkustusajankohtaa tai tunnistamaan 
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suosituimmat matkakohteet ja niiden palveluita. Sen perusteella he voivat 
tarkemmin suunnitella yhä henkilökohtaisempaa markkinointia ja tuottaa 
oikeanlaista sisältöä oikeisiin markkinointikanaviin. (Bolland 2019.) 

 Digitaaliset markkinointikanavat 

Digimarkkinoinnissa tulisi ottaa huomioon eri digitaaliset markkinointika-
navat ja niihin lisättävät sisällöt. Sosiaalinen media on tärkeä markkinoin-
tikanava ja älylaitteet lisäävät entisestään niiden suosiota. Monet sukupol-
vet käyttävät digitaalisia kanavia ja sosiaalista mediaa, ei ainoastaan nuo-
ret sukupolvet. (Komulainen 2018, 4.) 
 
Teknologian ja digitalisaation nopea kehitys on lisännyt digimarkkinointia 
ja esimerkiksi virtuaaliteknologian, tekoälyn ja 5G verkon kehitys tulevat 
mullistamaan digimarkkinointia entisestään. Erilaisia digitaalisia kanavia 
ovat esimerkiksi sosiaalisen median kanavat kuten Facebook ja Instagram, 
YouTube, verkkosivut, sähköpostimainonta, hakukoneoptimointi, banneri-
mainonta ja mobiilimainonta. Facebook pitää tutkimusten mukaan vielä 
ykköspaikkaa suosituimpana sosiaalisen median kanavana mutta In-
stagram sekä YouTube kasvattavat myös suosiotaan nopeasti. Pikaviesti-
sovelluksista WhatsApp ja Facebook Messenger ovat käytetympiä kanavia. 
Kanavia on useita, joten mahdollisuudet digimarkkinoinnin hyödyntämi-
seen ovat todella merkittäviä. (Suomen Digimarkkinointi, 2019.) 
 
Digitaalisten kanavien avulla voidaan luoda onnistuneita kampanjoita ja di-
gitaaliset kanavat antavat mahdollisuuksia laajentaa ja kasvattaa näky-
vyyttä maailmanlaajuisesti. Digitaalisten kanavien avulla voidaan tehostaa 
myös asiakaspalvelua ja markkinointia. Digikanavissa on osattava kuun-
nella asiakasta, tiedostaa heidän toiveitaan, odotuksiaan ja tarpeitaan ja 
olla läsnä. Asiakaspalvelutilanteessa on reagoitava ja vastattava nopeasti 
asiakkaan kysymyksiin tai reklamaatioihin. Hyvä asiakaspalvelu kasvattaa 
asiakkaan luottamusta ja parhaimmillaan tyytyväinen asiakas jakaa positii-
vista sanomaa eteenpäin omissa verkostoissaan. Onnistunut asiakaspal-
velu ja oikeanlainen sisältö on yrityksille parasta ja samalla edullista mai-
nontaa. On kuitenkin muistettava, että tieto kulkee nopeasti niin hyvässä 
ja pahassa, joten rehellisyys on todella tärkeä osa asiakaspalvelua. Jos yri-
tys on tehnyt virheen tulisi siitä rehellisesti ja avoimesti viestiä, jotta asia-
kaskokemus saadaan pidettyä positiivisena. Digitaalisten kanavien käytön 
epäonnistuminen voi tuoda erittäin haitallista vaikutusta yrityksen ima-
goon. (Komulainen 2018, 6.) 
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Kuvio 5. Digitaalisen ja Perinteisen median erot (Rummukainen, Hakola  & 
Hiila 2019). 
 
Digitaalinen media tarjoaa markkinointiiin yhä enemmän 
monipuolisempia työkaluja. Esimerkiksi sosiaalisen media on hyvin 
voimakkaasti kasvava markkinointikanava. Yllä olevasta kuviosta voimme 
päätellä, että digitaaliset markkinointikanavat antavat yhä paremmat 
mahdollisuudet tavoittaa laajempi yleisö, joka antaa myös uusia keinoja 
markkinoinnin kehittämiseen. Myös mainostajille syntyy enemmän 
mahdollisuuksia hyödyntää sekä perinteistä mediaa digitaalisen median 
rinnalla. Näkyvissä on kuitenkin digitaalisen median kasvu, ja perinteisen 
median käytön väheneminen.  
 
Digitaalisten kanavien myötä myös ihmisten kuluttaja- ja ostokäyttäytymi-
nen ovat muuttuneet, ihmisten ostopäätöksiin vaikuttavat esimerkiksi ha-
kukoneista ja sosiaalisen median kanavista saatavat tiedot. Digitaaliset ka-
navat ovat tärkeä osa yrityksen myyntiä ja yritykset hyödyntävät eri asia-
kasjärjestelmistä saatavia tietoja, jolla segmentoida ja kohdistaa mainonta 
mahdollisimman tarkasti. (Suomen Digimarkkinointi 2019.) 

 Virtuaaliteknologia matkakohteen markkinoinnissa 

Virtuaaliteknologian käyttö tulee varmasti jo lähitulevaisuudessa kasva-
maan matkailualalla ja etenkin markkinoinnissa. Moni matkailualan yritys 
hyödyntää jo nyt virtuaaliteknologiaa esimerkiksi sisältömarkkinoinnissa ja 
sisällön tuottamisessa. Sisällön tuottamisessa käytetään esimerkiksi tari-
nan kerrontaa, pelillisyyttä ja 360 videoita markkinoinnissa ja asiakaspal-
velussa. Virtuaaliteknologiasta voi hyötyä myös kulttuurikohteet, kuten 
museot markkinoinnin ja näkyvyyden parantamisessa. 



23 
 

 
 

Virtuaaliteknologiaa voidaan käyttää esimerkiksi virtuaalimatkailuun ja sen 
kehittämiseen, ja virtuaaliteknologia voi olla yksi tapa millä museot voi-
daan herättää uudelleen eloon. Asiakkaat haluavat tutustua matkakohtee-
seen jo ennakkoon ja etenkin digitalisaation ja teknologian kehittymisen 
myötä virtuaalimatkailua on mahdollista jo nyt kokea. Virtuaalimatkailussa 
asiakkaat voivat tutustua matkakohteeseen jo ennakkoon ja saada lisätie-
toa esimerkiksi matkakohteen eri palveluista ja tapahtumista. (Garcia ym. 
2019, 32.)  
 
Erilaisia virtuaaliteknologioita ovat muun muassa virtuaalitodellisuus (VR), 
lisätty todellisuus (AR) ja yhdistetty virtuaalitodellisuus (MR). Tekoäly (AI) 
on myös yksi tulevaisuuden virtuaaliteknologia, jonka avulla voidaan lisätä 
esimerkiksi erilaisia hahmoja ja kuvia virtuaalitodellisuuteen, ja jota voi-
daan myös käyttää interaktiivisesti. (Jung & tom Dieck, 2017, 109). Virtu-
aalitodellisuus on keinotekoinen virtuaalinen kolmiulotteinen tila, joka on 
tietokoneen luoma. Tässä tilassa voidaan olla vuorovaikutuksessa muiden 
ihmisten kanssa, hyvänä esimerkkinä pelimaailma. Virtuaalilaseilla voidaan 
tuntea ja kokea eri asioita, ja nähdä myös 3D kuvaa. Markkinoilla on virtu-
aalilasien ohella saatavilla myös muita erilaisia laitteita, kuten älykelloja, 
älykuulokkeita ja hololens laseja. Teknologia kehittyy yhä edelleen nope-
asti, joten uusia laitteita, joissa voidaan hyödyntää virtuaalitodellisuutta ja 
tekoälyä on kehitteillä. Erilaisten laitteiden kehittyminen voivat luoda täy-
sin uusia kokonaisvaltaisia kokemuksia ja tapoja markkinoida esimerkiksi 
kaupunkikohdetta. (Jung & tom Dieck, 2017, 170).   
 
Virtuaaliteknologiassa piilee valtava potentiaali, koska sitä voi valjastaa 
moneen eri käyttöön ja aloihin.  Lisättyä todellisuutta käytetään jo nyt esi-
merkiksi matkailualan sovelluksissa, johon voidaan lisätä karttoja, säätie-
toa, lähtöselvityslinkit ja muuta tietoa reaaliaikaisesti (Jung & tom Dieck, 
2017, 49).   
 
Muita teknologioita ovat muun muassa hologrammi- ja 3D teknologia. 360 
asteen videot ovat myös erittäin tehokas markkinointikeino, jossa hyödyn-
netään nimenomaan virtuaaliteknologiaa.  Virtuaaliteknologiaa voidaan 
hallita esimerkiksi omalla älylaitteella kuten älypuhelimella tai tabletilla. 
Myös hologrammeilla ja 3D teknologialla voidaan luoda entistä kokonais-
valtaisempi virtuaalitodellisuus, jota voidaan hyödyntää monilla eri aloilla. 
(Jung & tom Dieck, 2017, 169.) 

 Virtuaalitodellisuus ja kulttuurikohteiden markkinointi  

Kulttuurikohteen markkinoinnissa haasteena on saada kohde tarpeeksi 
houkuttelevaksi asiakkaalle. Etenkin museoilla on haasteita siinä millä ta-
valla markkinoida ja saada näkyvyyttä ja luoda onnistunut asiakaskoke-
mus. Virtuaaliteknologian avulla voidaan tuottaa yhä elämyksellisempää ja 
houkuttelevampaa sisältöä asiakkaille. Digitalisaatio ja virtuaalimatkailu 
voivat myös olla uhkia, ja museoiden täytyykin todistaa olemassaolonsa 
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tärkeys saadakseen elintärkeää tukea esimerkiksi valtiolta, jotta voivat pi-
tää yllä toimintaansa.  (Jung & tom Dieck, 2017, 109.)   
 
Virtuaaliteknologian avulla voidaan lisätä kuvia, ääniä ja keinotekoisesti 
luotuja hahmoja esimerkiksi virtuaalilaseihin, jolloin virtuaalimatkailun ko-
konaiselämyksestä saadaan huomattavasti kattavampi. Älylaitteiden ja 
teknologian huima kehitys on luonut uusia mahdollisuuksia hyödyntää vir-
tuaalitodellisuutta sisältömarkkinointiin ja sisällön tuottamiseen. Markki-
noilla on jo nyt olemassa erilaisia VR laseja mutta teknologian kehittyessä 
markkinoille on tulossa myös uudenlaisia ratkaisuja ja teknologiaa, kuten 
myös älykelloja ja älylaseja. (Jung & tom Dieck, 2017, 109.)   

 
Museokohteet eivät vielä ole kovin paljoa hyödyntäneet markkinoinnissa 
virtuaaliteknologiaa, mutta museot ovat hiljalleen huomaamassa kuinka 
kehityksen myötä virtuaaliteknologia ja digitalisaatio voivat tuoda museo-
kohteelle ja sen markkinointiin suurta potentiaalia ja mahdollisuuksia nä-
kyvyyden lisäämiseen, markkinoinnin tehostamiseen ja kannattavuuden 
parantamiseen. (Jung & tom Dieck, 2017, 68.) Monilla museoilla on jo nyt 
käytössä sovellus, joka toimii niin, että kun matkailija kuvaa museon taulua 
antaa sovellus lisätietoa taulusta ja sen taustatiedoista. Tämä on yksi hyvä 
esimerkki siitä, miten asiakaskokemusta voidaan parantaa hyödyntämällä 
virtuaaliteknologiaa. (Jung & tom Dieck, 2017, 366.)  
 
Sisällön tuottamisessa ovat esimerkiksi pelillisyys, tarinan kerronta ja 360 
videot keinoja, joilla voidaan kehittää kulttuurikohteen markkinointia. Di-
gitaalisia markkinointikanavia tulisi hyödyntää ja suunnitella sellaista sisäl-
töä, joka sopii tiettyyn kanavaan. Kulttuurikohteen markkinoinnissa yhteis-
työ paikallisten yritysten ja palveluiden kanssa on myös erittäin tärkeää. 
Yhteistyö voi tuoda enemmän näkyvyyttä koko alueelle. (Travel and Tou-
rism, 2019.)  
 
Virtuaaliteknologian ja digitalisaation avulla voidaan luoda täysin uuden-
laista sisältöä, kuten esimerkiksi tarinankerrontaa, joka voi olla erittäin 
hyvä markkinointikeino etenkin kulttuurikohteiden näkyvyyden lisäämi-
sessä ja markkinoinnissa. Virtuaaliteknologian ja digitalisaation käyttö tu-
lee varmasti teknologian kehittyessä lisääntymään ja sisällön merkitys tu-
lee korostumaan. Virtuaaliteknologian avulla voidaan kuvien, 360 videoi-
den ja tarinankerronnan luoda asiakkaille entistä houkuttelevampia mieli-
kuvia, jotka voivat vaikuttaa asiakkaiden päätökseen matkakohteen ja sen 
palveluiden valinnassa. Älylaitteilla on virtuaaliteknologian avulla mahdol-
lista vastaanottaa reaaliaikaista tietoa ennen matkaa, matkan aikana ja 
matkan jälkeen, ja samalla myös kaikkeen siihen mikä liittyy itse matkaan 
ja sen eri vaiheisiin.  (Jung & tom Dieck, 2017, 58.)  

  
Jo nyt käytössä on erilaisia ilmaisia sovelluksia, jotka antavat matkailualalla 
ihmiselle mahdollisuuden tutustua jo ennakkoon matkakohteisiin ja sen eri 
palveluihin ja aktiviteetteihin. Markkinoinnissa esimerkiksi pelillisyyttä 
käytetään jo nyt hyvin paljon markkinoinnissa. Pelillisyys luo uusia 
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mahdollisuuksia sisällön tuottamiseen, sillä pelillisyyden avulla voidaan 
tuottaa houkuttelevaa ja etenkin koukuttavaa markkinointia. Virtuaalitek-
nologian avulla voidaan luoda sellaista sisältöä, joka antaa asiakkaalle lisä-
arvoa ja parantaa huomattavasti kokonaisvaltaista asiakaskokemusta. 
(Garcia ym. 2019, 32.) 
 
Matkailualan kova kilpailu tuo kuluttajille edullisia hintoja lentoihin, hotel-
leihin, autovuokraamoihin ja muihin matkailualan yrityksiin. Matkojen va-
raaminen on entistä helpompaa eri sovelluksien kautta ja varaaminen on-
nistuu helposti älylaitteilla. Monien hintavertailusivustojen avulla on en-
tistä nopeampaa tehdä vertailua ja ostopäätöksiä ja tulevaisuus tuo tulles-
saan myös virtuaalimatkailun. Matkailija voi tutustua jo ennakkoon matka-
kohteisiin ja sen palveluihin virtuaalilasien ja 360 videoiden avulla. Virtu-
aaliteknologia mahdollistaa monien matkakohteiden ennakkotutustumi-
sen ja markkinoimisen jo etukäteen. Virtuaalimarkkinointi tuo myös kau-
punkikohteen ja sen eri kulttuurikohteiden markkinoinnissa uusia mahdol-
lisuuksia. (Travel and Tourism, 2019.)  

 
Virtuaalimatkailun yhtenä haasteena onkin miten todenmukaisesti virtu-
aalimatkailua ja elämyksiä voidaan kokea. Virtuaalimatkailun ennustetaan 
olevan tulevaisuudessa iso trendi, kun otetaan vielä huomioon ilmaston-
muutoskysymykset, kestävä kehitys ja esteetön matkailu. Virtuaalimatkai-
lija voi matkustaa ympäri maailman poistumatta kodistaan.  (Matkailevat 
tutkijat, 2018.) 
 
Tutkimukset osoittavat, että asiakkaat, jotka ovat jo ennakkoon tutustu-
neet matkakohteeseen matkustavat paikan päälle myös oikeassa elä-
mässä. Virtuaalimatkailun avulla voidaan tutustua myös matkakohteen 
muihin palveluihin. Virtuaalimatkailija nähdään vielä ehkä enemmän mark-
kinointikeinona ja asiakkaalle uutena tapana tutustua kohteeseen ja kei-
nona saada kokonaisvaltaisempi asiakaskokemus. Vaikka virtuaaliteknolo-
gia kehittyy edelleen, tulee se tuskin korvaamaan fyysistä matkailua lähi-
vuosina. Virtuaalimatkailun ja virtuaaliteknologian kehittämisessä haas-
teita tuovat autenttisuuden luominen, miten saada äänet, hajut, maut ja 
tunteet esille tarpeeksi vahvasti. (Matkailevat tutkijat, 2018.) 
 

3 VIRTUAALITEKNOLOGIA 

Kehittynyt teknologia, digitalisaatio ja robotiikka ovat tuoneet mahdolli-
suuden virtuaalitodellisuudelle tuoda esille sen parhaimpia puolia, ja jota 
voidaan hyödyntää esimerkiksi matkailumarkkinoinnissa. (Tussyadiah, 
Wang, Jung & tom Dieck 2018, 121.) Virtuaalitodellisuus antaa kuvaa ku-
vitteellisesta todellisuudesta, johon on myös ammennettu todellista maa-
ilmaa. Virtuaalilasien avulla voi kokea 3D kuvaa. Virtuaalitodellisuudessa 
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ihminen on osa kuvitteellista maailmaa, jossa voi myös siirrellä esineitä vir-
tuaaliympäristössä. (Raptis, Fidas, & Avouris 2018.) 
 
Alla olevassa kuvassa voimme havaita miten eri virtuaaliteknologiat eroa-
vat toisistaan (VR, AR ja MR). Virtuaaliteknologian käyttäjät ovat kokonaan 
keinotekoisesti luodussa virtuaalitodellisuudessa (VR), kun taas lisätyssä 
todellisuudessa (AR) voidaan lisätä todelliseen maailmaan keinotekoisia 
virtuaalisia kuvia ja hahmoja. MR teknologia on yhdistelmä näistä kahdesta 
(Forbes 2018). 
 

Kuva 3. Virtuaalitodellisuuden eri teknologioita (Forbes 2018). 
   
Virtuaalinen todellisuus on ympäristö, joka antaa ihmisen aisteille mahdol-
lisuuden kokea ja tuntea ympäristöä eri tavalla. Matkailumarkkinoinnissa 
hyödynnetään paljon virtuaalitodellisuutta luomalla erilaisia videoita mat-
kakohteesta. Ihminen voi kokea olevansa paikan päällä ja tutustua mah-
dollisiin kohteisiin jo etukäteen. (Virtual Reality Society, 2017.) 
 
Lisätty todellisuus (AR) tulee olemaan iso osa digitaalista transformaatiota, 
koska sitä voidaan hyödyntää laajemmin kuin virtuaalitodellisuutta (VR).  
Tulevia trendejä ovat myös esimerkiksi chatbotit, (tietokoneohjelma, vir-
tuaaliasiakaspalvelija) joka hyödyntää tekoälyä ja koneoppimista teknolo-
giassaan. Moni muu ala tulee myös hyötymään koneoppimisesta ja datan 
kerääminen tulee olemaan tärkeä asia kehitystyössä. Erilaiset asiakasjär-
jestelmät hyödyntävät dataa ja mitä enemmän teknologia kehittyy, tulee 
myös datan kerääminen olemaan yksi tärkeä osa liiketoiminnan kehittä-
mistä. Kehittynyt teknologia ja digitalisaatio ovat tuoneet uusia mahdolli-
suuksia monille aloille hyödyntää teknologiaa entistä tehokkaammin mo-
neen eri tarkoituksen. (Laurell, Sandström, Berthold, &Larsson 2019, 2.) 
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Virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen ja kehitys tulee jatkumaan edelleen 
ja sitä voidaan hyödyntää matkailualalla, lääketieteessä, opetusalalla ja 
markkinoinnissa. Virtuaalitodellisuus on todellisuutta, jonka ihmiset voivat 
kokea, toisin sanoen voidaan sanoa, että ollaan lähellä todellisuutta. Tar-
vittavan teknologian ja digitalisaation avulla ja parhaimman kokemuksen 
saamiseksi virtuaalitodellisuudessa voidaan hyödyntää myös lisälaitteita 
kuten esimerkiksi korvakuulokkeita, virtuaalilaseja ja virtuaalikäsineitä. 
Etenkin videopeleissä hyödynnetään paljon laseja ja kuulokkeita, jotta saa 
parhaimman elämyksen. (Laurell ym. 2019, 2.) 
 
Virtuaalitodellisuutta voidaan tehokkaasti hyödyntää markkinoinnissa ja 
matkailualalla. Virtuaalitodellisuus tulee tulevaisuudessa olemaan iso osa 
ihmisten jokapäiväistä arkea jollain tasolla. Virtuaalitodellisuuden erilaiset 
ratkaisut tulevat lisääntymään myös sosiaalisessa mediassa ja verkkokau-
poissa. Virtuaalitodellisuus antaa monille aloille mahdollisuuden testata, 
kokeilla ja ottaa riskejä kehityksessä, koska se säästää rahaa ja vähentää 
myös riskejä, koska kaikki tapahtuu virtuaalisessa maailmassa. (Laurell ym. 
2019, 2.) 

 Lisätty todellisuus (AR = Augmented Reality) 

Lisättyä virtuaalitodellisuutta voidaan hyödyntää esimerkiksi markkinoin-
nissa ja viestinnässä. AR teknologian uskotaan kasvattavan suosiotaan 
etenkin markkinoinnissa ja etenkin tekoälyn kehittyessä myös AR teknolo-
gia tulee tekemään harppauksen eteenpäin. AR teknologialla lisätään vir-
tuaalitodellisuuteen keinotekoisesti esimerkiksi tietokoneella luotuja ja 
otettuja kuvia, ääniä, GPS teknologiaa ja videoita.  (Tekniikka & Talous, 
2017.) 
 
AR teknologia mahdollistaa paikallisen sään, karttojen ja muun tiedon li-
säämisen älylaitteeseen reaaliaikaisesti.  Virtuaalitodellisuutta kehitetään 
esimerkiksi virtuaalisissa kokoushuoneissa ja hyödyntämällä 360 videoita 
etenkin sisällön tuottamisen näkökulmasta. AR ja VR teknologiat eroavat 
toisistaan, vaikka samankaltaisuuksia on myös. Suurin ero on AR teknolo-
gian suuremmat mahdollisuudet hyödyntää teknologia eri tavoilla ja suu-
rempi potentiaali kehittyä. AR teknologialla voidaan lisätä virtuaalitodelli-
suuteen enemmän muokattua ja keinotekoista sisältöä, verrattuna VR tek-
nologiaan, joka mahdollistaa kokonaisvaltaiseen kokemukseen ja elämyk-
seen virtuaalitodellisuudessa. (MacRumors, 2019.) 
 
Markkinoinnissa ja etenkin sisältömarkkinoinnissa ja sisällön tuottami-
sessa nämä teknologiat ovat uusi mielenkiintoinen työväline. Digitaalisuus 
ja monet digitaaliset kanavat toimivat markkinointikanavina ja AR teknolo-
gia voi tuoda oikein hyödynnettyä uutta tapaa tuottaa sisältöä eri markki-
nointikanaviin. AR teknologian avulla voidaan herättää idea ja sisältö eloon 
aivan uudenlaisella tavalla. Markkinoinnissa, viestinnässä ja sisällön tuot-
tamisessa virtuaaliteknologialla tulee olemaan iso vaikutus. (Tekniikka & 
Talous, 2017). 
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 Yhdistetty virtuaalitodellisuus (MR = Mixed Reality) 

MR teknologia on keinotekoisesti tietokonegrafiikalla tuotettu sisältö, joka 
on yhdistetty todelliseen maailmaan ja ympäristöön, ja jota voidaan käyt-
tää digi-, ja älylaitteilla. AR teknologiaan verrattuna MR teknologialla on 
suurempi mahdollisuus hyödyntää myös muuta teknologiaa, digitalisaa-
tiota sekä tekoälyä. MR ja AR teknologiaan perustuvia sovelluksia ja palve-
luita ovat esimerkiksi Google Translate ja Snapchat-sovellus. (Microsoft, 
2018). 
 
MR teknologiaa sanotaan olevan vielä kehittyneempi ja tehokkaampi tapa 
hyödyntää virtuaaliteknologiaa, kun yhdistetään MR teknologia AR tekno-
logiaan. Tällä tekniikalla voidaan lisätä sekä todellisesta maailmasta otet-
tuja kuvia ja keinotekoisesti luotuja kuvia ja yhdistää nämä yhdistetyksi vir-
tuaalitodellisuudeksi. Erittäin hyvä esimerkki sellaisesta pelistä ja sovelluk-
sesta on maailmalla supersuosittu Pokemon Go-peli, joka on toteutettu 
MR teknologialla. Pokemon Go- pelissä on hyödynnetty MR teknologian 
lisäksi myös GPS teknologiaa sekä älypuhelimen kameraa. (Jung, Lee, 
Chung, & tom Dieck 2018.) 

 Tekoäly (AI = Artificial Intelligence) 

Tekoäly tarkoittaa ohjelmistoja ja koneoppimista, jotka voivat oppia teke-
mään samoja asioita kuin ihminen. Esimerkiksi automatiikka ja robotiikka 
hyödyntää jo nyt koneoppimista. Tekoälyä voidaan mieltää myös ihmisen 
älykkyyden simulaatioksi, jota eri koneet ja tietokoneohjelmistot voi hyö-
dyntää. (Rouse, 2018.) Tekoälyn ohjelmistoja suunnittelevat kuitenkin ih-
miset ja ihmiset päättävät mihin tarkoituksiin ja miten niitä käytetään. Oh-
jelmistot rakentuvat algoritmien pohjalta ja näiden ohjelmistojen pohjalta 
voidaan suunnitella erilaisia sovelluksia ja käyttötapoja. Esimerkiksi kasvo-
jentunnistusteknologia, chatbotit, google puhepalvelu, Applen Siri ja pilvi-
palvelut hyödyntävät tekoälyä. Ihmiset käyttävät arkipäiväisissä toimin-
noissaan tekoälyä hyödyntäviä laitteita ja sovelluksia, vaikka eivät sitä vält-
tämättä ymmärrä tai edes huomaa. (STTK, 2018.)  
 
Koneoppiminen ja tiedon kerääminen ja sen analysointi tuo suuria mah-
dollisuuksia esimerkiksi markkinointialalle, koska se mahdollistaa yhä per-
sonoidumman ja reaaliaikaisemman lähestymistavan markkinointiin ja 
mainontaan. Kaikille aloille tekoäly ei sovellu, tiettyihin tehtäviin tarvitaan 
ihmistä, kuten esimerkiksi hoiva-alalla, jossa tarvitaan tunneälyä, moraalia, 
luovuutta, arvoja, empatiaa ja vuorovaikutustaitoja, jota ei tekoäly osaa 
hallita. (STTK, 2018.) 

 
Matkustuksessa korostuu palvelun tehokkuus ja nopeus. Automaatio esi-
merkiksi lähtöselvityksessä ja hotelleissa sisäänkirjautumisessa voivat olla 
iso asia tilanteessa, kun matkustaja päättää mihin hotelliin tekee varauk-
sen ja mitä lentoyhtiötä suosii. Marriott International hotelliketjulla on tes-
taus meneillään nimenomaan sisäänkirjautumisvaiheeseen. He käyttävät 

https://www-emeraldinsight-com.ezproxy.hamk.fi/author/Jung%2C+Timothy+Hyungsoo
https://www-emeraldinsight-com.ezproxy.hamk.fi/author/Lee%2C+Hyunae
https://www-emeraldinsight-com.ezproxy.hamk.fi/author/Chung%2C+Namho
https://www-emeraldinsight-com.ezproxy.hamk.fi/author/Tom+Dieck%2C+M+Claudia
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kasvojentunnistamista kahdessa toimipisteessään Kiinassa, joka vähentää 
sisäänkirjautumista minuuteilla. Projekti onnistui ja sai paljon hyvää asia-
kaspalautetta, jonka takia he ovat päättäneet lisätä kasvojentunnistusta 
myös muihin toimipisteisiin ympäri maailmaa. (Bolland 2019.) 
 
Myös henkilökohtaista palvelua arvostetaan ja kaikki matkailijat eivät ha-
lua, että robotti on esimerkiksi vastaanotossa tekemässä sisäänkirjautu-
mista. Viiden tähden hotelleissa yöpyvät arvostavat yleensä henkilökoh-
taista palvelua. Digitalisaatio ja kehittynyt teknologia ovat poistaneet pal-
jon henkilökohtaista palvelua. Ja tässä onkin yksi haaste, millä saada asia-
kas sitoutuman tiettyyn palveluun tai tuotteeseen.  Teknologian, digitali-
saation, datan ja tekoälyn avulla voidaan kehittää eri aloja yhä turvallisem-
paan suuntaan, ennakointi on tarkempaa ja mahdollistaa myös proaktiivi-
sen asiakaspalvelun. Tiedon analysointi auttaa myös riskien ja uhkien tun-
nistamisessa, ja se on hyvin tärkeä osa-alue matkailussa. (Bulanov, 2018.) 
 
Tekoäly, robotiikka ja biometrinen tunnistaminen ovat avainsanoja, kun 
mietitään ilmailualaa vuonna 2019. Yhä useammin lentoasemilla voi nähdä 
kuinka teknologian käyttö on lisääntynyt muun muassa lähtöselvityksessä, 
turvatarkastuksissa, rajatarkastuksissa ja matkatavaran siirtämisessä. (Tra-
vel and Tourism, 2019.) 

 Virtuaaliteknologian tulevia trendejä 

Virtuaalilasien käyttö on yleistymässä monilla aloilla, etenkin pelimaail-
massa näiden käyttö on lisääntynyt paljon viime vuosina. Teknologian ja 
digitalisaation yhä kehittyessä syntyy samalla uusia innovaatioita ja tulevia 
trendejä virtuaaliteknologian hyödyntämisessä ovat esimerkiksi virtuaali-
lasien lisääntyvä käyttö ja virtuaalitodellisuuden lisääntyvä käyttö etenkin 
markkinoinnissa ja matkailualalla. Älypuhelimen ja muiden älylaitteiden 
käyttö lisääntyy jatkuvasti, ja virtuaaliteknologiaa ja sen sisältöä halutaan 
tuottaa juuri näihin laitteisiin.  (Androidpit, 2019.) 
 
Tekoälyn avulla voidaan kehittää myös virtuaaliteknologiaa. Tekoälyn ja 
koneoppimisen avulla voidaan yhä tarkemmin määritellä ja lisätä tarkem-
paa tietoa ja kuvia virtuaalimaailmaan. Sosiaalisen median käyttö virtuaa-
limaailmassa ja sosiaalisen median käyttö eri älylaitteiden kautta yhdistet-
tynä uusimpiin VR laseihin ja kuulokkeisiin ovat tulevia trendejä. Virtuaali-
teknologia mahdollistaa tiedon siirtämisen nopeammin ja tehokkaammin 
esimerkiksi mobiili-, ja tablettisovelluksiin ja muihin älylaitteisiin.  Nopea 
teknologian kehitys, digitalisaatio, robotiikka, tekoäly ja automatisointi 
ovat tuoneet mukanaan myös tarvetta uudelle osaamiselle. Osaamisen ke-
hittäminen on todella tärkeä ja huomioitava asia yrityksen kilpailukyvyn-, 
ja edun kannalta. Vaikka sanotaan, että automatisaatio vie työpaikkoja tuo 
se mukanaan myös tarvetta uudenlaiselle osaamiselle, jolloin syntyy uusia 
työpaikkoja ja työtehtäviä.  (Forbes, 2019.) 
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3.4.1  Virtuaaliteknologia asiakaspalvelussa 

Yksi hyvä esimerkki siitä, miten virtuaalitodellisuutta on hyödynnetty vir-
tuaaliteknologiaa käyttäen, on lentoyhtiö KLM, joka on antanut mahdolli-
suuden matkustajille, jotka odottavat porttialueella lentonsa lähtöä ko-
keilla VR laseja. VR-lasien avulla he saavat jo ennakkoon tietoa tulevasta 
lennostaan, sen palveluista ja tarjoiluista, joka parantaa kokonaisvaltaista 
asiakaskokemusta ja antaa samalla hyvän tilaisuuden lentoyhtiölle markki-
noida muita matkakohteitaan tai palveluitaan. (KLM, 2018.) 
 
Lentoyhtiö KLM hyödyntää myös AR teknologiaa (lisätty todellisuus) käsi-
matkalaukkujen lähtöselvityksessä. AR teknologia mahdollistaa virtuaali-
sen kuvan lisäämisen todellisuudessa, jota voidaan käyttää interaktiivi-
sesti. Tämä helpottaa matkustajan käsimatkatavaroiden lähtöselvityksen 
tekemistä jo kotona tarkistamalla onko laukku oikean kokoinen matkusta-
moon. KLM:n sovelluksessa käytetään Applen AR teknologiaa. Sovellus 
hyödyntää AR teknologiaa myös muuhun asiakaspalveluun. KLM haluaa 
kehittää ja parantaa sovellustaan hyödyntäen virtuaaliteknologiaa, niin 
että sovellus voisi hyödyntää aina uusinta teknologiaa. (KLM, 2018.) 

3.4.2 VR Lasit 

Suomalainen lentoyhtiö Finnair on hyödyntänyt VR laseja esittämällä eri 
tilaisuuksissa ja kampanjoissa esimerkiksi uuden laivastonsa businessluok-
kia, ja niiden uusia istuimia. VR lasit hyödyntävät 360 asteen videoita. Mat-
kailuteollisuudessa 360 videoiden hyödyntäminen ja nämä yhdistettynä 
VR laseihin tulee olemaan uusi tapa matkailijoille tutustua jo ennakkoon 
matkakohteisiin ja niiden palveluihin ja esimerkiksi kulttuurikohteisiin. Vir-
tuaaliteknologian käyttö nimenomaan matkailualalla tulee lisääntymään 
merkittävästi. Teknologian kehittyessä virtuaalimatkailusta voi tulla uusi 
tapa markkinoida myös pienempiä kohteita, niiden kulttuurikohteita ja eri 
palveluja. Tämä voi tuoda merkittävää hyötyä yrityksille ja organisaatioille 
matkailuteollisuudessa ympäri maailmaa. Yrityksille ja organisaatioille, 
jotka ovat edelläkävijöitä virtuaaliteknologian käytössä, tulevat saamaan 
kilpailuetua muihin nähden. (Finnair 2019.) 

3.4.3 HoloLens 

HoloLens lasien avulla voidaan nähdä hologrammeja, jotka ovat lisätty vir-
tuaalitodellisuuteen. Virtuaaliteknologian nopea kehittyminen on tuonut 
paljon erilaisia virtuaaliteknologiaa hyödyntäviä laitteita markkinoille, ku-
ten esimerkiksi VR -lasit, älykellot, älylasit ja HoloLens lasit. HoloLens lasit 
toimivat siten, että lisättyä todellisuutta lisätään ihmisen näkökenttään. 
HoloLens teknologia kehittyy koko ajan ja se tulee olemaan tulevaisuu-
dessa merkittävä teknologia monilla aloilla. HoloLens teknologian käytön 
ennustetaan lisääntyvän muun muassa markkinoinnissa, lääketieteessä, 
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matkailu-, koulutus-, suunnittelualoilla sekä viihde-, ja peliteollisuudessa 
ja myös muilla teollisuusaloilla. (Laitila, 2017.) 

3.4.4 5G -mobiiliverkko 

5G verkon tulo markkinoille tuo paljon uusia mahdollisuuksia nimenomaan 
virtuaaliteknologiaa ajatellen.  Virtuaaliteknologia kehittyy koko ajan ja 5G 
mahdollistaa esimerkiksi entistä parempaa ja tarkempaa laatua virtuaali-
maailmaan. 5G on niin nopea yhteys, että virtuaaliteknologiaa voidaan 
hyödyntää yhä enemmän ja samalla myös kevyemmällä laitteella kuin esi-
merkiksi nykyaikaisia pc-pelikoneita. 5G teknologiaa voidaan hyödyntää 
juuri virtuaaliteknologian kehittämisessä, ja saada entistä tarkempi ja pa-
rempi tehokkuus ja kuvalaatu, joka antaa myös paremman kokemuksen 
esimerkiksi VR lasien käytössä. 5G tulo markkinoille ja VR teknologia tulee 
näkymään monessa eri arjen toiminnoissa, niin sosiaalisessa kanssakäymi-
sessä, terveydenhuollossa, liikenteessä, työelämässä, logistiikassa ja ko-
deissa. 5G yhteys on nopea, ja mahdollistaa esimerkiksi etätyön tekemistä 
myös sellaisilla alueilla, joissa kuuluvuus on huono. (Telia, 2019.) 

3.4.5 Chatbotit 

Chatbot on virtuaalinen tekoälyä hyödyntävä tietokoneohjelma, joka pys-
tyy luomaan keskustelun ihmisen kanssa. Chat-palvelu on jo yleisesti käy-
tössä nettisivuilla ja pikaviestisovelluksissa, kuten WhatsAppissa ja Face-
book Messengerissä. Chatbotit hyödyntävät koneoppimista ja kerää käyt-
täjien dataa ja analysoi näitä tietoja. Tekoälyn ja datan avulla palvelu pys-
tyy jäljittelemään ihmisen tapaa keskustella. Kerätyn datan avulla palvelu 
pystyy tunnistamaan asiakkaan esittämiä kysymyksiä ja myös vastaamaan 
niihin. (Botanalytics, 2018.) Kuvassa alla voimme nähdä yksinkertaisen esi-
merkin siitä mistä chat-palvelusta ja koneoppimisesta on kyse. Kun asiakas 
soittaa asiakaspalveluun, analysoi chatbot ensin kysymyksen koneoppi-
mista hyödyntämällä ja tuottaa sen avulla vastauksen asiakkaan kysymyk-
seen. (Expert System, 2019.) 

Kuvio 6. Chat-palvelun prosessi (Expert System, 2019). Kuvio 6. Chat-palvelun prosessi (Expert System, 2019).
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Ohjelmiston avulla voidaan kehittää, tehostaa ja parantaa yritysten ja or-
ganisaatioiden asiakaspalvelua ja asiakaskokemusta. Mitä enemmän teko-
äly ja koneoppiminen kehittyy sitä enemmän, ohjelmisto pystyy vastaa-
maan yhä monimutkaisempiin kysymyksiin ja myös jopa ymmärtämään eri 
kieliä entistä kattavammin. Yritykselle chat-palvelu tuo parhaimmillaan 
kustannussäästöjä ja nopeampaa asiakaspalvelua. Virtuaalinen asiakaspal-
velija voi toimia vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä. Mitä 
enemmän palvelua käytetään ja mitä enemmän tekoäly kehittyy sitä mo-
nipuolisemmaksi ja paremmaksi myös ohjelmistot kehittyvät. Matkailuala 
tulee myös hyötymään tästä paljon. Esimerkiksi lentoyhtiö KLM käyttää jo 
nyt chat-palvelua varaustensa vahvistuksiin, muutoksiin ja lähtöselvitys-
viesteihin. Palvelun hyötyjä ovat esimerkiksi 24 tunnin palvelu, palvelun 
nopeus ja helppous, reklamaatioihin nopea vastaus ja hyvä asiakaskoke-
mus. (Salesforce, 2019) 

3.4.6 Tekoäly matkailuteollisuudessa 

Matkailuteollisuuden ennustetaan hyötyvän virtuaaliteknologiasta, digita-
lisaatiosta ja tekoälystä tulevina vuosina yhä enemmän. Perinteiset matka-
toimistot vähenevät koko ajan ja matkoja varataan yhä useammin verkon 
kautta. Matkatoimistoilla voi olla myös omia sovelluksia, jonka kautta va-
rata älypuhelimella tai muilla älylaitteilla matkoja. Matkailuteollisuus on 
yksi teollisuusala, joka kasvaa joka vuosi ja huolimatta ilmastonmuutosky-
symyksistä matkailu lisääntyy joka vuosi. (Bolland 2019.) 

 
Mazilescun (2018, 272) mukaan tekoälyn ja datan keräämisestä hyötyy 
myös matkailuala. Eri yritykset, kuten matkatoimistot ja hotellit voivat ke-
rätä erilaisilla asiakkuusjärjestelmillä ison määrän tärkeää ja hyödyllistä 
tietoa. Datan, eli tiedon avulla he voivat suunnitella personoidumpaa 
markkinointia, suunnitella paremmin myytäviä matkapaketteja ja tunnis-
taa suosituimpia matkakohteita ja matkustusajankohtia. Markkinoilla on 
monia nettimatkatoimistoja, jotka hyödyntävät reaaliaikaisia automatisoi-
tua lentohinnoittelua, riippuen esimerkiksi lennon paikkatilanteesta. Mat-
kailualan yritykset keräävät tietoa muun muassa mihin aikaan matkoja va-
rataan, miten paljon he selaavat eri vaihtoehtoja ja ostoprosessia. Kerätyn 
tiedon avulla yritykset voivat hienosäätää ja kehittää palvelujaan ja tuottaa 
yhä yksilöllisempää mainontaa ja kohdistaa mainonta hyvin tarkasti. Tämä 
parantaa asiakaskokemusta, kun ymmärretään paremmin asiakkaiden toi-
veita.  

 
Matkailualalla kilpailu on erittäin kovaa ja yksi tapa erottautua kilpailijois-
taan on asiakaspalvelu, teknologia, asiakaskokemus ja markkinointi. Nyky-
ään lentoyhtiöillä, liikematkatoimistoilla, hotelleilla ja muilla matkailualan 
yrityksillä on monilla käytössään omia sovelluksia, joihin voidaan lisätä tie-
toa reaaliaikaisesti. Lentoyhtiöt voivat esimerkiksi lähettää sovelluksen 
avulla asiakkaalle reaaliaikaista tietoa, jos lentoportti muuttuu, kohteen 
säätietoa ja muuta tietoa liittyen itse matkaan. Tekoälyä voidaan hyödyn-
tää sovelluksien kehittämisessä niin, että sovellus muistaa viimeisimmän 
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matkan ja käytetyn lentoyhtiön, hotellin, autovuokraamon ja muita toi-
veita kuten istumapaikkatoiveet ja mahdolliset allergiat. (Bolland 2019.) 

4 VERTAILUANALYYSI (BENCHMARKING) 

Sana benchmarking tulee englannin kielestä ja tarkoittaa vertailukohtaa. 
Suomen kielellä voidaan käyttää sellaisia termejä kuten vertailuanalyysi ja 
esikuva-analyysi. Vertailuanalyysit voivat olla todella tehokkaita työkaluja 
oman organisaation ja yrityksen liiketoiminnan kokonaisvaltaiseen kehit-
tämiseen. Vertailuanalyysin avulla organisaatiot ja yritykset voivat kehittää 
omaa liiketoimintaansa ja prosesseja tunnistamalla parhaimpia käytäntöjä 
muilta. Vertailuanalyysi on erittäin suosittu strategiatyökalu esimerkiksi lii-
ketoiminnan kehittämiselle. On hyvä muistaa, että vertailuanalyysin ta-
voitteena ei ole pelkästään kopiointi, vaan muilta opittujen ratkaisujen so-
veltamista omaan organisaation. (Vuorinen 2013, 157.) 
 
Vertailuanalyysin tavoitteena ei ole löytää kaikista paras vaan enemmän-
kin tunnistaa sellaisia yrityksiä tai organisaatioita, joka on huomattavasti 
parempi, kuin itse ja esikuva, josta voidaan itse oppia. Vertailuanalyysi ei 
tarkoita kuitenkaan sitä, että kopioidaan muilta näitä parhaimpia käytän-
töjä, vaan tavoitteena on ennen kaikkea tunnistaa ja ymmärtää eri proses-
sit ja toimintatavat, jotta olisi mahdollista omaksua ja oppia muilta ja sillä 
keinolla kehittää omaa liiketoimintaansa. Vertailuanalyysin avulla yrityk-
sellä ja organisaatiolla on mahdollisuus parantaa kilpailukykyään ja siten 
myös saavuttaa kilpailuetua markkinoilla. (Tuominen 2016, 13.) 
 
Tuominen (2016, 6) määrittelee vertailuanalyysin prosessina ja strategi-
sena työkaluna, jonka avulla voidaan tunnistaa sellaisia prosesseja, ratkai-
suja ja käytäntöjä, jotka ovat jo osoittautuneet toimiviksi ja myös löytää 
uusia innovaatioita.  Vertailuanalyysi on tehokas tapa kerätä tietoa organi-
saation omista vahvuuksista ja heikkouksista. Vertailuanalyysin avulla or-
ganisaatio tai yritys voi parhaimmillaan saavuttaa kilpailuetua esimerkiksi 
oman alan kilpailijoihin nähden. 

 
Vertailuanalyysi on yrityksen työkalu johtamiseen ja liiketoimintastrate-
gian laadintaan. Analyysin avulla voidaan asettaa erilaisia tavoitteita ja mi-
tata tuottavuutta ja sen toteutumista analyysin pohjalta tunnistettujen 
parhaimpien käytäntöjen pohjalta. Vaikka vertailuanalyysi ei poista kaikkia 
ongelmia on se tehokas tapa analysoida yrityksen tämän hetken tilannetta 
ja miten sitä voidaan lähteä kehittämään. (DeLayne Stroud, 2019.) Vertai-
luanalyysia määritellään eri tyyppeihin kuten sisäiseen-, epämuodolliseen, 
kilpailulliseen-, prosessipohjaiseen-, ja funktionaaliseen vertailuanalyysiin. 
(Vuorinen 2013, 163.) 
 
Näistä tyypeistä yleisimmin käytetty on epämuodollinen vertailuanalyysi, 
jossa havainnoidaan asioita esimerkiksi etsimällä tietoa kilpailijoista ja 
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heidän toimintamalleistaan heidän kotisivuiltaan tai vierailemalla yrityk-
sissä. Sisäisessä vertailuanalyysissa organisaation eri tasot vertailevat omia 
sisäisiä prosesseja ja toimintamalleja keskenään. Liiketoimintastrategian 
avuksi voidaan käyttää kilpailullista vertailuanalyysia, jossa analysoidaan 
yrityksen oma asema markkinoilla, kilpailijoihin nähden. Kilpailullisessa 
vertailuanalyysissa vertaillaan yrityksen tuotteita tai palveluja oman alan 
parhaiten menestyviin yrityksiin, esimerkkinä voidaan käyttää teleoperaat-
toreita, Telia vs. Elisa. Kilpailullisessa vertailuanalyysissa voidaan toteuttaa 
myös analysointia tutkimalla kilpailijoiden tuotteita, palveluja, prosesseja 
ja toimintamalleja. Funktionaalista vertailuanalyysia voidaan hyödyntää 
myös sellaisessa tilanteessa, kun yritykset ovat eri aloilta. Tämän tyyppi-
sessä vertailuanalyysissä vierailut toisten yrityksissä ovat yleisempiä kuin 
muissa vertailuanalyyseissa tyypeissä, koska yritykset eivät kilpaile keske-
nään. Prosessipohjainen vertailuanalyysi käytetään yleisemmin oman yri-
tyksen prosessien kehittämiseen, vertailemalla omia prosessejaan toisiin 
uudenlaisiin ratkaisuihin. Prosessipohjainen vertailuanalyysin avulla voi-
daan löytää uusia innovatiivisia menetelmiä, ratkaisuja ja toimintamalleja. 
(Vuorinen 2013, 163.) 

 
Tuominen (2016, 16) mukaan vertailuanalyysin onnistuminen vaatii hyvän 
strategian ja sekä lyhyen, että pitkän aikavälin tavoitteita. Vertailuanalyy-
sin tavoitteena on tukea strategiaa ja samalla kaikkia tavoitteita. Vertai-
luanalyysiä ei käytä ainoastaan yritykset vaan myös julkiset organisaatiot 
(Vuorinen 2013, 157). Vertailuanalyysi tarjoaa yrityksille ja organisaatioille 
vastauksia tärkeisiin kysymyksiin, kuten esimerkiksi siihen mikä toimii ja 
mitä tulisi kehittää. Olennaista on myös saada vastauksia siihen, kuinka 
paljon on mahdollista kehittyä ja edelleen parantaa omia prosesseja ja toi-
mintatapoja. Vertailuanalyysiä ja sen strategiaa tulisi osata myös hallita, 
seurata ja johtaa, jotta siitä olisi todellista hyötyä myös pitkällä aikavälillä. 
(Tuominen 2016, 18.) 

 Vertailuanalyysin prosessi 

Vertailuanalyysillä ei ole vain yhtä määritelmää.  Analysointi on itsessään 
prosessi, jolla tunnistetaan, mikä on tärkeää juuri oman liiketoiminnan ke-
hittämiselle. Analysoinnin avulla voidaan tehokkaammin tunnistaa ja ym-
märtää mitkä ovat ne keinot, joilla voidaan mahdollisesti tuoda yritykselle 
parempaa menestystä. Analysoinnin avulla luodaan samalla myös realisti-
sia odotuksia, vaikka itse prosessi voi olla erittäin haastava, jotta tavoittei-
siin päästäisiin. (Tuominen 2016, 30.) Vertailuanalyysin prosessi aloitetaan 
ensin tunnistamalla yrityksen tai organisaation nykytilanne, joka määritte-
lee tavoitteet ja sen perusteella myös strategian. Kun nykytilanne on selvi-
tetty, voidaan prosessissa edetä analyysivaiheeseen eli vertailuun. Tämän 
jälkeen on mahdollista analysoida tulokset ja asettaa tavoitteet ja myös 
muuttaa ja soveltaa ne käytäntöön. (Vuorinen, 2013, 160.) 

  
Tuominen (2016, 33) jakaa vertailuanalyysin kolmeen eri kategoriaan, 
jotka ovat prosessit, strategiat ja suorituskyky. Näiden analyysimallien 
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avulla tunnistetaan jo olemassa olevat parhaimmat toimintamallit ja pro-
sessit.  Suorituskyvyn vertailussa yritys tai organisaatio voi vertailla esimer-
kiksi omien tuotteiden, palveluiden tai prosesseja toisiin jo toimiviksi osoit-
tautuneiksi malleiksi muilla yrityksillä ja organisaatioilla maailmassa. Suo-
rituskyvyn analyysin avulla voidaan mitata myös oman sisäisen organisaa-
tion toimintaa, ja asettaa sekä lyhyen, että pitkän aikavälin tavoitteita. Ver-
tailuanalyysin avulla on tavoitteena tunnistaa omien toimintamallien ja 
prosessien eroja toisiin verrattuna ja sen perusteella analysoida ja kehittää 
omaa liiketoimintaansa.  
 

 
 
Kuvio 7. Vertailuanalyysin prosessi (Vuorinen 2013, 160). 
 
Yllä olevasta kuviosta nähdään, että vertailuanalyysin prosessi aloitetaan 
kartoittamalla oman toiminnan nykytilanne mahdollisimman tarkasti. Tä-
män jälkeen on vuorossa vertailukohteen etsiminen. Halutaanko vertailu-
kohteeksi esimerkiksi kilpailija, tai vertailukohde oman alan ulkopuolelta. 
Vertailuanalyysissä voidaan myös tehdä yhteistyötä vertailukohteen 
kanssa, ja siten oppia myös toisilta. Vertailuanalyysin prosessi jatkuu oman 
ja vertailukohteen toimintojen tarkastelulla ja niiden erojen analysoimalla. 
Tämän perusteella asetetaan myös kehitystarpeen tavoitteet ja sovelle-
taan se käytäntöön omassa organisaatiossa. Tärkeää on luoda realistiset 
odotukset prosessille ja pystyä myös soveltamaan tulokset käytäntöön 
omassa toiminnassaan. Tavoitteena on parantaa ja kehittää oman organi-
saation prosesseja, toimintamalleja ja esimerkiksi yrityksen palveluita. 
(Vuorinen 2013, 163.)  

 
Tuomisen (2016, 51) mukaan strategisen vertailuanalyysin avulla voidaan 
myös mitata eri strategisia tavoitteita. Strategisen vertailuanalyysin avulla 
yrityksellä ja organisaatiolla on työkalu tunnistaa sen kehityskohteet ja 
asettaa realistisia lyhyen, että pitkän aikavälin tavoitteita. Sen avulla voi-
daan myös parantaa kannattavuutta ja auttaa myös varautumaan ja enna-
koimaan muutoksia. Strategisessa vertailuanalyysissa halutaan tunnistaa 
menestyvän yrityksen toimintamalleja, valintoja ja päätöksiä, jotta saatai-
siin oma liiketoiminta yhtä kannattavaksi ja menestyväksi. Strategia vertai-
luanalyysi voidaan sanoa olevan yhdistelmä sekä prosessien, että suoritus-
kyvyn analyyseistä.  
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 Analyysin toteuttaminen 

Tuominen (2016, 54) jakaa vertailuanalyysit neljään eri luokkaan ja toteut-
tamisvaihtoehtoon.  Nämä ovat sisäinen-, kilpailija, toiminnallinen-, ja toi-
mialan analyysit.   

  
Sisäisessä vertailuanalyysissa yritys tai organisaatio mittaa ja vertailee 
oman sisäisen organisaationsa toimintamalleja ja prosesseja. (Vuorinen 
2013, 159.) Sisäisen vertailuanalyysin avulla voi tunnistaa toimivia asioita 
omassa organisaatiossa ja liiketoiminnassa, ja eri osastot voivat oppia toi-
siltaan ja kehittää tällä tavalla osaamistaan, tehokkuuttaan ja prosesse-
jaan. Tällä analyysivaihtoehdolla on hyvä aloittaa liiketoimintansa analy-
sointi. Tämä on helpompi toteuttaa, kun on jo tiedossa kaikki yrityksen lu-
vut ja toimintamallit ja kaikki tieto on saatavilla helposti ja on myös luotet-
tavaa.  Sisäisellä analyysilla ei kuitenkaan opita eikä keksitä uusia toimin-
tatapoja, vaan enemmänkin kehitetään paremmaksi jo olemassa olevia 
prosesseja. (Tuominen 2016, 57.) 

  
Kilpailija vertailuanalyysissa on tavallista luoda yhteistyötä muiden yritys-
ten ja organisaatioiden kanssa ja ottaa tavoitteeksi sen, että molemmat 
hyötyvät analysoinnista. Tämä vaatii luottamusta ja kykyä tehdä yhteis-
työtä, jotta molemmat osapuolet hyötyisivät. (Vuorinen 2013, 159.) Kilpai-
lija vertailuanalyysissa halutaan tunnistaa nimenomaan oman alan mark-
kinajohtajien toimintamalleja ja löytää niistä keinoja kehittää omaa liike-
toimintaansa ja parantaa esimerkiksi kilpailukykyä ja kannattavuutta. 
Nämä kilpailijoilta saatavat tiedot ovat erittäin arvokkaita, mutta toki vai-
kea saada. Jos valitset vertailuun yrityksiä oman alan parhaimmistosta ja 
globaaleista toimijoista, voi heistä olla saatavilla myös julkista materiaalia, 
kuten vuosikertomuksia ja artikkeleita. Tällöin tietoa on hyvin saatavilla ja 
vertailu helpompaa. (Tuominen 2016, 60.) 

  
Toimialan vertailuanalyysissa halutaan tunnistaa oman alan parhaimpia 
toimijoita ja tunnistaa ja omaksua ja soveltaa niiden toimintamalleja ja 
prosesseja omaan liiketoimintaansa. Tällä analyysilla on myös mahdollista 
yhteistyössä jakaa ja saada tietoa nimenomaan oman alan toimijoilta.  
(Vuorinen 2013, 159.) Tässä mallissa vertaillaan ja analysoidaan oman alan 
organisaatioita ja yrityksiä, mutta ei välttämättä aina kilpailijoita. Analyysin 
tavoitteena on löytää toimivia prosesseja ja toimintamalleja, ja myös tehdä 
yhteistyötä näiden toisten yritysten ja organisaatioiden kanssa.  (Tuomi-
nen 2016, 60.) 

  
Toiminnallisessa ja yleisessä vertailuanalyysissa pyritään taas paranta-
maan organisaation tiettyä osa-aluetta vertailemalla sitä yritykseen tai or-
ganisaatioon, joka toimii eri alalla. Tällä tavalla voidaan parantaa yrityksen 
tai organisaation tiettyjä osa-alueita kuten logistiikkaa, myyntiä, markki-
nointia, sisäisiä prosesseja, tai asiakaspalvelua. (Vuorinen 2013, 159.) 
Tämä analyysimalli voi antaa muihin malleihin verrattuna myös täysin uu-
denlaisia ratkaisuja ja synnyttää täysin uusia toimintamalleja. Tämä 
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yleinen vertailuanalyysi antaa mahdollisuuden myös tehdä vertailuanalyy-
sia myös oman alan ulkopuolelta. Tämä voi antaa uusia ideoita ja tunnistaa 
erilaisia toimintamalleja, jonka avulla voi syntyä täysin uusia ajatuksia siitä 
millä tavalla toimia. (Tuominen 2016, 62.) 

 Analysoinnin tulokset käytäntöön 

Lähtökohdat vertailuanalyysin tekemiseen voi syntyä monesta eri asioista, 
aloite muutokseen voi lähteä esimerkiksi johdon toimesta tai kenestä ta-
hansa muusta henkilöstä organisaatiossa tai yrityksessä. Lähtökohta ver-
tailuanalyysin ja prosessin aloittamiseen voi olla myös seurausta organi-
saation tietyn osa-alueen toimimattomasta prosessista tai asiakaspalaut-
teiden seurauksena. (Tuominen 2016, 132.)  

  
Tuomisen (2016, 134) mukaan kannattaa prosessi aloittaa ensin jostain 
muusta kuin strategisesta analyysimallista. Prosessin onnistuminen vaatii 
todella tarkkaa suunnitelmaa, pitkäjänteisyyttä ja kykyä luoda myös yhteis-
työtä muiden yritysten ja kilpailijoiden kanssa. Jotta parannusehdotukset 
saataisiin käytäntöön, vaatii se erinomaista johtajuutta, muutosjohta-
juutta ja myös projektinhallintaa ja strategiaa. Prosessin tavoitteena ei tu-
lisi olla ainoastaan olla lyhyen aikavälin tavoitteiden saavuttamista vaan 
jatkuvaa kehitystä ja sen seurantaa. Uudet parannetut toimintamallit, pro-
sessit ja muutokset ja niiden menestys riippuu myös siitä mitä vertailuana-
lyysin mallia on strategiassa päätetty käyttää. 
 
Tämä vaatii kuitenkin ensiksi tarkan suunnitelman ja strategian, joka voi 
viedä paljon aikaa ja vie resursseja. Tästä syystä olisikin hyvä osata hyödyn-
tää analyyseja myös pienempien osa-alueiden parantamiseen, joka myös 
kehittää omalta osaltaan yrityksen liiketoimintaa. Vertailuanalyysien tar-
koituksena ja tavoitteena on kuitenkin kehittää ja parantaa organisaation 
liiketoimintaa, kannattavuutta ja kilpailukykyä. (Tuominen 2016, 26.) 

 Vertailuanalyysin heikkoudet 

Vertailuanalyysi on yrityksille ja organisaatioille tärkeä strateginen työkalu, 
joka hyvin suunniteltuna ja toteutettuna kehittää liiketoimintaa, proses-
seja, palveluja ja lisää organisaation ja yrityksen kannattavuutta ja kilpailu-
kykyä. Mutta on myös tärkeää välttää virheitä ja turhaa resurssien tuhlaa-
mista. Jotta virheiltä vältyttäisiin, on tärkeää ottaa huomioon tavoitteet 
tutkimuksissa ja analyyseissa, ja noudattaa asetettuja tavoitteita. Muutos-
johtaminen on myös olennainen osa liiketoiminnan kehittämistä ja strate-
giaa ja ilman systemaattista suunnitelmaa ja strategiaa ja esimerkiksi aika-
taulun seuraamista on vaikeaa saavuttaa parannuksia ja saada analyysista 
mitään hyötyä. On tärkeää myös välttää epärealistisia odotuksia ja resurs-
sien haaskaamista epäolennaisiin asioihin. Muutosjohtamisessa on myös 
otettava huomioon, miten saada parannusehdotukset käytäntöön ja millä 
aikataululla. On osattava seurata ja mitata tuloksia myös pitkällä 
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aikavälillä. Projektia tulisi osata hallita, ja myös implementoida oikein, jotta 
saataisiin mahdollisimman paljon hyötyä irti koko prosessista. (Tuominen 
2016, 140.) 
 
Vertailuanalyysi vaatii aina kehityskohteen identifioimista ja hyvän pohja-
työn, jotta sen tekemisestä saadaan paras mahdollinen hyöty. Sopivan ver-
tailukumppanin valinta riippuu kehitettävän kohteen ominaisuuksista, sillä 
menetelmä soveltuu parhaiten selväpiirteisesti määriteltyihin kehittä-
mistä vaativiin kohteisiin. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2009, 163.)   
  
Vertailuanalyysiin valitaan vertailukumppani yleensä tarkastelemalla, mi-
ten kyseinen toimija on kyennyt osoittamaan omaa asiantuntemustaan 
tarkasteltavassa asiassa. Asiantuntemuksen näyttönä voidaan pitää esi-
merkiksi parasta mainetta tai hyviä tunnuslukuja. Ymmärtääkseen tarkas-
teltavan organisaation toimintatapoja, on vertailuanalyysin suorittavan ta-
hon järjestelmällisesti kerättävä tietoa kyseisestä organisaatiosta, käyt-
täen apuna muun muassa tutustumiskäyntejä ja erilaisia tiedonhankinta-
menetelmiä. (Ojasalo ym. 2009, 163–164.)  
  
Vertailua suorittava taho suunnittelee vierailun aikana esitettävät kysy-
mykset valmiiksi ennen vierailua ja vierailun aikana tapahtuvaa havain-
nointia toteutetaan tavallista yritysvierailua järjestelmällisemmin. Vierai-
lun jälkeen havaintoja tulkitaan kriittisesti ja pyritään löytämään oman or-
ganisaation tarpeisiin soveltuva ratkaisu havaittujen toimintatapojen ja 
käytänteiden pohjalta. Kaikkia havaintoja ja toimintatapoja ei välttämättä 
voida ottaa suoraan oman organisaation käyttöön, sillä organisaatioiden 
toimintatavat voivat erota toisistaan suuresti. Oman organisaation toimin-
nan vertaaminen muiden toimintaan saattaa edistää organisaation kilpai-
lukykyä ja kiihdyttää kehittämishalukkuutta organisaation sisällä. Samalla 
vertailussa saadaan tietoa oman organisaation tasosta muihin alan toimi-
joihin verrattuna. (Ojasalo ym. 2009, 164.) 

5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 Tutkimuksen lähtökohdat  

Opinnäytetyön lähtökohdat ja tavoitteet olivat hyvin selkeät. Työni tavoit-
teena oli laadullisen toimintatutkimuksen avulla tuottaa kehitysideoita 
VIKKE hankkeen virtuaalisen sisältömarkkinoinnin kehittämiseen. Toimin-
tatutkimuksen analyysina käytin vertailuanalyysia. 
 
Opinnäytetyö aloitettiin lokakuussa 2018 pitämällä hankkeen projektipääl-
likkö Outi Mertamon kanssa aloitus- ja kartoituspalaveri. Palaverissa Mer-
tamo kertoi hankkeen tavoitteista ja sisällöstä ja myös mitä työltäni odo-
tetaan. Sain paljon tietoa hankkeesta ja tavoitteista ja mitä he toivoivat 
työni tuovan hankkeelle. Mertamolta saadun informaation perusteella 
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sain aloitettua opinnäytetyön ja sain myös hyvin rajattua aiheen. Pidin pa-
laverin myös opinnäytetyöohjaajani Minttu Lampisen kanssa, ja hän hyväk-
syi aiheen ja oli myös sitä mieltä, että aihe on hyvin rajattu.  
 
Pidimme uuden palaverin 2019 alussa, jolloin sain vielä tarkentavia tietoa 
siitä, miten hanke on edennyt ja mitä asioita he ovat jo itse saaneet tuotua 
esille sisältömarkkinoinnin kehittämiseksi. Hankkeen aikana projektipääl-
likkö vaihtui, ja uusi projektipäällikkö Heidi Kerkola antoi lisätietoa hank-
keen etenemisestä alkuvuodesta 2020. Sain näillä lisätiedoilla hyviä läh-
teitä vertailuanalyysin tekemiseen. Suunnitelmana oli tehdä pohjakartoi-
tus hankkeelle ja löytää uusia konkreettisia ja käyttökelpoisia kehitysehdo-
tuksia sisältömarkkinoinnin kehittämiseen ja sisällön tuottamiseen, tari-
nan kerronnan, pelillisyyden ja 360 videoiden avulla. Työn aihe oli erittäin 
kiinnostava ja hyvin ajankohtainen aihe, joten työtä oli mielenkiintoista 
tehdä.  
 
Lähtökohtaisesti oli tiedossa jo, miten hankkeen sovellusta ja peliä halu-
taan rakentaa. Sisällöksi oli valikoitunut tarinankerronta, pelillisyys ja 360 
videot. Markkinointikanavia oli jo myös mietitty valmiiksi ja markkinoinnin 
kohderyhmäksi ja maaksi oli valittu Japani ja Saksa (Suomen lisäksi). Sovel-
luspilotin pelin oli suunniteltu käyttävän paikannusta, eli sijaintikohtaista 
peliä, mutta lopulta tämä tekninen toteutus tiputettiin ajan puutteesta 
pois. Peliin oli myös suunniteltu käytettävän QR koodeja, ja niiden käyttä-
minen esimerkiksi eri historiallisesti merkittäviin rakennuksiin, mutta näi-
täkään ei lopulta käytetty, koska ei haluttu kiinnittää ympäristöön mitään 
sellaista, joka vaatii ylläpitoa. Skannaus on kuitenkin hoidettu siten, että 
pelaaja skannaa VIKKE sovelluksessa kohteessa jonkin tietyn kohdan, esi-
merkiksi patsaan infolaatan, jolloin pelaaja saa lisätietoa. 
 
Lähtökohta työlleni oli tuoda uusia kehitysehdotuksia nimenomaan sisäl-
lön kehittämiseen, uusia markkinointikeinoja ja myös mahdollisesti uusia 
ehdotuksia markkinointikanaville. Teoreettisen viitekehyksen ja vertai-
luanalyysin avulla sain tuotettua uusia kehitysehdotuksia sisältömarkki-
noinnin kehittämiselle, vaikka alussa pohdin, onko mahdollista tuoda esille 
uusia konkreettisia kehitysehdotuksia, koska VIKKE hankkeen ja sisältö-
markkinointi oli jo hyvin pitkälle mietitty.  
 
Aiheesta löytyi hyvin paljon uutta tietoa, enimmäkseen verkkolähteitä, ja 
tästä oli iso apu vertailuanalyysin tekemiselle. Aineisto oli laaja, jolla sain 
tehtyä vertailuanalyysia myös hyvin erilaisilta sivustoilta. Virtuaaliteknolo-
gia ja digitalisaatio kehittyy nopeaa tahtia, joten tuotin myös sellaisia kehi-
tysehdotuksia, jotka eivät ehkä ole vielä ihan ajankohtaisia, mutta ehkä 
vuoden tai kahden vuoden kuluttua. Tästä on varmasti hyötyä VIKKE hank-
keelle esimerkiksi mobiilisovelluksen kehittämisessä jatkossa.  
 
Vertailuanalyysin tekemistä helpotti se, että oli jo hyvin tarkkaan tiedossa 
mitä ideoita ja toteutuksia hankkeelle oli jo mietitty ja tämän perusteella 
etsiä lähteistä ja teoriaa hyödyntäen uusia kehitysehdotuksia. 
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Vertailuanalyysin verkkolähteiksi valikoitui esimerkiksi eri lentoyhtiöt, eri 
matkailusivustoja, eri maiden omia matkailusivustoja, matkatoimistoja ja 
sellaisia verkkolähteitä, jotka olivat etenkin hyödyntäneet pelillisyyttä, ta-
rinankerrontaa ja 360 videoita matkakohteen markkinoinnissa. Opinnäyte-
työni tutkimuskysymykset liittyivät vahvasti virtuaalisen sisältömarkki-
noinnin kehittämiseen, matkakohteen markkinoimisen tueksi.  
 
Konkreettisten kehitysehdotuksien lisäksi kävi selväksi, että sisältömarkki-
nointi on etenkin digitalisaation aikana yksi tärkeimmistä kehitettävistä 
asioista yleisesti markkinoinnissa. Teknologian ja digitalisaation kehitty-
essä yhä ehdotukseni on asettaa tavoitteeksi seurata uusia trendejä ja vi-
sioita tulevaisuudelle. Virtuaaliteknologialla ja tekoälyllä tulee olemaan iso 
merkitys markkinoinnin kehittymiseen tulevina vuosina. Vertailuanalyysin 
ja teoreettisen viitekehyksen avulla saatujen kehitysehdotusten perus-
teella sain aikaan uusia kehitysehdotuksia, joita VIKKE hanke voisi hyödyn-
tää jo tässä vaiheessa, ja myös sellaisia, joita voidaan soveltaa käyttöön 
myöhemmin. 

 Tutkimusprosessi 

Tässä työssä vertailuanalyysi tehtiin hakemalla tietoa käytännöistä, jotka 
ovat jo osoittautuneet toimiviksi. Tietoa haettiin enimmäkseen verkkoläh-
teistä ja eri internetsivustoilta. Opinnäytetyöni tavoitteena oli sisältömark-
kinoinnin kehittäminen VIKKE hankkeelle käyttäen laadullista tutkimusme-
netelmää ja toiminnalliseen osuuteen vertailuanalyysia.  
 
Opinnäytetyöni toiminnalliseen osuuteen käytin vertailuanalyysia eli 
benchmarkingia. Tämän avulla havainnoin ja vertailin eri ratkaisuja ja toi-
mintamalleja etsimällä tietoa verkkosivuilta, joissa oli jo esillä toimivia rat-
kaisuja ja malleja. Vertailuanalyysin tavoitteena oli havainnoinnin ja analy-
soinnin avulla löytää uusia innovatiivisia kehitysehdotuksia VIKKE hank-
keelle.  
 
Käytin vertailuanalyysin avuksi prosessisuunnitelmaa, jossa oli eri vaiheita. 
Ensimmäinen vaihe oli suunnitella vertailuanalyysin toteutumista ja vertai-
lukohteet. Kerättyäni erilliseen liitteeseen vertailtavat kohteet pystyin 
aloittamaan itse analyysin tekemisen. Käytin hyödyksi jo kirjoittamani teo-
riapohjaa analysoinnin tukena. Teoreettinen viitekehys ja aiheen tarkka ra-
jaus auttoivat arvioimaan vertailuanalyysin tuloksia, ja sen perusteella pys-
tyin tuottamaan kehitysehdotuksia. Pohdin myös analyysin luotettavuutta 
peilaamalla teoreettista viitekehystä analysoinnin tuloksiin.  
 
Opinnäytetyön kehittämiskohteena oli virtuaalisen sisältömarkkinoinnin 
kehittäminen VIKKE hankkeelle. Keskityin vertailuanalyysin avulla löytä-
mään uusia ja innovatiivisia tapoja tuottaa sisältöä virtuaalisiin ja digitaali-
siin markkinointikanaviin. Kohdistin kehittämistyön nimenomaan sisällön 
tuottamiseen ja markkinointiin hyödyntäen virtuaaliteknologiaa, 360 vide-
oita, pelillisyyttä ja tarinankerrontaa. Kehittämistyön tavoitteena oli löytää 
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uusia kehitysehdotuksia sekä sisällön tuottamiseen, että löytää parhaim-
mat digitaaliset markkinointikanavat. 

 Vertailuanalyysin toteutus 

Vertailuanalyysin toteuttamiseksi oli suunnitelmana aluksi käydä läpi jo 
alussa saadut lähteet ja sen jälkeen etsiä uusia myös lähteitä ja niiden 
avulla toteuttaa analyysi. Hyödynsin analyysissa myös työn teoreettista vii-
tekehystä. Kun toteutin vertailuanalyysia, oli lähtökohtana ensin vertailla 
eri sivustojen ja verkkolähteiden sisältömarkkinoinnin keinoja niihin kei-
noihin ja ideoihin, jotka jo nyt ovat VIKKE hankkeen suunnitelmissa. Tavoit-
teena oli tutkia ja analysoida millä keinoilla maailmalla on jo hyödynnetty 
virtuaalista sisältömarkkinointia nimenomaan tarinankerronnan, pelillisyy-
den ja 360 videoiden avulla, ja mitä ovat tulevia trendejä aiheeseen liit-
tyen. Aiheen tarkka rajaus edesauttoi vertailuanalyysin tekemistä ja oli hel-
pompaa löytää samankaltaisuuksia, eroavaisuuksia ja myös uusia toimin-
tamalleja ja ratkaisuja virtuaalisessa sisältömarkkinoinnissa digitaalisissa 
markkinointikanavissa.  
 
Opinnäytetyön liitteenä on lista mihin on lueteltu kaikki verkkolähteet, 
joita käytin vertailuanalyysissä. Vertailin myös digitaalisia markkinointika-
navia ja mobiilisovelluksia, ja muita markkinointikeinoja millä on toteu-
tettu virtuaalista sisältömarkkinointia esimerkiksi kaupunki-- ja kulttuuri-
kohteiden markkinoinnissa. Vertailin eri sivustoja siten, miten maailmalla 
on hyödynnetty virtuaalista sisältömarkkinointia kulttuuri-, ja luontomat-
kailun näkökulmasta. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Kanta-Hä-
meen matkailun kehittämistä hyödyntäen sen monipuolista historiaa ja 
kaunista luontoa. Lisäsin vertailtavaksi asioiksi 360 videot, pelillisyyden 
hyödyntämisen, tarinankerronnan, virtuaaliteknologian käytön ja digitaa-
lisien markkinointikanavien käytön. 

6 TULOKSET JA KEHITYSEHDOTUKSET 

Tärkeimpänä kehitysehdotuksena pidän sisältömarkkinoinnin kehittämi-
sen kaupunki- ja kulttuurikohteen markkinoimiseen ja näkyvyyden lisäämi-
seen, hyödyntämällä videoita ja tarinankerrontaa sisällön tuottamisessa. 
Museokohteen markkinoinnissa tärkeää on tehdä tiivistä yhteistyötä pai-
kallisten yritysten kanssa, ja markkinoida museokohdetta yhdessä kaupun-
gin ja sen ympäristön kanssa. Vertailuanalyysista tuli esille, miten kaupun-
kikohde mainosti sen verkkosivuilla muun muassa alueen kaikkia palveluita 
ja kulttuurikohteita. Tästä syystä markkinoinnissa tulisi korostaa ja hyödyn-
tää Kanta-Hämeen vahvuuksia kuten alueen luontoa, vesistöä, historiaa ja 
eri aktiviteettimahdollisuudet esimerkiksi Visit Häme sivustolla. Asiakas tu-
lee saada mahdollisuus tutustua kohteeseen jo ennakkoon, ja jos 
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kaupunkikohteen verkkosivuilla on laadukasta ja houkuttelevaa sisältöä, 
etsii hän todennäköisesti lisää tietoa myös esimerkiksi juuri sen kulttuuri-
kohteista. 
 
Vertailuanalyysin perusteella houkuttelevimmat ja mielenkiintoisimmat 
verkkosivut ja sisältö oli niillä, jotka olivat lisänneet kotisivuilleen upeita 
videoita, ja jotka olivat hyödyntäneet videoissa tarinaa. Paras video löytyi 
Visit Dubain sivustolta, johon oli lisätty kolme eri videota, eri tarinoilla. Vi-
deoiden päähenkilöinä oli Hollywoodin ammattinäyttelijöitä ja videot oli-
vat erittäin laadukkaita, joissa äänimaailma oli saatu mukaan upeasti. Vi-
deoilla ja tarinoissa päähenkilöt kiersivät kohteen kulttuurikohteita ja kau-
pungin eri nähtävyyksiä. Videoilla kuvattiin myös kohteen urheilumahdol-
lisuuksia ja yöelämää. Myös muilta sivustoilta löytyi upeita videoita, jotka 
markkinoivat kaupunkiaan ja sen kulttuurikohteita upeasti. Videot ovat 
nähtävillä älylaitteilla ja jotka voidaan lisätä myös sosiaaliseen mediaan. 
 
Kehitysehdotuksena on lisätä Visit Häme sivustolle laadukkaita videoita, 
jotka kuvaavat ja hyödyntävät Kanta-Hämeen luontoa ja historiaa, esimer-
kiksi juuri museoita. Videoita voidaan tehdä esimerkiksi kanoottiretkestä, 
vaelluksesta ja vesistöstä, ja keskittyen hyvinvointimatkailuun, luontoon ja 
historiaan. Lisäisin sivuston pääsivulle myös 360 videon Hämeenlinnasta ja 
sen ympäristöstä, joka on kuvattu ilmasta käsin. Videoissa tulisi korostua 
tarina, katselijan tulee saada tunne, että hän haluaa kokea juuri samaa ja 
saada syyn matkustaa juuri kyseiseen kohteeseen. Videoiden tavoitteena 
tulee olla tarina, joka synnyttää eri tunteita, esimerkiksi empatiaa ja iloa. 
Videosta tulisi saada tunne, että hän katsoo ainutlaatuista kohdetta ja sel-
laista kokemusta mitä ei voi muualta saada. Videoita voidaan lisätä esimer-
kiksi YouTubeen, Facebookiin ja VirtualTraveller sivustolle. Olisi hyvä laa-
jentaa yhteistyötä ja saada videoita esiin myös esimerkiksi Visit Finlandin 
ja Finnairin sivustoille. Monet matkatoimistot ja lentoyhtiöt etsivät laadu-
kasta sisältöä, joten yhteistyötä ja verkostoa olisi hyvä laajentaa. 

 
On tärkeää kehittää kulttuurikohteiden omia verkkosivuja, lisäämällä sinne 
videoita, ja mahdollisuus esimerkiksi tutustua museoon virtuaalisesti jo 
etukäteen. Monilla kohdemaiden museoiden sivuilla oli mahdollisuus tu-
tustua museoon virtuaalisesti, ja näistä mielenkiintoisimmat olivat sellai-
set toteutukset, jossa oli mukana äänimaailma, esimerkiksi henkilö kerto-
massa ja opastamassa 360 videolla. Sellaiset virtuaalikierrokset, joissa ei 
ollut mukana ääntä, olivat hyvin pitkästyttäviä. 

 Kehitysehdotukset markkinointikanaviin 

Vertailuanalyysin perusteella kävi ilmi, että useimmilla sivustoilla oli käy-
tössään sosiaalisen median kanavia. Näkisin, että digitaalisiin markkinoin-
tikanaviin on syytä panostaa yhä enemmän. Sosiaalisen median kanavia 
kannattaa hyödyntää, etenkin Instagramia, YouTubea ja Facebookia. Näi-
hin kanaviin voidaan lisätä videoita, mutta myös lyhyempiä videoita, kuten 
Instastoryja, jotka ovat lyhyitä videoita, joihin voidaan lisätä ytimekäs 
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tarina. Näitä lyhyitä tarinoita voidaan lisätä muun muassa Instagramiin ja 
Facebookiin, ja ne kasvattavat suosiotaan voimakkaasti. Myös hashtagien 
käyttö on suosittua, ja niiden avulla voidaan saada lisää seuraajia. Tärkeää 
olisi tehdä laajempaa yhteistyötä alueen muiden yritysten ja palveluiden 
kanssa. 
 
Videoihin voidaan palkata julkisuuden henkilö, tai suosittu sosiaalisen me-
dian vaikuttaja kotimaassa tai kohdemaasta. Sosiaalisen median vaikutta-
jilla voi olla kymmeniä tuhansia seuraajia, joten käyttämällä heitä voidaan 
saavuttaa erittäin laajaa näkyvyyttä. Myös bloggaajia olisi hyvä hyödyntää. 
 
Eri markkinointitapahtumissa, esimerkiksi messuilla voidaan lisätä mah-
dollisuus asiakkaiden tutustua kohteeseen virtuaalilasien avulla, ja tulevai-
suudessa ehkä käyttää myös HoloLens teknologiaa. Tämä antaa asiakkaille 
parempaa ja houkuttelevampaa kuvaa matkakohteesta ja sen palveluista. 

 Kehitysehdotukset Visit Häme sivuston kehittämiselle 

Muita kehitysehdotuksia muun muassa Visit Häme sivuston kehittämiseen 
ovat säätiedon ja kartan lisääminen sivustolle, ja mahdollisuus ostaa suo-
raan sivustolta esimerkiksi pääsylippuja alueen kulttuurikohteisiin. Sivulle 
voidaan lisätä myös chat-palvelu, josta asiakas voi saada haluamansa lisä-
tietoa nopeasti. Sivustolta tulisi löytää helposti linkit ja tiedot eri kulttuuri-
kohteista.  

 
Verkkosivut tulisi olla mahdollisimman looginen, helppolukuinen ja selkeä. 
Värimaailma tulee olla houkutteleva ja tietoa tulee löytää helposti. Sivus-
tolle voidaan lisätä mahdollisuus tutustua matkakohteen palveluihin ja 
mahdollisuuksiin eri vuodenaikoina. Erilaisia linkkejä on hyvä lisätä sivus-
tolle, esimerkiksi alueen ravintoloista, majoitusmahdollisuuksista, ja 
muista palveluista. Sivustolle olisi hyvä lisätä myös kartta, josta kävisi heti 
ilmi, kuinka lähellä Kanta-Häme on Helsinkiä, ja miten sinne voi matkustaa 
mahdollisimman sujuvasti. Sivustolle voidaan lisätä esimerkiksi juna-, ja 
linja-aikatauluja.  

 Kehitysehdotukset mobiilisovellukselle 

Kehitysehdotuksena on myös laatia alueen yhteistyökumppaneiden 
kanssa yhteinen mobiilisovellus, jota voidaan käyttää jo ennen matkaa. 
Mobiilisovellukseen voisi lisätä tietoa kohteesta, alueesta, palveluista, 
kartta, säätieto, kuvia, informaatiota, aikatauluja ja johon voisi myös tulla 
push-viestejä, esimerkiksi tarjouksia ja tietoa eri tapahtumista. 

 
Vertailuanalyysissa tarkastelin myös sitä, mainostettiinko sivuilla myös 
mobiilisovellusta matkakohteesta. Yllättävää oli, että monillakaan ei täl-
laista yhteistä mobiilisovellusta ollut, joten se voisi olla yksi kehityskohde, 
itse jo nyt olemassa olevan mobiilisovelluksen rinnalla, joka on enemmän 



44 
 

 
 

sijaintikohtainen peli. Olemassa olevat mobiilisovellukset sisälsivät tietoa 
kohteesta, sen palveluista ja myös sen kulttuurikohteista, kuten muse-
oista. Sovellukset olivat enemmän informatiivisia, ja eivät sisältäneet vide-
oita, vaan kuvia. Sovelluksissa oli karttoja, ja paikannuksen avulla mahdol-
lisuus saada reittiopastusta. Sovelluksissa oli myös säätiedot ja linkkejä alu-
een palveluihin.  
 
Itse mobiilisovelluksen peleihin hyödyntäisin enemmän virtuaaliteknolo-
giaa. Itse peli tulisi olla yksinkertainen, ja hyödyllinen. Asiakas ei välttä-
mättä halua lukea pitkää tarinaa, vaan pelin tulisi olla mahdollisimman 
helppo ja nopea käyttämään. Vertailuanalyysissa kävi ilmi, että muutamilla 
isoimmilla ja kuuluisilla museoilla oli käytössään mobiilisovellus, joka mah-
dollisti sen, että kun asiakas meni museoon, ja hän osoitti esimerkiksi pu-
helinta taulua tai taideteosta kohden, tuli ne eri tavalla esiin, eli ne olivat 
nähtävissä vain sovelluksen avulla. Samalla tavalla sovellusta käytettiin 
myös niin, että kun taulua tai taideteosta osoitettiin, antoi se esimerkiksi 
sitä kautta suoraan puhelimeen lisätiedot taulusta. Tämän tyyppinen rat-
kaisu tulee varmasti lisääntymään jo lähitulevaisuudessa, koska se on yk-
sinkertainen ja sillä saa tiedot esille nopeasti. Itse pelin äänimaailma on 
tärkeä, ja lisäisin esimerkiksi tarinoihin virtuaaliteknologiaa hyödyntäen eri 
hahmoja ja äänimaailmaa, joka vie tarinaa eteenpäin, pelkän tekstin käyttö 
ei houkuttele käyttämään peliä. 

 
Niissä kohteissa, joilla oli käytössään mobiilisovellus, oli myös mahdolli-
suus käyttää QR koodeja. Matkakohteen eri paikoissa on esimerkiksi sei-
nissä mahdollisuus skannata koodi, jolloin paikasta saa lisää mielenkiin-
toista tietoa. QR koodien käyttö antaa myös mahdollisuuden kerätä mat-
kustajilta arvokasta tietoa, kuten käyttäjien iästä ja sukupuolesta, jonka 
avulla voidaan edelleen kehittää sisältömarkkinointia ja markkinoida pa-
remmin oikeille kohderyhmille. 

 Kehitysehdotukset Museokohteelle 

Itse museokohteille olisi tärkeää, että heidän kotisivunsa sisältö olisi mie-
lenkiintoista ja houkuttelevaa, ja sinne voidaan lisätä mahdollisuus tutus-
tua museoon virtuaalisesti, sisältäen äänimaailman. Digitalisaatiota ja tek-
nologiaa tulisi myös hyödyntää enemmän, esimerkiksi digitaalisia opas-
teita käyttäen. Vierailijoilla tulisi olla mahdollisuus osallistua esimerkiksi 
matkamuiston tekemiseen, kuten esimerkiksi suunnitella oma postikortti 
tai lasiteos. VIKKE hankkeen yhtenä kohderyhmänä oli lapsiperheet, ja tut-
kimusaineistossa kävi ilmi, että perheet ovat nouseva kohderyhmä museo-
vierailuissa. Tästä syystä tulisi panostaa myös lapsiin, ja antaa heille mah-
dollisuus itse esimerkiksi askarrella, rakentaa ja maalata paikan päällä 
omalla alueella. Moniaistisuuden lisääminen on tärkeää, museossa tulee 
saada nykyään ei pelkästään katsoa, mutta koskea, tehdä, haistaa ja kuulla. 
 
Virtuaaliteknologiaa oli myös hyödynnetty paikan päällä museokohteissa, 
esimerkiksi erillinen tila oli rakennettu, jossa oli mahdollisuus tutustua 
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museoon virtuaalilaseilla. Hologrammi teknologiaa on myös hyödynnetty 
museossa paikan päällä rakentamalla sisäänkäynti johonkin historialliseen 
paikkaan, jolloin kävijä ikään kuin käveli aidoin oloisen tilan läpi, joka ku-
vasi historiallista paikkaa.  

7 POHDINTA 

Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää sisältömarkkinointia VIKKE hank-
keelle ja etenkin sen mobiilisovellukseen. Mobiilisovelluksen teknisen ra-
kentamisen osuus alkoi samoihin aikoihin kuin opinnäytetyön tekeminen, 
ja sovellus valmistui huhtikuussa 2020. Tutkimus painottui kuitenkin 
enemmän itse sisällön tuottamiseen ja mahdollisuuksiin, ja myös miten 
hyödyntää digitaalisia markkinointikanavia, digitalisaatiota ja virtuaalitek-
nologiaa kaupunkikohteen markkinoinnissa. Oma aikataulu tutkimuspro-
sessissa venyi, mutta koen, että sain ajankohtaista tietoa siitä, miten sisäl-
tömarkkinointia kannattaa kehittää ja monia kehitysehdotuksia myös so-
vellettavaksi käyttöön myöhemmin.  
 
Tutustuin aihepiiriin liittyvään kirjallisuuteen ja lähteisiin, ja selvitin vertai-
luanalyysin avulla jo nyt hyviä käytäntöjä, mitä voitaisiin ottaa käyttöön, 
toki ottaen huomioon kustannuspuolen ja mahdolliset resurssit esimer-
kiksi teknisen puolen toteutukseen, välineiden ja osaajien  osalta. Tutki-
muksen tulosten perusteella pohdin, onko sittenkin järkevämpää panostaa 
sisällön tuottamiseen ensisijaisesti verkkosivuston ja sosiaalisen median 
kanavien käyttöön. Itse peli tulisi olla mahdollisimman yksinkertainen ja 
helppo käyttää, eikä sisältää kovin paljon tekstiä. Pelin tavoitteena voisi 
enemminkin olla informatiivinen. 
 
Itse aihe oli mielestäni todella ajankohtainen ja mielenkiintoinen, ja aiheita 
jatkotutkimuksiin löytyy varmasti. Kulttuurikohteilla kuten museoilla on 
haastetta lisätä näkyvyyttä ja heidän tavoitteenansa on kasvattaa kävijä-
määrää. Mielenkiintoista oli nähdä, miten muut museot olivat hyödyntä-
neet sisällön tuottamista, digitalisaatiota, sosiaalista mediaa ja virtuaali-
teknologiaa kohteen markkinoinnissa. Oli mielenkiintoista myös nähdä 
mitä mahdollisuuksia esimerkiksi digitalisaation ja virtuaaliteknologian 
avulla voidaan kehittää itse kohdetta ja asiakaskokemusta. Tartuin työs-
säni ehkä aiheisiin liian laajasti, ja olisi ollut parempi rajata aihetta vielä 
enemmän.  
 
Itse vertailuanalyysi oli tehokasta, verkkosivustoja löytyi paljon, ja oli erit-
täin mielenkiintoista nähdä mitä sisältöä kaupunkikohteen markkinoin-
nissa käytetään jo nyt.  Koen, että etenkin videot ja niiden tarinat, digitali-
saatio, sosiaalinen media ja virtuaaliteknologia ovat asioita jotka tulevat 
vielä mullistamaan matkailualan sisältömarkkinointia, sisällön tuottamista 
ja itse kohteiden palvelujen kehittämisessä. 
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 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimuksessa pyritään välttämään virheitä, ja onkin tärkeää tutkimuksen 
lopussa pohtia tutkimuksen luotettavuutta eli reliabiliteettia. Reliabili-
teetti tarkoittaa sitä, miten tarkkana tutkimuksen tuloksia voidaan pitää. 
Tutkimuksen luotettavuuden määrittelemiseen ei ole yhtä selkeää ohjetta, 
vaan voidaan käyttää montaa eri tapaa millä luotettavuutta voidaan mää-
ritellä. Tutkimuksen luotettavuutta voidaan pohtia esimerkiksi tarkenta-
malla mitä ollaan tutkimassa ja miksi. On myös tärkeää tutkijan itse pohtia, 
miten oma mielipide on muuttunut tutkimuksen edetessä. Tiedonkeruu-
menetelmällä on myös vaikutusta siihen, miten luotettavana tutkimusta 
voidaan pitää. Tutkimuksen luotettavuutta arvioidessa tulee ottaa huomi-
oon muun muassa tutkimuksen aikataulu, eettisyys, tutkimusaineisto sekä 
analysointimenetelmä. Tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan myös siitä, 
miten analysointi on tehty ja mitä tutkimusaineistoa on käytetty. (Vilkka 
2013.) 
 
Vilkan (2013) mukaan laadullinen tutkimus voidaan määritellä erilaisten 
näkemysten ja kokemusten tarkasteluun. Tästä syystä laadullisen tutki-
muksen luotettavuutta ja uskottavuutta voi olla haastava arvioida. On tär-
keää tunnistaa tutkimusaineiston ja analysoinnin perusteella saadut tutki-
mustulokset ja miten ne ovat vuoropuhelussa keskenään. Laadullisen tut-
kimuksen avulla saavutetaan yleensä esimerkkejä ja ehdotuksia tietyn 
asian tai ilmiön kehittämiselle. Tutkimuksen luotettavuutta ja uskotta-
vuutta voidaan tarkastella esimerkiksi tutkimusprosessin avulla, ja siitä mi-
ten tutkijan omat näkemykset ovat vaikuttaneet tutkimuksen tuloksiin. 
Tutkimuksen luotettavuuteen voi vaikuttaa monet asiat, kuten esimerkiksi 
erilaiset virheet tutkimusprosessin aikana. On kuitenkin pidettävä mielessä 
tutkimuksen tavoitteet, ja miten tutkimustuloksia voidaan perustella. Tut-
kimuksen luotettavuutta voidaan lisätä kirjoittamalla koko tutkimuspro-
sessi mahdollisimman tarkasti, kattavasti ja selkeästi. 
 
Tutkimuksen luotettavuutta mittasin sillä, miten hyvin tutkimusaineisto ja 
analyysin tulokset olivat vuoropuhelussa keskenään, ja miten hyvin nämä 
tukivat toisiaan. Pohdin myös vertailuanalyysin tuloksia teoreettisen viite-
kehyksen ja tutkimuksen lähtökohtien pohjalta. Verkkolähteitä löytyi ai-
heesta todella paljon ja hyvin myös ajankohtaista tietoa tulevista sisältö-
markkinoinnin trendeistä, joka oli vertailuanalyysin tavoitteena. Kun poh-
din toimintatutkimuksen ja teoreettisen viitekehyksen tuottamia kehitys-
ehdotuksia ja miten sain niillä luotua käyttökelpoisia kehitysehdotuksia, 
voin todeta, että tutkimustulokset voidaan pitää luotettavina. Käytin ver-
tailuanalyysiin monia eri verkkosivuja, jotka käsittelivät tutkimuksen aihe-
piiriä. Tein vertailuanalyysiä maailmalla jo toimivia tapoja toteuttaa virtu-
aalista sisältömarkkinointia matkailumarkkinoinnissa.  
 
Tutkimuksessa onnistuttiin tuottamaan uusia konkreettisia ja heti toteu-
tettavissa olevia kehitysehdotuksia, mutta myös sellaisia kehitysehdotuk-
sia, jotka ovat sovellettavissa myöhemmin, esimerkiksi teknologian 
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kehittyessä edelleen. Tutkimusaineistoa oli myös hyvin saatavilla, ainakin 
sisällön tuottamisesta, sisältömarkkinoinnista, sisältöstrategiasta ja tutki-
musmenetelmästä. Kulttuurikohteen markkinoinnin ja näkyvyyden lisää-
misen kannalta uutta tutkimusaineistoa löytyi enemmän tieteellisistä jul-
kaisuista ja verkkolähteistä. Tutkimusaineistoa oli saatavilla hyvin paljon, 
joten oli myös haastavaa rajata aineistoa. Valittu tutkimusmenetelmä sopi 
mielestäni hyvin tutkittavaan aiheeseen, koska se mahdollisti tulosten ana-
lysoinnin ja kehitysehdotuksien laatimisen tehokkaammin, jonka avulla ke-
hitysehdotukset saadaan myös mahdollisesti nopeammin käytäntöön. 
Analysoinnin tulokset olivat myös yleistettävissä, joka lisää mielestäni tut-
kimuksen luotettavuutta. Kehitysehdotuksia voidaan jo nyt soveltaa ja ne 
antavat myös työkaluja jatkotutkimuksille ja kehitykselle. Tutkimuksen 
aihe on hyvin ajankohtainen, ja analyysin tulosten perusteella voidaan 
nähdä jo lähitulevaisuudessa paljon muutoksia nimenomaan sisällön tuot-
tamisessa kaupunki- ja kulttuurikohteiden markkinoinnissa.  

 Tutkimuksen hyöty VIKKE hankkeelle 

Toimintatutkimusten tulosten perusteella voin sanoa, että sain luotua 
useita konkreettisia kehitysehdotuksia VIKKE hankkeelle, etenkin ja sisäl-
tömarkkinoinnin kehittämiseksi ja jatkojalostamiseksi myös tulevaisuu-
dessa. Konkreettisten kehitysehdotusten avulla VIKKE hanke voi kehittää 
sisältömarkkinointiaan ja tuottaa uudenlaista sisältöä eri markkinointika-
naviin, ja myös ottaa käyttöön uusia ehdotettuja markkinointikanavia. 
Tämä tutkimus voi auttaa myös seuraavissa projekteissa, tutkimuksissa ja 
kehitystyössä.  

8 JOHTOPÄÄTÖS 

Tämän opinnäytetyön tavoitteet ja samalla tutkimuskysymykset olivat si-
sältömarkkinoinnin kehittäminen VIKKE hankkeelle. Työssä tutkittiin mah-
dollisuuksia kehittää sisällön tuottamista ja miten virtuaaliteknologiaa voi-
daan hyödyntää Kanta-Hämeen ja sen kulttuurikohteiden markkinointia ja 
näkyvyyden lisäämistä. 
 
Tutkimuksen perusteella voidaan tehdä johtopäätös siitä, että tällä het-
kellä suosituimmat tavat tuottaa sisältöä ovat videot ja niissä kerrottava 
tarina. Pelillisyyttä käytetään monipuolisesti, ja myös virtuaaliteknologiaa 
käyttäen. Videoita, tarinankerrontaa ja pelillisyyttä tullaan etenkin kau-
punkikohteen ja sen kulttuurikohteiden markkinoinnissa hyödyntämään 
huomattavasti enemmän lähitulevaisuudessa. Myös sosiaalisen median 
käyttö markkinointikanavina lisääntyy. Myös sosiaalisen median vaikutta-
jia markkinoinnissa lisääntyy.  
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Itse kulttuurikohteissa kuten museoissa tullaan lähitulevaisuudessa enem-
män hyödyntämään digitalisaatiota ja virtuaaliteknologiaa. Opinnäytetyön 
tutkimusmenetelmänä oli valittu toimintatutkimukseen tutkimusotteeksi 
vertailuanalyysin. Tämä oli tehokas tapa selvittää, miten näitä asioita hyö-
dynnetään jo nyt eri matkakohteissa ja mitä mahdollisuuksia on kehittää 
Kanta-Hämeen sisältömarkkinointia kaupunki- ja kulttuurikohteena. 

 
Johtopäätös tämän tutkimuksen perusteella on selvää, että tällä hetkellä 
sisällön tuottamisessa tulisi hyödyntää etenkin videoita ja tarinaa. Myös 
sosiaalisen median, digitaalisuuden ja virtuaaliteknologian käyttö korostui-
vat. Näillä voidaan lisätä Kanta-Hämeen näkyvyyttä sekä kaupunki- että 
kulttuurikohteena. Niiden avulla voidaan myös kehittää sisällön tuotta-
mista ja sisältömarkkinointia, sekä eri markkinointikanaviin, että itse mo-
biilisovellukseen. 
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