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Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää mediaseurantatyökalun hyötyjä myyntityössä. Työ 
toteutettiin käyttämällä yhtä markkinoilla olevaa mediaseurantatyökalua keväällä 2018 sekä 
haastattelemalla kolmea referenssiyritystä, jotka ovat käyttäneet ja käyttävät edelleen 
mediaseurantatyökalua päivittäisenä työkalunaan.  

Tutkimus toteutettiin benchmarking-menetelmää hyödyntäen selvittämällä, miten 
referenssiyritykset käyttävät työkalua ja miten sitä mallia voisi hyödyntää toimeksiantajayrityksen 
toiminnassa. Yrityksiä oli kolme ja ne toimivat erilaisilla sektoreilla. Näiden sovittaminen 
toimeksiantajayritykseen oli haasteellista johtuen referenssiyritysten erilaisuudesta verrattuna 
toimeksiantajayritykseen. Yrityksiä haastateltiin lomakehaastattelua apuna käyttäen keväällä 
2018.  

Mediaseurantatyökalun hyötyjen osoittaminen investointipäätöksen tekemistä varten on 
haasteellista. Suoranaisia euromääräisiä hyötyjä ei pystytty osoittamaan eikä niitä ollut pohdittu 
myöskään referenssiyrityksissä. Kuitenkin työssä käytetty mediaseurantatyökalu on kallis 
investointi, joten käyttöönottopäätöstä varten olisi tärkeää saada myös euromääräisiä hyötyjä 
osoitettua. Osa hyödyistä onkin sellaisia, joiden tuloksen näkyvät pitkällä aikavälillä ja niiden 
mittaaminen on haasteellista. Referenssiyritykset olivat kuitenkin kokeneet 
mediaseurantatyökalun helpottavan päivittäistä arkeaan.  
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The present thesis focuses on analyzing the benefits of a media tracking tool in sales work. The 
work was carried out by using one of the media tracking tools on the market in the spring of 
2018 and by interviewing three reference companies that have used and continue to use it as a 
daily tool. 
The research was conducted by using the benchmarking method, by examining how the refer-
ence companies use the tool and how the model could be utilized in the operation of the com-
pany that commissioned the study. The reference companies were three different types of com-
panies operating in different sectors. It was challenging to adapt the results to the client com-
pany because of the difference between the reference companies and the client company. The 
companies were interviewed using a form interview in the spring of 2018. 
Demonstrating the benefits of a media tracking tool to make an investment decision is challeng-
ing. Direct benefits, measurable in euro, were not demonstrated nor had the reference compa-
nies considered them. However, the media tracking tool used is a costly investment and thus it 
would be important to be able to show also financial benefits before making the deployment de-
cision. Some of the benefits are those whose results are visible in the long term and measuring 
them is challenging. However, the reference companies had experienced that the media track-
ing tool eases their everyday life. 
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää mediaseurantatyökalun hyödyt avainasiakas-

päällikön työssä toimeksiantajayrityksessä. Yritysten on tänä päivänä oltava mukana di-

gitaalisessa maailmassa ja niin myös yli satavuotisen historian omaava toimeksianta-

jayritys tahtoo pysyä kehityksen kärjessä. Yritys on ollut monessa asiassa omalla toi-

mialallaan edelläkävijä, mm. digitaalisuuteen siirtymisessäkin.  

Nykypäivänä viestinnän merkitys yrityksissä korostuu. Vanha sanonta ”hyvä kello kauas 

kuuluu, paha kello vielä kauemmas” on saanut ihan uudet ulottuvuudet sosiaalisessa 

mediassa. Yrityksen tehtyä virheen, saattaa tuo virhe saavuttaa vuorokaudessa satoja 

tuhansia ihmisiä. Niinpä mediaseuranta ja se, mitä yrityksistä puhutaan julkisesti, on en-

tistä tärkeämpää ja mahdollisiin epäkohtiin pitää päästä puuttumaan nopeasti. Jalonen 

(2017,69) on tutkinut sosiaalisessa mediassa annetun palautteen suhdetta vastaajien 

ikään ja sukupuoleen.  

Toinen näkökulma mediaseurannan tärkeyteen on asiakkaiden ja kilpailijoiden seuranta. 

Kaikilla toimialoilla kilpailu on kovaa ja erityisen kovaa se on toimistotarvikebisneksessä. 

Tyypillisesti alalla toimitaan jopa tappiollisilla hinnoilla myyntikatteiden ollessa hyvin ma-

talia sekä yksittäisten ostojen ollessa euromääräisesti pieniä. Tämä tekee sen, että asia-

kaspito sekä uusasiakashankinta ovat erittäin tärkeitä. Mediaseurannan kautta on mah-

dollista päästä kiinni esimerkiksi nykyasiakkaiden toiminnassa tapahtuviin muutoksiin tai 

vaikkapa nimitysuutisten kautta mahdollisiin uusiin asiakkaisiin. Kilpailijaseuranta on 

alati muuttuvassa kilpailijakentässä myös tärkeä osuus; vaikkapa lukuisa avoimien työ-

paikkojen määrä kertoo jo jostakin.  

Tavoitteena on selvittää, miten mediaseurantatyökalun käyttämistä voi hyödyntää myyn-

tityössä. Tutkimus etsii vastausta kysymyksiin, mikä on mediaseurantatyökalu ja millaisia 

mediaseurantyökaluja on olemassa sekä miten niitä voi käyttää avuksi myyntityön teke-

misessä.  

Opinnäytetyössä on käytetty Koodiviidakon mediaseurantatyökalua, johon on määritelty 

yhteisesti toimeksiantajan ja Koodiviidakon yhteyshenkilön kanssa erilaisia seurantoja. 

Tämän lisäksi on käytetty benchmarking-menetelmää Koodiviidakolta saatujen referens-

siasiakkaiden kanssa. Bencmarkingin tavoitteena on löytää toimeksiantajayritykselle 
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parhaiten soveltuvia käytäntöjä ja peilata omaa käyttökokemusta sekä avainasiakas-

päällikön tarpeita mediaseurannasta saatuihin tuloksiin.  
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2 TOIMEKSIANTAJAN ESITTELY  

Toimeksiantajayritys haluaa pysyä nimettömänä, mutta tässä luvussa on käytetty läh-

teenä toimeksiantajayrityksen kotisivuja. Toimeksiantajayritys on Pohjoismaiden johtava 

toimistotarvikkeiden toimittaja. Yritys on perustettu yli 100 vuotta sitten ja toimii tällä het-

kellä kaikissa Pohjoismaissa. Kotimaisena toimijana toimeksiantajalla on vahva jalansija 

suomalaisten työpaikkojen tekemisessä fyysisesti. Pörssiyhtiötausta antaa pontta toimia 

kansainvälisiä kilpailijoita vastaan, mutta perheenomaisuus takaa nopean, toimivan ja 

asiakasta lähellä olevan palvelun.  

Toimeksiantajayrityksellä on pitkä historia ja se linkittyy olennaisesti myös Suomen his-

toriaan. Yritys on perustettu Helsinkiin vuonna 1890. Yritys on ollut aktiivinen kehittäjä 

omalla toimialallaan ja tuonut monia uutuuksia työpaikkatarvikkeiden maailmaan. Vis-

card-korttijärjestelmä, kuulakärkikynä, taskulaskin ovat kaikki yrityksen markkinoille lan-

seeraamia. Hyllytyspalvelu ja asiakaskohtainen raportointijärjestelmä ovat viimeisimpiä 

edistysaskeleita, missä yritys on ollut edelläkävijä. Tällä hetkellä yrityksessä suunnitel-

laan jo tulevia edistysaskeleita. 

Tänä päivänä yrityksessä työskentelee noin 270 henkilöä, joista n. 200 Suomessa ja 

loput muissa pohjoismaissa. Koko konsernin liikevaihto oli vuonna 2016 lähes 60 miljoo-

naa euroa. Yrityksellä on myymälät Helsingissä, Turussa ja Lahdessa.  Sopimusasiak-

kaita palvellaan sekä nettitilausjärjestelmällä että isommissa pisteissä hyllytyspalvelun 

kautta. Toiminta on asiakaslähtöistä ja poiketen monesta verkkokaupasta asiakkaita pal-

vellaan sähköpostitse, puhelimitse sekä internetin kautta tapahtuvien tilausten avulla. 

Yrityksellä on oma verkkokauppasovelluksensa sekä kuluttajille että sopimusasiakkaille. 

Toimeksiantajan konserniin kuuluu erilaisia osa-alueita sopimusmyynnistä asiantuntija-

myyntiin. Yritys tarjoaa ensiaputuotteita ja -koulutuksia, kansainvälisiä messupalveluja, 

ergonomiapalveluja, LED -valaistusratkaisuja, laminointi- ja suojaustuoteratkaisuja työ-

maille, siirtokuvapainatusratkaisuja sekä printti-, presentaatio- ja kuvatuoteratkaisuja ja 

sidontalaitteita.  

Yrityksen myyntityö tapahtuu monessa eri kanavassa. Asiantuntijamyynti antaa yrityk-

sille ratkaisut kertaluonteisiin tarpeisiin. Sopimusmyynti puolestaan vastaa isojen yritys-

ten jatkuvien tarpeiden täyttämisestä. Näiden lisäksi myös kuluttajille ja jälleenmyyjille 

on omat ratkaisumallinsa.  
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Yrityksen keskeinen periaate on, että kaikki myyvät tavalla tai toisella. Tässä työssä me-

diaseurantatyökalun käyttöä tarkastellaan erityisesti sopimusmyynnin ja siihen liittyvien 

elementtien näkökulmasta. Sopimusmyynnissä isojen, vähintään yli 50 henkilöä työllis-

tävien yritysten kanssa solmitaan keskittämissopimuksia oman käytön pientarvikehanki-

noista.  Sopimusasiakkaiden suurimmille toimipisteille tarjotaan myös hyllytyspalvelurat-

kaisua, jossa tuotteet täytetään automaattisesti asiakkaan hyllyihin asiakkaan kanssa 

sovittujen periaatteiden mukaisesti.  

Sopimusmyynnissä myyjän rooliin kuuluvat sekä olemassa olevien asiakkaiden kehittä-

minen erilaisien toimenpiteiden avulla. Myyjä mm. käy asiakkaan kanssa läpi heidän hyl-

lytyspalvelussa olevaa tuotevalikoimaansa tai keskustelee asiakkaiden kanssa uusista 

tuoteryhmistä. Uusasiakashankintaa sopimusmyyjä tekee kehittämistyön ohella. Pyrki-

mys olisi, että osa myyjän työajasta kohdistuisi suoraan uusasiakashankintaan. Yrityk-

sessä Suomi on jaettu myyjittäin vastuualueisiin ja kukin myyjä vastaa omalla alueellaan 

olevien sopimusten ylläpidosta ja kehittämisestä sekä muiden vastuulla olevien sopimus-

ten niistä toimipisteistä, jotka ovat omalla maantieteellisellä vastuualueella.  

Näissä molemmissa rooleissa mediaseurannan tekeminen on keskeisessä roolissa. Yri-

tyksessä ollaan mediaseurannan suhteen jokaisen oman aktiivisuuden varassa, jokai-

nen seuraa mediaa ja omalla vastuullaan olevien asiakkaiden asioita mediassa oman 

kiinnostuksensa ja tahtotilansa mukaan. Pääsääntöisesti jokainen tietää asiakkaidensa 

kuulumiset omalla kotipaikkakunnallaan, mutta vastuulla olevilla muilla paikkakunnilla 

asiat ovatkin vähän vieraampia.  
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3 VIESTINTÄ MYYNTITYÖSSÄ 

3.1 Viestinnän tehtävät organisaatiossa 

Juholin (2017,47) määrittelee viestinnälle erilaisia strategisia tehtäviä, jotka vaikuttavat 

välillisesti tai suoraan yrityksen tai organisaation toimintaan ja sen kasvuun ja kehityk-

seen.  

Ensimmäisena Juholin (2017,47) mainitsee johtamisen ja esimiestyön. Viestintä on 

läsnä johtamisessa ja esimiestyössä koko ajan. Sen pohja on yrityksen tehtävässä, stra-

tegiassa ja tavoitteissa ja sen kautta peilataan mennyttä ja suunnataan kohti tulevaa. 

Toisena viestinnän strategisena tehtävänä Juholin (2017, 47) tuo esille työyhteisö- ja 

päivittäisviestinnän. Päivittäisviestinnällä hän tarkoittaa kaikkea keskustelua ja tietojen 

vaihtamista, jota tarvitaan, jotta arkipäivä yrityksessä rullaa. Osallisina tähän ovat erilai-

set sidosryhmät, työntekijät ja läheiset yhteistyökumppanit. Päivittäisviestintään vaikut-

tavat olennaisesti organisaation tyyppi ja toimiala. Viestintä on erilaista toimittaessa jul-

kisessa hallinnossa tai yritysten välisessä toiminnassa kuin taas vaikka kuluttajamyyn-

nissä. Päivittäisviestinnän keinoja ovat muun muassa keskustelut, puhelut, sähköpostit, 

pikapalaverit, Skype. Päivittäisviestintää määrittelevät pitkälti yrityksen ohjeet, sopimuk-

set, yhteiset toimintamallit ja säännöt.  

Kolmas viestinnän strateginen tehtävä on Juholinin (2017,48) mukaan tiedonvälitys, tie-

dotus ja informointi.  Informoinnin erottaa muusta viestinnästä se, että se on yksisuun-

taista ja neutraalia ja sen ohjaavina tekijöinä ovat erilaiset tarpeet ja odotukset, jotka 

tulevat sidosryhmiltä ja henkilöstöltä. Sitä ohjailevat lait, asetukset ja erilaiset velvollisuu-

det. Informoinnin keskeinen tekijä on suunnitelmallisuus ja sen katsotaan olevan tiedon 

tuottamista ja aktiivista välittämistä sidosryhmille, verkostoille sekä organisaation sisällä. 

Pienimmillään informaation jakaminen voidaan toteuttaa sähköpostilistalla, laajimmillaan 

käytetään sähköistä työpöytää, josta löytyy kaikki olennainen organisaatiossa tarvittava 

tieto.  

Neljäntenä viestinnän strategisena tehtävänä Juholin (2017, 48-49) näkee yhteisöllisyy-

den ja organisaatiokulttuurin. Hänen mukaansa yhteisöllisyys on organisaation sosiaa-

lista pääomaa, me-henkeä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Hyvä fiilis organisaatiosta 

kuuluu ja näkyy ulospäin ja vaikuttaa sitä kautta yrityksen toimintaan niin asiakkaiden, 
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työntekijöiden kuin yhteistyökumppanien saamiseksi. Organisaatiokulttuuri on monita-

hoinen kokonaisuus, joka muodostuu päivittäisessä kanssakäymisessä vahvistettavista 

käytännöistä, uskomuksista ja organisaation arvoista. Positiivisuuden merkitystä ei 

suotta korosteta organisaatioiden toiminnassa, se näkyy ulospäin.  

Juholin (2017, 49) määrittelee viidenneksi viestinnän strategiseksi tehtäväksi maineen ja 

imagon rakentamisen. Imagon hän määrittelee vaikutelmiksi ja mielikuviksi, mitä yrityk-

sestä jää yksilölle mieleen. Imago rakennetaan tietoisesti viestinnän keinoin erityisesti 

mielikuviin vetoaviksi. Imagoa uudempi käsite on maine, joka Juholinin (2017,49) mu-

kaan liitetään olennaisesti strategiseen johtamiseen. Maine eroaa imagosta sillä, että 

maine perustuu todelliseen toimintaan ja tekoihin, ei mielikuviin kuten imago. Maine vai-

kuttaa olennaisesti siihen, mitä yrityksestä ajatellaan yhteistyökumppanina, työnantajana 

tai sijoituskohteena. Maineesta puhuttaessa on hyvä tiedostaa, että jokainen organisaa-

tion jäsen vaikuttaa tähän, halusipa hän tai ei sekä hyvässä että pahassa.  

Kuudentena viestinnän strategisena tehtävänä Juholin (2017, 49-50) mainitsee markki-

noinnin tukemisen ja brändin johtamisen. Yrityksissä on usein itsestään selvää, että vies-

tintä tukee markkinointia ja myyntiä. Tänä päivänä viestinnän ja markkinoinnin raja on 

hälventymässä, samoin kuin niissä toimivien ammattilaisten toimenkuvat ovat yhdisty-

mässä. Tämän päivän ajatusmaailma lähtee siitä, että yritysbrändi on hyvin lähellä mai-

netta ja sitä taustaa vasten viestintähenkilöiden tulee tuottaa sisältöä hyvinkin erilaisiin 

tarkoituksiin. Kuitenkin viestintä ja markkinointi pitäisi pitää yrityksissä erillisinä toimin-

toina. On tilanteita, joissa viestinnän tulee pitäytyä neutraalissa linjassa ja välttää myyn-

nillistä sanomaa, jotta viestintää ei tulkita harhaanjohtavaksi.  

Seitsemäntenä ja viimeisenä viestinnän tehtävänä Juholin (2017, 50) tuo esille yhteis-

kunnallisen vaikuttamisen. Tämän päivän yhteiskunnassa organisaatiot ovat osa sitä ja 

vaikuttavat sen toimintaan riippumatta siitä, onko se tarkoituksellista. Yhteiskunnallisella 

viestinnällä voidaan pyrkiä vaikuttamaan esimerkiksi lainsäädäntöön tai työmarkkinarat-

kaisuihin, mutta yhtä lailla myös arvoihin ja asenteisiin.   

3.2 Viestinnän merkitys ja haasteet 

Viestinnän merkitys muuttuvassa maailmassa kasvaa koko ajan. Juholin (2017,17) to-

teaa, että perinteisen median toimintaympäristö muuttuu koko ajan ja sen toimintaedel-



11 
 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Heli-Mari Ekmark-Saarela 

lytykset kiristyvät koko ajan maailman muuttuessa yhä digitaalisempaan suuntaan. Ju-

holin (2017,17) puhuu yhteiskunnan medioitumisesta sekä medialisaatiosta ja käyttää 

asiasta myös termiä yhteiskunnan läpimedioituminen. Tämä on hänen mukaansa ilmiö, 

joka hälventää eri medioiden rajoja ja viestintä levittäytyy sen myötä välineestä toiseen. 

Tämä tapahtuu usein vielä suhteellisen nopeasti.  

Medioituminen vaikuttaa yritysten toimintaan siten, että niiden pitää pystyä sopeutta-

maan omaa toimintaansa ja viestintäänsä siihen suuntaan, joka näyttää mediassa hy-

vältä. Toisaalta medioituminen aiheuttaa myös sen, että yritykset itse pyrkivät kehittä-

mään viestintäänsä ammattimaisempaan suuntaan ja sitä kautta vaikuttamaan mediaan 

ja siihen, mistä puhutaan. Myös sosiaalisen median laajentuminen ja viestinnän siirtymi-

nen kohti digitaalista maailmaa altistavat yrityksiä somedialisaatiolle. Somedialisaatio 

tarkoittaa sitä, että yrityksen joutuvat ottamaan sosiaalisen median huomioon kaikessa 

toiminnassaan ja viestinnässään. Kuka tahansa voi aloittaa julkisen keskustelun ja sitä, 

mitä yrityksestä kirjoitetaan ja puhutaan, on entistä vaikeampi hallita. (Juholin, 2017, 17.) 

Juholin (2017, 18-20) määrittelee viestintäympäristölle viisi erilaista haastetta. Ensim-

mäinen näistä on organisaation ja sen toimintaympäristön rajan hämärtyminen. Juholin 

(2017, 19) tuo esille käsitteen PESO (paid, earned, shared, owned), jolla viitataan moni-

naiseen mediaympäristöön, jossa mediatilaa ja -aika ostetaan mainoksina, saadaan nä-

kyvyyttä suosituksina tai toteutetaan sisältömarkkinointina. Toisena haasteena Juholin 

(2017,19) mainitsee läpinäkyvyyden haasteen. Yrityksiä syytetään herkästi salailusta ja 

sidosryhmille ei riitä, että yritys itse uskoo olevansa läpinäkyvä vaan läpinäkyvyyden ko-

kemus pitää tulla sidosryhmiltä käsin. Kolmas haaste Juholinin (2017,19) mukaan on 

globalisaatio. Globalisaatio koskettaa joka ainoaa yritystä. Maailma on kutistunut digita-

lisaation myötä ja kaikki, mitä maailmalla tapahtuu, koskettaa tavalla tai toisella jokaista 

yritystä. Tämä tarkoittaa sitä, että yritysten on oltava koko ajan tietoisia siitä, mitä sen 

toimintaympäristössä tapahtuu. Sen hallitseminen vaatii viestintään strategista otetta. 

Neljäs haaste on työelämän murros ja useiden sukupolvien läsnäolo organisaatioissa. 

Kaikki toimialat ovat muuttumassa robottien ja tekoälyn myötä, vaikka kuitenkaan kukaan 

ei pysty sanomaan, mitä tulee työelämän murroksessa tapahtumaan. Viides haaste liittyy 

olennaisesti mediaseurantaan viestinnän arvon ja sen mittauksen kautta. Perinteisestikin 

viestinnän vaikutuksen mittaaminen on ollut haastavaa. Viestinnästä pitäisi pystyä osoit-

tamaan numeerisia tai laadullisia tuloksia, jotta viestinnän arvostusta saadaan nouse-

maan. Kuitenkin STT viestintäpalveluiden (2018) tutkimuksen mukaan vain 27% suoma-

laisista organisaatioista mittaa viestinnän vaikutusta liiketoiminnan tuloksiin.  
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Juholin (2017,120) itse tiivistää viestinnän muutokset kolmeen keskeiseen seikkaan, 

jotka kiteyttävät hyvin viestinnän monimuotoisuutta nykyisin. Hänen mukaansa organi-

saatioissa kaikki osallistuvat viestintään tavalla tai toiselle. Viestit leviävät sekä organi-

saatioiden sisällä että ulkopuolella ja tämä vaatii organisaatioilta myös erilaisia sisäisiä 

viestintäkanavia sekä viestinnän johtamista ja suunnittelua. Toisekseen viestintää tapah-

tuu jatkuvasti eikä se ole sidottu aikaan eikä paikkaan. Tämä aiheuttaa sen, että johto ei 

voi kontrolloida työntekijöiden viestintää, vaan sen on luotettava heidän kykyynsä ja har-

kintaansa siitä, mitä ja miten voi viestiä ulospäin. Kolmantena muutostekijänä Juholin 

(2017,120) näkee ihmisten välisen viestinnän ja vuorovaikutuksen merkityksen kasva-

misen. Tämä johtuu hänen mukaansa siitä, että informaatiotulva on niin valtava, että 

yksilöiden on haasteellista hahmottaa mistä on kulloinkin kyse.  

Sosiaalisen median kasvaminen ja laajentuminen vauhdilla tuo mukanaan omat haas-

teensa yritysten viestintään. Negatiivisten tunteiden näyttäminen ja palautteen antami-

nen on lisääntynyt vauhdilla ja yritysten viestinnän yksi suurimpia haasteita on pysyä 

siinä mukana. Jalonen (2017, 74-79) tuo esille kuusi erilaista lähestymistapaa nimen-

omaan negatiivisten tunteiden näyttämiseen sosiaalisessa mediassa. Ensimmäiseksi 

hän mainitsee psykologisen tarkastelukulman. Tämän mukaan psykososiaalisista ongel-

mista kärsivät ihmiset antavat helpommin palautetta, kun se on mahdollista tehdä ano-

nyymisti ja tapaamatta toisia ihmisiä. Esimerkiksi yksinäiset ihmiset jakavat mielellään 

negatiivisia tunteita viestivää palautetta, vaikka se todennäköisesti vain ruokkii heidän 

yksinäisyyttään.  

Toiseksi Jalonen (2017,75) mainitsee käyttäytymistieteiden lähestymistavan, jossa on 

löydetty kolme erilaista syytä negatiiviseen viestintään sosiaalisessa mediassa. Ensim-

mäinen selitys negatiiviselle palautteelle on ratkaisun tai hyvityksen saaminen johonkin 

haasteeseen, huonoon palveluun tai tuotteeseen. Toiseksi negatiivisten kokemusten ja-

kaminen nähdään myös palvelevan enemmän päätöksen tekoa kuin positiivinen koke-

mus. Kolmantena selityksenä nähdään käyttäjien halu auttaa yritystä parantamaan toi-

mintaansa jakamalla negatiivinen kokemus.  

Kolmantena Jalonen (2017, 76) mainitsee sosiologiset tutkimukset, joiden mukaan kult-

tuuriset ja demografiset erot vaikuttavat käyttäytymiseen sosiaalisessa mediassa. Nuo-

remmilla ikäpolvilla on pakonomainen tarve olla yhteydessä toisiin ja tietää, mitä he puu-

haavat. Tutkimukset ovat osoittaneet myös, että kulttuurinen ero vaikuttaa myös käyttäy-

tymiseen sosiaalisessa mediassa. Kulttuurit, joissa arvostetaan yksilöllisyyttä ovat nega-

tiivisempia verkossa kuin yhteisöllisemmät kulttuurit.  
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Neljäs suuntaus on Jalosen (2017, 77) mukaan poliittinen keskustelu. Poliittiselle kes-

kustelulle on tyypillistä vastakkainasettelu ja se päättyy yleensä ristiriitaan. Tässä sosi-

aalisen median käyttäytyminen kääntyy negatiiviseksi paljolti siitä syystä, että se on 

helppo keino saada huomiota.  

Viidentenä on ajatusten vaihtoon erikoistuneet rant-sivustot. Rant-sivuistoilla tarkoite-

taan sivustoja, jotka tarjoavat ihmisille keskustelukanavan yrityksestä ja sen tuotteista.  

Rant-sivustojen toiminta-ajatus lähtee siitä, että ihmiset voivat sivuilla purkaa tuntojaan 

ja ajatuksiaan kyseisestä organisaatiosta tai sen tuotteista tai palveluista. Näille ihmisille 

on tyypillistä, että negatiivisten kokemusten jakaminen jopa ruokkii heidän toimintaansa.  

Kuudentena lähestymistapana on tutkittu viestien nopeaa leviämistä sosiaalisessa me-

diassa. Sillä tarkoitetaan sitä, että tutkimuksissa on todettu tunteiden vaikuttavan viestien 

nopeaan leviämiseen. Yleisesti tutkimukset olettavat, että positiiviset viestit leviävät no-

peammin kuin negatiiviset. Kuitenkin voidaan todeta, että myös se, miten paljon sosiaa-

lista mediaa käytetään, vaikuttaa tunteisiin ja sitä kautta viestien leviämiseen sosiaali-

sessa mediassa. (Jalonen 2017, 78) 

3.3 Myynnin näkökulma viestintään 

Juholinin (2017, 143) mukaan organisaatiossa on viestinnän kannalta keskeistä tunnis-

taa sidosryhmät. Sidosryhmät koostuvat kaikista niistä tahoista, joihin yritys tai organi-

saatio on vuorovaikutuksessa ja joiden kanssa toimimisesta se on riippuvainen jollakin 

tasolla. Sidosryhmät puolestaan haluavat vaikuttaa tai jopa vaikuttavat organisaation toi-

mintaan ja toisaalta myös organisaatio pyrkii vaikuttamaan sidosryhmiin päin.  Näitä si-

dosryhmiä ovat niin kaikki työntekijät, asiakkaat, yhteistyökumppanit kuin myös viran-

omaiset, poliittisen päättäjät ja vaikkapa järjestöt, esimerkiksi palkanlaskentayritykselle 

keskeinen sidosryhmä on verottaja. Sidosryhmien tunnistaminen on tärkeä osa myös 

tarkasteltaessa viestintää myynnin näkökulmasta. Sidosryhmät saattavat antaa yrityk-

selle työpanoksen, osaamisen ajatuksen, verkostoja ja suhteita tai vaikkapa aineellista 

tukea eri muodoissa. Organisaatio puolestaan voi mahdollistaa sidosryhmilleen työteon, 

toimeentulon, osingot tai vaikka vaikutusvaltaa. (Juholin 2017, 143) 

Sidosryhmät odottavat organisaatioilta erilaista ja eritasoista viestintää. Nämä odotukset 

saattavat olla keskenään jopa ristiriidassa. Sidosryhmissä eri yksilöt saattavat olla eri 
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rooleissa useammassakin sidosryhmässä ja saada näin eritasoista viestintää organisaa-

tiolta (Juholin 2017, 142).  

Myyntityössä on viestinnässä otettava huomioon kaikki viestinnän osa-alueet, koska 

myyntityötä tekevä henkilö on useimmiten asiakasrajapinnassa toimiva yksilö. Hän on 

tekemisissä monien sidosryhmien kanssa ja rakentaa julkisuuskuvaa yrityksestä. Myyn-

tityöhön olennaisesti liittyvät Juholinin (2017, 47-50) määrittelemät viestinnän strategiset 

tehtävät. Johtamiseen ja esimiestyöhön liittyvän viestinnän näkökulma riippuu luonnolli-

sesti myyntityötä tekevän henkilön toimenkuvasta, onko hänellä esimiesasemaa vai ei. 

Ellei ole, niin myyntityötä tekevä henkilö on lähinnä viestin vastaanottaja ja strategian 

toteuttaja. Työyhteisö- ja päivittäisviestintä on myyntityötä tekevän henkilön arkipäivää 

siinä, missä kaikkien muidenkin organisaatiossa toimivien. Myyjä viestii jatkuvasti asiak-

kaille ja muille sidosryhmille. Samoin hän on usein keskeinen linkki sisäisten sidosryh-

mien välillä.  

Juholinin (2017, 48) mainitsema informointikin liittyy olennaisesti myyjän työhön. Myyjä 

joutuu informoimaan asiakkailleen hyvinkin erilaisista asioista liittyen päivittäiseen toi-

mintaan tai vaikka organisaatiossa tapahtuviin muutoksiin. Yhteisöllisyys ja organisaa-

tiokulttuuriviestintä koskettaa myyntityötä olennaisesti. Myyntityössä hyvä me-henki on 

äärimmäisen tärkeää ja hyvän tunnelman ylläpitäminen näkyy suoraan työn tuloksissa. 

Maineen ja imagon rakentaminen koskettaa yhtä lailla myyntityötä tekevää kuin muitakin 

organisaation jäseniä. Myyjälle yrityksen hyvä maine helpottaa työn tekemistä. Markki-

nointia ja brändin johtamista myyjä toteuttaa jatkuvasti päivittäisessä toiminnassaan. On-

han hän yrityksen käyntikortti asiakkaiden ja sidosryhmien suuntaan.  
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4 MEDIASEURANTA 

4.1 Mediaseurannan lähtökohdat 

Mediaseurantaa on perinteisesti tehty manuaalisesti. Historia lähtee takavuosien lehti-

leikeseurannasta, mutta maailman muuttuessa myös mediaseurannan on muututtava. 

Vieläkin isoissakin yrityksissä mediaseurantaa tehdään manuaalisesti seuraamalla, mitä 

esimerkiksi internetin hakupalveluissa nousee yrityksestä esille. Kehittyneempiä ratkai-

suja ovat erilaiset automaatioon perustuvat mediaseurantatyökalut. Niissä parametrien 

avulla automatiikka tuo hakuosumat suoraan järjestelmään ennalta määritettyjen ehtojen 

mukaisesti. Työkalua käyttävä henkilö voi siis itse määritellä millaisia asioita seuraa me-

diassa ja millaisilla hakuehdoilla. Keskeisimpiä palveluja tähän ovat Viidakkomonitor, 

Cision, Retriever, Meltwater ja M-Brain. Tässä työssä analysoidaan tarkemmin ainoas-

taan Koodiviidakon Viidakkomonitor-työkalu, koska sen soveltuvuutta on testattu myyn-

tityössä omakohtaisesti. Muiden työkalujen esittely jää pintapuoliseksi nettisivujen poh-

jalta tehdyksi esittelyksi.  

 

4.2 Mediaseuranta myyntityössä 

Myyntityössä mediaseurannan tärkeys tulee esille sekä olemassa olevien asiakkaiden 

toiminnan ja muutosten seurannan kautta että uusasiakashankintakohteiden löytämi-

sessä. STT viestintäpalveluiden (2018) tutkimuksen mukaan 30 % suomalaisista orga-

nisaatioista kokee suurimmaksi tarpeekseen tällä hetkellä verkko- ja someanalytiikka-

palveluiden saamisen. Samoin 25 % näistä yrityksistä kaipaa viestinnän suunnittelupal-

veluja avukseen. Kuitenkin 77 % yrityksistä sanoo, ettei voi osoittaa viestinnän euromää-

räistä hyötyä organisaatiolleen. Myyntiorganisaatiossa kohdataan sama haaste kuin liik-

keenjohdon kanssa yleensäkin: mediaseurantaan käytetyt eurot pitäisi saada näkymään 

konkreettisesti jossakin.   

Myyntityön kannalta keskeistä on viestintätoimenpiteiden seuranta ja analysointi sekä 

niiden muuttaminen näkyviksi tuloksiksi. Juholin (2017, 276) määrittelee analytiikan si-

ten, että sen tehtävä on muuttaa dataa ymmärrettävään muotoon, jotta sitä voidaan hyö-

dyntää johtopäätösten tekemisessä ja sitä kautta se ohjailee organisaation toimintaa. 
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Analysointia voidaan toteuttaa monin eri tavoin esimerkiksi seuraamalla verkkosivuston 

kävijöiden käyttäytymistä, mistä sivulle tullaan, kauanko siellä ollaan, minne sieltä men-

nään ja niin edelleen. Analytiikan avulla organisaatiot odottavat pystyvänsä ennusta-

maan tulevia suuntauksia ja trendejä.  

Juholin (2017, 278-279) erottelee viisi erilaista tavoiteasetantaa analytiikan tulosten mit-

taamiseksi. Hänen mukaansa yhdelle riittää peruskuvaus siitä, mitä on tapahtunut, esi-

merkiksi sivustojen kävijämäärät tai linkkien jakomäärät. Toinen haluaa viestinnän ana-

lytiikalta tietoa esimerkiksi siitä, mitä puhutaan, miten viestintä kehittyy tai muuttuu. Kol-

mas haluaa selkeitä tuloksia siitä, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun viestintä on julkaistu. 

Tuleeko siitä suoranaisia kauppoja vai jääkö viestintä pelkäksi viestiksi ilman vastinetta? 

Neljäs analytiikanhyödyntäjä taas vaatii analytiikalta tietoja sidosryhmien toiminnasta ja 

eri medioiden käyttöasteesta. Viidennen tyypin odotukset analytiikkaan kohtaan ovat 

puolestaan enemmänkin tulevaisuuden trendien haistelua ja asenteiden ja odotusten ke-

hittymissuunnan haistelua.  

Juholin (2017,279-230) lähtee ajatuksesta, että kaikessa analytiikan suunnittelussa kes-

keistä on tavoite. Tavoitteen tulee olla selkeästi aseteltu ja mitä selkeämmät mittarit vies-

tinnän onnistumisen analysoinnissa on, sen helpompi sen tuloksia on mitata. Rantamäki 

(Advancedb2b, 2018) avaa blogissaan sisältömarkkinoinnin mittaamisen hyötyjä. Hänen 

mukaansa mittaaminen helpottaa työtehtävien priorisointia ja auttaa keskittymään olen-

naiseen. Hänen mukaansa sisältömarkkinointi ja markkinointia ylipäänsä voidaan seu-

rata neljällä eri mittarilla. Ensimmäiseksi hän kehottaa seuraamaan sitä, että mistä lii-

kenne sisältö sivuille tulee ja miten se löytää sinne tiensä. Toisena seurattavana koh-

teena hän näkee sisällön sitoutumisasteen. Linkitetäänkö sivustoa jonnekin, kuinka 

kauan kävijät viipyvät sivustolla tai jaetaanko tietoa sivustolta eteenpäin. Kolmantena 

hän kehottaa seuraamaan tuleeko sivuston kautta liidejä tai yhteydenottopyyntöjä. Nel-

jäntenä puolestaan sitä, tuleeko liideistä kauppaa tai asiakasvirtaa.  

Viestinnän mittaamisen haasteista puhuu myös Liina Nelimarkka (2016) blogissaan. Hän 

tuo esille haasteen siitä, että useimmiten viestintää ja sen onnistumista mitataan näkyvin 

elementein, esimerkiksi sen mukaan kuinka paljon on materiaalia lähetetty organisaation 

ulkopuolelle. Jotta mediaseurantatyökalun oikea kustannusvaikutus tulisi esille, pitäisi 

mitata myös lopputulosta ja viestinnän vaikutuksia.  
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4.3 Mediaseurantapalvelut 

Viidakkomonitor 

Liana Technologies toimii Suomessa nimellä Koodiviidakko. Se on mediaseurantaan eri-

koistunut ohjelmistotalo, joka tuottaa markkinointiin ja viestintään liittyviä palveluita yri-

tyksen viestinnän parissa työskenteleville henkilöille. Yritys on suhteellisen nuori, se on 

perustettu 2005. Vuonna 2018 sillä on yli 3000 asiakasta. 

Koodiviidakon mediaseurantatyökalu Viidakkomonitor pystyy seuraamaan sekä verkko-

lehtiä että sosiaalista mediaa. Työkaluun voidaan määritellä erilaisia aihealuehakuja. 

Haut voivat olla joko sanatarkkoja hakuja erilaisilla rajauksilla tai semanttisia teemaha-

kuja tietyistä aihepiireistä.  

Työkalu sisältää erilaisia analysointityökaluja, joiden avulla yritysten on helppo seurata 

oman yrityksensä mainetta erilaisissa medioissa ja keskustelupalstoilla. Työkalun avulla 

voi myös helposti seurata oman toimialansa tapahtumia tai kilpailijoiden toimintaa. Vies-

tinnän tehokkuuden mittaaminen ja sosiaalisen median seuraaminen ovat myös paljon 

käytettyjä kohteita mediaseurantatyökalun käytölle. Työkalun tuottamia tuloksia voidaan 

käyttää yrityksen päätöksenteon apuvälineenä. Työkalun avulla yritys pystyy myös seu-

raamaan olennaisia omaan toimialaansa liittyviä puheenaiheita. (Koodiviidakko, 2018) 

Yleisesti puhutaan, että perinteinen myyntityö on kuollut ja yritysten on keskityttävä asi-

antuntijamyyntiin ja myyjien pitää pystyä tarjoamaan yrityksille tietoa syvemmältä kuin 

mitä asiakas voi googlaamalla löytää. Mediaseurantatyökalun semanttinen seuranta tar-

joaa tähän työkaluja. Semanttisen seurannan pohjalta on mahdollista seurata aihealu-

eittain mitä ja missä puhutaan ja sitä kautta yritys voi tarjota asiantuntija-apua sovelta-

malla asioita omaan toimialaan. (Koodiviidakko, 2018) 

Cision 

Cision on Helsingissä toimiva globaali viestintäseurantaan erikoistunut yritys. Se on pe-

rustettu 1800-luvun loppupuolella Ruotsissa, josta se on pikku hiljaa laajentunut.  Yrityk-

sen mediaseurantatyökalu tarjoaa sekä paikallisia että maailmanlaajuisia seurantapal-

veluita. Palvelussa on mukana yli 400 000 verkkojulkaisua ja uutissivustoa sekä sosiaa-

lisen median seuranta. Palvelun avulla voi seurata, mitkä yrityksen tuotteista, yrityksestä 

itsestään tai sen kilpailijoista puhutaan verkossa. Mediaseurantaan voidaan liittää myös 

media-analyysi sekä analyysiraportti. (Cision 2018) 
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Retriever 

Retriever on Helsingissä toimiva Retriever AB:n ja Suomen tietotoimiston yhteisyritys. 

Yritys on erikoistunut datan analysointiin. Yrityksen mediaseurantatyökalu seuraa kaik-

kia keskeisiä medialähteitä, myös sosiaalista mediaa. Retriever lupaa hoitaa suhteet me-

diataloihin siten, että yrityksen asiakkailla on aina ajantasainen tieto käytettävissään. Tä-

män lisäksi Retriever tarjoaa media-analyysipalveluita, joiden avulla yritys voi kehittää 

toimintaansa. Retriever tarjoaa seurantaa myös radio- ja tv-kanaville sekä painetuille 

lehdille.  (Retriever 2018) 

Meltwater 

Meltwater on norjalainen vuonna 2001 perustettu yritys. Yritystoiminta lähti käyntiin, kun 

yrityksen perustaja alkoi pohtia internetin sisällön seuraamista ja siihen tarvittavia työka-

luja. Suomeen yritys on tullut vuonna 2008. Yrityksellä on maailmanlaajuisesti noin 

26 000 asiakasta. Meltwaterin mediaseurantatyökalun avulla voi seurata, mitä yrityk-

sestä ja sen keskeisistä yhteistyökumppaneista puhutaan ja benchmarkata sitä kilpaili-

joihin. Mediahakuosumat voidaan tarvittaessa toimittaa sähköpostiin ja kriisien yhtey-

dessä työkalu voi lähettää ilmoituksia halutuista aiheista. Meltwaterin avulla yritys voi 

myös esimerkiksi lähettää uutiskirjeitä. Meltwater tarjoaa myös työkaluja yrityksille, jotta 

ne voivat seurata, mitä niistä kirjoitetaan sosiaalisessa mediassa ja hallita sen sisältöä. 

Meltwaterin kautta yritykset voivat saada toimittajien yhteystietoja, laatia ja lähettää uu-

tiskirjeitä sekä tarvittaessa myös median analysointiin on saatavilla apua. Meltwater kut-

suu itseään markkinajohtajaksi. Meltwater toimii pilvipalveluna ja siitä on saatavissa 

myös mobiilisovellus. (Meltwater 2018) 

M-Brain 

M-Brain on kansainvälinen yritys, joka tarjoaa bigdatan ja ihmisälyn yhdistelmään liittyviä 

tietopalveluita 13 maassa. M-Brain on perustettu 1999. M-Brainin mediaseurantatyöka-

lun avulla yritys saa seurantaosumia yli 2000 erilaisesta lähteestä 68 kielellä. Mediaseu-

rantatyökalun tueksi yrityksellä on myös media-analyysiin oma työkalunsa. M-Brain tar-

joaa erilaisia viestintään liittyviä palveluja eri kohderyhmille. Viestinnän ammattilaisille 

M-Brain on rakentanut omat työkalunsa liittyen mediaseurantaan, sosiaalisen median 

seurantaan ja media-analyyseihin tai antamaan apua sosiaalisen median viitekehyksen 

hallintaan. Yritysten on mahdollista ostaa M-Brainilta palveluina myös vaikkapa kilpailija-

analyysejä tai seurantaa omalta toimialaltaan tai teettää markkinatutkimuksia. M-Brain 
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tarjoaa työkaluja myös yrityksen strategisen päätöksenteon tueksi esimerkiksi strategi-

sen analyysin avulla.  (M-Brain 2018) 
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5 MEDIASEURANNAN HYÖDYT MYYNTITYÖSSÄ 

Tutkimuksen toteutustapana käytettiin lomakehaastattelua. Tutkimusaineistoa analysoi-

tiin sisältöanalyysiä käyttäen. Tätä kautta tehtiin vertailu yritysten yhteneväisyyksistä 

sekä eroavaisuuksista ja peilattiin tulosten vastaavuutta toimeksiantajayritykseen. Tä-

män lisäksi koekäytettiin Koodiviidakon Viidakkomonitor-mediaseurantatyökalua helmi-

maaliskuussa 2018. Koekäytön seurantaan otettiin toimeksiantajayritystä yleisesti pal-

velevia hakutermejä sekä myyntityössä yhden avainasiakaspäällikön asiakkaisiin liittyviä 

hakutermejä.  

 

Benchmarking valittiin tutkimusmenetelmäksi tähän tutkimukseen, koska sitä kautta on 

mahdollista selvittää, miten muut yritykset hyödyntävät mediaseurantatyökalua omissa 

toiminnoissaan. Samoin benchmarkingin avulla on mahdollista löytää myös erilaisia mal-

leja työkalun hyödyntämiseksi toimeksiantajayrityksessä.  

 

5.1 Benchmarking 

Karjalainen (2002,1) on todennut benchmarkingista, että se on joustavaa ja avointa poh-

jautuen kuitenkin kiinnostukseen toisten tekemistä kohtaan ja sisältäen vertailua ja ver-

taamista. Benchmarkingille ei ole suomenkielistä vastinetta olemassa (Karjalainen 

2002,3), joten tässäkin puhutaan ainoastaan benchmarkingista. Karjalainen(2002,4) ker-

too benchmarkingin historian termin viittaavan alunperin mittapuun asettamiseen, mikä 

kuvaa hyvin benchmarkingia terminä.  

Anand & Kodali (2008, 261) ovat listanneet yksitoista erilaista benchmarking-tyyppiä. He 

jakavat tyypit kolmeen kategoriaan; vertailevaan benchmarkingiin (Nature of referent 

other), sisältöbenchmarkingiin (Contet of benchmarking) sekä suhdetoimintabenchmark-

ingiin (Purposefor the relationship).  

Vertaileva benchmarking voidaan heidän mukaansa jakaa sisäiseen vertailuun, kilpaili-

javertailuun, toimialavertailuun, yleiseen vertailuun sekä globaaliin vertailuun. Sisäinen 

vertailu vertailee yhtä organisaation osaa tai yksikköä toiseen yksikköön tai osastoon. 

Kilpailijavertailu puolestaan vertailee omaa yksikköä suoriin kilpailijoihin ja niiden toimin-
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taan. Toimialavertailu puolestaan vertaa organisaatiota koko toimialalla toimiviin yksiköi-

hin, ei suoraan omiin kilpailijoihin. Yleinen vertailu taas vertaa yksikköä laajemmin oman 

toimialan ulkopuolisiin toimijoihin ja globaalivertailu vertaa yksiköitä maan rajojen ulko-

puolella.  

Sisältöbenchmarkingin Anand&Kodali (2008,261) ovat jakaneet neljään eri osa-aluee-

seen: prosessien vertailuun, toiminnalliseen soveltamiseen, suorituskyvyn vertailuun 

sekä strategisen toiminnan vertailuun. Prosessien vertailussa yrityksen prosessien ja jär-

jestelmien toimivuutta vertaillaan vastaavan tyyppisiin toimijoihin. Toiminnallisessa so-

veltamisessa verrataan tiettyjä liiketoimintoja kahteen tai useampaan toimijaan. Suori-

tyskykyä vertailtaessa peilataan puolestaan yrityksen mittaristoja muiden vastaaviin. 

Strategisessa vertailussa taas vertaillaan yritysten strategioita eikä niinkään käytännön 

toimintaa.  

Suhdetoimintabenchmarkingin toinen osa on kilpailukyvyn vertailu, jossa peilataan omaa 

kilpailukykyä muihin vastaaviin ja pyritään löytämään omat vahvuudet sitä kautta. Toinen 

osa on yhteistoiminnallinen vertailu oppimisympäristöjen ja tiedon jakamisen kehittä-

miseksi.  

Karjalainen (2002, 6) on löytänyt benchmarkingista vielä enemmän erilaisia luokitteluja. 

Hänen mukaansa benchmarking-arviointi voi olla esimerkiksi suoritteita vertaavaa, par-

haita käytänteitä omaksuvaa, kilpailullista, yhteistyöhön pyrkivää, yhteistoiminnallista, 

riippumatonta, implisiittistä, eksplisiittistä, sisäistä, ulkoista, laadullista, määrällistä, tutki-

muksellista, kokemuksellista, vertikaalista, horisontaalista, dialogista, byrokraattista, ge-

neeristä, funktionaalista sekä panoksiin, tuotoksiin tai prosessiin tai näiden yhdistelmään 

keskittyvää.  

Tässä työssä on käytetty vertailubenchmarkingia yleisen vertailun mallin mukaisesti, 

koska referenssiyritykset toimivat eri toimialoilla. Referenssiyritykset poikkesivat toimek-

siantajayrityksestä myös organisaatiorakenteen osalta. 
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5.2 Tutkimusaineiston hankinta 

Tutkimusta varten saatiin koekäyttöön Koodiviidakolta ViidakkoMonitor -työkalu reilun 

kuukauden ajaksi helmi-maaliskuussa 2018. Kokeilujakson aikana päästiin opettele-

maan työkalun käyttöä ja saamaan sitä kautta mahdollisesti ajatuksia, miten sitä voisi 

avainasiakaspäällikön työssä hyödyntää. Työkaluun tehtiin hakuja yhdessä Koodiviida-

kon asiakasvastaavan kanssa. Koodiviidakon asiantuntijalla oli hyvä näkemys siitä, mi-

ten mikäkin haku tuli rakentaa, jotta saataisiin parhaat mahdolliset tulokset ja toisaalta 

vältettäisiin turhat osumat. Työkalun aktiivinen käyttö antoi myös hyvän näkymän siitä, 

mitkä asiat ovat keskeisiä seurattavia avainasiakaspäällikön työssä. Työtä varten tehtiin 

erilaisia hakuja liittyen työympäristöön, ergonomiaan, työn muuttumiseen sekä tulevai-

suuden työpaikkaan. Nämä koettiin kuitenkin organisaatiossa enemmänkin viestinnän 

työkaluiksi. Paras hyöty saatiin avainasiakaspäällikön työn näkökulmasta kilpailijaseu-

rannasta, omien asiakkaiden seurannasta, julkisten kilpailutusten seurannasta sekä tie-

tysti siitä, mitä toimeksiantajasta organisaationa puhutaan julkisesti.  

 

Koodiviidakon yhteyshenkilö toimitti myös kolme referenssiasiakasta haastattelua var-

ten. Kaksi haastattelua, Technopolis Oyj sekä Kansalaisopistojen liitto, tehtiin puheli-

mitse. Onnibus.comin haastattelu tehtiin kasvotusten. Haastattelut toteutettiin maalis-

kuussa 2018.  Haastattelut olivat noin puolen tunnin mittaisia ja vastaukset kirjattiin eril-

liseen dokumenttiin. Tämä dokumentti lähetettiin vielä haastateltaville mahdollista täy-

dentämistä varten.  

 

Vastaajissa oli kolme hyvin erityyppistä yritystä. Technopolis oyj on yritysmaailmassa 

toimiva pörssiyritys. Pörssiyritykselle tyypilliseen tapaan tulos ja kannattavuus ovat kes-

keisessä roolissa eikä yrityksellä ole välttämättä juurikaan kontakteja kuluttajarajapin-

taan.  

 

Kansalaisopistojen liitto puolestaan on yleissivistävän koulutuksen keskusjärjestö. Liitto 

toimii lähes kaikissa Suomen kunnissa ja sillä ei suoraan ole kuluttajarajapintaa, mutta 

se on vahvasti yhteydessä yksityishenkilöiden kanssa kansalaisopistojen kautta.  

 

Onnibus.com on hiljattain Suomen markkinoille tullut toimija, jolla on valmis toimintakon-

septi olemassa. Onnibus toimii suoraan kuluttajarajapinnassa ja sen toiminta on riippu-

vainen kuluttajien toiminnasta ja reaktioista.   
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5.3 Tutkimustulokset 

5.3.1 Technopolis Oyj 

Technopolis tarjoaa joustavia ja tehokkaita toimitiloja ja niihin liittyviä palveluita. Yrityk-

sellä on 17 toimipistettä, joissa toimii yhteensä 1600 yritystä ja yli 50 000 työntekijää 

hyödyntää päivittäin yrityksen palveluja. Technopolis tarjoaa asiakasyrityksilleen täyden 

palvelun toimitiloja huolehtien kokous- ja aulapalveluista sekä ravintoloista ja siivouk-

sesta. Technopolis on pörssiyhtiö. (Technopolis, 2018) 

Technopolikselle mediaseuranta on ollut käytössä jo pitkään. Yrityksessä on ollut itses-

tään selvää, että pitää tietää mitä yrityksestä puhutaan. Haastateltava on kilpailuttanut 

mediaseurantatyökalut viimeksi noin kaksi vuotta sitten. Yrityksessä on tavattu satunnai-

sesti sen jälkeen myös muita palveluntarjoajia sen varmistamiseksi, että yrityksellä on 

käytössä varmasti sen tarpeisiin sopivin ratkaisu ja tieto markkinoilla olevista vaihtoeh-

doista. 

Haastateltavan mukaan perimmäinen peruste mediaseurantatyökalun käytölle on se, 

että yritys haluaa tietää tarkalleen mitä Suomen mediassa puhutaan yrityksestä, myös 

sosiaalisessa mediassa, jotta he pystyvät tarvittaessa reagoimaan. Lisäksi seuranta on 

tärkeää viestintätoimenpiteiden onnistumisen seuraamisen kannalta. Haastateltava näki 

tärkeänä myös kilpailijaseurannan. Toimialaseurantaa haastateltava piti tärkeänä siitä 

syystä, että yrityksessä tiedetään, mitä toimialalla tapahtuu ja puhutaan. Tarvittaessa 

näihin voidaan kohdentaa PR-toimenpiteitä ja tuoda myös uusia keskustelunavauksia. 

Jatkokehityksessä ollaan kokeiltu myös uutta seurantaa, jolla voidaan saada somekes-

kusteluista tiedot esim. toimitiloja tarvitsevista yrityksistä. Koeseurannan jälkeen havait-

tiin kuitenkin, että sosiaalinen media ei pääsääntöisesti ole kanava, jossa ihmiset kyse-

levät toimitiloista. 

Haastateltava seuraa paljon kaikkea printtimediasta ja verkosta toimialaan ja kilpailijoihin 

liittyen ja käyttää työkalua joka päivä, mutta se ei ole aktiivinen työkalu, jossa hän tekisi 

jatkuvasti itse lisäyksiä tai uusia hakuja. Uusien seurantojen avaukseen haastateltava 

käyttää enimmäkseen palvelun toimittajan palvelua. Työkalua voidaan räätälöidä tar-

peen mukaan. Kun haastateltava haluaa muuttaa hakuja tai saada erilaisia tuloksia, yh-

teyshenkilö etsii ratkaisuja nopealla aikataululla. Haastateltava on hyvin tyytyväinen yh-



24 
 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Heli-Mari Ekmark-Saarela 

teistyöhön Koodiviidakon kanssa. Yrityksessä ei vielä toistaiseksi seurata olemassa ole-

via asiakkaita työkalun kautta, mutta haastateltava aikoi selvittää mahdollisuuksia tähän 

tulevaisuudessa.  

Haastateltava kilpailutti mediaseurantapalvelut kaksi vuotta sitten. Kilpailutuksessa hän 

teki hintavertailun suhteessa palvelun laajuuteen eikä huomannut esimerkiksi hinnoissa 

suuria eroja eri toimijoiden kesken. Koodiviidakko sai yrityksen vakuuttumaan heidän 

teknisestä osaamisestaan ja palvelun monipuolisuudesta. Tärkeää oli myös hakujen ra-

jattomuus ja se että erilaisia seurantoja on mahdollista lähettää useille henkilöille yrityk-

sessä. Valinnan jälkeen haastateltavaan on tehnyt vaikutuksen asiakaspalvelun laatu. 

Sopimuskauden päätyttyä yhteistyötä on päätetty jatkaa. Valintaan vaikutti seurantatyö-

kalun toimivuuden ja palvelun joustavuuden lisäksi myös proaktiivinen asiakaspalvelu. 

Haastateltava ei voisi kuvitella töiden tekemistä ilman mediaseurantaa. Kuukausiraportit 

antavat suuntaa siitä, miten yhteisö näkyy julkisuudessa. Turhat tulokset vievät jonkin 

verran mahdollisuutta löytää oikeita tuloksia, mutta näihinkin haastateltava on saanut 

hyvin apua Koodiviidakon yhteyshenkilöltä. Haastateltava kertoi, että heidän omien tie-

dotteiden tai heihin liittyvien uutisten julkaiseminen näkyy mediaseurannassa suoraan ja 

hän pystyy jo melkeinpä ennakoimaan, millaiset ”piikit” osumiin tulee näiden yhteydessä. 

Haastateltava poimii vielä erikseen yritykseen liittyvät uutiset ja kerää niitä erilliseen tau-

lukkoon seurantaa varten. 

Viidakkomonitor on toiminut haastateltavan mukaan todella hyvin. Haastateltava pitää 

ajatuksesta, että hakuja voi säädellä itse. Haastateltava myös koki, että on omasta teke-

misestä kiinni, kuinka paljon hakuja pystyy ja voi säätää ja millaisiin tarpeisiin työkalua 

voi käyttää. 

Haastateltava on ollut todella tyytyväinen Viidakkomonitoriin ja Koodiviidakon palvelui-

hin. Mikäli hän huomaa puutteen jossain kohtaa, hän laittaa viestin yhteyshenkilölle, joka 

hoitaa asian kuntoon. Rajattomat käyttö mahdollisuudet ovat mahdollistaneet palvelun 

lisäämisen kaikille halukkaille yrityksessä ja tämän haastateltava näki isona etuna.  

Haastateltava näki pienenä miinuksena väärien osumien määrän. Tämä ei vastannut 

täysin ennakko-odotuksia ja vääriä osumia tulee enemmän kuin haastateltava oli odot-

tanut. Haastateltava koki kuitenkin, että hakuja muokkaamalla vääriä osumia pystyy vä-

hentämään ja tässä omalla aktiivisuudella on suuri merkitys. Haastateltava uskoo, että 

kaikkia vääriä osumia ei pysty täysin aukottomasti poistamaan mistään järjestelmästä.    
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Yritys aikoo jatkaa palvelun käyttöä, sopimus on juuri uusittu. Haastateltava näkee, että 

palveluntarjoajien välillä ei ole käytännössä suuria eroja.  Hän arvostaa erityisesti Koo-

diviidakon palvelun monipuolisuutta ja ketteryyttä sekä yrityksen asiantuntevaa ja ripeää 

asiakaspalvelua.  

5.3.2 Kansalaisopistojen liitto 

Kansalaisopistojen liitto KoL – Medborgarinstitutens förbund MiF ry on vuonna 1919 pe-

rustettu edunvalvontajärjestö, joka kehittää ja vahvistaa kansalaisopistojen asemaa suo-

malaisessa aikuiskoulutusjärjestelmässä. Liiton ydintehtävänä on kansalaisopistojen ja 

niiden opistolaisyhdistysten edunvalvonta ja toiminnan tukeminen, kansalaisopistojen 

asemaan, lainsäädäntöön ja toimintaresursseihin vaikuttaminen sekä kansalaisopisto-

brändin tunnettuuden ja julkisen arvostuksen lisääminen. KoL tukee kansalaisopistojen 

henkilökunnan työtä, tarjoaa kansalaisopistojen työntekijöille ajankohtaista tietoa sekä 

koulutuksia heitä koskevista asioista. Kansalaisopistojen liiton jäsenet ovat pääsääntöi-

sesti suomalaisia kuntia sekä kansalaisopistoja ylläpitäviä muita tahoja, kuten yhdistyk-

siä ja säätiöitä. (Kansalaisopistojen liitto, 2018) 

Organisaatiossa on palvelu otettu käyttöön vuonna 2014. Organisaatio oli jo pidemmän 

aikaa kaivannut enemmän tietoa koulutuskentässä tapahtuvista muutoksista. Organi-

saatiossa oli sattumalta huomattu mediasta tärkeä asia, joka oli koskenut organisaatiota 

ja tällöin oli todettu, että tällaisesti asiat eivät saa jäädä huomaamatta. Sitä kautta oli 

lähdetty selvittämään eri vaihtoehtoja mediaseurantaan ja päädytty ottamaan käyttöön 

Viidakkomonitorin edeltäjä. 

Tavoite on, että edunvalvonta on nopeaa ja tehokasta. Edunvalvontatyötä tekevänä or-

ganisaationa liiton tulee tietää, mitä tapahtuu koulutuskentällä ja kansalaisopistoissa. Or-

ganisaation pitää pystyä toimimaan ripeästi ja vaikuttamaan päätöksentekoon enna-

koivasti. Kuntien esityslistoja ja päätöksiä seurataan tarkasti työkalun kautta. Seuranta 

ei ole mahdollista ilman tätä seurantatyökalua. Seurattaessa kunnissa tapahtuvaa pää-

töksentekoa työkalun avulla, on mahdollista saada tietoa myös siitä, miten valtakunnan 

tasolla tehdyt päätökset jalkautuvat kuntiin. 
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Haastateltava ei ole ollut tekemässä päätöstä siitä, mikä järjestelmä organisaatiossa on 

käytössä. Muiden organisaatioiden suositukset ja kilpailukykyiset kustannukset ovat vai-

kuttaneet päätöksentekoon. Organisaatiossa ollaan tyytyväisiä Viidakkomonitorin toi-

mintaan.  

Organisaatiossa kaikki käyttävät Viidakkomonitor-seurantaa ja vastuita on jaettu eri hen-

kilöille. Tiedottaja pääsääntöisesti seuraa koko kokonaisuutta. Seurantatyökalua käyte-

tään kunnallisen päätöksenteon seurantaan, koulutuspoliittisen päätöksenteon seuran-

taan valtakunnallisesti sekä kansalaisopistojen toiminnan seurantaan. Kansalaisopistoja 

on eri puolilla Suomea yhteensä 181 kpl jokaisen kunnan alueella eli paljon pienillä paik-

kakunnilla. on pienissä kunnissa ja kylissä. Opistojen tiedottaminen tapahtuu pitkälti pai-

kallislehdissä ja on käytännössä mahdotonta seurata jokaista paikallislehteä ilman me-

diaseurantatyökalua. Mediaseurannan avulla organisaatiossa tiedetään mitä kansalais-

opistoissa on meneillään ja mitkä ovat valtakunnallisia trendejä toiminnassa. Lehdistö-

tiedotteiden läpimeno näkyy hyvin mediaseurannassa. Haastateltava piti yhtenä erittäin 

tärkeänä seurantakohteena mielipidekirjoitusten seuraamista. Esimerkkinä hän mainitsi 

mielipidekirjoituksen, jossa opiskelija kirjoittaa kohonneista kurssimaksuista paikallisleh-

dessä. Tällöin keskusorganisaatio voi varmistaa, että paikallinen opisto on huomannut 

kirjoituksen ja auttaa reagoimaan siihen. Seurantatyökalun avulla keskusorganisaatio 

saa kokonaisnäkemyksen siitä mitä tapahtuu niin koulutuskentällä yleisesti kuin kansa-

laisopistoissa ympäri Suomen ja saa tiedon tilanteista, joihin pitää reagoida.  

Joitakin yksittäisiä uudistuksia odotellaan, esim. mobiilisovellusta ja osumien luokittelu 

sähköpostissa. Haastateltava korosti, että hänellä on käyttökokemusta ainoastaan tästä 

mediaseurannan työkalusta, joten hänellä ei ole laajaa vertailupohjaa.  

5.3.3 Onnibus.com 

Onnibus.com on valtakunnallinen joukkoliikenneyritys. Toiminta perustuu kysyntäperus-

teiseen hinnoitteluun ja siihen, että koko kapasiteetti on käytössä koko ajan. Onni-

bus.com keskittyy ainoastaan matkustajaliikenteeseen, eikä sillä ole lainkaan rahtikulje-

tuksia. Onnibussilla on yli 20 reittiä ja pääreitillä se on alansa johtava toimija. Mediaseu-

ranta on aloitettu heti, kun Onnibus tuli Suomen markkinoille vuonna 2014, jolloin halut-

tiinAs tietää, mitä mediassa puhutaan uudesta tulokkaasta. Myös PR-toimiston ja oman 

tiedottamisen tuloksellisuutta mitataan tätä kautta.  
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Onnibus on aikaisemmin käyttänyt mediaseurantaan Meltwateria, mutta kilpailutuksen 

tuloksena yritys siirtyi Viidakkomonitoriin vuonna 2017. Kilpailutuksessa selvitettiin myös 

mahdollisuutta tehdä seurantaa yrityksessä sisäisesti omin voimin, mutta päädyttiin kui-

tenkin ulkopuolisen työkalun käyttöön edelleen. Viidakkomonitorin käyttöönoton ratkaisi 

oikea hinta-laatusuhde. Haastateltava mainitsi nykyisestä työkalusta puuttuvan joitakin 

hyväksi koettuja ominaisuuksia, mutta Koodiviidakko tekee aktiivisesti töitä tämän eteen. 

Päivittäiset raportit ovat tärkeitä. Erityisesti haastateltava seuraa omien lähetettyjen tie-

dotteiden läpimenemistä eri medioissa. Myös reaaliaikainen seuranta onnistuu. Reaali-

aikainen seuranta mahdollistaa nopeat toimenpiteet, jos esim. tiedotteet eivät mene läpi 

mediassa. Haastateltava käyttää työkalua myös kuukausittaiseen hallitusraporttiin muun 

muassa omasta näkyvyydestä mediassa sekä kilpailijaseurannassa.  Yrityksessä seura-

taan näkyvyyttä eri medioissa sekä sitä, montako juttua löytyy liittyen yritykseen. Yrityk-

sellä ei ole käytössään lehtien lukuoikeutta vaan medianäkyvyyttä seurataan kappaleta-

solla.  

Haastateltavan mielestä Viidakkomonitor on toiminut hyvin ja se on todettu ketteräm-

mäksi kuin aikaisempi käytössä ollut työkalu. Hakujen muokkaus onnistuu itse ja on help-

poa. Raporttien automaattinen kääntäminen englanniksi onnistuu myös. Haastateltava 

kokee, että mediaseuranta on hyödyntänyt toimintaa, esimerkiksi kilpailijaseurannassa. 

Joskus mediaseurannan hauista on puuttunut lähteitä, mutta kun asiasta on oltu yhtey-

dessä Koodiviidakkoon, ne on saatu nopeasti lisättyä. 

Haastateltavan mukaan mediaseurantatyökalun käyttö on sisäisen tiedon jakamisen 

kannalta tärkeä. Jokainen työntekijä tietää, mitä on yrityksestä tiedotettu ulospäin. Sa-

moin yrityksessä tiedetään, mitä kilpailijoista puhutaan mediassa, sillä kilpailijaseuranta 

tulee kaikkien nähtäville. 

5.3.4 Testikäyttö toimeksiantajayrityksessä 

Toimeksiantajayrityksen puolesta koekäytin Koodiviidakon Viidakkomonitor-mediaseu-

rantatyökalua 1.2.-31.3.2018, jotta saatiin todellinen tuntuma, miten mediaseurantatyö-

kalua voi hyödyntää myyntityössä. Työkalulle asetettiin kahdenlaisia hakutermejä. Yri-

tykselle yleisesti tärkeitä hakutermejä ja vielä erikseen avainasiakaspäällikön tehtävään 

liittyviä hakutermejä, keskeisimpinä omat asiakkaat ja erilaiset hankintoihin liittyvät kil-

pailutukset. Yleiset termit lisättiin yhteistyössä Koodiviidakon yhteyshenkilön kanssa ja 
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ne liittyivät muun muassa tulevaisuuden työntekemismuotoihin, kiertotalouteen, er-

gonomiaan ja muuhun vastaavaan yleismaailmalliseen.  Avainasiakaspäällikön omiin 

tehtäviin liittyvät hakutermit laadittiin itsenäisesti ilman ulkopuolista apua. Ne koostuivat 

yritysten nimistä, kilpailijayritysten nimistä sekä nimitysuutisista uusasiakashankintaan 

liittyvien päättäjien osalta. Tällä toimialalla näitä olivat talousjohtaja, talouspäällikkö, hal-

lintojohtaja ja hallintopäällikkö. Tämän lisäksi seurattiin myös julkisten kilpailutusten pal-

velua, Hilmaa, ja kilpailijoihin liittyviä osumia. Näistä rakennettiin päivittäiset sähköposti-

koosteet, jotka tulivat yleisten hakusanojen osalta toimeksiantaja yrityksen viestintäpääl-

likön ja viestintäjohtajan sähköpostiin sekä avainasiakaspäällikön työhön liittyvien viestin 

osalta omaan sähköpostiini. Tämän lisäksi seurattiin päivittäin osumia avainasiakaspääl-

likön työhön liittyvien hakutermien osalta.   

Avainasiakaspäällikön näkökulmasta seurattiin pääsääntöisesti omien asiakkaiden kuu-

lumisia. Seurantatyökalun käyttäminen helpotti erityisesti kauempana olevien asiakkai-

den tapahtumien seuraamista, koska käytössä ei ollut joka alueen sanomalehtiä ja aika-

resurssit eivät olisi missään nimessä riittäneet seuraamaan manuaalisesti näitä tapahtu-

mia. Asiakkaiden näkyvyyteen vaikutti paljon se, miten hyvin yritykset itse saivat me-

dianäkyvyyttä ja miten hyvin pystyttiin rajaamaan turhia osumia. Esimerkiksi kun joku 

yritys oli sponsoroinut jalkapallojoukkuetta, niin nämä tulokset tulivat aina osumina, 

vaikka niillä ei käytännön myyntityön kannalta ollut merkitystä. Sen sijaan merkityksel-

listä tietoa oli esimerkiksi omistajan vaihdoksiin, laajennuksiin ja yrityskauppoihin liittyvät 

tiedot, jotka ilman työkalun käyttöä olisivat tulleet auttamatta liian myöhään. Nyt näihin 

voitiin reagoida heti. Julkisten kilpailutusten seuraaminen oli myös tärkeä osa tätä paket-

tia.  

Kilpailijaseurannassa työkalun hyödyt jäivät vähäisiksi. Kilpailijat eivät näkyneet medi-

assa senkään vertaa kuin toimeksiantajaorganisaatio ja ainakaan kyseisellä toimialalla 

kilpailijaseuranta ei toistaiseksi vaadi mediaseurantatyökalun käyttöönottoa. Kilpailija-

seurannassa haasteena oli myös globaalisuus ja henkilöiden nimet, jotka tulivat esille 

seuratessa mediaa kilpailijoiden nimellä. Seurannan loppuvaiheessa yksi kilpailijoista al-

koi esiintyä enemmän julkisuudessa avattuaan oman radiokanavan.  
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5.4 Tulosten analysointi 

Tulosten osalta ensimmäinen selkeä ero oli havaittavissa yritysten erilaisuudessa. Tech-

nopolis oyj on julkinen pörssiyhtiö, Kansalaisopistojenliitto puolestaan sivistystyön katto-

järjestö ja Onnibus.com taas toimii suoraan kuluttajarajapinnassa. Näistä jokainen so-

veltuu sikäli hyvin benchmarkattavaksi toimeksiantajayritykseen, että jokainen on joilta-

kin osin samanlainen kuin toimeksiantajayritys.  

Technopolis on pörssiyritys, joten sitä sitovat tietyt säännöt esimerkiksi tiedottamisessa. 

Keskeistä yritystoiminnassa on kannattavuus ja se näkökulma pitää olla mukana kai-

kessa mitä tehdään, myös mediaseurannassa ja mediaseurantatyökalun käytössä.  Kan-

salaisopistojen liitto puolestaan kohtaa toimeksiantajayrityksen siinä, että se on valta-

kunnallinen toimija, joten mediaseurannan näkökulmasta on tärkeää pystyä seuraamaan 

mediaa koko valtakunnassa. Onnibus.comin yhtäläisyydet tulevat taas esille verratessa 

heidän asiakkaitaan toimeksiantajayrityksen loppukäyttäjiin, molemmat ovat tavallisia 

kuluttajia. 

Yksi keskeisimpiä asioita, joka näkyy kaikissa vastauksissa, on käyttäjien tyytyväisyys 

Koodiviidakon toimintaan. Viidakkomonitoriin ollaan hyvin tyytyväisiä työkaluna, mutta 

erityisesti Koodiviidakon henkilöstön proaktiivisuus nousi esille vastauksista.  

Toinen keskeinen seikka, mikä näkyi vastauksissa, oli se, että työkalua voi käyttää mo-

nella eri tavalla. Technopolis seurasi paljon omien tiedotteiden läpimenoa ja teki manu-

aalista seurantaa heidän näkymisestä. Kansalaisopistojen liiton vastauksista taas tuli 

esille tarve seurata myös erilaisia paikallislehtiä, jotta he voivat tarvittaessa ohjeistaa 

paikkakunnilla toimivia kansalaisopistoja. Onnibus.com taas käytti Viidakkomonitor- pal-

velusta sellaista versiota, jossa he eivät päässeet lukemaan juttuja vaan he seuraavat 

ainoastaan numeraalisia osumia palvelusta. Onnibus.com käytti työkalua myöskin oman 

mediatoimistonsa toiminnan mittaamiseen esimerkiksi lehdistötiedotteiden läpimenon 

suhteen.   

Kukaan vastaajista ei kertonut, että viestinnän onnistumiselle olisi asetettu euromääräi-

siä tavoitteita. Onnibus.com seurasi mediaseurantatyökalun avulla oman viestintätoimis-

tonsa toiminnan tehokkuutta, mutta varsinaisia euromääräisiä mittareita ei ollut siellä-

kään asetettu. Mediaseurantatyökalun hyödyntämiseen myyntityössä olisi keskeistä 

saada asetettua euromääräiset tavoitteet.  
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Seurannassa käytetty työkalu, Koodiviidakon Viidakkomonitor, toimii myös analytiikan 

puolesta monipuolisesti ja yksi keskeisesti esille tuotuja asioita oli analysointiin saatu 

apu. Kuitenkaan analysointia ei tutkimusorganisaatioissa hyödynnetty esimerkiksi tule-

vien trendien seurannassa. Toimeksiantajaorganisaatiossa puolestaan testijakson ai-

kana seurattiin hakuja kiertotaloudesta, tulevaisuuden työpaikoista ja työelämän kehitty-

misestä siinä valossa, että toimeksiantajaorganisaatio pyrkii olemaan kehityksen kär-

jessä ja seuraamaan ja jopa luomaan trendejä työpaikkatuotteiden osalta. Hakuosumia 

tuli yleisiin termeihin valtavat määrät, mutta varsinaisesti niistä ei löytynyt sellaista, mitä 

olisi voinut hyödyntää myynnin tekemiseen. Vaikutukset näiden osalta ovatkin varmasti 

pitkäaikaisempia ja näkyvät vasta myöhemmin. Avainasiakaspäällikön työhön liittyvien 

hakutermien seuranta puolestaan sai todella vähän hyödynnettäviä osumia. Muutama 

osuma tuli liittyen tehtävän vaihdoksiin asiakasyrityksissä, joitakin pörssitiedotteita pörs-

siyritysten osalta sekä yritysten omaan markkinointiin liittyviä osumia saatiin jonkin ver-

ran. Lähtökohtaisesti esille ei noussut mitään kaupallisesti hyödynnettävää. Myöskään 

julkisten kilpailutusten Hilma-seuranta ei tuonut esille mitään sellaista, mitä ei olisi voinut 

seurata ilman tuota työkalua.  

Toimeksiantajan yrityskonsernin toinenkin yritys, kansainvälisiä messupalveluja tar-

joava, kokeili työkalun käyttöä omassa organisaatiossaan, mutta ei saanut riittävää vas-

tinetta investointipäätöksen tekemistä varten.  
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6 LOPPUPOHDINTA 

Mediaseurantatyökalun hyödyntäminen myyntityössä kohtaa ensimmäisen haasteensa 

jo siinä, että euromääräiset tulokset ovat vaikeasti mitattavissa ja näin ollen investointi-

päätös varsinkin pienissä organisaatioissa saattaa jäädä tekemättä. STT viestintäpalve-

luiden (2018) mukaan suurimmalla osalla suomalaisista yrityksistä ei ole mittareita me-

diaseurantaa varten saati että viestintäosastolle olisi asetettu tavoitteita viestinnän on-

nistumisen mittaamisesta. Näin ollen mediaseurannan tulokset jäävät monesti irrallisiksi 

ja niiden varsinainen hyöty myyntityöhön on vaikeasti osoitettavissa.  

Kuitenkin haastatteluista voi todeta, että mediaseurantatyökalua voidaan käyttää monel-

lakin eri tavalla ja erilaiset organisaatiot hyödyntävät siitä erilaisia asioita. Juholinin 

(2017, 50) mukaan viestinnän raja-aidat ovat hämärtymässä ja se näkyy myös media-

seurantatyökalun hyödyntämisessä. Yhdessä tutkimusorganisaatiossa mediaseuranta-

työkalu oli kaikkien käytettävissä, jotta jokainen voi seurata, mitä yrityksestä puhutaan. 

Toisessa organisaatiossa puolestaan seurattiin tiedotteiden läpimenoa.  

Haastatellut organisaatiot käyttivät mediaseurantatyökalua kaikkien Juholinin (2017, 47-

50) määrittelemien organisaation strategisten tehtävien toteutumisen seurantaan. Erityi-

sesti nousi esille informointi, tiedotus ja tiedonvälitys, joiden seurannassa työkalu oli tär-

keä. Kuitenkin tarkasteltaessa vastauksia myyntityön näkökulmasta, seurantatyökalun 

hyödyt jäävät vielä ohueksi. 

Uusasiakashankinnan osalta keskeistä on lämpimien liidien tuottaminen ja tähän ajatte-

lin mediaseurantatyökalun tuovan helpotusta. Kuitenkaan ainakaan käytössä ollut me-

diaseurantatyökalu ei tuonut siihen suoranaista apua ja näin euromääräisen hyödyn mit-

taaminen on haastavaa. Myös Juholin (2017, 286) toteaa, että viestinnän suoranainen 

mittaaminen euromääräisesti on haastavaa, koska viestintä on harvoin lyhytkestoisesti 

mitattavaa tai se yksinään vaikuttaisi mihinkään. Mediaseurantatyökalun koekäyttö 

osoitti, että toimeksiantajaorganisaatiossa keskeinen valintaan vaikuttava tekijä on työ-

kalun hankintaan sijoitetun pääoman tuotto eikä sitä pystytä tässä kohtaa osoittamaan, 

siirtyy työkalun hankinta tuonnemmaksi ja toistaiseksi jatketaan manuaalisella media-

seurannalla.  
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Mediaseurannan analysointimenetelmien kehittäminen ja niiden täysimääräinen hyödyn-

täminen toisi varmasti työkalun käyttöön huomattavasti enemmän myös taloudellista nä-

kökulmaa ja hyötyjen esiin saaminen olisi helpompaa. Pelkkä osumien ja sitä kautta ar-

vokkaidenkin tietojen esille saaminen ei sinänsä tuota euromääräistä tietoa. Kokeilujak-

son osalta myös tavoitteiden puuttuminen heikensi työkalun käyttöönotosta saatuja tu-

loksia. Juholin (2017, 280) tuo esille sen, että tavoitteen asettaminen on viestinnän tu-

losten seurannassa todella tärkeää. Sitä saa, mitä mittaa ja ellei selkeästi mittaa mitään, 

tuloksetkin ovat sen mukaisia. Jos nyt olisi mahdollista lähteä tekemään testijaksoa uu-

delleen, määrittelisin seurannalle selkeät tavoitteet, mitä halutaan seurata ja miten. Sen 

lisäksi lähtisin haarukoimaan myös yhden arvokkaan tiedon arvoa yritykselle. Millaisen 

hinnan voi asettaa mediaseurannan kautta saadun tiedon avulla pelastetulle asiakas-

suhteelle? Miten voi mitata asiakassuhteen menetystä vaikkapa siinä valossa, että päät-

täjän vaihtuessa ei uinuvaan asiakkaaseen oltu riittävän ajoissa yhteydessä ja tästä seu-

rasi kilpailutus, joka hävitään?  

Koodiviidakko on laskenut laskennallisesti yhden osuman hinnan, mutta sen käyttämi-

nen laskennan pohjana on hyvin epävarmaa, koska yritykset ja yritysten tarpeet media-

seurantatyökalun käytölle ovat hyvin erilaisia. Mediaseurantatyökalujen merkitys tulevai-

suudessa tulee varmasti kasvamaan, kun yritykset havahtuvat digitaaliseen maailmaan 

ja sen tuomiin mahdollisuuksiin ja uhkiin. Esimerkiksi yksi sosiaalisessa mediassa vel-

lova keskustelu voi viedä yrityksen tuhon partaalle ja mediaseurantatyökalun avulla se 

voisi olla löydettävissä aiemmin ja sitä kautta mahdollisuudet vaikuttaa asiaan olisivat 

hieman paremmat.  

Yksi tähän kehittämistehtävään liittyvä haaste luonnollisesti oli se, että koekäytössä oli 

ainoastaan yksi työkalu. Vaikka haastateltavien kokemusten perusteella työkaluissa ei 

ole isoja eroja, jäi kuitenkin hieman epäselväksi se, olisiko muista työkaluista kuitenkin 

löytynyt se tekijä, jolla työkalun hyödyt myyntityöhön olisi saatu eriteltyä.  

Kehittämistehtävän lopputulos oli se, että työkaluhanke laitettiin toimeksiantajayrityk-

sessä odottamaan tulevaisuutta eli investointipäätöstä ei tältä pohjalta tehty. Pitää kui-

tenkin huomata, että vaikka toimeksiantajayrityksessä ei nähty mediaseurantatyökalun 

mukanaan tuomia etuja, työkalun käyttö koettiin erittäin hyödylliseksi referenssiyrityk-

sissä. Haastateltavat jopa totesivat, että päivittäinen mediaseuranta ei olisi mahdollista 

ilman tämän työkalun käyttöä.  
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