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Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda sosiaalisen median suunnitelma IT-alan 
yritykselle. Ensimmäisenä tavoitteena oli perehtyä sosiaalisen median kanaviin. 
Opinnäytetyön toisena tavoitteena oli tutustua sosiaalisen median 
suunnitteluprosessin eri vaiheisiin. Kolmantena tavoitteena oli analysoida Yritys 
X:n ja valittujen kilpailijoiden sosiaalisen median nykytilannetta. 

Opinnäytetyön toinen luku käsittelee sosiaalista mediaa ja sen tämän hetken 
suosituimpia kanavia. Opinnäytetyön kolmannessa luvussa perehdytään 
sosiaalisen median suunnitteluprosessiin ja sen vaiheisiin. Suunnitteluprosessin 
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nykytilan analysointi, tavoitteiden, kohderyhmien sekä budjetin määrittäminen, 
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JOHDANTO 

Sosiaalinen media käsitteenä perustuu vuorovaikutukseen verkossa eri käyttäjien 

välillä. Sosiaalisessa mediassa käyttäjät muun muassa tuottavat ja jakavat 

sisältöä, esimerkiksi tekstiä, kuvia ja videoita (Pönkä 2014, 34). Sosiaalinen media 

on kansainvälinen ilmiö, joka kasvaa päivä päivältä suuremmaksi. Vuonna 2017 

vähintään 10 henkilöä työllistävistä yrityksistä 63% käytti sosiaalista mediaa, ja 

määrä on selvästi nousussa. (Tilastokeskus 2017.) 

Sosiaalisen median hyödyntäminen ei korvaa muita markkinointikanavia, mutta voi 

olla oikein käytettynä erittäin hyvä apu yritykselle. Kuten muussakin 

markkinoinnissa, sosiaalisen median käyttäminen toimivalla tavalla on 

yrityskohtaista. Käytännössä siis yksi käytäntö voi toimia toiselle yritykselle, mutta 

voi olla jopa haitaksi toiselle. Chaffey ja Ellis-Chadwick (2016, 35) korostavat että 

tärkeintä on, että yritys löytää juuri itselleen sopivat tavat toimia sosiaalisessa 

mediassa. 

Sosiaalisen median trendejä tulisi seurata, jotta pysyy ajan tasalla. Räsänen 

(2018) listasi sosiaalisen median trendeistä oleellisimmat. Räsäsen mukaan 

orgaaninen näkyvyys vähenee edelleen, joten tulevaisuudessa on tärkeää 

panostaa julkaisujen laatuun ja luonnolliseen näkyvyyteen. Videomainonnan 

suosio kasvaa edelleen räjähdysmäisesti. Erityisesti Instagram-tarinoiden tyylinen 

vertikaalinen videosisältö on suuressa suosiossa maailmanlaajuisesti. Myös AR ja 

VR tuovat uusia näkökulmia vuorovaikutukseen. Automaatiotyökalut helpottavat 

yrityksen markkinointia ja niihin on hyvä perehtyä, sillä ne ovat yhä suurempana 

osana yritysten mainontaa. Räsänen toteaa, että parhaiten asiakkaan huomion 

herättää mainonta, joka mukailee entistä paremmin yksittäisen asiakkaan tarpeita. 

Eli pyritään ikään kuin soluttautumaan asiakkaan uutisvirtaan, mutta kuitenkin 

positiivisesti erottuen. 

Idea opinnäytetyön toteuttamisesta Yritys X:lle tuli suoraan kyseisen yrityksen 

toimitusjohtajalta. Opinnäytetyön aiheeksi valittiin sosiaalisen median suunnitelma, 

sillä sinne tuntui olevan eniten tarvetta. Yrityksen X markkinointia ei ole ennestään 

suunniteltu, joten suunnitelma on Yritys X:n toiminnan kannalta erittäin hyödyllinen 

ja ajankohtainen. Toimiva suunnittelu luo hyvän pohjan yrityksen toiminnalle ja 
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sosiaalisen median suunnitelman avulla yrityksen on helppo toteuttaa 

viestintäänsä. 

1.1 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet 

Tarkoituksena on luoda Yritykselle X sosiaalisen median suunnitelma. 

Opinnäytetyön ensimmäisenä tavoitteena on perehtyä sosiaalisen median 

kanaviin. Opinnäytetyön toisena tavoitteena on tutustua sosiaalisen median 

suunnitteluprosessin eri vaiheisiin. Opinnäytetyön kolmantena tavoitteena on 

analysoida Yritys X:n ja valittujen kilpailijoiden sosiaalisen median nykytilannetta. 

Tarkoituksena olisi saada parannettua Yritys X:n tunnettuutta ja tavoittaa uusia 

potentiaalisia asiakkaita. Keskeisimpinä kysymyksinä ovat, kuinka lisätä 

tunnettuutta ja mitä sosiaalisen median kanavia olisi kannattavinta hyödyntää, että 

tavoitetaan oikea kohderyhmä. 

1.2 Case yritys X 

Kyseessä on uusi pieni IT-alan yritys, jonka toimialaan kuuluvat tietojenkäsittely 

sekä palvelintilan vuokraus ja niihin liittyvät palvelut. Pääpaino yrityksellä on 

kotisivujen tuottamisessa. Sosiaalisen median kanavista yrityksellä on luotuna 

Facebook-tili, mutta toimintaa ei ole vielä kunnolla suunniteltu tai aloitettu. Koska 

kyseessä on pieni yritys, eivät resurssit luonnollisesti riitä usean kanavan 

ylläpitoon. Yrityksen kanssa on käyty alustavaa keskustelua mahdollisista 

sosiaalisen median kanavista joita yritys voisi hyödyntää ja yrityksessä ollaan 

hyvin avoimia ehdotuksille ja uudet ideat ovat toivottuja. 
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2 SOSIAALISEN MEDIAN KANAVAT 

Yle selvitti 7.4.2018 sosiaalisen median kanavien suosiota (kuva 1). 

Haastattelussa oli mukana yli 1000 suomalaista, iältään 15–79-vuotiaita. 

Kohderyhmistä nuoret käyttävät eniten Snapchattia ja YouTubea, kun taas 

Facebook, LinkedIn ja Twitter ovat hieman vanhempien suosiossa. Kuvasta 1 

voidaan huomata, että WhatsApp ja Facebook ovat selkeästi muita kanavia 

suositumpia. Haastatteluun osallistuneista suomalaisista vain 12% ei käytä 

sosiaalista mediaa ollenkaan. 

 

Kuva 1. Ylen teettämän tutkimuksen mukaan WhatsApp on suomalaisten eniten 
käyttämä sosiaalisen median kanava (Yle Uutiset 7.4.2018). 

Luvussa 2 perehdytään seuraaviin suosittuihin sosiaalisen median kanaviin, joita 

ovat Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Blogi, YouTube, WhatsApp ja 

Snapchat. 
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2.1 Facebook 

Facebook on yhteisöpalveluista tunnetuin. Facebookin kautta ihmiset voivat olla 

vuorovaikutuksessa toistensa kanssa, huolimatta siitä, missä päin maapalloa he 

ovat. Facebookin avulla on helppo pysyä ajan tasalla kaikesta, mikä itseä 

kiinnostaa (Facebook 2018). Huhtikuussa 2018 Facebookissa oli suomalaisia 

käyttäjiä noin 3,2 miljoonaa. Käyttäjien määrän perusteella voisi sanoa, että 

yrityksen mahdollisuudet tavoittaa potentiaalisia asiakkaita Facebookin kautta ovat 

todella hyvät (Pönkä 2018.) 

Facebookissa käyttäjä luo itselleen profiilisivun, johon käyttäjä voi jakaa 

haluamansa määrän tietoa itsestään ja julkaista sisältöä, kuten kuvia, 

videomateriaalia tai vaikka vain tekstiä. Profiilin ”etusivulla” eli seinällä näkyvät 

käyttäjän omat julkaisut aikajärjestyksessä, mutta myös muut käyttäjät voivat 

julkaista seinälle, mikäli tätä ei ole profiilin asetuksissa estetty. Facebookissa 

käyttäjä luo oman verkostonsa lisäämällä muita käyttäjiä ”kaveriksi”. Käyttäjä voi 

myös keskustella yksityisviesteillä toisten käyttäjien kanssa, tällöin viestit näkyvät 

vain keskustelun osapuolille. Facebookin etusivulla käyttäjä voi selata uutisvirtaa, 

joka koostuu muun muassa kavereiden ja tykättyjen sivujen uutisista. Julkaisuista 

voi tykätä, tai niihin voi reagoida eri tunnetilaa kuvastavilla emojeilla (kuva 3), niitä 

voi kommentoida ja niitä voi jakaa uudelleen (Juslén 2011, 239.) 

 

Kuva 2. Facebookissa julkaisuihin voi reagoida aiheeseen sopivaa tunnetta 
kuvaavalla emojilla (Facebook 2018). 

Juslénin (2011, 245) mukaan Facebookia voi hyödyntää markkinoinnin välineenä 

esimerkiksi uusien asiakkaiden hankkimisessa, vuorovaikutuksessa nykyisten 

asiakkaiden kanssa ja tapahtumiin liittyvän viestinnän hoitamisessa. Facebook-

profiili on tarkoitettu yksityiselle henkilölle, yksityinen henkilö voi luoda Facebook-
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sivun yritykselleen ja toimia sen ylläpitäjänä, joko yksin tai useamman käyttäjän 

kanssa. Sivu on lähtökohtaisesti julkinen ja sivua voi seurata siitä tykkäämällä. 

Seuranta-työkalun avulla yritys voi seurata sivuillaan tapahtuvaa liikettä. 

Facebook-sivun vasemmasta reunasta löytyy välilehtiä, joiden kautta käyttäjät 

pääsevät tutustumaan sivuun tarkemmin. Tietoja-välilehdeltä löytyy yrityksen 

tarkemmat tiedot, esimerkiksi lyhyt kuvaus yrityksestä, linkkejä muille yrityksen 

sivuille, aukioloajat ja sijaintitiedot. Julkaisut-välilehti pitää sisällään yrityksen omat 

julkaisut aikajärjestyksessä, uusimmat ensin. Sivun alkuun on kuitenkin myös 

mahdollista kiinnittää julkaisuja, jolloin valittu julkaisu näkyy ensimmäisenä, 

julkaisupäivästä huolimatta. Kuvat ja videot näkyvät omilla välilehdillään. 

Arvostelut-välilehdellä näkyy muiden käyttäjien yritykselle antamat arvosanat 

(asteikko 1–5) ja mahdolliset sanalliset kommentit. Yrityksen järjestämät 

tapahtumat ovat omalla välilehdellään. Yhteisö-välilehdeltä löytyy muiden 

käyttäjien julkaisuja liittyen sivun yritykseen. Jokaisella yrityksellä nämä välilehdet 

ovat hieman erilaisia. (Facebook 2018.) 

Henkilökohtaisen profiilin tavoin, Facebook-sivulle voi lisätä kansi- ja profiilikuvan 

(Facebook 2018). Profiilikuva voi olla esimerkiksi yrityksen logo, tai jollain muulla 

tavalla yritystä kuvastava. Kansikuvalla luodaan fiilistä, on tärkeää miettiä, 

millaisen vaikutelman haluaa muille käyttäjille yrityksestä antaa. Esimerkiksi 

kuvassa 4 Coca-Colan Facebook-kansikuva (2018) viittaa brändin uudistumiseen, 

kun punaisesta tulee uusi musta. 
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Kuva 3. Coca-Colan Facebook-sivuilla näkyy uudistuminen. 

Kortesuon (2010, 101) mukaan sosiaalisessa mediassa kannattaa panostaa 

sisältömarkkinointiin. Julkaisut tulisi pitää ytimekkäinä, jotta käyttäjän mielenkiinto 

säilyy. Monikaan ei jaksa lukea pitkiä tekstejä ja julkaisun pääpointti helposti 

hukkuu tekstiin. Sisältömarkkinointi sopii erityisen hyvin yrityksille, jotka myyvät 

palveluita. Sosiaalisen median kautta yritys voi kertoa rennommin toiminnastaan ja 

tehdä itsestään helpostilähestyttävän asiakkaan näkökulmasta. 

Pönkä (2014, 84) kertoo, että Facebookissa käyttäjien aktivointi on näkyvyyden 

kannalta hyvin tärkeää, sillä mitä enemmän käyttäjä reagoi yrityksen julkaisuihin, 

sitä todennäköisemmin yrityksen julkaisut näkyvät käyttäjän uutisvirassa. 

Aktivointiin hyviä keinoja ovat erilaiset kilpailut ja arvonnat, joissa asiakkaan tulee 

reagoida julkaisuun voittaakseen jotain. 

Facebookin käyttö on suurimmaksi osaksi maksutonta, mutta yritys voi panostaa 

markkinointiin myös rahallisesti. Facebook-sivun avulla yritys pystyy 

markkinoimaan itseään hyvinkin tarkasti rajatulle kohderyhmälle ja täten 

tavoittamaan paremmin potentiaalisimmat asiakkaat. Mainostaminen 

Facebookissa on maksullista, mutta budjetin voi itse määrittää sen mukaan, 

millainen tarve milloinkin on. Rahaa voi käyttää esimerkiksi mainostilan 

ostamiseen tai vaikka yksittäisen julkaisun näkyvyyden parantamiseen. (Juslén 

2011, 253.) 
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Facebookissa käyttäjä voi olla yhteydessä yritykseen myös yksityisviestillä joko 

normaalisti chatissa tai Facebook Messenger -pikaviestisovelluksen avulla, joka 

on linkitetty Facebookin chat-toimintoon. Sovelluksen kautta käyttäjä voi lähettää 

tekstiviestien lisäksi kuvia ja videomateriaalia sekä soittaa tavallisia- tai 

videopuheluita. Käyttäjä voi myös luoda useamman käyttäjän ryhmäkeskustelun, 

jossa vastaanottajana ovat ryhmään liitetyt käyttäjät. (Pönkä 2014, 140.) 

2.2 Instagram 

Instagram on ilmainen kuvanjakopalvelu, jossa käyttäjät voivat julkaista kuvia tai 

videomateriaalia (Instagram 2018). Instagramissa voi helposti ylläpitää useampia 

tilejä kerrallaan, laitteessa voi olla esimerkiksi henkilökohtainen tili ja yritystili 

rinnakkain. Kuvassa 5 on esimerkki Instagram-profiilista. Profiiliin voi lisätä lyhyen 

kuvauksen, profiilikuvan ja esimerkiksi mahdolliset linkit muihin kanaviin. 

Nousiainen (2017) suosittelee lisäämään 9 kuvaa, pohjaksi omalle tarinalle, 

ennenkuin alkaa itse seuraamaan ketään. Tällöin muut käyttäjät saavat tilistä 

enemmän irti. Seuraavaksi voi alkaa seuraamaan muita ja reagoida heidän 

julkaisuihinsa. Yritystilille kannattaa Nousiaisen mukaan valita omat säännölliset 

hashtagit luomaan yhtenäisyyttä julkaisujen välille ja näin on helppo löytää myös 

muiden käyttäjien julkaisut.  
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Kuva 4. Havishomen Instagram-sivu on täynnä tunnelmallisia kuvia. 

Instagramissa voi julkaista sisältöä joko omalle sivulleen tai tarinaan. Instagram 

Stories-ominaisuus tarkoittaa käytännössä sitä, että käyttäjä lisää tarinaan 

sisältöä, joka näkyy vain 24 tuntia. Julkaisuihin voi lisätä muun muassa tekstiä tai 

niihin voi vaikka piirtää. Tarinaan ei voi reagoida samoin kuin tavalliseen 

julkaisuun, vaan siihen vastataan tarvittaessa yksityisviestillä (Kuulu 2017.) 

Instagramissa julkaisujen kohdentaminen perustuu hashtag-merkintöihin, eli 

avainsanoihin, joita käyttäjä lisää julkaisuunsa. Hashtag merkitään #-merkillä, 

sanat yhteen kirjoitettuna, esimerkiksi #sosiaalinenmedia. Instagramissa käyttäjä 

itse valitsee, millaista sisältöä haluaa nähdä etusivun feedissä:  kiinnostavia 

käyttäjiä, hashtageja tai vaikkapa sijainteja. Tällöin Instagramin etusivu täyttyy 

kaikesta siitä, mitä käyttäjä valitsee seurata. Toisin kuin Facebookissa, käyttäjä voi 

seurata toista käyttäjää, mutta seurattavan ei ole pakko seurata seuraajaa takaisin 

(Kuulu 2014.) 

Instagram-käyttäjä ottaa kuvan esimerkiksi suoraan sovelluksessa, halutessaan 

muokkaa sitä ja valitsee filtterin. Filtterillä tarkoitetaan erilaisia visuaalisia, kuvaan 

lisättäviä, efektejä. Kuvan alle käyttäjä voi kirjoittaa lyhyen kuvauksen ja lisätä 



15(49) 

 

hashtageja aiheeseen liittyen. Instagramissa voi myös merkitä toisen käyttäjän 

julkaisuun, käyttämällä @-merkkiä (Kuulu 2014.) 

2.3 Twitter 

Twitter on tunnettu lyhyestä ja ytimekkäästä viestittelystä. Käyttäjä näkee 

feedissään, eli uutisvirrassaan, seuraamiensa henkilöidet twiitit, eli päivitykset. 

Twiittien sisältö voi olla tekstin lisäksi esimerkiksi linkkejä, kuvia, uudelleen jaettu 

twiitti tai vaikka vastaus jonkun toisen käyttäjän twiittiin (Pönkä 2014, 97.). Myös 

Twitterissä on käytössä hashtagit, ja muita käyttäjiä merkitään julkaisuihin @-

merkillä, näistä selitetty tarkemmin alaluvussa 3.2. 

Samalla tavoin kuin esimerkiksi Facebookissa ja Instagramissa, omaa profiilia voi 

päivittää haluamallaan tavalla. Vasemmalla kuvassa 6 näkyy yrityksen lisäämiä 

tietoja, linkkejä sekä kuvia ja keskellä twiitit (Twitter 2018.) 

 

Kuva 5. Uuden RDR2-pelin julkaisu näkyy Rockstar Gamesin Twitter-sivulla 
(2018). 
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Juslénin (2011, 278) mukaan Twitter on parhaimmillaan hyvä 

verkostoitumistyökalu, mutta Suomessa käyttäjiä ei ole kovinkaan paljon, joten jos 

yritystoiminta keskittyy Suomen rajojen sisäpuolelle, ei Twitteristä välttämättä 

ainakaan tällä hetkellä ole suurta hyötyä. Twitterin hyödyllisyyttä omalle yritykselle 

voi testata hakemalla avainsanojen avulla mahdollisia keskusteluja sopivista 

aiheista ja mikäli keskusteluja löytyy heikosti, kannattaa miettiä yritystilin luomista 

myöhemmin uudelleen. 

2.4 LinkedIn 

LinkedIn on hyvä työkalu työelämään, jossa käyttäjän profiili on käytännössä 

ansioluettelo ja käyntikortti digitaalisessa muodossa. Kuvassa 7 näkyy esimerkki 

LinkedIn-profiilista. Tarkoituksena on luoda oma verkosto lisäämällä muita 

käyttäjiä kontakteikseen. Palvelussa on myös ryhmiä, joiden kautta käyttäjän on 

helppo löytää oman alansa ihmisiä ja mahdollisesti jopa työllistää ihmisiä tai saada 

itse työpaikka (Pönkä 2014, 109.) 

 

Kuva 6. BSTR – luova markkinointitoimisto päivittää säännöllisesti LinkedIn-tiliään 
(2018). 

LinkedInissä voi myös sijoittaa yrityksen näkyvyyteen mainostamalla. Oman 

budjetin mukaan, yritys voi kohdentaa mainoksen haluamalleen ryhmälle ja valita 
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miten haluaa mainoksen näkyvän. Mainonta on hyvä keino lisätä näkyvyyttä, 

etenkin kun yrityssivu on uusi ja ollaan vasta luomassa omaa verkostoa (Juslén 

2011, 274.) 

 

Kuvio 1. Apuväline LinkedIn-profiilin luomiseen (McCabe 2017). 

Kuviota 1 voidaan käyttää ohjenuorana profiilin luomisessa LinkedInissä. 

McCaben (2017) mukaan ensimmäisenä täytyy asettaa selkeät tavoitteet, joita 

kohti halutaan mennä, vasta sen jälkeen voidaan keskittyä oman profiilin 

luomiseen. LinkedInissä on tärkeää olla suosittelijoita, joilla on merkitystä omalla 

alalla. Seuraavaksi kannattaa liittyä alaan liittyviin ryhmiin ja osallistua 

keskusteluihin. Lopuksi analysoidaan mahdollisia saatuja tuloksia ja mikäli ei olla 

tyytyväisiä, käydään tarvittaessa sama kehä läpi uudelleen. Jokainen osa-alue on 

McCaben mukaan tärkeä toimivan profiilin kannalta. 

2.5 Blogi 

Blogi on enimmäkseen kirjallinen kokonaisuus, sisältäen käyttäjän kirjoittamia 

tekstejä, aikajärjestyksessä. Blogeihin usein sisältyy myös kuvamateriaalia ja 

käyttäjät voivat kommentoida ja keskustella blogikirjoitusten alla. Blogissa on usein 

jokin teema, jonka pohjalta käyttäjä julkaisee säännöllisesti materiaalia. (Pönkä 

2014, 124.) Michele Murphy-Kaulanen kirjoittaa blogissaan elämästään 

kauppiaanrouvana (kuva 8). 
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Kuva 7. Kauppiaanrouva pitää blogia elämästään (Idealista 2018). 

Blogin tarkoitus on luoda rentoa viestintää ylläpitäjän ja lukijoiden välillä. Blogin 

ylläpitäjänä on yleensä henkilö, eikä yritys, koska henkilö on usein 

helpostilähestyttävämpi kuin kasvoton yritys. Blogin pitämisellä on useita hyötyjä 

yritystoimintaa ajatellen, näistä yksi tärkeä on hakukonenäkyvyys. Aktiivisesti 

päivitetty blogi voi parantaa yrityksen näkyvyyttä ja tästä syystä kirjoitukset 

kirjoitetaan hyvinkin tarkkaan valittujen avainsanojen ympärille. (Juslén 2011, 95.) 

2.6 YouTube 

YouTube on videopalveluista suosituin. YouTubessa voi muun muassa seurata 

muiden käyttäjätilejä eli kanavia, katsella muiden julkaisemia videoita, luoda omia 

soittolistoja ja julkaista omia videoita. Nykyään erittäin suosittuja ovat videoblogit, 

jotka ovat käytännössä kuin blogeja, mutta videomuodossa. (Pönkä 2014, 115.) 

WWE hyödyntää YouTube-kanavansa kansikuvaa ajankohtaisten tapahtumien 

markkinointiin (kuva 9). Etusivulla on kiteytettynä kanavan oleellisin sisältö, mutta 

välilehdiltä käyttäjä pääsee selaamaan tarkemmin kanavan sisältöä. Videot-

välilehdellä on kanavan kaikki videot uutuusjärjestyksessä. Seuraavalta 

välilehdeltä löytyvät käyttäjän omista ja mahdollisesti muiden videoista luodut 

julkiset soittolistat. Yhteisö-välilehden alla on käyttäjän julkaisuja, WWE:n 
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tapauksessa muun muassa GIF-kuvia ja äänestyksiä, joihin käyttäjät voivat 

kommentoida tai reagoida klikkaamalla tykkää tai en tykkää peukkua. Kanavat-

välilehdellä on käyttäjän mahdolliset muut kanavat ja kanavat, joita käyttäjä itse on 

tilannut. Tietoja-välilehdellä on muun muassa lyhyt kuvaus käyttäjästä ja linkkejä 

käyttäjän muille sivustoille. (WWE:n YouTube-kanava 2018.) 

 

Kuva 8. WWE mainostaa ajankohtaisia tapahtumia YouTube-kanavansa 
yläreunassa (YouTube 2018). 

YouTube lisää näkyvyyttä, sillä sieltä haetaan jatkuvasti erilaista sisältöä ja videot 

löytyvät myös muista hakukoneista. Omien videoiden näkyvyyteen voi vaikuttaa 

julkaisuasetuksista, voit julkaista kaikille näkyvää sisältöä, mutta voit myös rajata 

katseluoikeuden vain muutamalle henkilölle. Videoiden katselukertojen määrää on 

helppo seurata erikseen yksittäisen videon alanurkasta. Käytettävissä on lisäksi 

myös tarkempaa tilastoa esimerkiksi tietoa siitä, mitä kautta muut käyttäjät ovat 

päätyneet videoon ja kuinka moni on lisännyt videon suosikkeihinsa. (Juslén 2011, 

262.) 

2.7 WhatsApp 

WhatsApp mahdollistaa käyttäjälle rajattoman yhteydenpidon muihin käyttäjiin, 

käyttäjien sijainnista huolimatta, ilmaiseksi. WhatsAppilla on maailmanlaajuisesti 
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yli miljardi käyttäjää. Alun perin WhatsApp luotiin vaihtoehdoksi tavallisille 

tekstiviesteille, mutta nykyään käyttäjä voi lähettää ja vastaanottaa muun muassa 

kuvia, videoita, sijainteja ja ääniviestejä. WhatsAppilla voi myös soittaa tavallisia ja 

videopuheluita. WhatsAppissa käydyt keskustelut salataan, eli kolmannet 

osapuolet eivät pääse niihin käsiksi. Keskusteluja voi käydä perinteisesti kahden 

käyttäjän välillä tai voi luoda ryhmiä useammille käyttäjille. WhatsApp on alun 

perin tarkoitettu mobiililaitteille, mutta nykyään sovelluksesta on saatavilla 

tietokoneelle ladattava versio, joka linkitetään mobiililaitteeseen. 

WhatsAppissa käyttäjä voi lisätä Omaan tilaan sisältöä, joka näkyy muille 

käyttäjille vain 24 tuntia (kuva 10). Oma tila toimii pääosin samalla tavoin kuin 

esimerkiksi Instagram Stories, joista kerrottiin alaluvussa 2.2. 

 

Kuva 9. WhatsAppissa Omaan tilaan lisätyt jukaisut näkyvät vain 24 tuntia. 

WhatsApp Business-palvelussa yritys voi luoda itselleen profiilin. Profiiliin voi lisätä 

tärkeitä tietoja kuten sijainti, yhteystietoja ja linkkejä muille yrityksen käyttämille 

kanaville. Yhteystiedoille ja keskusteluille voi lisätä nimikkeitä, jotka auttavat 

järjestelmällisyydessä (kuva 11). Palvelussa voi myös luoda valmiita 

pikavastauksia keskusteluita varten tai automaattisia viestejä esimerkiksi sellaisiin 

tilanteisiin, kun on poissa puhelimen ääreltä. (WhatsApp 2018.) 
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Kuva 10. WhatsApp Business-palvelussa voi lisätä yhteystiedoille tai keskusteluille 
erilaisia tunnisteita (WhatsApp 2018). 

2.8 Snapchat 

Snapchat on älypuhelimelle ladattava pikaviestisovellus. Snapchatin kautta 

käyttäjät lähettelevät toisilleen pääasiassa kuvia ja videoita, mutta sovelluksessa 

voi myös muun muassa viestitellä perinteiseen tyyliin chatissa. Vastaanottaja 

pystyy katsomaan chatissa lähetettyjä kuvia ja videoita vain 1–10 sekuntia, eivätkä 

keskustelut tallennu automaattisesti palvelimelle. Snapchatin tarinaan käyttäjä voi 

kuitenkin lisätä kuvia ja videoita, jotka näkyvät muille käyttäjille 24 tuntia. 

Snapchatin kohderyhmä koostuu suurimmaksi osaksi nuorista käyttäjistä. (Pönkä 

2014, 139.). Snapchatilla on päivittäin yli 180 miljoonaa aktiivista käyttäjää ympäri 

maailmaa. 

Snapchatissa käyttäjän tili koostuu käyttäjätunnuksesta ja QR-koodilla 

varustetusta profiilikuvasta. Kuvassa 12 on Snapchatin tunnus, joka toimii pohjana 

myös profiilikuvalle. Kuvan keltaisessa osassa jokaisella käyttäjällä on oma QR-

koodi ja valkoisen osan tilalle käyttäjä voi halutessaan ottaa oman kuvan, jolloin 

keltainen osa jää kuvan kehykseksi. (Snapchat 2018.) 
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Kuva 11. Snapchatin tunnuksena on valkoinen haamu keltaisella pohjalla. 

Snapchat koostuu periaatteessa kolmesta päänäyttöä. Keskimmäisenä on 

kuvassa 13 näkyvä Kamera-näyttö, vasemmalla Kaverit-näyttö ja oikealla Tutustu-

näyttö. Kaverit-näytöllä näkyy käyttäjän kaverit ja kaveria klikkaamalla avautuu 

chat-keskustelu. Käyttäjä voi myös luoda erilaisia ryhmiä, joissa Snapit näkyvät 

kaikille jäsenille. Snapilla tarkoitetaan lähetettyä viestiä. Tutustu-näytöllä 

yläreunassa näkyvät kavereiden lisäämät tarinat siinä järjestyksessä, kenen 

kanssa käyttäjä pitää eniten yhteyttä. Kavereiden lisäämien tarinoiden alla on 

Tilaukset, joka koostuu käyttäjän tilaamien kanavien julkaisuista. Sinulle-otsikon 

alla on käyttäjälle suositeltuja julkaisuja ja sponsoroituja tarinoita (Snapchat 2018.) 

 

Kuva 12. Snapchat-sovellus avautuu suoraan kamera-näytölle (Snapchat 2018). 
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Kamera-näytöllä voi ottaa joko kuvia napauttamalla kamerapainiketta tai videoita 

painamalla painiketta pohjassa halutun ajan. Tehosteet tulevat näkyviin 

klikkaamalla kuva-aluetta ennen kuvan tai videon ottamista. Tehosteita on erilaisia 

ja niiden valikoima vaihtuu säännöllisesti. Kuvassa 13 on kaksi esimerkkiä, kasvo- 

ja taustatehoste. Snappia voi myös muokata kuvan tai videon ottamisen jälkeen 

oikeassa yläreunassa näkyvien työkalujen avulla. Snappiin voi muun muassa 

lisätä tekstiä tai tarroja, siihen voi piirtää, luoda uuden taustan ja lisätä liitteitä 

verkosta. Ajastimen avulla määritetään aika, kuinka kauan halutaan snapin 

näkyvän. Vaihtoehtoina on 1-10 sekuntia tai rajaton, kaveri voi kuitenkin ottaa 

snapista näyttökuvan ja tallentaa sen, jos ehtii. Käyttäjälle tulee aina ilmoitus kun 

snapista on otettu näyttökuva. Videon voi laittaa jatkuvalle toistolle, jolloin se pyörii 

niin kauan kun se suljetaan. Lisäksi videon äänelle voi lisätä erilaisia suodattimia 

tai mykistää sen kokonaan. Snapin voi tallentaa omiin muistoihin, joita voi selata 

kamerapainikkeen alla näkyvästä painikkeesta. (Snapchat 2018.) 

Snap-kartalla (kuva 14) näkyy muiden käyttäjien julkiset Snapit sijainnin mukaan, 

eri paikkojen tai tapahtumien ympärillä lisättyjä tarinoita ja kaverien sijainnit. 

Käyttäjä voi itse määrittää haluaako jakaa sijaintinsa esimerkiksi valituiden 

kavereiden kesken vai haluaako pysyä ”haamutilassa”, jolloin kukaan muu ei näe 

käyttäjän sijaintia. (Snapchat 2018.) 

 

Kuva 13. Snap-kartalta voi etsiä käyttäjiä eri puolilta maailmaa (Snapchat 2018). 

Snapchatissa voi myös ostaa Snap Ad –mainontaa (kuva 15). Ads Managerilla voi 

asettaa yritykselleen tavoitteita, valita kohderyhmän, tutkia saatuja tuloksia ja 

muokata kampanjoita. Käyttäjä voi luoda koko näytöllä näkyvän mainoksen, oman 

sijaintipohjaisen suodattimen tai omia tehosteita, joita myös asiakkaat voivat 

käyttää. Mainokselle valitaan haluttu kohderyhmä, joko valmiista vaihtoehdoista tai 
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luomalla oma kohderyhmä. Käyttäjä voi myös tutkia muiden yritysten kasvua 

Snapchatissa. (Snapchat 2018.) 

    

Kuva 14. Yrityksillä on mahdollisuus panostaa Snap Ad-mainontaan (Snapchat 
2018).  
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3 SOSIAALISEN MEDIAN SUUNNITTELUPROSESSI 

SOSTAC-malli toimii hyvänä apuna sosiaalisen median suunnittelussa (kuvio 2). 

Malli koostuu kuudesta osa-alueesta, joista ensimmäinen on nykytila-analyysi 

(Situation analysis). Nykytila-analyysi keskittyy yrityksen nykytilaan, mikä on 

yrityksen asema markkinoilla, kohderyhmät, kilpailuedut, sekä markkinoiden 

kehitystrendit. Toinen osa-alue kattaa yrityksen tavoitteet (Objectives). 

Seuraavaksi pohditaan strategiaa (Strategy), eli miten saavutetaan ennalta 

määritetyt tavoitteet, strategiaan kuuluu myös deadline- ja budjettisuunnittelu.  

Strategian jälkeen päästään toimenpiteisiin (Tactics), jossa voidaan käyttää apuna 

3M-mallia. Käytännössä siis suunnitellaan tarvittava henkilöstön määrä (Men), 

budjetti (Money) ja aikataulut (Minutes). Seuraavaksi mietitään itse toiminnan 

osuus (Actions), kuka tekee mitä ja milloin. Hallinnan (Control) osuus on 

käytännössä tehtyjen toimenpiteiden seuraamista ja valvomista. On suunniteltava 

kuka vastaa valvomisesta, miten saatuja tuloksia arvioidaan, miten ongelmakohtiin 

puututaan ja mistä huomaa ettei tavoitteet tule täytetyiksi. (Chaffey 2016.) 

 

Kuvio 2. SOSTAC-malli toimii hyvänä apuna sosiaalisen median 
suunnitteluprosessissa (Kokkonen 2016). 

3.1 Tilanneanalyysit 

Tilanneanalyysien avulla perehdytään yrityksen sisäiseen ja ulkoiseen 

toimintaympäristöön. SWOT-analyysi pitää sisällään yrityksen sisäiset vahvuudet 
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ja heikkoudet sekä ulkoiset mahdollisuudet ja uhat. SWOT-analyysi tiivistää hyvin 

yrityksen nykytilan, mutta ei mielestäni yksinään riitä. SWOT-analyysin rinnalle on 

hyvä ottaa esimerkiksi kilpailija-analyysi, jotta saadaan vielä hyvä kuva yrityksen 

mahdollisista kilpailijoista. (Isohookana 2007, 94.) 

Chaffeyn ja Ellis-Chadwickin (2016, 191) mukaan suunnitteluprosessin alussa on 

tärkeää perehtyä yrityksen nykytilanteeseen sosiaalisen median näkökulmasta. 

Käytännössä siis tutkitaan, kuinka hyvin nykyiset toimet sosiaalisessa mediassa 

mukailevat yrityksen asettamia tavoitteita ja kuinka tehokkasta markkinointi on. 

Ensimmäisenä tarkastellaan yrityksen nykytilannetta liiketoiminnan tehokkuuden 

näkökulmasta, eli kuinka paljon rahaa on käytetty mainontaan sosiaalisen median 

kanavissa ja kuinka hyvin nykyinen toiminta tukee liiketoiminnan päämääriä. 

Toiseksi perehdytään yrityksen nykytilanteeseen markkinoinnin tehokkuuden 

näkökulmasta. Tehokkuutta voidaan mitata tutkimalla esimerkiksi myyntiä ja 

asiakkaiden pysyvyyttä, tyytyväisyyttä sekä uskollisuutta. Kolmanneksi 

tarkastellaan sosiaalisessa mediassa markkinoinnin tehokkuuteen. Esimerkiksi 

miten eri kanavia käytetään ja millaisia kohderyhmiä niissä on tavoitettu. 

Suorituskykyä verkossa voi mitata seuraamalla millaisia kävijöitä yrityksen eri 

kanavissa vierailee, kuinka monta istuntoa tai kuinka monta kertaa kanavissa on 

vierailtu yhteensä ja kuinka monta kertaa sama henkilö on vieraillut kanavissa. 

Muita tärkeitä mittareita ovat istuntojen keskimääräiset kestot, kommunikoinnin 

määrä kanavilla vieraillessa, verkko-ostoksien tekoon kulutettu aika ja seuraajien 

vähenemisen määrä. 

Kilpailija-analyysi on tärkeä osa nykytilanteen kartoitusta. Benchmarking-termiä 

käytetään kun vertaillaan toimintaa kahden yrityksen välillä. Chaffeyn ja Ellis-

Chadwickin (2016, 194) mukaan yritysten kannattaisi seurata erityisesti samalla 

alalla toimivien kilpailijoiden toimintaa sosiaalisessa mediassa. Sosiaalisen median 

toimintatapojen säännöllinen tutkailu muun muassa auttaa tunnistamaan osa-

alueet, joita voisi kehittää. Kilpalijoiden alanalysoinnin tarkoituksena ei kuitenkaan 

ole matkia kilpailijoiden toimintaa, vaan etsiä vinkkejä omaan toimintaan. Lahtinen 

(2015b) suosittelee blogissaan valitsemaan ja analysoimaan viittä eri kilpailijaa. 

Analysoinnin kohteista yksi on hyvin menestyvä, yksi nopeassa kasvussa oleva ja 

loput kolme ovat oman yrityksen kaltaisia. 
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3.2 Tavoitteiden, kohderyhmien ja budjetin määrittäminen 

Selkeiden, realististen tavoitteiden määrittely on tärkeä osa suunnitelmaa, jotta 

tiedetään missä halutaan olla. Tavoitteet on helppo määrittää hyödyntäen 

tilanneanalyysien kautta saatua tietoa. Suunnitteluun kuuluu myös kohderyhmien 

valinta, jolle markkinointiviestinnän toimet suunnataan. Yritykselle ei ole hyötyä 

viestiä kaikille, vaan kohderyhmä on hyvä rajata tiettyjä kriteerejä käyttäen juuri 

omalle yritykselle sopivaksi. Kriteereihin vaikuttaa mm. yrityksen toimiala, koko ja 

sijainti. Kohderyhmien määrittämiseen voi myös käyttää apuna aikaisemmin tehtyä 

asiakasanalyysiä. 

Suunnittelussa voidaan hyödyntää 3M-mallia, joka mainittiin luvun 3 johdannossa. 

Pohditaan mitä välineitä käytetään ja miten sekä mitä viestitään, kuinka paljon 

aikaa varataan toimenpiteisiin ja paljonko tarvitaan henkilöstöä, mahdollisia 

laitteita sekä materiaaleja. Budjetin voi jakaa kolmeen osaan, joita ovat 

suunnittelu-, toteutus- ja valvontakustannukset. Vuokko (2003, 137) kertoo, että 

budjetin suunnitteluvaiheessa täytyy miettiä, kuinka paljon rahaa halutaan käyttää 

tai olisi enimmillään käytettävissä tiettyyn aikaan tai tarkoitukseen. 

Chaffeyn ja Ellis-Chadwickin (2016, 197) mukaan yritys voi määrittää itselleen eri 

asteisia tavoitteita (kuvio 3). Tärkeimpänä on yrityksen visio, joka määrittää kuinka 

sosiaalisen median tulisi olla yritykselle hyödyksi ja millaisena yritys halutaan 

sosiaalisessa mediassa kuvata. Päämäärät auttavat näkemään, kuinka yritys voisi 

hyötyä sosiaalisen median käytöstä. Tarkasti määritetyt tavoitteet antavat selkeän 

suunnan yrityksen toiminnalle sosiaalisessa mediassa. Keskeiset tulosindikaattorit 

ja mittarit auttavat seuraamaan, että yritys on menossa oikeaan suuntaan. 
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Kuvio 3. Tavoitteiden määrittämisen pyramidi. 

Chaffeyn ja Ellis-Chadwickin (2016, 203) mukaan SMART-kaava on hyvä apu 

järkevien tavoitteiden asettamisessa. SMARTin S (specific) tarkoittaa tarkkaan 

määriteltyä ja yksityiskohtaista tavoitetta. M (measurable) tarkoittaa jollain 

selkeällä mittarilla mitattavissa olevaa tavoitetta. A (actionable) tarkoittaa 

saavutettavissa olevaa tavoitetta. R (relevant) tarkoittaa tavoitteen 

ajankohtaisuutta, eli tavoitteita joiden saavuttaminen on tietyllä hetkellä tärkeää. T 

(time-related) tarkoittaa tavoitetta, jonka toteutumiselle on määritettävä selkeä 

aikataulu. 

3.3 Sosiaalisen median kanavien valinta 

Sosiaalisen median kanavien valintaan ei ole yhtä oikeaa ratkaisua, mutta 

Lahtinen (2015a) suosittelee keskittymään yhteen kanavaan kerrallaan. Useimmat 

perehtyvät pääpiirteittäin moneen eri kanavaan, eivätkä silloin todellisuudessa 

hallitse kunnolla yhtäkään niistä ja kanavista saatava hyöty jää saamatta. Yhteen 

kanavaan perehtymällä oppii näkemään mitkä toimenpiteet toimivat ja millaisia 

tuloksia niistä saadaan. Kun yksi kanava on kunnolla yrityksen hallussa, on paljon 

helpompaa laajentaa toimintaa seuraaviin kanaviin, omien tarpeiden mukaan. 
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Facebook on yleisin yritysten valitsema sosiaalisen median kanava ja siitä on 

usein helppo aloittaa. Lahtinen (2015a) muistuttaa, että kanavien valinnassa täytyy 

pohtia myös yrityksen kohderyhmää. Esimerkiksi Instagramissa käyttäjät ovat 

pääosassa nuoria ja LinkedInissä tavoittaa parhaiten B2B-asiakkaita. Myös 

asetetut tavoitteet vaikuttavat kanavien valintaan ja yrityksen tuleekin Lahtisen 

mukaan pohtia, missä kanavissa tavoitteet voidaan saavuttaa. 

3.4 Sisällön suunnittelu, organisointi ja aikataulutus 

Kinnunen (2016) kertoo, että strategian toteutusvaiheessa keskitytään sisällön, 

organisoinnin ja aikataulutuksen suunnitteluun. Sosiaalisen median merkitys 

yritystoiminnassa on muuttunut merkittävästi ja nykyään sosiaalinen media on 

monen yrityksen tärkein markkinointikanava. Sosiaalisen median sisällön 

suunnittelu on tärkeää yrityksen viestinnän järkevyyden kannalta. Aluksi kannattaa 

pohtia millaiset teemat sopisivat parhaiten kohderyhmälle ja millainen sisältö 

auttaisi parhaiten saavuttamaan asetetut tavoitteet. Teemat voivat olla esimerkiksi 

viikkokohtaisia ja sisältöä voidaan suunnitella päiväkohtaisestikin. Sisältöä 

kannattaa suunnitella kalenteriin esimerkiksi isompien tapahtumien ja normaalista 

arjesta poikkeavien asioiden ympärille. Vaikka sisältö olisikin suunniteltu 

huolellisesti etukäteen, ei siihen kannata takertua liikaa, sillä suunnitelmat monesti 

muuttuvat. Kinnusen mukaan on myös tärkeä pystyä reagoimaan nopeasti 

ympärillä tapahtuviin asioihin ja pysyttävä ajantasalla. 

Kinnunen (2016) painottaa että säännölliseen päivittämiseen ja läsnäoloon 

sosiaalisessa mediassa kannattaa panostaa. Myös monipuoliseen sisältöön 

kannattaa kiinnittää huomiota, ettei päivittäminen jämähdä liikaa saman toistoon. 

Esimerkiksi viikkoa kohden voisi julkaista uutisen, kuvan ja videon. Vaikka 

kyseessä onkin yritys, kannattaa pitää mielessä, että päivitysten kannattaa olla 

myös hauskoja ja huomiotaherättäviä. Seuraamalla tuloksia näkee, millaiseen 

sisältöön kannattaa panostaa jatkossakin ja mitä kannattaa unohtaa. 

Kinnunen (2016) toteaa, että nykyään ihmiset haluavat nähdä myös, mitä yritysten 

sisällä tapahtuu, ja helpostilähestyttävyys on hyvin tärkeää. Sosiaalisen median 
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kanavissa voi siis olla esimerkiksi esittelyjä työntekijöistä tai vaikka pieniä 

katsauksia heidän työpäiviinsä (Kinnunen 2016.) 

Organisointi tarkoittaa lähinnä aikaisempien suunnitelman vaiheiden 

konkretisoimista. Valitaan kuka tekee mitäkin ja millä aikataululla, missä ollaan 

esillä ja kuinka paljon budjetista käytetään sekä käydään läpi kuinka mikäkin osa-

alue käytännössä hoidetaan. Lopuksi laaditaan selkeä aikataulu tietylle 

ajanjaksolle kerrallaan, josta käy ilmi eri viestintäkeinot, kampanjat ja niiden 

yksityiskohtainen aikataulutus. (Vuokko 2003, 160.) 

3.5 Seuranta ja mittaaminen 

Lopuksi analysoidaan tuloksia ja pohditaan, onko sosiaalisen median 

suunnitelmalla ollut todettavaa hyötyä ja onko tavoitteita saavutettu. On 

suunniteltava myös kuka vastaa valvomisesta, miten saatuja tuloksia mitataan, 

miten ongelmakohtiin puututaan ja mistä huomaa, ettei tavoitteet tule täytetyiksi. 

(Isohookana 2007, 117.) Taulukko 1 havainnollistaa hyvin, kuinka seurantaa voisi 

esimerkiksi toteuttaa. 
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Taulukko 1. Hyvä apu verrattaessa suunnittelua toteutukseen (Isohookana 2007, 
117). 

Arvioinnin kohde Avainkysymys 

Tilanneanalyysi Onko analyysi riittävä? 

Markkinoinnin tavoitteet ja strategia Onko viestintä huomioitu? 

Markkinointiviestinnän tavoitteet Ovatko tavoitteet realistisia ja 
mitattavia? 

Markkinointiviestinnän kohderyhmät Ovatko kaikki kohderyhmät huomioitu 
tai ovatko ne vääriä? 

Markkinointiviestintästrategia Onko strategia perusteltu ja eri 
vaihtoehdot punnittu? 

Budjetti Onko budjetti suhteessa tavoitteisiin? 

Markkinointiviestinnän keinojen 
suunnitttelu 

Onko yksittäiset keinot suunniteltu 
tavoitteellisesti? 

Integrointi ja koordinointi Tukevatko osat kokonaisuutta, tukeeko 
kokonaisuus markkinointia ja koko 
liiketoimintaa? 

Toteutus Onko toteutuksessa puutteita? 

Tulosten mittaus Ovatko mittarit oikeita ja 
mittausmenetelmät 
tarkoituksenmukaisia? 

Tulosten arviointi ja hyödyntäminen Jäivätkö seurantatulokset 
hyödyntämättä? 
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4 SOSIAALISEN MEDIAN SUUNNITELMA 

Opinnäytetyönprosessin alkuvaiheessa opinnäytetyöntekijä haastatteli 

toimeksiantajaa ja tutustui Yritys X:n toimintaan. Lisäksi opinnäytetyöntekijä otti 

selvää yrityksen kilpailijoista ja heidän toiminnastaan sosiaalisessa mediassa. 

Tässä luvussa luodaan Yritys X:lle sosiaalisen median suunnitelma, jota yritys voi 

käyttää liiketoiminnassaan. 

4.1 Yritys X:n sosiaalisen median nykytilan kuvaus ja analyysi 

Aluksi tarkastellaan Yritys X:n sosiaalisen median nykytilannetta perehtymällä 

käytössä oleviin sosiaalisen median kanaviin ja niiden sisältöön. Yritys X:llä on 

tällä hetkellä sosiaalisen median kanavista käytössään vain Facebook. Profiili- ja 

kansikuvana on yrityksen logo kahdella eri tyylillä. Profiilikuvan logo on tumma, 

moderni ja luo laadukkaan mielikuvan, kun taas kansikuvan logo on vaalea ja 

myötäilee samaa ulkoasua yrityksen verkkosivujen kanssa. Tykkääjiä yrityksen 

Facebook-sivuilla on noin 70 ja julkaisuja yrityksellä ei vielä ole ollenkaan. 

Yrityksen yhteystiedot ovat selkeästi esillä ja lisätiedoissa on lyhyesti kuvattuna 

yrityksen palvelut. 

Seuraavaksi selvitetään Yritys X:n sosiaalisen median sisäisiä- ja ulkoisia tekijöitä 

käyttämällä SWOT-analyysia. Yrityksen yksi suurimmista vahvuuksista (Strengths) 

on sen tahto kehittää yritystä ja sen toimintaa eteenpäin, sekä halu panostaa 

sosiaaliseen mediaan. Vaikka yritys ei tällä hetkellä ole aktiivinen sosiaalisessa 

mediassa, asiantuntijuutta ja tietoa omasta alasta sekä sosiaalisen median 

kanavista löytyy paljon. Yrityksellä on motivaatiota opiskella sosiaalisen median 

kanavia ja kehittää osaamistaan entisestään. 

Heikkouksiin (Weaknesses) kuuluvat yrityksen rajalliset resurssit. Vaikka 

yrityksellä olisi teoriassa osaamista ja halua hyödyntää sosiaalista mediaa 

toiminnassaan, ei pienessä yrityksessä välttämättä ole aikaa ja mahdollisuuksia 

toteuttaa kaikkea. Jo yhden sosiaalisen median kanavan ylläpito vie paljon aikaa 

etenkin jos sen tekee kunnolla, puhumattakaan useamman kanavan 

yhtäaikaisesta ylläpidosta. Tällä hetkellä heikkoutena on myös huono näkyvyys 
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sosiaalisessa mediassa. Pienen yrityksen olisi hyvä panostaa myös näkyvyyteen, 

mutta tässä kohtaa heikkoudeksi voi tietysti osoittautua muun muassa budjetin 

koko. Pienellä yrityksellä ei ole välttämättä samanlaisia mahdollisuuksia panostaa 

mainontaan kuin suuremmilla yrityksillä todennäköisemmin on. 

Mahdollisuuksia (Opportunities) Yritys X:llä on paljon, sillä toiminta on vasta 

alussa. Sosiaalisen median käyttö on nykyaikana arkipäivää ja suurin osa 

ihmisistä käyttää jotakin sosiaalisen median kanavaa. Sosiaalisen median kanavia 

löytyy monipuolisesti ja suuri osa niiden palveluista on ilmaisia. Tämä tekee muun 

muassa halutun kohderyhmän tavoittamisesta ja reaaliaikaisesta viestinnästä 

yrityksen ja asiakkaan välillä erittäin helppoa. Lisäksi pienen yrityksen on helpompi 

luoda itselleen läsnäoleva ja helposti lähestyttävä imago, verrattuna esimerkiksi 

suuryrityksiin. 

Uhkana (Threats) ovat sosiaalista mediaa aktiivisesti käyttävät kilpailijat ja oma 

heikko aktiivisuus sosiaalisessa mediassa. Jos Yritys X ei ole sosiaalisen median 

kanavissaan aktiivinen, asiakas voi helposti saada yrityksestä välinpitämättömän 

kuvan. Tämä ja monet muut asiat voi kääntää reaaliaikaisuuden mahdollisuudesta 

uhaksi, koska negatiivinen tieto kulkee sosiaalisessa mediassa kaikkein nopeiten. 

Sosiaalinen media muuttuu ja kehittyy jatkuvasti ja yrityksen on oltava yhä 

aktiivisempi pysyäkseen kehityksessä mukana. 

Yritys X:n sosiaalisen median SWOT-analyysi on kiteytetty taulukkoon 2. 

Taulukossa on tiivistetysti mainittuna yrityksen sisäiset vahvuudet ja heikkoudet 

sekä ulkoiset mahdollisuudet ja uhat. 
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Taulukko 2. Yritys X:n sosiaalisen median SWOT-analyysi. 

Vahvuudet 

 Motivaatio ja halu kehittyä 

jatkuvasti 

 Oman alan asiantuntijuus 

 Sosiaalisen median tuntemus 

 

Heikkoudet 

 Rajalliset resurssit 

 Heikko näkyvyys 

 

Mahdollisuudet 

 Reaaliaikaisuus viestinnässä 

 Kohderyhmien tavoittaminen 

 Sosiaalisen median 

monipuolisuus ja edullisuus 

 

Uhat 

 Kilpailijoiden aktiivisuus 

sosiaalisessa mediassa 

 Reaaliaikaisuuden negatiivinen 

vaikutus 

 Sosiaalisen median jatkuva 

kehitys ja muutokset 

 

 

4.2 Kilpailijoiden sosiaalisen median nykytilan kuvaus ja analyysi 

Opinnäytetyöntekijä valitsi analysoitavaksi kolme erilaista ja eri kokoista kilpailijaa, 

jotta analyysi olisi mahdollisimman monipuolinen ja realistinen. Kotisivukulma on 

lähes samankokoinen, Digiteam on hieman suurempi ja Kotisivukone on 

huomattavasti suurempi kuin Yritys X. Kaikilla kilpailijoilla on käytössään 

Facebook-tili ja kahdella on profiili myös muissa sosiaalisen median kanavissa. 
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4.2.1 Kotisivukulma 

Kotisivukulma on pieni yritys Kauhavalta, jonka palveluihin kuuluu muun muassa 

asiakkaan tarpeisiin räätälöityjen kotisivujen teko sekä niiden jatkuva ylläpito. 

Kotisivukulman Facebook-sivuilla on 195 tykkäystä ja päivityksiä muutama. 

Kotisivukulman päivitystiheys on todella harva ja päivityksiin reagointi on heikkoa. 

Tänä vuonna päivityksiä on ollut yhteensä kaksi, joihin ei ole reagoitu ollenkaan. 

Päivitysten sisältö on yksinkertaista ja toistuvaa, sillä suurin osa julkaisuista on 

linkkejä tehdyille kotisivuille. 

Kotisivukulman profiilikuvana on yrityksen logo ja kansikuvassa toimialaan sopiva 

fiiliskuva (kuva 15). Logo on yleinen, mutta toimiva valinta yrityksen profiilikuvaksi. 

Teemaan sopivalla kansikuvalla on tuotu sopivasti eloa Facebook-sivun 

ulkoasuun. Tietoja-välilehdeltä löytyy lyhyesti yrityksen kuvaus ja yhteystiedot. 

Kokonaisuudessaan yrityksen Facebook-sivut ovat melko tyhjät ja aktiivisuuden 

puute näkyy. 

 

Kuva 15. Kotisivukulman Facebook-sivuilla on kansikuvana fiiliskuva. 
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Kotisivukulman vahvuutena on kattavat kotisivut joilta löytyy muun muassa hyvin 

tietoa yrityksen toiminnasta ja linkkejä asiakkaille tehtyihin toimeksiantoihin. 

Yrityksellä on selkeästi jo valmista asiakaskuntaa ja hyvää näyttöä tehdystä 

työstä. Potentiaalisen asiakkaan näkökulmasta yrityksestä saa hyvän vaikutelman. 

Suurimpana heikkoutena on läsnäolon puute sosiaalisessa mediassa. Nykyaikana 

sosiaalinen media on tärkeässä osassa yritysmaailmaa. Sosiaalisen median 

kanaviin ei kuitenkaan kannata luoda tilejä ellei niitä pidä ajan tasalla. 

Kotisivukulmalla on mahdollisuuksia kehittää toimintaansa sosiaalisessa 

mediassa, sillä kotisivujen perusteella monipuolista sisältöä ja todennäköisesti 

osaamistakin olisi. Uhkana on, että potentiaaliset asiakkaat eivät lähesty yritystä 

Facebook-sivujen tuoman välinpitämättömän ensivaikutelman vuoksi ja yritys 

menettää mahdollisia asiakkaita. 

4.2.2 Digiteam – Kotisivujen suunnittelu 

Digiteam on lohjalainen yritys, joka tarjoaa asiakkaille kotisivujen 

suunnittelupalveluita. Digiteamilla on laadukkaat ja selkeät kotisivut. Kotisivuilta 

löytyy linkit yrityksen sosiaalisen median kanaviin. Digiteamin Facebook-sivuilla on 

271 tykkääjää ja päivitystiheys vaihtelee yhdestä muutamaan julkaisuun 

kuukaudessa. Päivitysten sisältö on monipuolista ja vaihtelevaa. Päivitykset 

sisältävät muun muassa toimialaa ja yritystä koskevia artikkeleita, videoita ja kuvia 

yrityksen arjesta. Yritys on mielestäni onnistunut luomaan helposti lähestyttävän 

kuvan itsestään. Myös Digiteamin profiilikuvana on yrityksen logo. Kansikuvan 

sijaan yritys on tehnyt toimintaansa kuvaavan kansivideon joka herättää varmasti 

asiakkaan huomion (kuva 16). Tietoja yrityksestä ei juuri ole, mutta tarvittavat 

yhteystiedot löytyvät. Facebook-sivuilla on linkki yrityksen kotisivuille, mutta ei 

mitään mainintaa muista yrityksen sosiaalisen median kanavista. 
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Kuva 16. Digiteamin Facebook-sivuilla on kansikuvana toimialaansa kuvaava 
video. 

Digiteam ei ole muissa sosiaalisen median kanavissa kovin aktiivinen. Digiteam on 

esimerkiksi luonut itselleen Twitter-tilin huhtikuussa 2017, mutta ei ole lisännyt 

yhtään twiittiä. Twitter-tilin ulkoasu on samaa tyyliä Facebook-sivun ulkoasun 

kanssa. Digiteamin LinkedIn-tilillä on 40 seuraajaa. Yrityksellä on muutama 

julkaisu, joista kaikki koskevat työnhakua. LinkedIn on Digiteamille selkeästi 

kanava jonka kautta vain hankitaan tarvittaessa työvoimaa. Youtube-kanavalla on 

55 tilaajaa ja viimeisen vuoden aikana videoita on julkaistu neljä. 

Digiteamin vahvuuksina on kattavat ja toimivat kotisivut, joilta löytyy linkit yrityksen 

sosiaalisen median kanaviin. Facebook-sivuillaan yritys on onnistunut luomaan 

itselleen helposti lähestyttävän vaikutelman. Päivitysten sisältö on monipuolista ja 

kiinnostavaa. Heikkoutena on huono panostus muihin käytössä oleviin sosiaalisen 

median kanaviin. Mahdollisuuksia Digiteamilla on muun muassa sosiaalisen 

median kanavien kehittäminen. Mikäli resurssit eivät riitä, yritys voisi harkita tilien 

poistamista. Uhkana on aktiivisuuden puute sosiaalisen median kanavissa, joka 

voi pahimmillaan johtaa potentiaalisten asiakkaiden menettämiseen. 

4.2.3 Kotisivukone 

Kotisivukone-palvelun tarjoaa helsinkiläinen Fonecta Oy. Kotisivukone tarjoaa 

asiakkailleen kattavan valikoiman erilaisia kotisivupaketteja. Asiakas voi ostaa 

esimerkiksi Avaimet käteen-paketin, joka tarkoittaa että kaikki toteutetaan valmiiksi 
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asiakkaan toiveiden mukaan. Kotisivukone-palvelun avulla asiakas voi myös 

halutessaan itse luoda verkkosivut tai vaikka verkkokaupan. 

Kotisivukoneen Facebook-sivuilla on 8470 tykkääjää. Tiedoissa on ytimekäs 

kuvaus toiminnasta sekä linkki kotisivuille. Päivityksiä on vuoden sisällä ollut vain 

muutama ja sitä ennen Facebook-sivuilla on julkaistu jotain viimeksi vuonna 2016. 

Tästä voidaan päätellä ettei tili ole kovin aktiivinen ja myös muut käyttäjät ovat 

kommenteissa ihmetelleet ylläpitääkö sivuja kukaan. Ensivaikutelma 

Kotisivukoneesta on hyvä mutta Facebook-sivu antaa väistämättä melko 

välinpitämättömän kuvan. Profiilikuvana on Kotisivukoneen logo ja kansikuva 

tiivistää hyvin toiminnan idean (kuva 17). 

 

Kuva 17. Facebook-sivun kansikuva kiteyttää Kotisivukoneen toiminnan.  

Kotisivuilla on linkki vain Facebook-tiliin, mutta Kotisivukoneelta löytyy lisäksi 

ainakin Twitter-tili, jolla on 216 seuraajaa. Twiittejä on yhteensä 140, joista 

viimeisin twiitti on vuoden 2015 marraskuulta. Tämän sosiaalisen median kanavan 

käyttö on siis myös heikkoa aktiivisuuden osalta. 

Kotisivukoneen vahvuutena ovat hyvä valmis asiakaskunta, monipuolinen tarjonta 

ja kattavat kotisivut. Heikkoutena on aktiivisuuden puute sosiaalisessa mediassa. 

Kotisivukoneen mahdollisuutena on esimerkiksi osaamisen hyödyntäminen 

sosiaalisen median kehittämiseen ja aktiivisuuden parantaminen. Myös 

Kotisivukoneen uhkana on asiakkaiden menettäminen välinpitämättömyyden 

seurauksena. Esimerkiksi asiakkaiden kommentteihin vastaamatta jättäminen 

kasvattaa uhkaa entisestään. 
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4.3 Tavoitteiden, kohderyhmien ja budjetin määrittäminen 

Sosiaalisen median suunnittelun kannalta tavoitteiden asettaminen on hyvin 

tärkeää. Realistiset, mutta kuitenkin kunnianhimoiset tavoitteet auttavat 

selkeyttämään toiminnan suuntaa. Tavoitteiden toteutumisen vaiheita kannattaa 

seurata säännöllisesti, jotta voi muokata ja luoda uusia parempia tavoitteita. Yritys 

X:n tunnettuuden ja näkyvyyden lisääminen on toimeksiantajan mielestä yksi 

päätavoitteista, lisäksi yritys haluaa erottua kilpailijoistaan. Kiinnostavalla ja 

positiivisesti kilpailijoista erottuvalla yrityksellä on hyvät mahdollisuudet kasvattaa 

tunnettuuttaan. 

Alaluvussa 4.2 perehdyttiin Yritys X:n kilpailijoiden toimintaan sosiaalisessa 

mediassa. Kilpailijoista jokaisella on Facebook-tili, mutta aktiivisuus on heikkoa, 

puhumattakaan muista sosiaalisen median kanavista. Panostamalla esimerkiksi 

Facebookin huolelliseen ylläpitoon, Yritys X:llä on jo hyvät mahdollisuudet erottua 

kilpailijoistaan. Monipuolinen sisältö ja läsnäolo kantavat jo pitkälle. Facebookin 

rinnalle yritys voi mahdollisuuksien mukaan ottaa muita kanavia, mutta kannattaa 

kuitenkin ensin huolehtia yhden kanavan hoitamisesta kunnolla. 

Uudelle yritykselle tunnettuuden lisääminen on erittäin tärkeää. Kasvattamalla 

tunnettuutta potentiaaliset asiakkaat löytävät yrityksen helpommin ja valitsevat sen 

palvelut kilpailijan sijasta. Tavoitteen saavuttaminen vaatii yritykseltä aktiivisuutta 

ja halua perehtyä kunnolla sosiaalisen median kanaviin ja pysyä niissä ajan 

tasalla. Jo olemassa olevien asiakkaiden aktivointi sosiaalisessa mediassa lisää 

näkyvyyttä ja yritys voi tarvittaessa myös sijoittaa näkyvyyden parantamiseen 

markkinoimalla valitulle kohderyhmälle. Asiakkaiden aktivoiminen synnyttää 

keskustelua ja esimerkiksi kilpailujen ja arvontojen kautta asiakkaat auttavat 

lisäämään näkyvyyttä jakamalla ja reagoimalla julkaisuun. Yrityksen kannattaa 

myös asettaa konkreettisia tavoitteita, esimerkiksi tykkääjien määrän kasvu 

Facebookissa. Tällä hetkellä Yritys X:llä on Facebookissa 70 tykkääjää ja yritys 

voisi aluksi esimerkiksi asettaa tavoitteeksi saada 100 tykkääjää ja nostaa 

tavoitetta pikkuhiljaa korkeammaksi. 

Tavoitteiden jälkeen määritetään yritykselle selkeä kohderyhmä. Yritys ei ole itse 

valmiiksi määrittänyt itselleen tarkkoja kohderyhmiä, mutta koska kyseessä on 
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kotisivupalveluihin keskittyvä IT-alan yritys pääkohderyhmänä ovat muut yritykset. 

Kohderyhmää voi halutessaan rajata pienemmäksi esimerkiksi sijainnin mukaan. 

Tavoitteiden ja kohderyhmän määrittämisen jälkeen suunnitellaan yrityksen 

budjetti. Koska kyseessä on pieni yritys budjetti on melko pieni. Yritys ei ole 

aikaisemmin hyödyntänyt maksullista markkinointia joten suositeltavaa olisi 

aloittaa pienesti sijoittamalla, esimerkiksi kymmentä tai paria kymmentä euroa 

kerrallaan. Yritys voi tarkkailla mainonnan tuloksia ja pohtia ovatko hyödyt riittäviä 

ja halutaanko maksulliseen markkinointiin panostaa jatkossa.  

4.4 Sosiaalisen median kanavien valinta 

Sosiaalisen median kanavien valintaan vaikuttaa useat tekijät. Ensimmäiseksi 

kannattaa pohtia, missä kanavissa Yritys X:n kohderyhmän tavoittaa parhaiten. 

Toiseksi on pohdittava missä kanavissa haluttuihin tavoitteisiin päästään 

helpoiten. On myös otettava huomioon mitä sosiaalisen median kanavia yrityksellä 

on tällä hetkellä käytössään ja esimerkiksi mihin kanaviin yrityksellä on 

mielenkiintoa.  

Kuten alaluvussa 4.3 todettiin, yrityksen pääkohderyhmänä ovat muut yritykset. 

Facebook on monelle usein se ensimmäinen kanava, johon yritys-tili luodaan. 

Yritys X:llä on tällä hetkellä käytössään Facebook-tili, mutta kanavan ylläpitoon ei 

ole panostettu juuri ollenkaan. Facebook voi olla yritykselle suureksi hyödyksi 

mikäli yritys parantaa aktiivisuuttaan ja muun muassa kehittää sivuilleen 

säännöllisesti monipuolista sisältöä. Kanavaa tullaan siis käyttämään edelleen, 

mutta jatkossa tarkoituksena on panostaa enemmän sivun ulkoasuun, sisältöön ja 

aktiivisuuteen. 

Lisäksi täytyy ajatella myös jo olemassa olevia asiakkaita ja yrityksen olisikin hyvä 

luoda WhatsApp-tili. Kommunikointi nykyisten asiakkaiden kanssa on hyvin 

tärkeää ja WhatsAppin yritystili on yrityksen ja sen asiakkaiden väliseen 

viestintään erittäin hyvä työkalu. WhatsApp-tilin luominen on nopeaa ja 

sovelluksen kautta yrityksen ja asiakkaan välinen viestintä on reaaliaikaista, 

helppoa ja vaivatonta. 
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Twitter ja LinkedIn ovat parhaimmillaan hyviä kanavia verkostoitumiseen. Twitter 

ei kuitenkaan ole vielä rantautunut Suomeen samalla tavoin kuin muualle, mutta 

tulevaisuudessa kanava voi olla varteenotettava vaihtoehto. LinkedIn voisi olla 

hyvä kanava Yritys X:lle tulevaisuudessa. Yrityksen ja sen kilpailijoiden nykytilaan 

perehtyessä huomasin, että yrityksen on parasta panostaa sosiaalisen median 

kanaviin yksi kerrallaan perusteellisesti, sen sijaan että yritys olisi heikosti mukana 

useassa kanavassa. Myös YouTuben tai blogin päivittäminen voisivat olla 

tulevaisuudessa yritykselle hyödyllisiä sosiaalisen median kanavia, 

mielenkiinnosta ja resursseista riippuen. Instagramissa ja Snapchatissa 

pääkohderyhmänä ovat nuoret, joten Yritys X:lle ei välttämättä ole näistä kanavista 

suurta hyötyä. 

4.5 Sisällön suunnittelu, organisointi ja aikataulutus 

Asiakkaiden mielenkiinnon herättäminen ja näkyvyyden kasvattaminen 

saavutetaan erottumalla kilpailijoista. Kuten luvussa alaluvussa 4.2 käy ilmi, 

kilpailijat eivät ole kovin aktiivisia sosiaalisessa mediassa ja heistä erottuminen ei 

vaadi mahdottomasti työtä. Täytyy myös muistaa että sosiaalista mediaa ei 

kannata käyttää pelkästään markkinointiin vaan muun muassa seuraajien 

aktivointiin ja keskustelun luomiseen asiakkaiden kanssa. Yritys X:n toiminta 

sosiaalisessa mediassa lähtee tavallaan nollasta, sillä aikaisempia toimia ei juuri 

ole. Yrityksen on opittava suunnittelemaan päivityksiään jonkin verran jo etukäteen 

ja tulevaisuudessa sosiaaliseen mediaan tulee varmasti kulumaan enemmän 

aikaa. 

Yrityksen olisi hyvä pyrkiä luomaan helposti lähestyttävä kuva itsestään. 

Päivitykset voivat olla virallisen sijaan myös rentoja ja kirjoitusasussa saa näkyä 

yrityksen oma tyyli. Päivitysten ulkoasussa kannattaa huomioida tekstin pituus sillä 

monikaan ei jaksa lukea liian pitkää tekstiä. Poikkeuksena tästä ovat kuitenkin 

kilpailut ja arvonnat jotka vaativat enemmän tekstiä. Helposti lähestyttävyyteen 

vaikuttaa vahvasti myös yrityksen läsnäolo sosiaalisessa mediassa. Vuorovaikutus 

asiakkaiden kanssa, keskusteluihin osallistuminen ja asiakkaiden huomiointi 

kannustaa asiakkaita kommentoimaan uudelleen ja luo yrityksestä hyvän kuvan. 
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Keskustelu syntyy parhaiten julkaisemalla mielenkiintoisia, aktivoivia ja mielipiteitä 

herättäviä päivityksiä. Teksti voi sisältää esimerkiksi kysymyksiä tai kehotuksia. 

Kilpailujen ja arvontojen kautta asiakkaat aktivoituvat kaikkein parhaiten. Yrityksen 

kannattaa järjestää erilaisia kilpailuja mahdollisuuksien mukaan, sillä ne tuovat 

sivuille uusia seuraajia. Palkinnot voivat toki olla yrityksen omiin palveluihin liittyviä 

mutta mitä houkuttelevampia palkinnot ovat, sitä paremmin seuraajat aktivoituvat. 

Esimerkiksi elokuva- tai konserttiliput keräävät hyvin huomiota. 

Tilanneanalyysit paljastivat, että yritykset mainostavat sosiaalisen median 

kanaviaan melko huonosti. Verkkosivuilla on tärkeää olla maininta ja linkit 

käytössä oleviin sosiaalisen median kanaviin, kuten myös muissakin 

markkinointikanavissa. Asiakkaiden on vaikea seurata yritystä sosiaalisessa 

mediassa elleivät tiedä kanavien olevan olemassa. 

4.5.1 Facebook 

Facebook on useimmiten ensimmäinen sosiaalisen median kanava johon yritys 

luo tilin. Yritys X:n pääkohderyhmänä ovat muut yritykset, joten Facebookissa on  

paljon potentiaalisia asiakkaita. Olemalla aktiivinen ja panostamalla monipuoliseen 

sisältöön Facebook voi olla yritykselle erittäin hyödyllinen kanava. Lisäksi kanavan 

kautta kommunikointi asiakkaiden kanssa on erittäin helppoa ja vaivatonta. 

Yrityksellä on olemassa Facebook-sivu, mutta yritys ei ole vielä hyödyntänyt 

kanavaa millään lailla. Profiilissa ensimmäiseksi huomio kiinnittyy profiili- ja 

kansikuvaan. Tyylikäs logo viestii laatua ja on todella toimiva profiilikuvana. Logo 

on esillä profiilikuvassa, joten kansikuvan olisi hyvä olla erilainen. Kansikuvassa 

yrityksen kannattaisi tuoda esiin toimialaan liittyvää fiilistä kuvan tai 

mahdollisuuksien mukaan jopa videon muodossa. Kansikuvaksi voi myös laittaa 

esimerkiksi mainoskuvia ja kansikuvaa voi vaihtaa halutessaan vaikka sesonkien 

mukaan. Tietoja-välilehdellä on hyvin perustiedot, mutta yrityksen kuvausta voisi 

ehkä laajentaa ja lisätä sijainnin. 

Sisältöä suunnitellessa tulee huomioida monipuolisuuden tärkeys ja pohtia 

millaiset päivitykset herättävät parhaiten huomion. Pelkkä teksti helposti hukkuu 
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uutisvirtaan ja jää huomaamatta. Monipuolista kuva- ja videomateriaalia kannattaa 

hyödyntää Facebook-päivityksissä. Yritys voi päivityksissään muun muassa 

esitellä toimintaansa ja mainostaa tekemiään töitä, sekä näyttää seuraajilleen 

yrityksen arkea. Sisällön ei tarvitse koskea pelkästään yrityksen toimintaa vaan 

yritys voi jakaa myös esimerkiksi toimialaan liittyviä uutisia ja muiden julkaisuja. 

Kilpailut ovat hyvä keino aktivoida asiakkaita ja niitä kannattaakin järjestää 

säännöllisesti. Kilpailut ovat nykyään suuressa suosiossa joten tekstiksi kannattaa 

keksiä jotain persoonallista erottuakseen muista, sen sijaan että kehottaisi vain 

seuraajia tykkäämään ja jakamaan. Näkyvyyden lisäämisen kannalta paras keino 

on kehottaa seuraajia esimerkiksi kertomaan mielipiteitään valittuun aiheeseen ja 

yrittää saada seuraajat kommentoimaan. Myös tarjoukset ja erilaiset kampanjat 

kiinnostavat asiakkaita. Sesonkiajat ovat erityisen hyviä kampanjoiden 

toteuttamiseen. 

4.5.2 WhatsApp 

Erityisesti yritys joka on paljon yhteyksissä asiakkaaseen tarvitsee nykyaikaisen, 

toimivan ja reaaliaikaisen viestintäkanavan. WhatsApp Business-palvelu on 

maksuton ja vaivaton työkalu viestintään asiakkaan kanssa. Palvelun avulla 

asiakkaat ovat kätevästi samassa paikassa ja kuten alaluvussa 2.7 kerrottiin, 

asiakkaille voi lisätä erilaisia tunnisteita luomaan järjestelmällisyyttä. 

WhatsApp Business-palvelussa yrityksellä on profiili johon kannattaa päivittää 

tietojaan ja linkittää esimerkiksi Facebook- ja kotisivut. Profiilikuvaksi voisi 

yhtenäisyyden vuoksi lisätä facebook-sivun profiilikuvan. 

4.5.3 Organisointi ja aikataulutus 

Sosiaalista mediaa hoidetaan yrityksen sisäisesti, sillä pienelle yritykselle ei ole 

kannattavaa palkata ulkopuolisia. Yritys on lisäksi itse kiinnostunut sosiaalisesta 

mediasta ja sen ylläpidosta. Sosiaalinen media kehittyy koko ajan ja siksi olisi 

tärkeää pysyä ajan tasalla sen muutoksista ja huolehtia että tämä näkyy myös 
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yrityksen omissa sosiaalisen median kanavissa. Aktiivisuus tulee todennäköisesti 

olemaan haasteena yritykselle, sillä sosiaalisen median kanavia ei saisi missään 

välissä jättää passiiviseksi. Erityisesti asiakkaiden kommentteihin ja viesteihin 

tulee reagoida ja vastata nopeasti. Yrityksen tulisi suunnitella esimerkiksi viikon 

päivitykset kerrallaan, jotta saadaan selkeä kuva siitä mitä milloinkin julkaistaan. 

Suunnitelman ei tarvitse tietenkään olla kiveen hakattu ja muutoksia saa tulla, 

mutta pohja on hyvä olla olemassa. 

Ottaen huomioon että yritys on tähän asti ollut Facebookissa passiivinen, sopiva 

tavoite päivitystiheyteen voisi olla aluksi vähintään pari julkaisua viikossa. 

Tietenkin päivityksiä voi olla useampikin viikossa, mikäli julkaistavaa sisältöä 

löytyy. Tärkeintä kuitenkin olisi ettei päivityksettömiä viikkoja tulisi ja kanava 

pysyisi aktiivisena. Päivityksiä ei kannata ajoittaa peräkkäin vaan ne toimivat 

paremmin sopivin väliajoin. 

Talukossa 3 on tiivistettynä Yritys X:n Facebookin sisällön kehitysideat, toiminnan 

organisointi ja kanavan päivitystiheys. 

Taulukko 3. Yritys X:n Facebookin sisällön kehitysideat, organisointi ja 
päivitystiheys. 

Sisällön kehitysideat Panostettava seuraajien aktivointiin. 

Kilpailuja ja arvontoja mahdollisuuksian 

mukaan. Monipuolinen sisältö. 

Maksullisen mainonnan kokeilu ja 

lisääminen.  

Organisointi Yritys hoitaa sosiaalisen median itse. 

Pysyttävä ajan tasalla kanavien 

muutoksista. 

Päivitystiheys 2-4 päivitystä viikossa. 
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4.6 Seuranta ja mittaaminen 

Sosiaalisen median kanavia kannattaa seurata säännöllisesti, jotta nähtäisiin onko 

halutut tavoitteet saavutettu ja toimintaa pystyttäisiin kehittämään entisestään. 

Seuranta jää Yritys X:n toteutettavaksi sillä ensimmäiset tulokset näkyvät kunnolla 

vasta noin kuukauden kuluttua sosiaalisen median suunnitelman 

käyttöönottamisesta. 

Yrityksen kannattaa esimerkiksi säännöllisesti pitää kirjaa sosiaalisen median 

luvuista pysyäkseen ajan tasalla kanavien suosiosta, etenkin suunnitelman 

käyttöönoton alkuvaiheessa. On olemassa paljon erilaisia mittaustyökaluja, joiden 

avulla yritys voi selvittää esimerkiksi seuraajien käyttäytymistä Yritys X:n 

Facebook-sivuilla. Yritys voi halutessaan käyttää ilmaista Google Analyticsia tai 

tässä tapauksessa yritys voi hyödyntää myös Facebookin omaa mittaustyökalua. 

Asiakaspalautteet ja viestit ovat myös erittäin hyödyllisiä, sillä ne kertovat kuinka 

asiakkaat näkevät yrityksen toiminnan. 



46(49) 

 

5 POHDINTA 

Opinnäytetyössä luotiin sosiaalisen median suunnitelma Yritys X:lle. Teoriaosuus 

koostui sosiaalisen median kanavien tutkimisesta ja sosiaalisen median 

suunnitteluprosessin eri vaiheisiin perehtymisestä. Empiriaosuudessa toteutettiin 

sosiaalisen median suunnitelma Yritys X:lle, teorian vaiheita mukaillen. Tavoitteina 

oli perehtyä sosiaalisen median kanaviin, tutustua sosiaalisen median 

suunnitteluprosessin eri vaiheisiin ja analysoida Yritys X:n ja valittujen kilpailijoiden 

sosiaalisen median nykytilannetta. Tarkoituksena oli saada parannettua Yritys X:n 

tunnettuutta ja tavoittaa uusia potentiaalisia asiakkaita. Tavoitteet saavutettiin ja 

Yritys X:lle saatiin luotua sopiva sosiaalisen median suunnitelma. Yritykselle jäi 

vielä seurattavaksi, kuinka sosiaalisen median suunnitelmassa ehdotetut 

toimenpiteet onnistuvat sekä saadaanko tunnettuutta kasvatettua ja uusia 

potentiaalisia asiakkaita tavoitettua. 

Opinnäytetyö toteutettiin syksyllä 2018. Opinnäytetyöntekijä asetti päiväkohtaisia 

tavoitteita työn etenemiseksi ja tavoitteiden avulla työ eteni sujuvasti. Suurin 

haaste oli työn alkuun saaminen, sillä uusien lähteiden löytäminen oli hankalaa 

sosiaalisen median muuttuessa jatkuvasti. Työssä käytettiinkin painettujen 

lähteiden lisäksi paljon verkkolähteitä sekä suomen- että englanninkielellä. 

Helpointa ja mielenkiintoisinta työssä oli sosiaalisen median kanaviin 

perehtyminen ja niistä kirjoittaminen. Opinnäytetyöntekijä oppi paljon sosiaalisesta 

mediasta sekä sen kanavista ja suunnittelusta opinnäytetyötän edetessä. 

Sosiaalisessa mediassa mukana oleminen ei ole kovin yksinkertaista, kanavissa 

on oltava aktiivinen ja pysyttävä ajan tasalla. Lisäksi on osattava luoda 

monipuolista sisältöä joka kiinnostaa kohderyhmää. 

Facebookin ja WhatsAppin käyttöön oton jälkeen Yritys X:n olisi tarkoitus seurata 

kanavien toimivuutta ja analysoida toimenpiteistä saatuja tuloksia. Kun yritys 

mielestään hallitsee Facebookin ja WhatsAppin käytön, yritys voi halutessaan 

ottaa niiden rinnalle yhden uuden kanavan. Alaluvussa 4.4 mainittiin, että 

tulevaisuudessa yritys voisi ottaa käyttöön esimerkiksi LinkedInin, YouTuben tai 

aloittaa blogin kirjoittamisen. Jää kuitenkin yrityksen päätettäväksi, onko uuden 

kanavan käyttöönottoon tulevaisuudessa mielenkiintoa, tarvetta tai resursseja. 
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