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Digitaalinen media on uusin ja nopeimmin kasvava markkinoinnin muoto. Se on melko 
tuore käsite markkinointi alalla. Kysyntä vaatii yrityksiä mukautumaan sekä kulkemaan 
tämän kehityksen mukana. Internetin käyttö on kasvanut hurjaa vauhtia, ja pelkästään 
Suomessa noin 72% ihmisistä käyttää nettiä monia kertoja päivässä. Ihmisten 
ostokäyttäytyminen on myös muuttunut kehityksen mukana, ja suurin osa ihmisistä 
hyödyntää verkkoa tiedonhauissa sekä ostosten tekemisessä.  

Digitaalinen markkinointi on alustana edullinen ja sopii erityisesti pienille yrityksille, joilla  
ei ole varattuna suurta markkinointibudjettia. Sosiaalinen media sekä google 
markkinointi tarjoaa yrityksille mahdollisuuden mainostaa tuotteita ja palveluita 
kustannustehokkaasti, sekä olla asiakkaiden ulottuvilla, esimerkiksi asiakaspalvelun 
muodossa. Opinnäytetyön tavoitteena on käydä läpi digitaalista markkinointia 
kokonaisuutena, erityisesti Facebook sekä Google markkinointia. Tarkoituksena on 
esitellä kohdeyritykselle toimivia kehitysehdotuksia, joita se voisi hyödyntää 
toiminnassaan. 

Opinnäytetyö tehdään toiminnallisena työnä. Opinnäytetyössä esitellään 
potentiaalisimmat sosiaalisen median kanavat sekä googlemarkkinoinnin  
mahdollisuudet. Työ antaa hyödyllistä tietoa markkinointi- ja mainontamahdollisuuksien 
hahmottamisessa sekä niiden tehokkuuden mittaamisessa. Tavoitteena on realistiset ja 
toteutuskelpoiset kehitysehdotukset. 

Työn teoriaosuudessa käytetään suurimmaksi osaksi markkinoinnin kirjallisuutta sekä 
sähköisiä lähteitä ja artikkeleita, jotka käsittelevät erityisesti digitaalista markkinointia. 
Empiirisessä osa-alueessa hyödynnetään yrityksen sisäisiä tietoja, muun muassa 
markkinoinnista saatua dataa sekä opinnäytetyön tekijän eli minun yrityksessä saadun 
työkokemuksen kautta kerättyä tietämystä sen toiminnasta. Työhön on myös liitetty 
esimiehen kanssa käytyjä keskusteluita ja tavoitteita digimarkkinointiin liittyen. 
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Digimarkkinointi, sosiaalinen media, hakukoneoptimointi, hakukonemarkkinointi, internet 
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1 Johdanto 
 
Markkinointi on viimeisten kymmenien vuosien aikana toiminut niin sanotusti 

massamediana, ja yritykset ovat hyödyntäneet suurimmaksi osaksi vain perinteisiä 

markkinoinnin keinoja toiminnassaan. Markkinointi on viimeisten vuosien aikana kokenut 

suuria muutoksia ja erityisesti teknologian kehittymisen myötä digitaalisuus on noussut 

kaiken keskipisteeksi. Elämme tällä hetkellä koko markkinoinnin historian suurimpien 

muutoksien aikaa. (Aboad 2017.) 

 

Nykyään markkinoinnin rooli yrityksen toiminnassa kasvaa nopeaan tahtiin. Kun puhutaan 

markkinoinnista, voidaan puhua sijoituksesta tulevaisuuteen. Kun arvot ja strategia ovat 

määriteltyinä, markkinointi edesauttaa yritystä saavuttamaan hyviä tuloksia. Markkinointi 

ei ole enää irrallinen yksikkönsä, vaan sen tehtävänä on niin sanotusti työskennellä 

matriisitasolla yrityksen jokaisen funktion kanssa. Se yhdistää yrityksen liiketoiminnan 

yhdeksi kokonaisuudeksi. Markkinointi on nykypäivänä keino nostaa yritys menestykseen, 

sen rooli yrityksen kassavirtaan, kannattavuuteen ja kasvuun on noussut merkittäväksi. 

(Saranen Consulting 2018). 

 

Digitaaliset kanavat tarjoavat muun muassa erittäin tarkkoja ja kustannustehokkaita 

mainosten kohdentamismahdollisuuksia, interaktiivisempaa mainontaa sekä todella paljon 

dataa eri mainoskampanjoista, joita voidaan mitata ja analysoida melko 

yksityiskohtaisesti. Digimarkkinointi antaa yrityksille myös syvemmän ymmärryksen 

kohderyhmästään. Tämä markkinoinnin muoto on pikkuhiljaa vakiinnuttanut asemansa 

melkein jokaisen modernin, verkossa toimivan yrityksen markkinointisuunnitelmassa. Oli 

kyseessä pieni startup yritys tai suurempi organisaatio, niin digitaalista markkinointia 

hyödynnetään jollakin tavalla.  

 

Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena on käydä perusteellisesti läpi 

kohdeyrityksen nykyistä digimarkkinointia, ja suunnitella tämän pohjalta strategisesti 

toimivia kehitysehdotuksia, joita yritys voisi lähteä hyödyntämään omassa toiminnassaan. 

Opinnäytetyö on rajattu erityisesti sosiaalisen median kanaviin sekä googlen 

hakukonemarkkinoinnintiin ja hakukoneoptimointiin. 

 

Kohdeyritys on nuori mikrobioteknologiayritys, joka tuottaa innovatiivisia, eläviin 

mikrobikantoihin perustuvia liuoksia kaikkien viemäripisteiden hoitoon. Asiakkaita on 

kuudessa eri segmentissä, ja jokaiselle kohderyhmälle tuotetaan räätälöityjä ratkaisuja. 

Yritys on vasta toiminnan alussa, ja toimii tällä hetkellä ainoastaan Suomessa. 

Laajentuminen ulkomaille kuuluu yrityksen tulevaisuudensuunnitelmiin.  
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Luvussa kaksi tarkastellaan tarkemmin, yleisesti digitaalista markkinointiviestintää, muun 

muassa markkinoinnin muutosta ja sen tuomia mahdollisuuksia, sosiaalisen median 

mahdollisuuksia ja haasteita sekä digimarkkinoinnin suunnitteluun käytettyjä peruskeinoja.  

 

Luku kolme käsittelee niitä kehitysehdotuksia, joita yritys voisi lähteä hyödyntämään 

markkinoinnissaan, kuten Facebookia, Googlea, Instagramia, LinkedIn- palvelua sekä 

YouTubea. Luvussa käydään läpi myös yrityksen nykyistä markkinointia sekä niitä 

keinoja, joilla se voisi tehostaa digitaalista toimintaansa. Datan tärkeys on myös tässä 

luvussa keskeisessä roolissa. 

 

Neljäs luku käsittelee kohdeyrityksen käytössä olevia digimarkkinoinnin työkaluja, joiden 

avulla mainoksia ja verkkosivuja niin sanotusti pyöritetään. Kyseiset työkalut ovat hyvin 

keskeisessä roolissa digitaalisen markkinoinnin kokonaiskuvassa. Työkalut toimivat 

yritykselle todella tärkeänä tiedonlähteenä. Tietoa analysoimalla voidaan toteuttaa 

kustannustehokkaita sekä hyvin kohdennettuja mainoksia.  

 

Viidennessä luvussa analysoidaan opinnäytetyöstä saatuja tuloksia, pohdintojen ja 

johtopäätöksien muodossa.  

 

1.1 Opinnäytetyön tavoitteet ja tarkoitus 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia digitaalisen markkinoinnin mahdollisuuksia ja 

haasteita, ja kehittää tämän pohjalta kohdeyrityksen markkinointia sosiaalisessa mediassa 

sekä Google markkinoinnissa. 

 

Opinnäytetyössä tullaan kartoittamaan yrityksen nykyistä markkinoinnin tilaa nopeasti 

muuttuvassa digitaalisessa ympäristössä. Kohdeyrityksen aikaisempaa markkinointidataa 

hyödyntäen rakennan selkeitä ja toimivia digitaalisen markkinoinnin kehitysehdotuksia. 

Ehdotukset ovat liitettynä vahvasti teoriaan, eli kehitysehdotukset tehdään teoriasta 

saadun informaation pohjalta. Tavoitteena on myös perehtyä yrityksen käyttämiin 

digitaalisen median työkaluihin sekä niistä saatavaan dataan. 

Tarkoituksena on antaa uusia ja toimivia ideoita digitaalisen markkinoinnin kehittämiseen 

yrityksen liiketoiminnassa.  

 

Koska markkinointi on jatkuvan muutoksen ja kehityksen alla, teoriaosuudessa tullaan 

hyödyntämään ajankohtaisia lähteitä. Opinnäytetyössä käytetään myös valmiina olevaa 

lähdemateriaalia, erityisesti digitaalisista työkaluista saatavaa tietoa. 
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1.2 Prosessikuvaus 

 
 
Työskentelen kohdeyrityksessä viiden kuukauden ajan markkinoinnin parissa, ja tästä 

syystä valitsin opinnäytetyöni aiheeksi tämän kyseisen yrityksen digimarkkinoinnin 

kehittämisen. Ajatuksena on, että opinnäytetyö tehdään ajanjaksolla 21.11.2017-

29.4.2018. Tällöin työ tulee toimimaan myös ohjeena, tulevien markkinointikampanjoiden 

suunnittelussa ja toteutuksessa. Opinnäytetyö tulee antamaan yrityksen seuraavalle 

digimarkkinointi tekijälle selkeän ja tiivistetyn kokonaiskuvan, yrityksen 

digimarkkinoinnista.  

 
Aloitin kohdeyrityksessä työskentelemisen 21.11.2017. Samana päivänä kävimme 

esimieheni, yrityksen hallintojohtajan Hannu Keräsen kanssa keskustelua, muun muassa 

digimarkkinoinnin tavoitteista. Keränen kertoi omin sanoin yrityksen digimarkkinoinnin 

tärkeimpänä tehtävänä olevan brändin tunnettavuuden kasvattaminen. Tarkoituksena on 

tuoda yrityksen arvoja ja missiota esille sen kohderyhmille. Tämän ohella tavoitteena on 

myös tehokkaan markkinoinnin kautta, kasvattaa yrityksen asiakaskuntaa, ohjaamalla 

B2C puolella olevia henkilöitä yrityksen verkkokauppaan. 

 

Kävimme varsinaiseen työhöni liittyen Keräsen kanssa melkein viikoittain palaverissa läpi, 

yrityksen tähänastisen markkinoinnin toimivuutta ja niitä haasteita joita saatoin työssäni 

kohdata. 29.11.2017 pidettävässä palaverissa tulimme yhteispäätökseen niistä 

digitaalisista kanavista, joissa haluamme tulevaisuudessa olla voimakkaammin läsnä. 

Keräsen mukaan erityisesti Facebook ja Google markkinointi olivat niitä kanavia, joihin 

markkinointibudjettia tulisi kohdentaa, sillä kyseiset kanavat ovat hyvin tärkeitä 

verkkokauppamyyntiä sekä liikenteen ohjaamisen kannalta. Ilman niitä, kuluttajat eivät 

koskaan päätyisi yrityksen sivuille, ja näin ollen eivät tietäisi yrityksen 

olemassaolostakaan. Ehdotin Keräselle, että voisimme laajentua myös Instagramiin, 

LinkedIniin sekä YouTubeen vahvemmin, sillä Suomessa näiden palveluiden käyttäjiä on 

runsaasti. Tekisimme sen A/B testauksilla sekä pienellä budjetilla, eli testaisimme erilaisia 

kohdentamismahdollisuuksia sekä sisältöjä. Keränen oli samaa mieltä asiasta. 

 

29.1.2018 esitin Keräselle suunnitelman uusista verkkosivuista, jotka olisivat 

mobiiliystävällisemmät sekä selkeämmät sisältöjen suhteen. Tämän kehitysehdotuksen 

taustalla oli asiakastyytyväisyyskyselyiden tulokset, joista kävi ilmi, että asiakkaamme 

olivat tilanneet vääriä tuotteita sivuiltamme, sillä sisältömme oli ollut harhaanjohtavaa eli ei 

tarpeeksi selkeä. Koska myymme kotitalouksiin ja yrityksiin erilaisia tuotteita sekä kaikki 

tuotteet ovat saatavilla verkkokaupasta, on hyvin tärkeää selkeyttää kuluttajille mitkä 
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tuotteet toimivat eri kotitalouksiin ja mitkä yrityksiin. Näin vältymme huonoilta 

asiakaskokemuksilta. Keränen antoi luvan lähteä toteuttamaan uusia verkkosivuja.  

 

Digimarkkinoinnin tuloksia esiteltiin talon sisällä viikoittain, sillä ne herättivät suuresti 

kiinnostusta muiden työntekijöiden keskuudessa. 

 
 
1.3 Kohdeyritys 
 
 
Kohdeyritys on suomalainen mikrobioteknologiayritys, joka tuottaa yksityis- ja 

yritysasiakkaiden käyttöön innovatiivisia, eläviin mikrobikantoihin perustuvia liuoksia, jotka 

poistavat orgaanista jätettä jätevesijärjestelmistä ympäristöystävällisellä tavalla. Tämä on 

ekologinen keino pysäyttää jätevesijärjestelmien rakenteiden tukkeutumien ja syöpymien, 

sekä estää haitallisten jätteiden päätymisen vesistöihin. 

 

Kohdeyrityksen tarina alkoi vuonna 2011, kun yrityksen perustaja alkoi oman taloyhtiönsä 

aloittaman putkisaneerauksen innoittamana tutkia putkiremonttiin johtavia tekijöitä. 

Ihmetystä aiheutti, kuinka hänen kotitalonsa putkistot olivat kestäneet lähes 100 vuotta, 

kun monissa taloissa remontti joudutaan suorittamaan huomattavasti useammin. Aiheen 

tutkiminen johti oivallukseen: remontti johtuu rikkihapon syövyttämien putkien 

korvaamisen tarpeesta. 

 

Yritys tuotiin markkinoille vuonna 2016. Tuotteen kehityksessä tehtiin yhteistyötä 

Helsingin yliopiston mikrobiologian tutkijoiden kanssa, ja liuokseen eriteltiin kaikkein 

tehokkaimmat ja sietokykyisimmät bakteerit. Kehitetty mikrobiliuos sisältää viittä eri 

bakteerikantaa, jotka ovat liuoksessa vegetatiivisessa, mutta nopeasti aktivoituvassa 

muodossa. Nämä bakteerit on erityisesti kehitetty sietämään teollisia pesuaineita, korkeita 

lämpötiloja, vaihtelevia Ph-arvoja ja muita jätevesijärjestelmien haastavia olosuhteita. 

Bakteerit käyttävät ravintonaan orgaanista jätettä, selluloosaa, rasvaa, tärkkelystä, 

proteiinia, ja viides anaerobisissa olosuhteissa viihtyvä kanta syö rikkivetyä. Nämä aineet 

muuttuvat bakteerien aineenvaihdunnan kautta vedeksi, hiilidioksidiksi ja bakteerien 

biomassaksi.  

 

Eri kohteissa on erilaiset jätevesijärjestelmät, ja niitä koskevat ongelmat vaativat 

yksilöllisiä ratkaisuja. ProtectPipe Oy:n tuotteisiin kuuluvat erityisesti tehtaiden ja 

ravintoloiden järjestelmille kehitetty BIOFLOW, omakotiasujille tarkoitettu PUTKIPÖPÖ 

Kodin Mikrobi, hammaslääkäriasemien amalgaamierottimia puhdistava BIODENTAL ja 

laivateollisuuden tarpeisiin kehitetty BIOMARINE. Yrityksen kohderyhmiin kuuluvat 
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taloyhtiöt, omakotitaloasujat, laivat, tehtaat-ja tuotantolaitokset sekä 

hammaslääkäriasemat. 
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2 Digitaalinen markkinointiviestintä 
 
 
Kun Suomi toipui vuoden 1990 laman jälkeen, internet nostettiin ensimmäisen kerran 

esille. Matkapuhelimien kehitys johti tiedonkulun nopeutumiseen, jonka myötä maailma 

tuntui yhtäkkiä paljon pienemmältä. Tietotekniikka jatkoi kehitystään, joka taas kasvatti 

sisällöntuotannon määrää huimasti. Digitalisaation myötä, voimme tänä päivänä seurata 

uutisia globaalilla tasolla omasta kotikunnastamme. (Filenius 2015, 17.) 

 

Digitaalinen markkinointiviestintä käsittää monenlaisia tulkintoja, johon ei löydy yhtä 

oikeaa määritelmää. Digitaalista markkinointiviestintää voi kohdistaa henkilölle, joka ei ole 

koskaan käyttänyt internetiä, esimerkiksi matkapuhelimeen lähetettävällä tekstiviestillä. 

Myös ulkomainonta, radio ja televisio voivat olla osa digitaalista markkinointia. Tästä 

sekavuudesta johtuen on hankala määrittää, mikä markkinointiviestinnän osa-alue tai 

kanava ei voisi lukeutua digitaalisen markkinoinnin käsitteeseen. (Karjaluoto 2010a, 14.) 

 

Marko Merisavon vuonna 2008 kirjoittama väitöskirja the interaction between digital 

marketing communication and customer loyalty on ensimmäinen väitöskirja Suomessa, 

joka käy läpi digitaalista markkinointiviestintää, Englannissa tästä käytettävän DMC 

lyhenteen valossa. Hän kirjoittaa digitaalisen markkinointiviestinnän tarkoittavan ennen 

kaikkea digitaalisissa kanavissa, yrityksen tai brändin käymää kommunikaatiota ja 

vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa. (Karjaluoto 2010b, 13; Merisavo 2008.) 

 

Maailma muuttuu jatkuvasti digitalisaation suuntaan, ja yhä useampi kuluttaja tekee 

ostopäätöksen digitaalisia tietolähteitä hyödyntäen. Myyjän rooli on hiipumassa, kun 

ostoprosessi etenee 70% ilman myyjää. Yritykset saavat parhaimpia tuloksia yhdistämällä 

digitaalisen markkinoinnin myynnin kanssa. (Suomen Digimarkkinointi 2017a.) 

 
 
2.1 Markkinoinnin muutos 
 
 
Digitalisaatiolla on keskeinen roolia nykypäiväisessä markkinoinnissa sekä 

liiketoiminnassa. Se tulee mahdollistamaan hyvin kustannustehokkaan ratkaisun 

asiakassuhteiden rakentamisessa sekä vaalimisessa. Yhä useampi kuluttaja käyttää 

internetiä hyödyksi tehdessään ostostapahtuman tai yleisesti etsiessään tietoa. (Merisavo, 

Vesanen, Raulas & Virtanen 2006a, 15-16.) 

 

Digitalisaation kehitys luo myös haasteita yritysten markkinointiin. Vaikeuksia tuottaa 

uusien kanavien omaksuminen tavalla, joka tuottaa lisäarvoa asiakkaille sekä erottaa 
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yrityksen kilpailijoistaan. Ongelmaksi muodostuvat selkeät ja asiakkaille todellista arvoa 

tuottavien strategioiden puuttuminen. Kun uusien kanavien tehokkaat käyttötavat ovat 

puutteelliset, strategiasta muodostuu melko jäsentymätön sekä hajanainen. Vaikka 

digitalisaatio toisikin mukanaan toimivia ratkaisuja markkinoinnin tehostamiseen, 

epävarma näkemys johtaa tästä huolimatta varovaisiin panostuksiin. (Merisavo 2006b, 

29.) 

 

Digitalisaation jatkuva kehitys johtaa muutoksiin yrityksen toimintatapoihin. Markkinointi 

muuttuu nopeaan tahtiin, eikä tietty määrä kampanjoita tule enää riittämään. Yritysten on 

löydettävä tehokkaita tapoja rikkoa kampanjat selkeiksi viesteiksi, entistä pienemmille 

mediapinnoille. Yritysten on päästävä syvempään asiakasymmärrykseen siitä, miksi 

ostoprosessi tapahtui juuri sillä tavalla kuin se tapahtui. Tämä tulee olemaan yrityksille 

tärkeä keino pärjätä markkinoilla. (Blogi Zeelandfamily 2016.) 

 

Digitalisaation kehitys on johtanut printin sekä perinteisten mediayhtiöiden 

pienentymiseen. Jopa lehtihyllyt ovat hiljalleen poistumasta kaupoista, sillä ne eivät enää 

pysty tarjoamaan asiakkaille tarpeeksi informaatiota. Tämän vuoksi suurin osa ihmisistä 

eksyykin internetiin etsimään tietoa. Asiantuntijat pääsevät helpommin ääneen, 

digitalisaation tarjoamien blogien sekä muiden julkaisualustojen kautta. (Blog Loyalistic 

2016.) 

 
 
2.2 Sosiaalinen media 
 
 
Sosiaalinen media tarkoittaa ihmisten välistä kommunikaatiota internetin palveluissa ja 

kanavissa. Se on vakiinnuttanut asemansa digitaalisen markkinoinnin kanavana, 

tarjoamalla monia erilaisia mahdollisuuksia niin markkinointiin ja viestintään kuin myös 

asiakaspalveluunkin liittyen. Ennen sosiaalinen media oli yrityksille vain kilpailuetu, nyt 

sen puuttuminen markkinoinnista saattaa kääntyä yritystä vastaan. (Flowhouse 2018; 

Jyväskylän Yliopisto.) 

 

Sosiaaliseen mediaan on hyvin tärkeää tehdä markkinointisuunnitelma, jotta mainontaa 

voidaan kohdentaa oikeaan aikaan relevanteille asiakkaille. Suunnitelma auttaa yritystä 

sisällöntuotannossa, sillä yleisin syy markkinoinnin epäonnistumiseen sosiaalisessa 

mediassa ovat sisältöjen puuttuminen sekä niiden huono laatu. (Suomen Digimarkkinointi 

2015b.) 
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Yritysten ei ole suotavaa käyttää sosiaalista mediaa pelkästään itsensä kauppaamiseen, 

sillä yhteisön jäsenet sulkevat herkästi tällaiset yritykset kontaktiensa ulkopuolelle. Kun 

brändi on liian kiillotettu sosiaalisessa mediassa, se lisää epäuskottavuutta. On tärkeää, 

että brändilläkin on niin sanotusti ’’huonoja päiviä’’, sillä tällöin se luo itsestään aidon ja 

uskottavan kuvan. Brändiä seuraavat ihmiset haluavat tietää mistä se on tällä hetkellä 

kiinnostunut, ja kuulla mielipiteitä eri asioista. Seuraajat haluavat myös tietää, onko yritys 

tehnyt jotain heitä kiinnostavien asioiden suhteen.  

 

Sosiaalisessa mediassa yrityksen asiantuntijat pääsevät jakamaan tietoa seuraajille, ja 

samalla tuomaan lisäarvoa läsnäolollaan. Ihmiset arvostavat asiantuntijoita, jotka tietävät 

heidän mielenkiinnonkohteestaan enemmän ja syvällisemmin kuin he itse. Kun sisältö on 

ihmisille ajankohtainen sekä mielenkiintoinen, he verkostoituvat siihen.  

 

Sosiaaliseen mediaan lukeutuu monia erilaisia kanavia, eikä pelkästään Facebook, kuten 

usein ajatellaan. Eri kanavat tarjoavat erilaisia mahdollisuuksia erilaisiin tarkoituksiin. 

Yritysten on kartoitettava itselleen hyödylliset sekä heidän kohderyhmää parhaiten 

tavoittavat kanavat. Perinteinen markkinointitapa ei enää riitä, vaan yritysten on pyrittävä 

erottautumaan, asiakkaita kiinnostavan sisällön kautta. On tärkeää, että kiinnostavaa 

sisältöä tarjotaan oikeaan aikaan oikeassa kanavassa. Tämän vuoksi, yritysten on 

tunnettava oma asiakasryhmänsä sekä heidän kiinnostuksen kohteet. Tutkimuksen 

mukaan yleisin syy miksi asiakas siirtyy kilpailijalle, on yrityksen huono kommunikointi 

asiakkaan kanssa. Tämän vuoksi asiakassuhteiden ylläpitäminen erilaisten kyselyiden, 

palautteiden sekä tuotekehitykseen osallistumisen kautta, on yksi markkinoinnin 

tärkeimmistä tehtävistä. (Leino 2010a, 286-288; Merisavo 2006c, 32-33.) 

 

2.2.1 Hyödyt 
 
Sosiaalinen media tarjoaa mahdollisuuden kasvattaa verkkosivujen kävijämäärää, luoda 

uusia asiakassuhteita ja ylläpitää vanhoja sekä lisätä brändin tunnettavuutta. Sosiaalinen 

media on helppo ja nopea tapa luoda uusia kontakteja reaaliajassa. Asiakkaat vaativat 

yritykselle kasvot sekä äänen, jota sosiaalinen media tarjoaa. (Sosiaalinen media 

opetuksessa 2016; Kortesuo & Patjas 2011a, 20.) 

 

Sosiaalinen media on vahva kanava uskottavuuden rakentamiseen. Jos yritys ei pysty 

olemaan siellä aktiivinen, tämä saattaa pahimmassa tapauksessa kääntyä sitä vastaa. 

(Sales communications 2016.) 
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Sosiaalinen media tarjoaa yrityksille mahdollisuuden palvella asiakkaita, kuuntelemalla 

heidän mielipiteitään esimerkiksi kehitystyöhön liittyen. Se luo myös helpon ja nopean 

yhteydenottotavan asiakkaan ja yrityksen välille. Yritys pystyy tiedottamaan asioistaan 

kohderyhmälleen vaivattomasti. Se antaa myös mahdollisuuden ymmärtää asiakasta 

paremmin, esimerkiksi heitä kiinnostavien asioiden kautta. Tämä taas tuo yritykselle uusia 

potentiaalisia liidejä, joita se pystyy toiminnassaan hyödyntämään. (Kortesuo & Patjas 

2011b, 21.) 

 

Tärkeimpänä sosiaalisen median kanavana toimii tällä hetkellä Facebook. Pelkästään 

Suomessa kanavaa käyttää noin kaksi miljoonaa ihmistä, ja käyttäjämäärä onkin syy miksi 

Facebook menestyy markkinoinnissa parhaiten. Siellä yritykset pääsevät ääneen, ja 

voivat vastata asiakkaiden kommentteihin sekä kritiikkeihin hyvinkin nopeasti. (Medita 

2018.) 

 

2.2.2 Haasteet 
 
Jokaisella yrityksellä on omat haasteensa sosiaalisen median suhteen. Oikein käytettynä, 

se voi olla todella tärkeä ja arvokas kanava. Suurimmaksi ongelmaksi muodostuu 

erityisesti resurssien sekä mittaamisen puute. Jotta resurssit voidaan kohdentaa hyvin, on 

tärkeää tehdä selkeä suunnitelma tavoitteista sekä niistä mittareista, joiden avulla voidaan 

todentaa onnistumisia sekä kehittää toimintaa. 

 

Jatkuvan ja mielenkiintoisen sisällön luominen kuuluu myös sosiaalisen median 

haasteisiin. Kohderyhmälle pitää pystyä säännöllisesti tuottamaan muun muassa heille 

kiinnostavia sisältöjä, ja tämä ei aina ole helppoa, varsinkin jos vastuu on jaettu 

pelkästään yhdelle ihmiselle. Tällöin ei ole realistista olettaa, että kirjoitukset vastaisivat 

kohderyhmän vaatimuksiin. (Meltwater 2016.) 

 

Reaaliaikainen palvelu myös sosiaalisessa mediassa on hyvin tärkeää, ja haasteeksi 

muodostuukin asiakaspalvelu digitaalisessa muodossa. Yrityksen on pystyttävä 

reagoimaan heti, kun yrityksen seinällä tapahtuu. Sosiaalinen media nähdään myös 

yhtenä asiakaspalvelun tärkeimpänä kanavana. Tämän vuoksi yrityksen pitäisi muodostaa 

ennalta suunnitelma, miten asiakaspalautteeseen reagoidaan, kun ensimmäinen asiakas 

uhkailee vaihtavansa parempaan palveluun tai tuotteeseen. Asiakkaat odottavat yrityksiltä 

läpinäkyvyyttä. He haluavat vastauksen siinä kanavassa, jossa he itse ovat alun perin 

ottaneet yhteyttä. (Someco 2018a.) 
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Neljä vuotta sitten vain 38 % suomalaisista yrityksistä hyödynsi sosiaalista mediaa osana 

markkinointistrategiaa. Nykypäivänä 63% yrityksistä ovat siellä. Monet yritykset hakevat 

sieltä vain tunnettavuutta, koska niin kaikki muutkin tekevät. Monien ongelmaksi 

muodostuukin sosiaalisen median täyden potentiaalin hyödyntäminen, esimerkiksi 

asiakkaan ostopolun analysoimisessa. Sosiaalisen median hyödyntäminen 

myyntimielessä jää siis vähäiseksi. Myynnin täytyy olla mukana kaikissa niissä kanavissa, 

joissa ihmiset liikkuvat. (Yrittäjät 2018.) 

 

2.3 Verkkosivut 
 
Verkkosivut ovat edelleen yrityksen keskeisin media. Siellä yritys saavat vapaasti kertoa 

itsestään ja tuotteistaan sekä muokata sivuja oman tyylinsä mukaisesti. Yrityksellä on 

mahdollisuus luoda mielikuvia brändistään, sekä vaikuttaa kuluttajien tunteisiin. 

Verkkosivujen tärkein ominaisuus on sen sisältö. Hyvät verkkosivut kertovat tärkeimmät 

tosiasiat yrityksestä sekä tarjoavat nopean yhteydenottotavan. Verkkosivujen rakenteessa 

kannattaa ottaa huomioon asiakkaiden mieltymykset, eli mitä he oikeasti haluavat sivuilla 

nähdä. Samalla verkkokaupan valikoima kannattaa esittää mahdollisimman kiinnostavalla 

tavalla, sekä miettiä mitä ja miten asiakkaat haluavat ostaa. Mobiiliystävällisyys on myös 

todella tärkeä ominaisuus verkkosivuja suunnitellessa, sillä suurin osa kuluttajista on 

nykypäivänä mobiilin kautta yhteydessä niin yrityksiin kuin medioihinkin. (Häivälä, 

Paloheimo & Mainostajien liitto 2012a, 175-176; Iab 2016.)  

 

Verkkosivujen perussisältö tulisi olla selkeä, ja sen tulisi sisältää muun muassa, lyhyen 

kuvauksen yrityksestä ja sen historiasta sekä luottamuksen lisäämiseksi myös 

asiakasreferenssejä. Yrityksen tarjoamat ratkaisut ja palvelut sekä yhteystiedot tulisi myös 

olla helposti löydettävissä. Verkkosivuilla pyritään saamaan kuluttajat tekemään 

verkkokauppaostoksia tai jättämään yhteystietonsa, joita yritys voi myöhemmin hyödyntää 

markkinoinnissaan kuten uutiskirjeissä. 

 

Jos yritys tarjoaa tuotteitaan ja palveluitaan myös Suomen ulkopuolella, ja ulkomaan 

markkinat ovat olennainen osa yrityksen toimintaa, tulee seikka ottaa huomioon sisältöä 

tehdessä. Eli suomen kielen lisäksi, yrityksen nettisivut tulisi olla käännettynä myös niillä 

kielillä, jotka ovat relevantteja yrityksen toiminnalle. Viestinnässä kannattaa hyödyntää 

animaatioita, jos ne helpottavat sisällön näyttämistä. Myös videoiden käytöllä voidaan 

helpottaa viestin eteenpäin viemistä. Jos yritys päättää hyödyntää näitä tekniikoita 

verkkosivuillaan, kannattaa ne olla ammattilaisten tekemiä ja viestinnällisesti selkeitä. 

Videoiden käyttö markkinoinnissa on myös hyvin markkinakohtaista. Se mikä toimii 
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esimerkiksi Euroopassa, ei välttämättä toimi Aasiassa tai Amerikassa. (Häivälä 2012b, 

177-178). 

 

Verkkosivut toimivat myös tehokkaana työkaluna liidien keräämiseen. Ne keräävät 

kuukausittain suuria määriä kävijöitä, sekä vanhoja että uusia. Jos yrityksen ainoa liidien 

keräämiseen käytetty tapa on tarjouspyyntö-ja yhteydenottolomake, kymmeniä liidejä 

heitetään hukkaan kuukausittain. Sähköpostimarkkinointi on ylivoimaisesti eniten myyntiä 

tuottava toiminto, sen kustannuksiin nähden. Tämän vuoksi sähköpostilistan 

kasvattaminen verkkosivujen kautta on hyvin tärkeää. Markkinoilla on monia työkaluja, 

joilla voidaan kerätä ja kasvattaa tehokkaasti kyseistä listaa. Verkkosivuilla olevat 

tarjoukset täytyvät olla houkuttelevia ja käyttäjille lisäarvoa tuottavia, jotta niitä 

hyödynnetään. Tätä kautta saadaan kerättyä arvokkaita yhteystietoja. (Harvamarketing 

2018.) 

 

29.11.2018 Keräsen kanssa käydyssä palaverissa, keskustelimme verkkosivujen 

kehittämisestä juuri näiden asioiden pohjalta. Vaikka yrityksen verkkosivut ovatkin melko 

yksinkertaiset ja helpot visuaalisuuden ja navigoimisen suhteen, on sisältö silti melko 

hajanainen. Hyödynsimme näitä asioita uusien verkkosivujen suunnittelussa. 

 

2.4 Google AdWords 

 
Google AdWords eli hakusanamarkkinointi, on tehokas markkinoinnin muoto. Yritykset 

luovat erilaisia mainoksia erilaisilla avainsanoilla, joilla kuluttajat todennäköisesti etsivät 

yrityksen tuotteita tai palveluita. Yritys maksaa ainoastaan mainoksien klikkauksista. 

Kuluja ei kerry lainkaan, jos mainoksesi vain näkyy eikä sitä klikata. Kun mainosta 

painetaan, se ohjaa klikkaajan suoraan yrityksen verkkosivuille. Niin kuin Facebookissa, 

myös google AdWordsissa täytyy hyödyntää jatkuvaa, eri mainosversioiden testaamista. 

Vain tällöin saadaan selville yritykselle tehokkaimmat ja toimivimmat mainokset. (Suomen 

Digimarkkinointi 2012d; Avenis 2018a.) 

 

Google AdWords mainonnalla yritys saa houkuteltua uusia kävijöitä verkkosivuille, ja tätä 

kautta lisäämään verkkokauppamyyntiä. Mainontaa voidaan spesifikoida hyvinkin tarkasti 

eri maiden, alueiden tai kaupunkien kuluttajille. (Google 2018a.) 

 

Tämän kehittyneen järjestelmän avulla, yritykset pystyvät muun muassa kasvattamaan 

liiketoimintaa kustannustehokkaasti, sillä se on markkinointialustana hyvin edullinen. 

Google AdWordsilla voidaan lisätä tunnettavuutta tietyille kohderyhmille sekä 
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moninkertaistamaan kävijämäärän, jolloin verkkosivujen näkyvyys googlessa kasvaa. 

(Avenis 2018b.) 

 

Google Adwords jakaa yrityksille laatupisteitä, sen perusteella kuinka laadukkaat ja 

yritykselle relevantit avainsanat ovat. Hyvillä laatupisteillä yritys maksaa vähemmän 

klikkauksista sekä menestyy paremmin mainonnassaan. Kaikki avainsanat joiden 

laatupisteet ovat neljä tai alle, on kannattavaa lähteä parantamaan. Hyvillä laatupisteillä 

kuluttaja klikkaa todennäköisemmin mainosta, ja samalla yritys parantaa 

klikkausprosenttiaan. 

 

Kun mainosryhmiä muodostetaan, kannattaa valita tarkasti avainsanat ja niitä ei kannata 

olla liikaa yhtä ryhmää kohti. Näin avainsanat ja mainokset saadaan helpommin 

vastaamaan toisiaan. Laatupisteisiin vaikuttaa päällä olevan kampanjan CTR eli 

klikkausprosentti. Tämän vuoksi on tärkeää seurata, että jokaisesta mainosryhmästä 

saadaan korkeat klikkausprosentit, sillä jos yksi ryhmä on menestynyt huonosti, se laskee 

koko kampanjan klikkausprosenttia alaspäin heikentäen laatupisteitä ja tätä kautta 

näkyvyyttä google hauissa. (Suomen Digimarkkinointi 2015e). 

 

2.5 Facebook 

 
Syy Facebook markkinoinnin kovaan kasvuun yritysten keskuudessa on yksinkertaisesti 

sen suuri käyttäjämäärä. Pelkästään Suomessa käyttäjiä on noin kolme miljoonaa. Se on 

niin sanotusti TV-mainonnan ja Google-mainonnan yhdistelmä. Facebook tarjoaa 

mahdollisuuden kohdentaa mainoksia todella tarkasti, yritykselle relevanteille ihmisille. 

Facebook on markkinointialustana ainoa, joka tarjoaa yhtä tarkkaa kohdentamista, ja siksi 

se kilpaileekin markkinoilla tällä ominaisuudella. Facebook tarjoaa myös tarkkaa dataa 

mainoksien toimivuudesta.  

 

Mainoksien tehokkuutta mitataan ja raportoidaan jatkuvasti. Jotta Facebook markkinointi 

olisi hyödyllinen yritykselle, täytyy se suunnitella ja toteuttaa kunnolla. Kun mainontaa 

tehdään kyseisellä alustalla, yrityksen on tärkeää kartoittaa oman kohderyhmän 

ostokäyttäytymistä, eli millaisen prosessin kautta kuluttajat päätyvät ostamaan sekä 

asettaa tämän myötä mainonnan tavoitteet. Myös budjetti sekä yrityksen tunnettavuus 

vaikuttavat suuresti Facebookin kautta saavutettaviin tuloksiin. Mainonnan tehokkuuteen 

ei välttämättä vaikuta pelkästään kuinka tarkasti kohderyhmä tavoitetaan, vaan millainen 

viestintä ja tarjous toimivat kyseisen kohderyhmän kohdalla. (Suomen Digimarkkinointi 

2012f.) 
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Facebook-markkinointi voi helposti myös epäonnistua, jos sitä ei suunnitella kunnolla ja 

tulosten mitattavuus on huono. Suurin osa yrityksistä ei mieti valmiiksi mitä sosiaalisella 

medialla halutaan tavoittaa ja sen vuoksi tavoitteet joita sieltä haetaan eivät ole selkeät. 

On muistettava, jos Facebook-markkinoinnin kautta halutaan tehdä suuria myyntituloksia, 

on yrityksen panostettava siihen aikaa, rahaa sekä osaamista. Ilman tarvittavia 

resursseja, ei voida olettaa tuloksien olevan merkittäviä.  

 

Facebook mainoksilla voidaan lisätä verkkokauppamyyntiä sekä kerätä liidejä kuten 

sähköpostiosoitteita. Liideille voidaan tehdä erillinen kohderyhmä, jolle kohdennetaan 

tiettyjä mainoksia, kuten yksittäisiä julkaisuja ja tarjouksia. (Myynti & Markkinointi 

verkkolehti 2016.) 
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3 Digimarkkinoinnin kehitysmahdollisuudet 
 
 
’’Markkinoinnin pääasiallinen tavoite on mahdollistaa yrityksen kasvu. Sen haasteena 

pienissä ja keskisuurissa yrityksissä on parhaiden keinojen löytäminen, että markkinoinnin 

panostukset ovat oikeassa suhteessa saatuihin hyötyihin.’’ (Markkinointisuunnitelma.) 

 

Kohdeyrityksen markkinointi koostuu tällä hetkellä Facebookista ja googlesta. Sosiaalinen 

media otettiin yrityksessä käyttöön vasta vuoden 2017 huhtikuusta lähtien, ja budjettia 

mainoksiin käytettiin ja käytetään edelleen keskimäärin 400 euroa viikoittaisella tasolla. 

Facebook vie suurimman osan budjetista, koska siellä haluttu kohderyhmä saadaan 

tavoitettua paremmin kuin googlessa. Facebookissa yritys voi mainostaa hyvinkin 

yksityiskohtaisesti kohdennetulle kohderyhmälle seuraavien ominaisuuksien mukaan: 

 

- Ikä 

-  Sukupuoli  

- Asunpaikka  

- Koulutus 

- Työpaikka 

- Kiinnostuksen kohteet 

- Millä laitteella käytetään esimerkiksi Facebookia ja millä sähköpostia.  

            (Myy verkossa 2011.) 

 

Yrityksen potentiaalisin kohderyhmä on iältään 30-65+, ja heidän kiinnostuksen kohteisiin 

kuuluu erityisesti ympäristöön liittyvät asiat. Facebookissa on hyödynnetty Google 

Analytics –työkalun kautta saatua dataa kohderyhmän määrittämiseen. Facebookin A/B 

testauksen kautta yritys on testannut parhaimman kohderyhmän toimivuutta, ja lisännyt 

tämän jälkeen budjettia kyseisiin mainosryhmiin. Mainos, joka saa eniten reaktioita 

todetaan toimivaksi (Kuulu 2014c.) 

 

Kohdeyrityksen markkinointi sosiaalisessa mediassa perustuu verkkokauppa 

konversioiden lisäämiseen, kasvattamalla verkkosivuston liikennettä. Yritys on määrittänyt 

Facebookissa markkinoinnin konversioksi eli tavoitteeksi julkaisun linkin klikkaamisen, 

sillä tämän myötä klikkaaja ohjautuu yrityksen verkkosivustolle. Tavoitteena on ollut 

kohdentaa mainontaa hyvin tarkasti määritetylle ryhmälle, jotka mitä todennäköisemmin 

kiinnostuvat brändistä ja täten kuuluvat yrityksen potentiaalisiin asiakkaisiin. 
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3.1 Google markkinointi 
 
 
Google kehittää ja tuo markkinoille jatkuvasti uusia työkaluja. Tekoälyn sekä mobiilikäytön 

lisääntymisen myötä Adwords tulee kokemaan monia muutoksia tulevaisuudessa, jotta 

sitä voitaisiin hyödyntää entistä tehokkaammin. Vaikka kohdeyritys käyttää AdWords 

mainontaa markkinoinnissaan, on sen kuitenkin pystyttävä jatkuvasti kehittämään 

toimintaansa siellä, muun muassa pysymällä ajan tasalla mahdollisista lisätoiminnoista 

kyseisessä kanavassa.   

 

Erilaiset kampanjatyypit jotka ovat olleet Euroopassa sallittuja, tekevät tuloaan myös 

Suomeen. Google Shopping kampanjat ovat hyvä esimerkki tästä. Näiden kampanjoiden 

kautta kuluttajat saavat tietoonsa informaatiot tuotteista jo ennen ostopäätöstä, ja ne 

sopivat erityisesti verkkokauppiaiden AdWords - mainontaan. Google on myös juuri 

julkaissut uuden työkalun, Google Optimize, niin sanotusti vapaaseen käyttöön. Tämä 

työkalu antaa mahdollisuuden tehdä A/B testausta mainoksista ja laskeutumissivustoista, 

sekä kohdentaa mainontaa maakohtaisesti ja laitekohtaisesti.  

 

Google julkaisi viime vuoden puolella beta vaiheessa olevan Google Attribution –työkalun, 

jonka kautta yritykset voivat saada syvemmän ymmärryksen siitä, millaisten rajapintojen 

kautta eri laitteita käyttävät kuluttajat päätyvät oston viimeiseen vaiheeseen asti. 

Työkalulla on potentiaalia tuottaa todella arvokasta dataa asiakkaiden 

ostokäyttäytymisestä, kun se integroidaan Google AdWordsiin sekä Google Analyticsiin. 

Ominaisuus otetaan mitä todennäköisemmin käyttöön Suomessa muutaman vuoden 

sisällä.  

Asiakkaiden ostopolun ymmärtäminen on yksi yritysten tärkeimmistä tehtävistä, sillä vain 

siten yrityksellä on mahdollisuus ymmärtää markkinointitoimenpiteiden toimivuutta ja 

kohdentaa resursseja oikeisiin toimintoihin. Tulevaisuudessa erilaiset työkalut tulevat 

auttamaan yrityksiä kohdistamaan mainoksiaan entistä tehokkaammin erilaisille yleisöille, 

esimerkiksi elämänvaiheiden mukaan. (Suomen Digimarkkinointi 2012g.) 

 

Myös erilaisilla ominaisuuksilla, kuten mainoslaajennuksilla saadaan tuotua Google 

AdWords – mainoksiin lisää informaatiota. Tämän ominaisuuden käyttö parantaa yritysten 

tuloksia Google hauissa sekä kasvattaa mainosten klikkausprosenttia, mikä on hyvin 

tärkeää AdWords – mainonnassa. Korkeat klikkausprosentit vaikuttavat laatupisteisiin ja 

summaan jonka maksat mainoksistasi. Mitä paremmat pisteet Google antaa yrityksellesi, 

sitä halvemmaksi mainontasi muuttuu ja esiinnyt myös paremmin hakutuloksissa. (Kanava 

2018; Suomen Digimarkkinointi 2012h.) 
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Kohdeyrityksen tämänhetkisiä suurimpia haasteita on ymmärtää ketkä potentiaaliset 

asiakkaat ovat ja minkälaisen prosessin he käyvät läpi ennen varsinaista ostoa. 

Hyödyntämällä mainoksista saatavaa dataa, yrityksellä on mahdollisuus saada syvempi 

ymmärrys kohderyhmästään, ja tätä kautta parantamaan digimarkkinoinnin tuloksia. On 

tärkeää, että yritys hyödyntää Google AdWordsin tarjoamia mahdollisuuksia myös 

tulevaisuudessa. Kuva 1. havainnollistaa Google AdWords näkymän, eli missä muodossa 

yritykset näkevät markkinoinnin dataa. 

 

 
Kuva 1. Uusi Google AdWords käyttöliittymä (Verkkoasema 2017) 

 
 
3.1.1 SEM eli hakukonemarkkinointi 
 
 
SEM (Search Engine Marketing) eli hakukonemarkkinointi, tarkoittaa mainontaa josta 

maksetaan ja jota näytetään siitä kiinnostuneille kuluttajille hakukoneiden hakutuloksissa. 

SEM antaa mahdollisuuden saada parannetun hakukonenäkyvyyden kautta, lisää 

liikennettä verkkosivuille. Kuva 2. Havainnollistaa miten hakukonemarkkinointi näkyy 

googlehaussa. Maksettu mainonta nousee kohdeyrityksen hakutuloksissa ensimmäiseksi. 

Näin yritykset voivat kontrolloida, mitä sisältöä ihmiset näkevät ensimmäiseksi etsiessään 

yritystä googlesta. 

 

SEM:in kautta yritys voi kohdentaa mainontaa kohderyhmälleen, avainsanojen, sijainnin, 

päivämäärän tai laitteen mukaan. Jotta avainsanat tuottaisivat haluttua tulosta, on niiden 

huolellinen tutkiminen hyvin tärkeää. Oikeat ja yritykselle relevantit avainsanat auttavat 



  

19  

yritystä menestymään hakukoneoptimoinnissa. Avainsanat antavat myös mahdollisuuden 

tietää, millaisia tuotteita asiakkaat etsivät ja millaisiin ongelmiin he etsivät ratkaisua.  

 

Hakukonemarkkinoinnin kautta yritys pystyy seuraamaan mainonnan tuloksia 

reaaliajassa, joka taas antaa mahdollisuuden kehittää avainsanoja, budjettia ja mainosten 

sisältöjä nopeallakin aikataululla. SEM:in kautta yritys voi parantaa ja lisätä brändin 

tunnettavuutta, sekä ohjata suurempaa liikennettä verkkosivuille. Mainosnäytöt ovat 

hakukonemarkkinoinnissa ilmaisia ja yritys maksaa ainoastaan mainosten klikkauksista.  

 

SEM ja SEO (Search Engine Optimization) eli hakukoneoptimointi ovat niin sanotusti 

sidoksissa toisiinsa. SEO on myös hyvin tärkeä, sillä mitä paremmat luonnolliset 

hakutulokset yrityksellä on, sitä vähemmän klikkauksista maksetaan. 

Hakukoneoptimoinnissa tulosten näkyminen voi kestää kuukausia, kun taas 

hakukonemarkkinoinnissa tulokset voidaan saada, jopa muutaman tunnin sisällä. Erona 

tietenkin se, että SEM: issä klikkaukset ovat maksullisia. Kun halutaan kehittää SEO –

strategiaa, on tärkeää hyödyntää ja ymmärtää SEM:in kautta saatua dataa, erityisesti 

avainsanoja ja analysoida näitä. (Ium 2017; Sampsavainio 2014a.) 

 
 
 
 
3.1.2 SEO eli hakukoneoptimointi 
 
 
SEO (Search Engine Optimization) eli hakukoneoptimointi, tarkoittaa palveluiden 

sisällöntuottamista siten, että ne nousevat mahdollisimman korkealle esiin hakutuloksissa. 

Mitä paremmin yritys näkyy googlen hakutuloksissa, sitä todennäköisemmin 

potentiaalinen asiakas päätyy yrityksen palveluiden pariin.  

Sisällöntuottamisessa on muistettava yrityksen tarjoamat palvelut sekä millaisia ongelmia 

tuote tai palvelu ratkaisee. Hakukoneoptimoinnissa on tärkeää laittaa itsensä asiakkaiden 

saappaisiin, ja miettiä, mitä potentiaaliset asiakkaat kirjoittaisivat hakukoneeseen 

etsiessään yrityksen tarjoamia palveluita, sekä millaisiin asioihin he tarvitsevat eniten 

apua. Näistä asioista muodostetaan avainsanoja, jonka ympärille hakukoneoptimoinnin 

sisältö rakennetaan.  

 

Kuva 3. Havainnollistaa SEO:n toimivuutta. Kun yritys on hakukoneoptimoinut 

toiminnalleen tärkeimmät avainsanat ja integroinut ne verkkosivujensa sisältöön, se 

varmistaa, että asiakkaan kirjoittaessaan googlen hakukokeeseen kyseisen sanan, yritys 

nousee ensimmäiseksi esille. Kohdeyritys on määritellyt yhdeksi avainsanaksi 

’viemärinhajut’, siksi se nouseekin hakutuloksissa ensimmäiseksi vaihtoehdoksi. 
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Avainsanat täytyy kuitenkin kuvastaa yrityksen toimintaa, sillä vääristä avainsanoista 

Google saattaa rangaista yritystä tiputtamalla sen hakukonetuloksissa viimeiseksi. Myös 

kilpailu vaikuttaa suuresti siihen, miten yritys menestyy hakutuloksissa.  

 

 
Kuva 3. Viemärin hajut (Google hakukone 2018) 

 

Hakukoneoptimoinnin sisällössä otsikoita voi olla useampi. Yritykselle relevantteja 

avainsanoja tulee käyttää harkitusti, ja ne olisikin hyvä miettiä jo etukäteen valmiiksi. 

SEO:ssa saa ja kannattaa julkaista paljon, mutta eri sisällöillä olevia asioita esimerkiksi 

videon, dokumentin, kuvan tai linkin muodossa. Tämän myötä sivustosi löytyy google 

hakutuloksissa yhä useammin. Googlelle sellaiset sivustot, jotka esiintyvät laajasti ja 

aktiivisesti erilaisilla sisällöillä, ovat uskottavampia. Kohdeyrityksen pitäisi ehdottomasti 

tehdä hakukoneoptimointia videoistaan, joita se julkaisee YouTubessa ja myöhemmin 

myös jakaa sosiaalisissa kanavissaan. Tätä kautta se lisää mahdollisuuksiaan menestyä 

googlehauissa paremmin. 

 

Hakukoneoptimointia kannattaa ehdottomasti tehdä, sillä se on ilmaista markkinointia. 

Pienillä yksinkertaisilla asioilla, kuten tekstisisällön muokkaamisella voidaan lisätä 

yrityksen ja sen brändin tunnettavuutta kuluttajien keskuudessa (Redland.) 

 

SEO:n tarkoituksena on saada lisää liikennettä yrityksen verkkosivuille. Tutkimuksen 

mukaan suurin osa ihmisistä, jotka haluavat tehdä jonkinlaisen haun, menevät 

osoitteeseen www.google.fi, ja tekevät haun tätä kautta. Tämän vuoksi yrityksen 

kannattaa tehdä hakukoneoptimointia, sillä se on yksi tehokkaimmista tavoista tavoittaa 

potentiaalisia asiakkaita ja ohjata heidät halutulle verkkosivulle. Koska ihmiset haluavat 

nykypäivänä informaatiota tuotteista ja palveluista ennen varsinaista toimintoa, on 
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tärkeää, että yritys on googlessa heti kertomassa omasta ongelmanratkaisusta. (Suomen 

Digimarkkinointi 2012.) 

 

Vaikka kohdeyritys käyttää digimarkkinoinnissaan SEO:ta ja SEM:iä, heidän olisi tärkeää 

päivittää jatkuvasti sisältöjä, erityisesti SEO:ta. Päivittämällä ajankohtaista sisältöä, ja 

tekemällä sitä laajemmin, olisi yrityksellä mahdollisuus menestyä google 

markkinoinnissaan menestyksekkäämmin. Koska yrityksen resurssit ovat rajalliset, ei 

hakukoneoptimointia ole päivitetty vuoteen.  

 

3.2 Facebook käytön kehittäminen 

 

Jotta Facebook markkinointi toisi tulosta yritykselle, sen täytyy olla huolellisesti suunniteltu 

ja organisoitu. Usein yritykset jättävät hyödyntämättä Facebookin tarjoamia 

mahdollisuuksia, osaamisen puutteen tai yleisesti kiireiden vuoksi. Vaikka kohdeyritys 

käyttää Facebookia markkinoinnissaan, on markkinoinnin vastaavalla liian suuri 

työkuormitus muista työtehtävistä, jonka vuoksi resurssit eivät riitä hyödyntämään 

sosiaalisen median täyttä potentiaalia.  

 

Yritysten ensimmäisenä tavoitteena tulisi olla liikenteen lisääminen omille nettisivuille. 

Tämä onnistuu kohdentamalla mainontaa oikeille ryhmille, erityisesti yrityksen sivuilla 

vieraileville ihmisille sekä yrityksen Facebook – sivusta tykänneille ihmisille. Nämä ryhmät 

ovat jo osoittaneet kiinnostusta yritystä kohtaan, siksi mainontaa kannattaa kohdentaa 

heille. Ihmisten sitouttaminen mainosjulkaisuihin on yksi digimarkkinoinnin tärkeimmistä 

tehtävistä. 

 

Oikea kohdentaminen on myöskin Facebook markkinoinnissa olennaista. Budjettia 

kannattaa säätää siihen malliin, että mainontaa ei ole liian paljon tai liian vähän ihmisten 

uutisvirrassa. Facebookissa mainontaa voi kohdentaa hyvinkin yksityiskohtaisesti, 

esimerkiksi kiinnostuksen kohteiden mukaan tai pelkästään iän, sukupuolen ja 

paikkakunnan mukaan. Hyvän kohdentamisen lisäksi yrityksen on tärkeää tehdä 

sisällöntuotantoa, joka puhuttelee kohderyhmää. 

 

Toisena tavoitteena tulisi olla yrityksen Facebook-sivun seuraajien kasvattaminen. Kun 

henkilö tykkää sivustasi Facebookissa, se osoittaa sen, että kyseinen henkilö on 

selvästikin kiinnostunut yrityksestäsi ja hän haluaa saada jatkossakin viestejä sinulta. 

Potentiaalisin kohderyhmä, jolle kannattaa kohdentaa mainontaa ovat sivustollasi 

vierailleet ihmiset. Kohdentamista voi tehdä myös yrityksesi asiakasrekisteristä saatujen 

tietojen, kuten sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron avulla. On kannattavaa, että yritys 
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pyrkii hankkimaan seuraajikseen ihmisiä, jotka ovat jollain tavalla relevantteja yrityksen 

toiminnalle. Satunnaiset ihmiset eivät tuo suurta hyötyä yrityksellesi, sillä he laskevat 

yrityksesi näkyvyyttä koska eivät sitoudu julkaisuihisi. 

 

Viimeisimpinä tavoitteina tulisi olla suoramarkkinointi sekä myynti. Jotta yrityksesi 

julkaisuihin sitoutunut henkilö saataisiin asiakkaaksi, on tärkeää pyrkiä ohjaamaan häntä 

ostoputkessa eteenpäin, sitouttamalla hänet entistä syvemmin yrityksesi toimintaan. 

Tämän vuoksi yrityksen on tärkeää lisätä liikennettä, eli ohjata ihmisiä omalle 

verkkosivustolle, jossa pystytään keräämään esimerkiksi sähköpostiosoitteita. Tämän 

jälkeen henkilö on siirtynyt entistä lähemmäksi yritykseesi. 

Suurin virhe mitä yritys voi tehdä on siirtyä markkinoinnissaan suoraan myyntiin, 

suorittamatta edellä mainittuja vaiheita lainkaan. Tuloksiin ollaan tällöin hyvin pettyneitä, 

koska ihmiset eivät ole sitoutuneet yritykseen millään tavalla.  

Tuloksellisen Facebook-markkinoinnin tärkein sääntö on määrittää toimiva kokonaisuus, 

jota aletaan rakentaa hyvin tehokkaasti. Suunnitelmallinen markkinointi, jossa kaikki 

vaiheet ovat toteutettuna, tuottaa yritykselle tulosta. (Suomen Digimarkkinointi 2012i.) 

 

Kohdeyritys on hyvin tulosorientoitunut, eli jokaisesta sektorista pyritään saamaan tulosta 

nopeallakin aikataululla, jotta yrityksen kassavirta pysyisi positiivisena ja työntekijöiden 

kustannukset voitaisiin kattaa. Tätä vaaditaan myös digimarkkinointi – sektorista, joka 

johtaa siihen, että edellä mainittuja vaiheita ei suoriteta loppuun tai ei suoriteta lainkaan. 

Tästä syystä, digimarkkinointi ei tuota yritykselle haluttua tulosta. Toimiva markkinointi 

edellyttää hyvän ja huolellisen markkinointisuunnitelman laatimista ja toteuttamista. 

Vaikka yrityksen resurssit ovat rajalliset, kannattaa kuitenkin panostaa sellaisiin asioihin 

jotka tuovat yritykselle hyötyä pidemmällä tähtäimellä.  

 

3.2.1 Markkinointistrategian luominen  
 
Markkinointi Facebookissa tuottaa tulosta ainoastaan silloin, kun sille tehdään hyvin 

toteutettu markkinointistrategia, jota noudatetaan tarkasti. Kohdeyritys on määrittänyt 

tavoitteikseen verkkokauppamyynnin kasvattamisen sekä tunnettavuuden lisäämisen, 

mutta yritys ei ole tehnyt selkeää markkinointistrategiaa, joka pohjautuisi näille tavoitteille.  

 

Toimivassa markkinointistrategiassa tulisi miettiä seuraavia asioita: 

 

- Millaiset ihmiset ovat potentiaalisia yrityksen liiketoiminnan kannalta, eli kelle 

mainontaa kannattaa kohdentaa 
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- Millaisesta sisällöntuotannosta kyseinen kohderyhmä on todennäköisemmin 

kiinnostunut 

- Millainen heidän käyttäytyminen on sosiaalisessa mediassa, eli kuinka olennainen 

sosiaalinen media on heidän päivittäisessä elämässä 

- Miten yritys haluaa näiden ihmisten reagoivan markkinointiinsa, eli millaiset 

tavoitteet mainonnalle asetetaan  

 

Jotta digimarkkinointi olisi kannattavaa, yrityksen pitäisi pyrkiä kohdentamaan sitä oikein. 

Jotta sisällöntuotantoa voitaisiin tehdä onnistuneesti, täytyy yrityksen määritellä melko 

tarkasti, kenelle sisältöä halutaan näyttää. Ainoastaan tällöin, voidaan toteuttaa 

puhuttelevaa markkinointia. Facebookissa mainostetaan uusille asiakkaille ja olemassa 

oleville asiakkaille erikseen erilaista sisältöä. Kun halutaan tehdä uusasiakashankintaa, 

yrityksen täytyy tehdä oma brändinsä tunnetuksi sellaisille ihmisille, jotka todennäköisesti 

kuuluvat heidän potentiaalisiin asiakkaisiin. Uusasiakashankinnan lisäksi yrityksen todella 

tärkeää pitää huolta jo olemassa olevista asiakkaistaan, jotka ovat jo yrityksen Facebook 

sivusta tykänneitä ihmisiä. 

 

Kohdeyritys kohdentaa markkinoinnissaan eri sisältöä eri tilanteessa oleville ihmisille. 

Kohderyhmää hyödynnetään myös silloin, kun halutaan informoida yrityksen 

ajankohtaisista asioista, kuten uusimmista aluevaltauksista tai lehtitiedotteista. 

Facebookin yksi toimivimmista ominaisuuksista on uudelleenmarkkinointi, jonka avulla 

yrityksillä on mahdollisuus lisätä brändin tunnettavuutta hyvinkin tehokkaasti, ohjaamalla 

suurempia ihmismääriä omille verkkosivuilleen. Uudelleenmarkkinointi – kampanjassa 

yritysten mainoksia näytetään ihmisille, joille yritys on jo entuudestaan tuttu. Eli kun 

Facebook käyttäjä on käynyt yhden kerran yrityksen sivuilla, Facebook niin sanotusti 

siirtää kyseisen henkilön automaattisesti tähän uudelleenmarkkinointi – kohderyhmään. 

 

Kohdeyritys on määrittänyt Facebook kampanjoidensa tavoitteiksi verkkokauppamyynnin 

kasvattamisen, joka tapahtuu yrityksen omilla verkkosivuilla. Eli Facebookin tärkeimpänä 

tehtävänä on siis ohjata ihmisiä verkkosivuille.  

 

Markkinoinnissa on kyse kiinnostuksen herättämisestä, erilaisten sisältöjen kautta. 

Erityisesti Facebookissa on tärkeää pyrkiä erottumaan kilpailijoiden mainoksista ja saada 

ihmiset pysähtymään sinun julkaisusi kohdalle. Onnistunut markkinointi pystyy 

sitouttamaan ihmisiä, eikä vain vilahda Facebookin uutisvirrassa ohi alle sekunnissa. 

Vaikka kohdeyritys kohdentaa eri sisältöjä eri tilanteessa oleville ihmisille, täytyy sen 

pyrkiä sitouttamaan niin vanhat asiakkaat kuin uudetkin asiakkaat toimintaansa. Kun 
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yrityksessä resurssien puute on ongelma, ei kampanjoiden sisältöjä päivitetä tarpeeksi 

ketterästi, joka johtaa markkinoinnin tehottomuuteen.  

 

Kokonaisuudessaan markkinointi sosiaalisessa mediassa tulisi olla linjassa yrityksen 

muun markkinoinnin kanssa. Tästä syystä selkeä markkinointistrategia auttaisi yritystä 

toimimaan mahdollisimman tehokkaasti ja siten, että markkinoinnin yleisilme on linjassa 

yrityksen muun toiminnan kanssa. (Suomen Digimarkkinointi 2012j.) 

 

3.2.2 A/B testaus 
 
 
A/B testaus tarkoittaa päällä olevien kampanjoiden vertailua, jonka tarkoituksena on etsiä 

yritykselle kannattavampi vaihtoehto. 

 

Testaus toimii siten, että kaksi erillistä mainontaa laitetaan päälle ja nämä nimetään A ja B 

mainoksiksi. Mainokset laitetaan samanaikaisesti päälle, ja ne tulevat näkyviin, kun 

asiakkaat hakevat yrityksen tuotteita. Testauksen perusteella voidaan erottaa tehokas 

mainonta tehottomasta, jolloin hävinnyt mainos voidaan ottaa pois päältä. Tämän jälkeen 

poistetun mainoksen tilalle tehdään uusi mainos, jota aletaan vertailla voitettuun 

mainokseen.  

 

Kohdeyritys tekee A/B testausta Facebookissa, mutta ei Google markkinoinnissaan. Eri 

kampanjoita pyritään testaamaan erilaisilla kuvilla ja tekstisisällöillä. Tällä tavalla, yritys 

saa osviittaa siitä millaiset mainostekstit ja kuvat puhuttelevat sen kohderyhmiä 

toimivammin. A/B testauksista saatujen tuloksien perusteella, erilaiset ympäristöön ja sen 

suojelemiseen liittyvät aiheet puhuttelevat kohderyhmää tehokkaasti. Kyseisten 

mainoksien aiheina ovat toimineet muun muassa Itämeri sekä vesistöjen kuormitukseen 

liittyvät asiat.  

 

A/B testauksen kehittäminen vaatii yritykseltä selkeitä tavoitteita, joita testauksella 

lähdetään saavuttamaan. Kohdeyrityksen sosiaalisen median tavoitteena on tällä hetkellä 

konversioiden eli verkkokauppamyynnin kasvattaminen, ja tämä tavoite onkin asetettu 

kaikkiin Facebookin päällä oleviin kampanjoihin. On yksinkertaisempaa asettaa yksi 

mittari, jolla kampanjoita mitataan, sillä näin A/B testauksen tulokset ovat helpommin 

todettavissa ja analysoitavissa. Konversioiden mittaustapoja on monenlaisia. Jos suorien 

kauppojen mittaaminen on hankalaa tai jopa mahdotonta, voidaan vaihtoehtoisesti mitata 

esimerkiksi mainoksia, jotka tuovat eniten liikennettä verkkosivuille. Kohdeyrityksessä 

kuitenkin mitataan pelkästään suoria kauppoja.   
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A/B testausta täytyy tehdä jatkuvasti. Yleinen harhaluulo on, että yhden onnistuneen 

testikierroksen jälkeen voidaan olla tyytyväisiä tuloksiin ja lopettaa testaaminen. A/B 

testauksen takana on idea, jossa testauksessa voittaneelle vaihtoehdolle luodaan toinen 

kilpailija, jonka tavoitteena on voittaa edellinen. Hävinnyt vaihtoehto otetaan niin sanotusti 

pois päältä ja tilalle luodaan jälleen kerran uusi, joka lähtee haastamaan edellisen 

kierroksen voittajaa. Kohdeyrityksessä tätä ominaisuutta hyödynnetään jo melko 

tehokkaasti, sillä jokaisella päällä olevilla kampanjoilla on jonkinlainen A/B testaus päällä, 

jolla kerätään jatkuvasti dataa niistä ominaisuuksista, jotka ovat toimivampia yrityksen 

toiminnalle. 

 

A/B testauksen lopettaminen tarkoittaa markkinoinnin kehittämisen lopettamista.  

Digimarkkinointi on jatkuvaa testaamista ja tulosten analysoimista. Yritysten on löydettävä 

sellaiset kanavat, jotka tuovat omalle liiketoiminnalle parhaimmat tulokset. 

Digimarkkinoinnissa ei ole kannattavaa väitellä millainen markkinointitapa toimii parhaiten, 

sillä se on testaamalla helposti ratkaistavissa. Toimivampi vaihtoehto voittaa aina, ja sen 

kehittämistä jatketaan edelleen testaamalla uudelleen. (Suomen Digimarkkinointi 2012k.) 

 

 

Alla oleva kuva havainnollistaa A/B testauksen tarkoitusta. 

 

 
Kuva 4. Mitä on A/B testaus (Digimarkkinointi 2015j)  
 
 
3.2.3 Datan analysoiminen 
 
 
Teknologian kehittymisen myötä, enää ei tarvitse arvuutella mainosten toimivuutta, sillä 

nykypäivänä kaikki asiat verkossa ovat mitattavissa. Web analytiikan kautta yritykset 

saavat tarkkaa informaatiota markkinoinnin kannattavuudesta sekä toimivuudesta. Sen 

avulla voidaan myös seurata ja analysoida asiakkaiden käyttäytymistä verkossa. Enää ei 

riitä, että markkinointia tehdään ilman minkäänlaista dataa. Web – analytiikka antaa 
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yrityksille kallisarvoista tietoa markkinoinnin toimivuudesta. (Suomen Digimarkkinointi 

2012l.) 

 

Kohdeyritys hyödyntää markkinoinnistaan saatavaa dataa kaikissa 

markkinointitoimenpiteissään. Google Analytics on työkalu, josta yritykset saavat 

yksityiskohtaista dataa verkkosivuistaan, Google sekä sosiaalisen median 

markkinoinnistaan. Työkalu antaa mahdollisuuden seurata kaikkea sitä mitä yrityksen 

verkkosivuilla tapahtuu, kuten millaisia ovat ne ihmiset jotka sivuilla vierailevat:  

 

- Mistä he ovat kiinnostuneita 

- Mikä naisten prosenttiosuus on miehiin verrattuna 

- Mikä on heidän ikäjakauma 

- Missä he työskentelevä  

- Missä paikkakunnalla he asuvat 

 

Suurin osa kohdeyrityksestä kiinnostuneista ihmisistä ovat ikäluokaltaan 30-65+. 

Kohderyhmä sisältää tasapuolisesti sekä miehiä että naisia. Kohderyhmän kiinnostuksen 

kohteisiin kuuluvat ympäristöystävällisyyteen liittyvät aiheet, kuten vesistöjen, järvien sekä 

Itämeren suojeluun liittyvät asiat. Yrityksen suosituin laskeutumissivu on omakotitalo - 

sivu, jonka kautta suurin osa verkkokauppamyynnistä muodostuu. Tämän perusteella 

voidaan päätellä, että kyseisen sivun sisältö on yrityksen kohderyhmälle sopiva. Koska 

yritys myy verkkokauppatuotteita pelkästään B2C asiakkailleen, joita ovat muun muassa 

omakotitalo-omistajat, on hyvin ymmärrettävää, että suurin osa tuotoista tulee tämän 

sivun kautta. 

 

Google Analytics on työkaluna toimiva myöskin sen vuoksi, että se toimii mainiosti 

raporttien laatimiseen. Kaikki sieltä saadut raportit saadaan koottua PDF tiedostoiksi, joka 

omalta osaltaan helpottaa markkinoinnin raportoimista. Kohdeyrityksessä on tapana 

raportoida markkinoinnin lukuja, koko henkilökunnalle. (Sampsa Vainio 2014b.) 

 
 
3.2.4 Kohderyhmän määrittäminen 
 
 
Facebook tarjoaa mahdollisuuden kohdentaa mainontaa hyvinkin tarkasti, esimerkiksi 

mukautettujen kohderyhmien kautta. Yritys muodostaa mukautettuja kohderyhmiä jo 

olemassa olevan datan myötä, kuten Google Analyticsin kautta saaduista tiedoista. Sieltä 

yritys voi saada tietoa verkkosivuilla vierailijoista, ja muodostaa näistä kohdeyleisön.  
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Mukautettuja kohderyhmiä voidaan luoda myös asiakaslistoista, joita yleensä ovat 

puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet, jotka asiakas on suostunut antamaan yritykselle. 

Kohdeyritys hyödyntää crm-järjestelmästä saatuja asiakastietoja, esimerkiksi 

lähettäessään uutiskirjeitä tai tehdessään uusia kohderyhmiä Facebook markkinointiinsa. 

Suurin osa kohdeyrityksen asiakkaista ovat B2B puolelta, ja näille onkin ollut tärkeää 

kohdentaa uutiskirjeitä esimerkiksi yrityksen uusimmista aluevaltauksista tai julkaistuista 

lehtitiedotteista. Uutiskirjeet lähetetään luonnollisesti sähköpostin kautta, johon usein 

liitetään esimerkiksi tarjouskuponkeja, joita asiakas voi hyödyntää 

verkkokauppaostoksissa. Uutiskirjeet ovat yritykselle myös keino kerätä liidejä 

myyntitiimille. Jokainen asiakas joka antaa yritykselle kolme potentiaalista B2B 

yhteystietoa, saa itselleen verkkokauppaostoksen veloituksetta.   

 

Facebook on asettanut tiettyjä rajoitteita markkinoinnille. Siellä kohderyhmä jolle 

mainontaa halutaan kohdentaa, täytyy olla sen verran suuri, että Facebook pystyy 

tavoittamaan vähintään sata ihmistä. Tietenkin suositeltavaa olisi kuitenkin saada 

tavoitettua suurempia määriä. Kohdeyrityksen olisi kannattavaa yhdistää esimerkiksi 

asiakaslistoja, verkkosivuilla vieraileviin ihmisiin ja saada täten suurempi kohdeyleisö sen 

Facebookin mainoksiin. 

 

Kohdeyrityksen tämänhetkiset kohderyhmät digimarkkinoinnissa ovat: 

 

- Yrityksen sivuilla vierailevat ihmiset, jotka on jaettu kahteen ryhmään; henkilöihin 

jotka ovat vierailleet yrityksen sivuilla 90 päivän sisällä sekä 14 päivän sisällä. 

- Facebook sivun seuraajat 

- Olemassa olevat asiakkaat, jotka ovat jo tehneet verkkokauppaostoksen yrityksen 

sivuilla 

- Ympäristöasioista kiinnostuneet ihmiset 

 

Kyseisen kohderyhmästrategian ansiosta, mainoskuvia ja tekstejä voidaan räätälöidä sen 

mukaan, missä vaiheessa kyseiset ihmiset ovat tutustuneet yritykseen, 

 

Kohdeyritys hyödyntää myös niin sanottua ’’Lookalike audiences’’ eli kaksoisolentoryhmiä, 

kohdentaessaan mainontaa Facebookissa. Tämä ominaisuus on vielä aivan liian 

alihyödynnetty monien yritysten keskuudessa, vaikka se on osoittautunut olevan hyvin 

toimiva työkalu silloin, kun halutaan tavoittaa niitä ihmisiä jotka ovat kiinnostuneita 

yrityksen tuotteista ja palveluista. Lookalike audience hyödyntää Facebookin algoritmia 

muodostaessaan joukon ihmisiä, jotka muistuttavat hyvin läheisesti sellaisia henkilöitä 

jotka ovat tykänneet yrityksen Facebook sivusta tai vaihtoehtoisesti vierailleet 
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verkkosivuilla. Nämä henkilöt ovat siis samankaltaisia kuin ne ihmiset, jotka ovat jo jollain 

toiminnallaan osoittaneet kiinnostusta yrityksen toimintaa kohtaan.  

 

Facebook kerää todella paljon dataa sen käyttäjistä, kuten miten ihmiset käyttäytyvät 

verkossa ja mitkä aiheet kuuluvat heidän mielenkiinnon kohteisiin. Tällä tavalla Facebook 

pystyy muodostamaan kaksoisolentoryhmiä yritysten Facebook markkinoinnin tueksi. Alla 

oleva kuva havainnollistaa, millä tavalla Facebook luo tällaisia ryhmiä. (Suomen 

Digimarkkinointi 2012m.) 

 

 
Kuva 5. Facebook Lookalike Audiences (Clixmarketing 2017) 

 

3.3 Instagramin käyttöönotto 
 
Instagram on tällä hetkellä nopeasti kasvava kanava. Vuonna 2016 saadun tiedon 

mukaan pelkästään Suomessa käyttäjiä oli yhteensä noin 1.2 miljoonaa, ja näistä 

käyttäjistä 70% käytti Instagramia päivittäin. Kohdeyrityksellä on Instagram tili, mutta yritys 

ei vielä hyödynnä kyseistä kanavaa markkinoinnissaan. 

 

Instagramissa käyttäjien sitoutuneisuus on melkein kymmenkertaisesti korkeampi kuin 

esimerkiksi Facebookissa. Instagramia kannattaa hyödyntää sekä B2C kuin myös B2B – 

yritysten kuluttaja- ja brändiviestinnässä.  

 

Ensimmäiseksi kohdeyrityksen pitäisi ottaa yritysprofiili käyttöön, joka eroaa hieman 

tavallisesta profiilista. Siellä yritys voi ottaa käyttöönsä ’’Ota yhteyttä’’ napin sekä sijoittaa 

yrityksen sijaintitiedot kartalle käyttäjien nähtäväksi. Instagram on yhteydessä Facebookiin 

monella tavalla. Maksetut mainokset Instagramissa toteutetaan Facebookin kautta. 

Yritysten kannattaa ehdottomasti lähteä testaamaan Instagramin maksettuja mainoksia, 
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sillä sitä kautta yrityksellä on mahdollisuus tavoittaa uusia, ja yrityksen toiminnan kannalta 

potentiaalisia kohderyhmiä.  

 

Yrityksellä on Instagramissa hyvä mahdollisuus lähteä kohdentamaan mainontaa niin 

olemassa oleville kohderyhmilleen kuin uusillekin. Instagramissa yritys voi julkaista 

visuaalisempia kuvia sekä videoita kuin esimerkiksi Facebookiin verrattuna. Siellä yritys 

voi hyödyntää erilaisten tunnisteiden käyttöä, kuten #hastageja jotka liittyvät vahvasti sen 

brändiin. Kohdeyritykselle sopivat tunnisteet ovat esimerkiksi: 

 

 

- Ympäristöystävällisyys 

- Itämeri 

- Luonnonsuojelu 

- Suomen vesistöt 

 

Yritys voi myös vahvistaa brändiään käyttämällä jokaisessa julkaisussaan yrityksen nimeä 

tunnisteena. Yritys voi myös julkisesti seurata muita yrityksiä ja ihmisiä joihin se haluaa 

brändinsä liittyvän. Se ketä yritys seuraa ja minkälaisia tunnisteita se julkaisuissaan 

käyttää, kertoo paljon yrityksen arvoista. Eli se voi näiden ominaisuuksien kautta 

vahvistaa ja muokata mielikuvia brändistä. Alla olevasta kuvasta nähdään, kuinka 

visuaalisia ja tunteita herättäviä kuvia kyseisessä kanavassa voidaan luoda. (Kuulu 

2016c.)  
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Kuva 6. Lumene (Instagram 2018) 

 

Yritys yleensä määrittää Instagram strategiassaan tietyn linjan, jota pitkin se kulkee 

kaikissa julkaisuissa. Esimerkiksi kuva 6 nähdään, että Lumene noudattaa 

visuaalisuudessaan tiettyä värimaailmaa, joka on vahvasti sidoksissa sen brändiin. 

 

Instagramissa yritys voi myös nähdä menestyneimmät julkaisunsa 

paremmuusjärjestyksessä, joka yhdistettynä käyttäjistä saatuun dataa auttaa yritystä 

muokkaamaan mainoksistaan entistä puhuttelevampia. (Dagmar 2016.) 

 

3.4 LinkedIn tiedottamisen välineenä 
 
LinkedIn – palvelu antaa yrityksille mahdollisuuden verkostoitua ja lisätä omaa näkyvyyttä 

kansainvälisellä tasolla. Yrityksen LinkedIn profiilin ylläpito on helppoa ja ei vaadi liikaa 

aikaa. On tärkeää, että yrityksen asiantuntijat liittyvät LinkedIn: iin, sillä tätä kautta myös 

yritys lisää omaa näkyvyyttään kanavassa. Mitä suurempi osa työntekijöistä liittyy 
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LinkedIn: iin ja mainitsee omassa profiilissaan yrityksen, sitä suurempi näkyvyys 

yrityksellä on.  

 

Yrityssivua pitäisi päivittää säännöllisin väliajoin laadukkaalla sisällöntuotannolla, sillä 

LinkedIn antaa mahdollisuuden kerätä näkyvyyttä todella tehokkaasti, pelkästään sillä, 

että julkaisusta tykätään ja kommentoidaan. Kohdeyrityksellä on LinkedIn yritysprofiilisi 

käytössä, ja sinne päivitetään säännöllisin väliajoin esimerkiksi uusimpia lehtitiedotteita tai 

blogikirjoituksia, mutta kanavaa ei kuitenkaan hyödynnetä tätä enempää. LinkedIn: iin 

halutaan päivittää informoivaa ja ammattimaista sisältöä, joka on liitettävissä yrityksen 

brändiin. Yrityksen työntekijöillä suurimmalla osalla on LinkedIn profiili käytössä, joissa on 

maininta kohdeyrityksestä. Tämä lisää yrityksen näkyvyyttä niin palvelun sisällä, kuin 

myös hakukonetuloksissa. (Someco 2014b.) 

 

LinkedIn tuo yrityksille monia mahdollisuuksia, kuten tehokkaan keinon kerätä hyviä liidejä 

myyntitiimille. Kuten Facebookissa, myös LinkedIn - palvelussa on erinomaiset 

kohdennusmahdollisuudet, jonka avulla yritys voi tavoittaa yrityksen liiketoiminnalle 

relevantit henkilöt. Yritys voi kohdentaa viestintää muun muassa seuraavien 

ominaisuuksien kautta: 

 

- Työntekijän tittelin 

- Yrityksen nimen 

- Yrityksen koon ja yöntekijämäärän mukaan 

- Toimialan  

- Osaamisen mukaan 

 

Maksullinen mainonta otetaan käyttöön silloin, kun yritys haluaa tavoittaa yritysten 

päättäjiä ja kohdentaa tehokasta viestintää vain heille.  (Suomen Digimarkkinointi 2012n.) 

 

Kohdeyritys ei hyödynnä LinkedIn - palvelua vielä liidien keräämiseen, sillä yrityksen 

tämänhetkinen fokus liidien keräämiseen on yrityksen verkkosivuilla sekä 

sähköpostiautomaatiossa. Kohdeyrityksen haluttu kohderyhmä on melko rajattu, ja vain 

tietyt päättäjät halutaan saada kiinni. Yrityksen toiminnalle relevantteja päättäjiä ovat 

muun muassa; taloyhtiöiden, erilaisten kiinteistöjen, ravintoloiden, laivayhtiöiden sekä 

hammaslääkäriasemien päättäjät. Koska resurssit ovat rajalliset, täytyy yrityksen 

fokusoida tekeminen arvoa tuottaviin asioihin. Tällä hetkellä suurin osa yrityksen 

resursseista menee ravintolasegmentin kasvattamiseen, sillä tulokset kertovat tämän 

segmentin olevan eniten arvoa tuottava. Koska yritys kasvaa jatkuvasti, laajentuminen 

erilaisiin kohteisiin on tulevaisuudessa mahdollista.  
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3.5 YouTuben hyödyntäminen 
 
 
YouTubessa vierailee kuukausittain noin miljardi henkilöä ja se tavoittaa päivittäin 1,2 

miljoonaa suomalaista. Muutamilla keinoilla, yritykset voivat hyödyntää melko tehokkaasti 

palvelua markkinoinnissaan. Kuva 7 havainnollistaa videopalveluiden käyttöä Suomessa, 

YouTuben ollessa hyvin korkea. 

 

 
Kuva 7. YouTube on Suomen 6. käytetyin sivusto (iProspect 2017) 

 

Alkuun yrityksen täytyy jälleen kerran asettaa tavoitteet, joita YouTubesta lähdetään 

tavoittelemaan. Siellä asetetut tavoitteet täytyvät olla linjassa markkinoinnin muiden 

tavoitteiden kanssa. Kohdeyritys hyödyntää tällä hetkellä palvelua vähäisellä tasolla. 

Kohdeyritys lataa omalle tililleen videoita, joita se haluaa jakaa myös sosiaalisen median 

kanavissaan kuten Facebookissa. Koska yrityksen tavoitteena on YouTubessa luoda 

lisäarvoa kohderyhmälleen, ei esimerkiksi viraalivideoiden tuottaminen tällöin tue tätä 

tavoitetta.  

 

Jos yritys myy eri tuotteita eri kohderyhmilleen, kannattaa miettiä onko järkevämpää 

perustaa tietyille kohderyhmille omat YouTube tilit, jotta sisällöntuotantoa voidaan 

muokata kyseiselle tuotteelle ja kohderyhmälle sopivaksi. Koska kohdeyritys myy eri 

kohderyhmilleen eri tuotteita, tämä kyseinen konsepti voisi toimia talon sisällä hyvin. 

 

Tulevaisuudessa kohdeyrityksen olisi tärkeää tuottaa segmenteilleen kiinnostavia 

videosisältöjä. Sen kannattaisi järjestää sisällöt soittolistoiksi, jotka helpottavat 

huomattavasti käyttäjiä löytämään itseään eniten kiinnostavia videoita. Jotta kohderyhmä 

löytäisi yrityksen videot palvelusta, tulisi myös YouTube-videot olla SEO-optimoituja. 
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Jokaisen videon alle tulisi olla mahdollisuus kommentoida omia mielipiteitä. Epäasialliset 

kommentit voidaan toki poistaa, mutta kommenttikenttä tulisi aina jättää käyttäjien 

hyödynnettäväksi. Se on myös hyvä keino saada palautetta videoista, joita yritys voi 

hyödyntää tulevaisuudessa. Jotta videot tavoittaisivat suuremman yleisön, on hyvin 

tärkeää jakaa YouTubeen laitettuja videoita myös yrityksen muissa sosiaalisen median 

kanavissa. Yritykset voivat myös niin sanotusti upottaa näitä videoita omille 

verkkosivuilleen tai blogeihin.  

 

YouTubesta saatuja tuloksia voidaan helposti analysoida YouTube Analytics työkalun 

kautta. Tämä antaa yrityksille mahdollisuuden kerätä sieltä saatua dataa, ja kehittää 

markkinointistrategiaansa sen pohjalta. (Hehku marketing 2016.) 
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3.6 Yhteenveto kehitysehdotuksista 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanavat Mahdollisuudet 

Facebook • Markkinointistrategian luominen 

• Oikeanlainen, aikaisempaan dataan 

perustuva kohdentaminen 

• Jatkuva A/B testaaminen 

• Google Analytics – työkalusta saatavan 

datan analysoiminen ja hyödyntäminen 

tehokkaampaan mainostamiseen. 

Google 
• Google Optimize – työkalu: A/B testausta 

mainoksista ja laskeutumissivuistoista 

• Mainoslaajennuksien hyödyntäminen 

• SEM:in hyödyntäminen yritykselle 

relevanteilla avainsanoilla 

• SEO:n tehokkaampi käyttöönottaminen, 

sillä se on tehokas väline liikenteen 

ohjaamiseen.  

LinkedIn 

• Laadukkaan, informatiivisen ja 

ammattitaitoisen sisällöntuotannon 

lisääminen 

• Yrityksen oman henkilökunnan 

läsnäolo kanavassa. Maininta 

yrityksessä työskentelemisestä, nostaa 

yrityksen näkyvyyttä 

• Erinomaisten 

kohdentamismahdollisuuksien 

ansiosta, tehokas tapa tavoittaa B2B 

asiakkaita. 

•  
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Kuva 8. Yhteenveto digitaalisen markkinoinnin kehitysehdotuksista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instagram 
• Yritysprofiilin käyttöönotto 

• A/B testaus maksullisista mainoksista, 

kohdennetaan niin olemassa oleville 

kohderyhmille kuin uusillekin. 

Tavoitteena testata potentiaalisten 

asiakkaiden läsnäoloa kanavassa 

• Tehokas kanava brändin ja arvojen 

vahvistamiseen, erilaisilla julkaisuihin 

liitettävillä tunnuksilla sekä seuraamalla 

henkilöitä / yrityksiä jotka liittyvät vahvasti 

yrityksen sanomaan. 

YouTube 
• Eri kohderyhmille omat YouTube tilit, joissa 

kohdennetaan tarkasti oikeille ryhmille, 

oikeanlaista ja puhuttelevaa videosisältöä 

• Videoiden järjestäminen soittolistoiksi, joka 

helpottaa tiettyjen videoiden löytämisen 

• Kanavan kautta yrityksen omien videoiden 

jakaminen muissa kanavissa, kuten 

Facebookissa 

• SEO-optimointi jokaisen videon kohdalla 
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4 Digitaalisen markkinoinnin työkalut 
 
 
Digimarkkinoinnin tueksi on monia työkaluja, jotka auttavat tekemään markkinointia 

kattavammin. Tämän lisäksi työkalujen kautta saatava data on hyvin tärkeä, kun 

markkinointia lähdetään kehittämään. Yrityksen haasteeksi muodostuu valinnan vaikeus, 

kun markkinoilla on rajaton määrä vaihtoehtoja. Tässä tekstissä käsitellään 

kohdeyrityksen käytössä olevia työkaluja.  

 

Kohdeyritys nettisivustolle on asennettu Google Analytics yrityksen perustamisesta 

lähtien, ja sieltä kerätään sekä analysoidaan dataa yrityksen sisäiseen, viikoittaiseen 

markkinointiraporttiin. Raportissa olevien tuloksien perusteella, yritys muokkaa 

markkinointistrategiastaan epäonnistuneet kampanjat pois, ja kohdistaa jäljelle jäävä 

budjetti toimiviin sekä kannattaviin kampanjoihin. Erityisesti Facebook kampanjoiden 

toimivuutta mitataan viikoittaisella raportoinnilla, sillä siellä tulokset ovat nopeammin 

nähtävissä kuin Google markkinoinnissa. 

 

Facebookin mainostyökalu on myöskin vuosien varrella saavuttanut suosiota Suomessa. 

Se on kätevä erityisesti mainosten kohdentamiseen, sillä haluttu ryhmä voidaan suodattaa 

monilla kymmenillä keinoilla. Työkalua voidaan käyttää myös Instagram-mainontaan. 

Kohdeyritys hyödyntää tätä tehokasta työkalua omassa digimarkkinoinnissaan, 

kohdentaessaan erilaisia mainoksia sen eri kohderyhmilleen. Yrityksen kohderyhmä on 

melko rajattu, jolloin työkalun käyttö hyödyttää yritystä suuresti. 

 

Kohdeyrityksellä on käytössä myös Facebookin Business Manager, jonka kautta sivua 

voidaan hallita hyvin kätevästi. Työkalu on alun perin otettu käyttöön, kun kohdeyrityksen 

markkinointi ulkoistettiin mainostoimistolle vuoden 2017 alussa. Työkalu antaa 

mahdollisuuden jakaa sivun käyttöoikeudet useille eri ihmisille samanaikaisesti, ja se pitää 

henkilöiden omat, yksityiset tilit erillään. Kun mainonta ulkoistetaan esimerkiksi 

mainostoimistolle, työkalu tarjoaa yritykselle mahdollisuuden pysyä jatkuvasti ajan tasalla 

päällä olevista kampanjoista. Työkalun kautta mainostoimisto pystyy laskuttamaan vain 

tehdystä työstä, ja heidän rakentamat kohderyhmät sekä konversiot säilyvät siellä, vaikka 

asiakkuus päättyisikin. Kohdeyritys lopetti syyskuussa 2017 yhteistyön mainostoimiston 

kanssa, sillä koki, ettei mainostoimisto ymmärtänyt heidän brändiään tarpeeksi hyvin.  

 

Google AdWords toimii parhaiten silloin, kun halutaan lisätä trafiikkia yrityksen 

verkkosivuille sekä nostaa konversioita. Mainontaa voidaan kohdentaa demografisten 

tietojen perusteella, kuten maan, alueen tai kaupungin mukaan. Potentiaaliset asiakkaat 
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löytävät yrityksesi silloin, kun he etsivät niitä tuotteita ja palveluita joita yritys tarjoaa. 

Toimiva ja kannattava mainonta vaatii tarkkaa suunnittelua. Tuloksia täytyy analysoida 

jatkuvasti, ja lähteä sen mukaan optimoimaan kampanjoita. Kohdeyritys tekee 

digimarkkinoinnissaan Google mainontaa AdWordsin kautta.  

 

WordPress sekä MailChimp ovat myöskin työkaluja joita kohdeyritys käyttää 

markkinoinnissaan. MailChimp on sähköpostimarkkinointi työkalu, joka on hyvin suosittu 

verrattuna sen kilpailijoihin. Sitä kautta automaatio on melko yksinkertaista, ja 

kohdentamismahdollisuudet hyvät. MailChimpin kilpailijoina toimivat muun muassa 

Monitor sekä automaatipuolella Drip ja ActiveCampaign. WordPress on 

sisällönhallintaohjelmisto, joka on alkuperäisesti tarkoitettu esimerkiksi blogien luomiseen 

ja ylläpitoon.  

 

Näistä työkaluista lisää seuraavissa kohdissa. (Eetu Karppanen 2016; Sampsa Vainio 

2018c; Wikipedia 2018; Suomen Digimarkkinointi 2012o; Google 2018b; Site builders.) 

 
 
4.1 WordPress 
 
WordPress eli sisällönhallintajärjestelmä, on menestynyt hyvin muun muassa sen 

helppokäyttöisyyden, hyvien muokkausmahdollisuuksien sekä SEO:n eli 

hakukoneoptimointipalvelujensa vuoksi. 25% tällä hetkellä toimivista nettisivuista on luotu 

WordPress alustan kautta. Kohdeyrityksen verkkosivut on myöskin tehty WordPressin 

kautta, koska sen käyttö on melko yksinkertaista ja helppoa. Sisällön muokkaaminen 

tapahtuu ohjauspaneelin kautta ilman suurempi teknisiä taitoja. 

 

Monien mielipiteiden mukaan WordPress on maailman parhaiten toimiva blogialusta, sillä 

se on helppokäyttöinen ja blogeja voidaan kirjoittaa hyvinkin nopeasti. Kohdeyrityksen 

markkinointistrategiaan kuuluu viikoittainen blogikirjoitus, joka julkaistaan WordPressin 

kautta yrityksen verkkosivuille. Koska kohdeyritys mainostaa ennakoivaa sekä täysin 

ympäristöystävällistä viemärituotetta, on sille tärkeää pystyä lisäämään tietoisuutta 

viemärihuollon tärkeydestä ja siitä, kuinka kemikaalien käyttö myrkyttää jatkuvasti 

ympäristöä, erityisesti vesistöjä. Tämän vuoksi yritys kokee, että blogiteksteillä se voi 

lisätä tietoisuutta, esimerkiksi Itämeren tilanteesta sekä kotitalouksien myrkyllisten 

jätevesien vaikutuksesta vesistöihin. Lisätäkseen blogitekstiensä näkyvyyttä, kohdeyritys 

jakaa jokaisen kirjoituksen myös sosiaalisen median kanavissa. (Zoner 2014; Ovh hosting 

2018.) 
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WordPress on täysin ilmainen, sillä se on avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmä. Se on 

suunniteltu erityisesti tekstien kirjoittamiseen sekä editoimiseen, koska se on todella 

helppokäyttöinen ja vaivaton. WordPress on täysin turvallinen järjestelmä, ja 

väärinkäytöksien määrä on hyvin alhainen. Koska Google suosii sivustoja, jotka päivittyvät 

jatkuvasti, WordPress tarjoaa yrityksille mahdollisuuden lisätä verkkosivujen 

hakukonenäkyvyyttä. Kohdeyritys on pieni startup yritys, joka laajenee jatkuvasti. Tämän 

vuoksi WordPress on alustana juuri sopiva, kun verkkosivujen tekstisisältöjä täytyy 

päivittää jatkuvasti. Yrityksellä on suomenkielisten sivujen lisäksi, myös englannin, ruotsin 

sekä vironkieliset sivut. WordPressin kautta blogitekstit ja yleisesti koko verkkosivujen 

sisältö voidaan kääntää helposti eri kielille. (Aucor.) 

 
 
4.2 Google Analytics 
 
 
Google tarjoaa yritykselle ilmaisen analytiikkatyökalun, jonka kautta voidaan muun 

muassa analysoida sivuston vierailijoita ja heidän käyttäytymistään. Oikein käytettynä, 

työkalu on todella hyödyllinen yritykselle.  

 

Google Analytics rekisteröi jokaisen verkkosivuilla vierailijan toimintoja verkkokaupassa, 

myös yrityksen omien työntekijöiden. Joka kerta kun työntekijä testailee verkkosivulla 

esimerkiksi verkkokauppaa, analytiikka vääristyy. Kohdeyrityksessä mitataan 

markkinoinnin onnistumista viikkotasolla, ja tulokset kirjataan markkinointiraporttiin. Tässä 

tapauksessa, kun työkalu rekisteröi myös työntekijän, viikon aikana verkkosivuilla tehdyt 

toiminnot, saattaa se vaikuttaa melko paljon statistiikkaan, ja kokonaiskuva voi jäädä 

vääristyneeksi. Kohdeyrityksen kannattaa suodattaa Google Analyticsista oma liikenne 

pois IP:n perusteella, jonka jälkeen tuloksista saadaan realistisemmat.  

 

Google Analytics – työkalu sisältää uutena ominaisuutena muun muassa tehostetun 

verkkokauppanäkymän, joka antaa yrityksille mahdollisuuden saada verkkokauppa-

analytiikasta enemmän irti. Kohdeyrityksen kannattaa ehdottomasti hyödyntää työkalun 

tarjoamia mahdollisuuksia, erityisesti verkkokauppaan liittyen, kun yrityksen 

digimarkkinoinnin tärkeimpänä tavoitteena on konversioiden lisääminen. Kohdeyritys voi 

uuden ominaisuuden myötä, seurata tarkemmin päällä olevia mainoskampanjoita, 

liikennettä sekä ostokäyttäytymistä.  

 

Ennen verkkokauppojen tavoitteina olivat pelkästään hyvä tavoitettavuus sekä suuri 

tuotevalikoima. Tämän jälkeen yritysten suurimmaksi haasteeksi muodostui asiakkaiden 

sitouttaminen kauppaan. Tavoitteena on aina saada asiakas palaamaan ostoksille 
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uudestaan, ja sitouttamalla asiakas ensimmäisellä kerralla verkkokauppaan, on suurempi 

mahdollisuus, että hän valitsee tulevaisuudessa saman yrityksen uudestaan. Jotta yritys 

voisi parantaa asiakkaiden käyttökokemuksia, ja varmistaa, että he palaavat heille 

uudestaan, täytyy yrityksen hyödyntää statistiikkatyökalujen, kuten Google Analyticsin 

kautta saatavaa dataa toiminnan kehittämistä varten. 

 

Koska kohdeyritys ulkoisti digimarkkinoinnin toimintansa alussa, ei kyseinen 

mainostoimisto kyennyt toiminnallaan sitouttamaan ensimmäisiä asiakkaita yritykseen, 

jonka tulokset ovat nykypäivänä nähtävissä verkkokauppamyynnin määrässä. 

 

Markkinointitoimenpiteiden jatkuva seuranta on yrityksille todella tärkeää. Mittaamalla ja 

analysoimalla päällä olevien kampanjoiden tehokkuutta ja kannattavuutta, yritys pystyy 

kohdistamaan budjettia niihin mainoksiin, joista saadaan parhaimpia tuloksia. 

Nykypäivänä suurimmaksi haasteeksi muodostuu verkkokauppaostajien reitin 

määrittäminen. Jos ennen ostoksia tehtiin esimerkiksi suoraan kuvaston perusteella, niin 

tänä päivänä ostaja saattaa tulla monien eri kanavien kautta sekä käyttää useimpia eri 

laitteita ostopäätöstä tehdessään. Tämän vuoksi kävijöiden analysoiminen on paljon 

haastavampaa. Jos kohdeyritys haluaa analysoida asiakkaidensa käyttämiä laitteita, 

kannattaa yrityksen hyödyntää Universal Analytics – työkalua. Attribuutiomallinnuksia, 

sekä monikanavaraportteja hyödyntäen, yritys voi saa tarkempia analyyseja eri kanavien 

tehokkuuksista.  

 

Yleensä yritykset keskittyvät markkinoinnissaan liian usein mittaamaan pelkästään 

verkkokauppaostoksien lukumäärää eli konversioita. Jotta markkinoinnin onnistumista 

voitaisiin mitata tarkemmin, täytyy yrityksen hyödyntää makrokonversioiden seurantaa. 

Jos esimerkiksi verkkosivulla vierailija tilaa uutiskirjeen, tekee tilauksen tai ottaa yhteyttä 

yhteydenottolomakkeen kautta, tämä kyseinen käyttäjä kulkee pienten tapahtumien eli 

mikrokonversioiden kautta kohti makrokonversiota, ja tekee esimerkiksi 

verkkokauppaostoksen vasta myöhemmässä vaiheessa tai suosittelee tuotteita tutuille. 

Mikrokonversioiden seuranta on hyvin tärkeää, sillä sitä kautta saadaan selville mitä 

sivuilla vierailijat tekevät ja miten mikrokonversiot tukevat verkkokauppaostoksen 

tekemistä. Mikrokonversioiden seurantaa voidaan myös hyödyntää 

uudelleenmarkkinoinnissa. (Viidakko 2015; Anders Innovations 2011.) 

 

Seuraavissa alakohdissa työkalun sisällä olevat tärkeimmät ominaisuudet. 
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4.2.1 Hankinta 
 
 
Google Analytics sisältää hankinta-osion, jonka kautta yritys saa tietoa verkkosivuilla 

kävijöistään. Hankinta – osiosta on mahdollisuus saada 10 erilaista raporttia, jotka antavat 

osviittaa siitä, mistä verkkosivuilla vierailijat tulevat. Kun tästä saatava data yhdistetään 

muun muassa tulosseurantaan, saadaan tieto siitä, mitkä keinot tuovat eniten vierailijoita 

verkkosivulle sekä konversioita eli tavoitteiden toteutumisia.  

 

Hankinta osion sisällä on yleiskatsaus näkymä, jonka kautta saadaan statistiikkaa siitä, 

millaisten kanavien kautta verkkosivuilla kävijät ovat saapuneet sekä kyseisten kanavien 

tarkemmat tiedot. Näitä kanavia ovat muun muassa, orgaaninen haku eli hakukoneiden 

kautta tulleet vierailijat, suora liikenne eli silloin kun yrityksen verkko-osoite kirjoitetaan 

suoraan osoiteriville, sosiaalinen media, display eli bannerimainonta, maksettu haku joka 

on yleensä liitettynä Google AdWords – tiliin ja referral eli liikenne, joka tulee jonkinlaisen 

linkin kautta. Alla oleva kuva havainnollistaa miten yritykset näkevät kyseisen statistiikan 

työkalussa. 

 

 
kuva 9. Data, raportti, analyysi – ja action (quru-analytics 2015) 

 

Yleiskatsaus osio antaa myös tietoa siitä, kuinka monta uutta käyttäjää verkkosivuilla on 

vieraillut ja minkälaiselle poistumisprosentilla eli bounce ratella he ovat sivustolta 

poistuneet. Jos poistumisprosentti on korkea ja yrityksen menestys riippuu siitä, että 

käyttäjät liikkuvat verkkosivun sisällä, niin kyseinen prosenttiosuus on huono ja yrityksen 

pitäisi pyrkiä alentamaan sitä. Kohdeyrityksen poistumisprosentti on melko korkea, 

johtuen siitä, että kampanjoita ollaan kohdistettu suurelle yleisölle, esimerkiksi 

sijaintitietoina koko Suomen alue. Jotta poistumisprosentti laskisi, yrityksen pitäisi 

kohdistaa päällä olevia kampanjoita pienemmälle kohdeyleisölle, vaikka se rajaisi sitä 
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ihmismäärää, joille mainoksia näytetään. (Suomen Digimarkkinointi 2018p; Google 

2018c.) 

 

Hankinta osion sisällä on myös ’kaikki liikenne’ kohta, josta selviää mitkä kanavat 

generoivat liikennettä verkkosivustolle. Kampanjat kohdasta saadaan tietoa niistä 

sivustolla vierailijoista, jotka päätyvät sinne sinun tai esimerkiksi kolmannen osapuolen 

päällä olevista kampanjoista. Tämä antaa yrityksille mahdollisuuden seurata tehokkaasti 

päällä olevien kampanjoiden tehokkuutta ja kannattavuutta. Kuva 9. näyttää, kuinka 

yksinkertaisesti ja selkeästi eri osiot ovat lueteltuna (Suomen Digimarkkinointi 2018q.) 

 

 
kuva 10. Google Analytics tärkeimmät mittarit verkkokauppiaalle (Mycashflow 2017) 

 

Kohdeyritys hyödyntää Google Analytics – työkalun kautta saatavaa dataa muun muassa 

viikkoraportin täyttämiseen sekä yleisesti kampanjoiden seuraamiseen. Sieltä saatua 

dataa analysoidaan, ja analyysin mukaan tehdään järkevämpiä markkinointitoimenpiteitä.  
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4.2.2 Yleisö 
 
 
Google Analytics sisältää yleisö osion, jonka kautta saadaan tärkeää tietoa viimeaikaisista 

tapahtumista. Yleiskatsaus antaa informaatiota muun muassa istunnoista, käyttäjistä, 

katseltujen sivujen lukumäärästä, istuntojen keskimääräisestä pituudesta, verkkosivuilta 

poistumisprosenttiosuudesta sekä uusien istuntojen määrästä. 

 

Istunto tarkoittaa sitä aikaa, jonka vierailija on käyttänyt sivustollasi. Kun vierailija käyttää 

30 minuuttia verkkosivustolla, kaikki tämän jälkeiset tapahtumat kuuluvat uuteen 

istuntoon, ja jos hän poistuu verkkosivuilta ja palaa 30 minuutin sisällä sinne uudestaan, 

lasketaan tämän alkuperäiseen istuntoon. Istunnon keskimääräinen pituus kertoo ajan, 

jonka käyttäjä on käyttänyt verkkosivuillasi. Kohdeyrityksen verkkosivuilla vietetään 

keskimäärin 40-60 sekuntia aikaa, riippuen siitä, onko yrityksestä kirjoitettu esimerkiksi 

lehdissä kyseisellä ajanjaksolla. Yritys tiedostaa myös itse, että poistumisprosentti on tällä 

hetkellä liian korkea ja sivustolla vietetään aivan liian vähän aikaa. Tämä johtuu 

suurimmaksi osaksi siitä, että yrityksen verkkosivujen kehittäminen on vielä kesken, ja 

tavoitteena onkin kehitysprojektin jälkeen saavuttaa parempia tuloksia. 

 

Jotta data olisi yritykselle hyödyllinen, tulee sitä verrata esimerkiksi edelliseen kuukauteen 

tai jopa edelliseen vuoteen. Vaikka käyttäjien määrä pysyisikin samana, mutta istuntojen 

keskimääräinen kesto nousisi, verkkosivujen sisältö on osoittautunut tällöin aikaisempaa 

kiinnostavaksi. 

 

Tätä saatua raporttia kannattaa analysoida yhdessä hankinta – osiosta saatujen raporttien 

kanssa, sillä se antaa hyvin tärkeää dataa muun muassa verkkosivuilla kävijöistä ja siitä 

mitä kautta he ovat sinne päätyneet. (Karhu Helsinki 2016.) Alla olevasta kuvasta 

nähdään, millaisia tietoja tästä kohdasta saadaan. 
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Kuva 11. 9 tärkeintä Google Analytics mittaria (Karhuhelsinki 2016) 

 

 

4.2.3 Käyttäytyminen 
 
 
Hankinta kohdan alapuolelta löytyy käyttäytyminen osio, josta saadaan tietoa muun 

muassa siitä, mitkä ovat verkkosivujen vieraillummat sivut, parhaimmat laskeutumissivut 

eli ne sivut joiden kautta nettisivuille saavutaan, suosituimmat poistumissivut sekä 

sivuston latausnopeus eri laitteilla sekä selaimilla. (Suomen Digimarkkinointi 2018r.) 

 

Koska verkkokaupassa myynnissä oleva tuote on tarkoitettu pääsääntöisesti omakotitalo-

omistajille, päällä olevat mainostekstit sekä linkit on suunniteltu varta vasten 

puhuttelemaan juuri tähän kategoriaan kuuluvia ihmisiä. Kohdeyritykselle on hyvin tärkeää 

pyrkiä selkeyttämään viestintää eri kohderyhmilleen, sillä yritys myy eri tuotteita ja 

palvelumalleja eri kohteisiin. Esimerkiksi omakotitaloon ostettava PUTKIPÖPÖ 

mikrobiliuos ei toimi ravintolaan, vaan tälle kohteelle myydään BIOFLOW nimistä tuotetta. 

Asiakaspalautteen kautta, yritys on huomannut viestintänsä olevan kohderyhmälleen 

epäselvä, sillä monet yritysasiakkaat ovat saattaneet ostaa verkkokaupasta B2B puolelle 

tarkoitettua tuotetta. Ajan kuluessa he ovat huomanneet, ettei tuote olekaan toiminut 

odotusten mukaisesti. Yritys tiedostaa tämänhetkisen viestinnän laadun olevan heikko, ja 

pyrkii jatkuvasti parantamaan sitä muun muassa kehittämällä nettisivuja 

asiakaspalautteen kautta. 

 

Tutkimalla Google Analytics – työkalun kautta saatavaa dataa, huomaamme, että suurin 

osa kohdeyrityksen asiakkaista sekä verkkosivuilla vierailijoista, käyttävät mobiililaitteita 

etsiessään tietoa yrityksestä, mutta suurin osa verkkokauppaostoksista tehdään kuitenkin 

pöytäkoneen kautta. Bounce rate eli välitön poistumisprosentti on mobiilipuolella noin 80 
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kun taas pöytäkoneiden puolella alle 50, vaikka suurin osa käyttäjistä tuleekin 

verkkosivuille mobiilin kautta. Kohdeyrityksessä olemme pistäneet merkiksi, että yrityksen 

mobiilisivuissa on kehittämisen varaa, erityisesti sivun rakenteessa. Vaikka sivut 

toimisivatkin pöytäkoneella hyvin, se ei välttämättä tarkoita, että sama rakenne toimisi 

mobiilipuolellakin. Kohdeyritys onkin ottanut projektikseen ohjata enemmän resursseja 

verkkosivustonsa 
 
 
4.2.4 Konversio 
 
 
Konversio eli tulos, tarkoittaa jotain loppuunvietyä toimintoa, joka on yrityksen 

menestyksen kannalta relevanttia. Tulos voi olla esimerkiksi uutiskirjeen tilaaminen tai 

verkkokauppaostos. Tulos jaetaan erikseen vielä makro-ja mikrotuloksiin. Makrotulos 

tarkoittaa ostotapahtumaa, joka on viety maaliin asti ja mikrotulos tarkoittaa esimerkiksi 

loppuunsaatettua sähköpostin tilausta. Mikrokonversiosta siirrytään yleensä 

makrokonversioon, eli kohti ostosta. (Google 2018d.) 

 

Jos yrityksen tavoitteena on konversioiden lisääminen, näkyvyyden kasvattaminen tai 

yhteydenottopyynnöt, on järkevää käyttää AdWords – mainontaa ja pyrkiä tätä kautta 

saavuttamaan näitä tuloksia. Yritys määrittelee itse omat konversionsa, ja esimerkiksi 

sivustolla vieraileminen tai siirtyminen yhteystiedot – sivulle voidaan luokitella 

konversioiksi. Google AdWords tarjoaa yrityksille mahdollisuuden seurata tuloksia 

konversioseurannan kautta, josta nähdään muun muassa konversioprosentti. Tämä luku 

kertoo sen, kuinka monta tuotetta on ostettu kävijämäärää kohden. Yrityksen on tärkeää 

pystyä mittaamaan yhden konversion arvoa omalle toiminnalleen, esimerkiksi 

muuntamalla euroiksi yhden kävijän tekemän toimenpiteen yrityksen verkkosivuilla.  

 

Kohdeyritys mittaa konversioita verkkokauppatapahtumina. Konversio realisoituu vain 

silloin, kun kävijä on tehnyt ostoksen. Yrityksessä on otettu puheeksi, että konversioita 

seurataan tulevaisuudessa myös B2B puolella. Eli jos yritysasiakas lähettää 

yhteydenottopyynnön verkkosivujen kautta, markkinointi ottaa tästä yhden konversion 

sekä 10% myyjän tekemästä kaupasta. Ennen B2B liidit ovat menneet suoraan myyjille, 

jonka vuoksi dataa ei olla lainkaan kerätty markkinoinnin puolelle. Nettisivujen ja 

sosiaalisen median kautta tulleet liidit ovat markkinointitoimenpiteiden seurauksia, jonka 

vuoksi on hyvin tärkeää pyrkiä raportoimaan näitä lukuja myös markkinoinnin puolelle, 

jotta osataan esimerkiksi kohdentaa budjettia toimiviin ja kannattaviin kampanjoihin. 

Kohdeyritykselle B2B liidit ovat hyvin paljon kannattavampia kuin verkkokauppamyynti, 
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sillä yhden yritysasiakkaan keskimääräinen tilaus on noin 1 000 €, kun 

verkkokauppaostoksen keskimääräinen viikkotuotto on noin 500-800 €. 

 

Hyvä konversioprosentti ei välttämättä ole suoraan mitattavissa mainonnan tehokkuuteen, 

sillä konversioprosenttia ei voida suoraan verrata liikevoittoon. Jotta konversioprosentti 

olisi todellisuudessa hyvä, täytyy myynnissä olevien tuotteiden hinnat kattaa tuotteen 

alkuperäiset kokonaiskustannukset, sillä ainoastaan tätä kautta voidaan todeta kaupan 

olevan kannattava. Kun tuote tuottaa kulujen jälkeen myyntivoittoa tai lisänäkyvyyttä, on 

konversioprosentti silloin positiivinen. (Suomen Digimarkkinointi 2018s.) 

 

4.3 Facebook Business Manager 
 
Business Manager on yrityksille veloitukseton työkalu, jolla voidaan ylläpitää yrityksen 

mainostiliä Facebookissa. Työkalu helpottaa toimintaa, kun yrityksen mainostiliä pääsee 

hallinnoimaan useampi ihminen samanaikaisesti. Työkalu toimii mainiosti esimerkiksi 

silloin, kun yritys tekee yhteistyötä mainostoimiston kanssa. Se selkeyttää tekemistä ja 

mahdollistaa käyttäjien henkilökohtaisten tilien erillä pitämisen. (Someco 2017c.) 

 

Kohdeyrityksellä on käytössään Facebook Business Manager, jonka kautta se hallinnoi 

omaa mainostiliään. Työkalun kautta kohdeyritys pystyy hallinnoimaan resurssejaan, 

kuten Facebook ja Instagram-sivua yhdestä paikasta, hallinnoimaan käyttäjien 

käyttöoikeuksia sekä seuraamaan mainoksia. Yrityksen ylläpitäjillä on oikeus lisätä ja 

poistaa uusia henkilöitä työntekijäluetteloon. Yrityksen työntekijät pääsevät yrityksen 

asetuksiin, mutta eivät kuitenkaan pysty tekemään mitään suurempia muutoksia. 

(Facebook ohje-ja tukikeskus 2018a.) 

 

Business managerin kautta, yritys pystyy helposti seuraamaan ja hoitaa laskutusta, 

varsinkinkin silloin, kun käytössä on sekä Facebook sekä Instagram mainonta. Laskutus 

osiosta on mahdollista saada muun muassa mainoskuitit ostoista, esimerkiksi kirjanpitoa 

varten. Työkalu antaa myös mahdollisuuden hyödyntää niin sanotusti tuoteluetteloja 

mainoksien kohdentamista varten. Hyödyntämällä tätä ominaisuutta, yritys voi pyrkiä 

kohdennetulla mainonnalla esimerkiksi konvertoimaan kontakteja varsinaisiksi kaupoiksi. 

Tuoteluettelo sisältää muun muassa listan verkkokaupan tuotteista, tuotekuvaukset, 

tunnukset, nimet, luokat sekä sen, onko tuote tällä hetkellä saatavilla. Jos yrityksellä on jo 

entuudestaan tuoteluettelo, voidaan se ladata kätevästi Business Manageriin valmiiksi. 

Kohdeyrityksellä ei ole tuoteluetteloa käytössä, johtuen varmasti siitä, että 

verkkokaupassa myydään ainoastaan yhtä tuotetta ja yritys huolehtii tuotteiden 

saatavuudesta toista kautta.  
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Erilaiset mainostoimistot hyödyntävät työkalua jokapäiväisessään työssään, kun 

hallinnoitavia mainostilejä on jopa satoja. Myös tiimit, jotka tarvitsevat käyttöoikeudet 

Facebookin mainostiliin, voivat hyötyä Business Managerin käytöstä, jakaessaan 

käyttöoikeuksia kaikille tiimin jäsenille. (Holkeri & Lundell – opas 2018.) 

 

Alla olevasta kuviosta nähdään kuinka yksinkertaisesti ja helposti kampanjoita voidaan 

muokata. Yhdellä painalluksella saadaan myös muokattua kampanja pois päältä. 

Kuviossa olevien kampanjoiden sisällä näkyvät kaikki päällä olevat maksulliset mainonnat.  

 

 
kuva 12. Mainostenhallinta (ProtectPipe Oy Business Manager – tili) 

 
 
4.3.1 Mainosraportti 
 
 
Raportointityökalut antavat yrityksille mahdollisuuden tarkastella ja analysoida päällä 

olevien mainoksien tehokkuutta ja kannattavuutta. Mainosraportit antavat osviittaa siitä, 

miten mainonta edesauttaa yritystä saavuttamaan omat tavoitteensa niin Facebookissa, 

Instagramissa kuin Audience Networkissakin. Raporttien avulla voidaan hankkia kattavaa 

dataa muun muassa kohderyhmästä ja kampanjoista. Dataa voidaan analysoida ja 

hyödyntää seuraavissa kampanjoissa. 

 

Yrityksen Facebook sivulla on tilin yleiskatsaus – osio, josta näkee koosteen kaikkien 

kampanjoiden ja mainoksien tuloksista. Tämä osio löytyy, kun siirrytään mainosten 

hallintaan ja sieltä tilin yleiskatsaukseen. Mainosraportit voidaan erotella päivämäärän 

mukaan. Arvoja voidaan mukauttaa muun muassa kattavuuden, näyttökertojen, 
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käytettyjen summien sekä linkin klikkauksien mukaan. Mainosraportista saatuja tuloksia 

voidaan analysoida esimerkiksi kaavioiden avulla. Siirtämällä hiirtä kaavioiden päälle, saat 

lisäinformaatiota kampanjoista. Lopuksi voit tallentaa raportit tulevaisuutta varten.  

 

Kohdeyrityksessä työskennellessä, käytin päivittäin Facebookin Business Manageria 

tulosten mittaamiseen ja analysoimiseen. Mainosraportit olivat olennainen osa työntekoa, 

ja ne olivat hyvin hyödyllisiä tulevia kampanjoita suunniteltaessa. Koska dataa on todella 

paljon, raporttien kautta on mahdollista saada selkeä yhteenveto kaikista tuloksista, joka 

osaltaan helpottaa ja nopeuttaa työntekoa.  

Mainosraportit antavat myös informaatiota niistä ihmisistä, jotka ovat tekemisissä 

mainoksiesi kanssa. Näet näiden henkilöiden iän, sukupuolijakauman sekä kellonajan, 

jolloin he katselevat mainoksiasi. (Facebook ohje-ja tukikeskus 2018b.) 
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5 Pohdinta 
 
Digitaalinen media on tällä hetkellä suuressa murroksessa, ja sen huomaa erityisesti 

suuremmissa organisaatioissa. Pienissä yrityksissä digimarkkinoinnin hyödyntäminen on 

melko yleistä, sillä se on markkinointialustana melko edullinen. Digimarkkinoinnin käyttö 

alkaa ajan myötä muuttua jopa pakolliseksi jokaiselle yritykselle, sillä 

kuluttajakäyttäytyminen sekä heidän tiedonhaku ovat siirtymässä enemmän ja enemmän 

verkkoon. Jotta yritykset pystyisivät vastaamaan asiakkaidensa tarpeisiin, täytyy heidän 

olla helposti saatavilla, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Tämä osaltaan lisää myös 

luottamusta yrityksen ja asiakkaiden välille. Myös SEO:n ja SEM:in läsnäolo ovat melkein 

pakollisia yrityksille, jotka haluavat tehdä verkkokauppamyyntiä. Niiden kautta yrityksillä 

on mahdollisuus palvella asiakkaita ja tarjota ensimmäisenä ratkaisuja olemassa oleviin 

ongelmiin. 

 

Vaikka videosisällöt ovat nostaneet merkitystään vuosien varrella, laadukas 

sisällöntuotanto, esimerkiksi blogiteksteissä on edelleenkin yksi yritysten tärkeimmistä 

sisältömuodoista, myös tänäkin vuonna. Blogit päästävät ihmiset yrityksen sisälle, ja 

kuljettavat heitä kohti brändin tarinaa. Mike L. Murphy sanoi aikoinaan hyvin osuvan 

lauseen viitaten yritystarinoihin: ’’Brands tell stories to make money’’. Tarinat siis 

vaikuttavat tunteiden luomiseen, virittämällä mieltä. Voimme verrata tätä esimerkiksi 

elokuviin ja kirjoihin, joista nautimme hyvin paljon. (Blog netprofile 2018.) 

 

Suomalaiset yritykset ovat vuosien varrella alkaneet hyödyntää enemmän markkinointia 

toiminnassaan. Kysyntä on omalta osaltaan vaikuttanut tähän jonkun verran, jos 

mietitään, että yli puolet kuluttajista tekee ostopäätöksen ennen myyjän tapaamista. Miksi 

digimarkkinointiin ei silti Suomessa edelleenkään panosteta täysin? Mielestäni 

suurimmaksi ongelmaksi muodostuu johdon vakuuttaminen. Erityisesti suurissa 

organisaatioissa pinttyneet tavat ovat varmasti johtaneet siihen, että uusia keinoja 

pelätään ja niitä ei haluta lähteä hyödyntämään. Ollaan totuttu tekemään niin sanotusti 

perinteistä markkinointia, kuten ulkomainontaa ja tv-mainontaa, eikä uusia tapoja osata 

lähteä kehittämään. Suomalaiset saisivat nostettua helposti ja hyvinkin edullisesti 

tunnettavuuttaan kansainvälisillä markkinoilla, esimerkiksi LinkedIn:in kautta. 

Suomalaisilla on suurta potentiaalia olla digimarkkinoinnin suunnannäyttäjiä, mutta kuinka 

moni yrityksistämme ovat tähän mennessä lähteneet hyödyntämään tätä?  

 

Suomesta ei tälläkään hetkellä löydy tarpeeksi digimarkkinoinnin osaajia, ja näitä 

palveluita ostetaankin monilta eri yrityksiltä. Tällaisen toiminnan suurimmaksi haasteeksi 

muodostuu erityisesti tiedonkulku toimijoiden välillä. Datat sekä raportit ovat eri toimijoille 
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erilaisia, ja tämä johtaa siihen, että mittarit eivät ole kunnossa, ja eivätkä täten myöskään 

kehitä organisaatiota mihinkään suuntaan.  

 

Hakusanamarkkinointia tehdään usein väärin, kun henkilöä houkutellaan verkkosivuille 

hakusanoilla, ja hän päätyykin aina etusivulle. Tällöin tämän henkilön matka muuttuu 

uniikista geneeriseksi. Yritykset eivät halua palkata digimarkkinointi osaamista yrityksiin, 

koska eivät koe, että henkilö on esimerkiksi palkkansa väärti tai hänellä ei ole sopivaa 

paikkaa organisaatiossa. Yritysten, niin startup: ien kuin suurtenkin, täytyy ottaa pieniä 

digitaalisen markkinoinnin askeleita, jotta pysyisivät kehityksessä mukana. Oikein 

hyödynnettynä digimarkkinointi tarjoaa yrityksille monia mahdollisuuksia oman toiminnan 

kehittämiseen. On kuitenkin harmi, että vain harvat yritykset näkevät tämän 

mahdollisuutena, erityisesti Suomessa.  

 

Yritys x on suunnannut noin 80% resursseistaan myynti puolelle ja uusien myyjien 

kouluttamiseen ja palkkaamiseen. Digimarkkinoinnille ja muille yrityksen sektoreille, ei 

ohjata resursseja tarpeeksi, ja tämä on yrityksessä johtanut siihen, että digimarkkinointia 

ei hyödynnetä tavalla, joka voisi tuottaa yritykselle suuriakin voittoja. Digimarkkinoinnin 

osaamiseen ei panosteta tarpeeksi, vaikka itse kokisin, että oikein tehtynä se voisi olla 

yrityksen tuottavin sektori. Yrityksen kannattaa hieman poiketa aikaisemmasta 

strategiastaan, ja palkata jo hieman digimarkkinointi kokemusta omaavan henkilön, ja 

hänen ohelleen vielä esimerkiksi työharjoittelijan. Näin he muodostaisivat oman tiiminsä, 

eikä yhdelle ihmiselle kertyisi liikaa töitä. Työharjoittelija voisi myös oppia jo 

kokeneemmalta tekijältä digimarkkinoinnin perusteet nopeallakin aikataululla.  

 

On hyvin mielenkiintoista seurata, miten markkinointi sosiaalisessa mediassa tulee 

muuttumaan. Facebook kamppailee tällä hetkellä todella vaikeiden asioiden parissa. 

Palvelusta kerättyä dataa oli hyödynnetty melko suuresti hämärän data-analytiikka firman 

työkalun kokoamiseen. Ongelmaksi muodostui se, että kyseistä työkalua oltiin käytetty 

Donald Trumpin sekä Brexitin kampajoissa. Tämän myötä pintaan nousi myös monia 

muitakin huolenaiheita Facebookin yksityisyysasetuksiin sekä käyttäjien tietojen vuotoon 

liittyen. Yhdysvaltojen kongressi sekä EU:n parlamentti ovat pitäneet julkisen kyselytunnin 

Facebookin nykyisen omistajan Mark Zuckerbergin kanssa, jossa hän on joutunut niin 

sanottuun piinapenkkiin, vastaamaan hyvinkin vaikeisiin asioihin liittyen Facebookin 

dataan ja käyttäjien yksityisyyden suojelemiseen. Aihe on saanut maailmanlaajuista 

huomiota, ja tärkeitä keskusteluja on käyty siitä, miten lainsäädäntö tulee tulevaisuudessa 

muuttamaan Facebookissa käytävää markkinointia. On ehdottomasti kiinnostavaa 

seurata, miten tämä tulee vaikuttamaan digimarkkinointiin kokonaisuutena, sillä 

sosiaalinen media on digimarkkinoinnin yksi tärkeimmistä kanavista. (Marmai 2018.) 
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Opin todella paljon viiden kuukauden aikana digimarkkinoinnista, ja mitä se yleisesti 

sisältää. Sain todella paljon vastuuta koko yrityksen markkinointiin liittyen, ja tämä lisäsi 

oppimista entisestään. Jouduin opettelemaan koko digimarkkinoinnin itse itselleni, eli 

minulla ei ollut ohjeita tai muutakaan, jotka olisivat kertoneet minulle, miten 

digimarkkinointia toteutetaan. Tämä tehtiin tiedollisesti, sillä yrityksen tavoitteena oli antaa 

työntekijöille mahdollisuus opetella asiat itsenäisesti, ilman muuta ohjeistusta. Tämä 

itseasiassa toimi todella hyvin. Luin hyvin paljon kirjallisuutta ja käytin googlea 

tiedonhakuna monessakin asiassa, sillä melkeinpä kaikki digimarkkinointiin liittyvät asiat 

löytyvät sieltä. Tämän vuoksi jouduin myös tekemään runsaasti töitä työtuntien 

ulkopuolellakin, lukemalla kirjallisuutta ja muita sähköisiä lähteitä: miten onnistunut 

digimarkkinointi toteutetaan.  Hyödynsin näitä tietoja suuresti opinnäytetyössäni, ja 

vahvistin oppimistani kirjoittamalla tätä työtä. Kokemukseni tässä yrityksessä ja kaikki 

oppimani asiat, ovat olleet suuri voimavara nykyisessä työpaikassani, jossa työskentelen 

markkinoinnin parissa. Nykyinen työpaikkani on ollut suurin tavoitteeni työurallani, sillä 

olen päässyt työskentelemään vakituiseen työsuhteeseen, suureen ja mielenkiintoiseen 

organisaatioon, sellaisten asioiden pariin jotka kiinnostavat itseäni hyvinkin paljon. En olisi 

varmaan päässyt tähän tavoitteiseen, ellen olisi saanut tätä digimarkkinoinnin 

työkokemusta kohdeyrityksessä. Joten kaiken kaikkiaan, olen hyvin tyytyväinen kaikkeen 

oppimaani, niin kohdeyrityksessä kuin opinnäytetyössäni. 

 
 
5.1 Johtopäätökset 
 
 
Sosiaalisen median eri kanavien tehokas käyttöönotto kohdeyrityksessä, vaatii enemmän 

digimarkkinointiosaamista ja sen kehittämistä. Pelkästään läsnäolo tietyissä kanavissa ei 

riitä, vaan jokaisen julkaisun, blogitekstin, videon tai muun toiminnan takana täytyy olla 

selkeä ja valmis strategia, joka vastaa näihin kysymyksiin: Mitä tällä toiminnolla haetaan? 

Mitkä ovat tavoitteet? Mitä halutaan ensisijaisesti saavuttaa? Miten tuloksia mitataan? 

 

Kohdeyritys pitäisi muodostaa selkeä markkinointisuunnitelma, jonka myös johto tulisi 

allekirjoittaa. Suunnitelman pitäisi olla niin yksityiskohtainen, että jokaisen toiminnan 

takana tulisi olla idea tai strategia, miksi sitä lähdetään toteuttamaan. Voimme helposti 

vain julkaista Facebookiin viikoittain 2-3 julkaisua, ja toivoa, että kohderyhmämme 

reagoivat niihin. Hyvässä markkinoinnissa, jokainen julkaisu suunnitellaan tarkkaan siten, 

että se pohjautuu datasta saatuihin tuloksiin. Vain sitä hyödyntämällä voimme onnistua 

digimarkkinoinnissa. Ilman sitä, voimme vain olettaa ja toivoa parasta.  

 



  

51  

Digimarkkinoinnin osaajia on Suomessa vielä melko vähän, erityisesti niitä, joita 

mainostoimistot eivät ole vielä napanneet. Kun yrityksessä ei ole tarpeeksi osaamista, 

saattaa vääränlainen markkinointi pahimmassa tapauksessa jopa vahingoittaa yritystä. 

Hyvällä osaamisella yritys voi minimoida riskit sekä maksimoida 

onnistumismahdollisuudet. Hyvällä mainoskampanjoiden analyysilla, voidaan jatkossa 

tehdä parempia ja kannattavampi kampanjoita.   

 
 
5.2 Oman oppimisen arviointi 
 
 
Opinnäytetyötä aloittaessani, minulla ei ollut käsitystä siitä kuinka paljon erilaista tietoa 

digitaalinen markkinointi pitää sisällään. Tiedon runsaus ja monien lähteiden erinäiset 

mielipiteet tietyistä ominaisuuksista, osoittautuivat välillä haasteelliseksi.  

 

Aloitin työn tutkimalla todella paljon kirjallisuutta, sekä kirjallisia että sähköisiäkin lähteitä. 

Tavoitteenani on ollut liittää opinnäytetyössäni esiintyvät kehitysmahdollisuudet 

mahdollisimman tiukasti teoriaan, ja lähteä sitä kautta analysoimaan niitä. Työni aihe oli 

hyvin ajankohtainen itselleni, sillä olin juuri aloittanut työnteon kohdeyrityksessä. 

Tehtäviini kuuluivat kaikki markkinointiin liittyvien asioiden hoitaminen. Tämän vuoksi 

halusinkin tehdä opinnäytetyön juuri tälle yritykselle, sillä se auttaisi minua myös omassa 

työssäni paljon, sillä minulla ei juurikaan ollut aikaisempaa kokemusta digitaalisesti 

markkinoinnista. Tehdessäni opinnäytetyötä, erityisesti lukiessani runsaasti teoriaa 

aiheeseen liittyen, pystyin hyödyntämään ja oivaltamaan uusi tapoja tehdä omaa työtäni 

kohdeyrityksessä paremmin.  

 

Huomasin jo työn alussa, että minun oli rajattava selkeästi ne tietyt kanavat, jotka 

haluaisin tuoda opinnäytetyöhöni mukaan. Aloitin prosessin tarkastelemalla varsinaisessa 

työssäni käytettäviä kanavia ja lähdin sen perusteella muodostamaan itselleni selkeän 

strategian niistä asioista, joista haluan hakea lisää tietoa. Koska digitaalisessa 

markkinoinnissa on todella paljon erilaisia mahdollisuuksia kanavien suhteen, oli 

mielestäni hyvin tärkeää rajata työ jo heti alkuun, jotta siitä tulisi mahdollisimman selkeä 

niin itsellenikin kuin myös työni lukijallekin.  

 

Tein virhearvion mielestäni työn alussa aikatauluttamisen suhteen. Arvioin alussa, että 

työn kirjoittaminen olisi onnistunut itseltäni hyvinkin nopeasti, sillä työskentelinhän 

päivittäin niiden samojen asioiden parissa, joista kirjoitin opinnäytetyöni. Tiedon runsaus 

aiheutti osaltaan sen haasteen, että miten lähteä erottelemaan tärkeimmät asiat ja ne ei-

tärkeimmät asiat keskenään, ja miten tiivistän tekstiä työhöni sopivaksi. Koska halusin 
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liittää hyvin monipuolista teoriaa työhöni, käytin todella paljon eri lähteitä. Tämä antoi 

mielestäni monia eri näkökulmia tietyn aiheen käsittelyyn, ja toimi minulle myös työkaluna 

omaan työntekooni kohdeyrityksessä. 

 

Kaiken kaikkiaan olen täysin tyytyväinen aiheeseeni, ja siihen, kuinka paljon 

todellisuudessa sain irti opinnäytetyön parissa työskentelemisestä. Opin hyödyllisiä 

asioita, joita pystyn edelleen hyödyntämään nykyisessä positiossani 

markkinointikoordinaattorina. Haasteet joita kohtasin opinnäytetyötä tehdessäni, olivat 

jälkeenpäin ajateltuna opettavaisia itselleni, sillä sitä kautta pystyin kehittämään 

ongelmanratkaisutaitojanikin. Opinnäytetyöprosessini oli mielestäni onnistunut. 
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Liitteet 
 
Liite 1. Haastattelukysymykset 
 
 

- Mitkä ovat yrityksen nykyiset digimarkkinoinnin tavoitteet? 

- Mitä digimarkkinoinnilla halutaan yrityksessä saavuttaa? 

- Miten budjetti on jakaantunut eri kampanjoiden välillä? 

- Mitä päällä olevilla kampanjoilla halutaan tavoittaa? 

- Kohdennetaanko digimarkkinointia B2B vai B2C puolelle? 

- Mitä markkinointisuunnitelma tulisi pitää sisällään? 

- Kuinka tärkeä osa automaatio on yrityksen toiminnassa? 

- Mitä digitaalisen markkinoinnin työkaluja yritys hyödyntää? 

- Onko yrityksellä tavoitteena laajentua muihin digitaalisiin kanaviin? 

- Kuinka tärkeää tulosten analysoiminen yrityksessä on? 

- Mitä digitaalisia mittareita yritys hyödyntää nykyisessä toiminnassaan? 

- Kuinka tärkeä osa yritystä markkinointi on? 

- Kuinka tärkeää yritys pitää markkinoinnin seuraamista? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


