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Työn tavoitteena oli auttaa kohdeyritystä tavoittamaan potentiaalisia asiakkaita kansainvä-
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pat voivat käyttää työtä apunaan ja inspiraationaan markkinointiviestinnän keinojen suun-
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The amount of small and new online stores within fashion market has risen noticeably. 
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they need support developing their operations. The case company of this thesis represents 
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defined using web analytics utilizing the company’s data. In the end, suitable media op-
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1 Johdanto 

Opinnäytetyön aiheen hahmottuminen lähti tekijän oman kiinnostuksen ja ammatillisen 

taustan pohjalta. Työn tekijällä on tradenomin tutkinto sekä usean vuoden työkokemus 

markkinointiviestinnän tehtävissä vähittäiskaupan alalta. Motivaationa toimii vahva halu 

auttaa suomalaisia aloittelevia vaatetusalan yrityksiä kehittämään toimintaansa. Erityi-

sesti kiinnostusta herättivät verkossa toimivat pienehköt yritykset, joita on alalla nyky-

ään paljon. Usein tällaiset yritykset ovat suunnittelijoiden luomia ja hallinnoimia, eikä 

niillä ole välttämättä syvällistä pitkäaikaista kokemusta liiketoiminnasta taikka riittävästi 

resursseja toiminnan kehittämiseksi muiden toimintojen ohella.  

Lopulliseksi toimeksiantajaksi valikoitui uima-asuja valmistava ja myyvä Halla x Halla, 

joka kaipasi tukea liiketoiminnan kasvattamiseen kansainvälistymisen muodossa. Ky-

seessä on suhteellisen uusi verkossa toimiva pienyritys, jolla on jo valmiiksi jonkin ver-

ran asiakaskuntaa ulkomailla. Kansainvälistymisen näkökulma verkkoyrityksen kannal-

ta lisäsi osaltaan mielenkiintoa. Usein verkkokauppojen markkinat voidaan nähdä glo-

baaleina, sillä tuotteita voidaan toimittaa helposti ympäri maailman. Markkinoinnissa 

pulmalliseksi koettiin potentiaalisten asiakkaiden löytäminen ja tavoittaminen uusilla 

kansainvälisillä markkinoilla.  

 
1.1 Aiheen rajaus ja käsitteet 

Tutkimuksen näkökulmaksi otettiin markkinointiviestintä ja erityisesti verkkokauppa-

markkinointi, sillä yleisesti kysynnän aikaansaaminen yritykselle pyritään luomaan juuri 

markkinointiviestinnän avulla. Aihe ei sinänsä ole mitenkään uusi tai tuntematon, ja 

siitä on tehty monenlaisia opinnäytetöitä ja tutkimuksia aiemmin, eikä kirjallisuudesta-

kaan ole puutetta.   

Muita tutkimuksia aihepiiristä löytyy niin liiketalouden kuin vaatetusalan koulutus-

ohjelmista. Paljon käsiteltyjä aiheita ovat verkkokaupan perustaminen ja kehittäminen 

sekä markkinoinnin suunnittelu eri muodoissaan, joista varsin suosittuja tuntuvat ole-

van digitaalinen, sosiaalisen median sekä verkkokaupan markkinointi. Toisaalta jatku-

vasti muuttuvassa ja kehittyvässä nykyajan digitaalisessa ympäristössä asioiden päivi-

tyksellä on aina tarvetta.  
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Uutta näkökulmaa pyrittiin luomaan työn rajauksella ja aiheen käsittelytavalla. Aihe 

rajattiin koskemaan viestintäkanavien suunnittelua eikä niinkään kokonaisvaltaista 

markkinointiviestintäsuunnittelua viestisisältöineen. Tässä työssä keskitytään markki-

nointiviestinnän strategisen tason suunnitteluun nimenomaan pienen kansainvälistyvän 

vaatetusalan verkkokaupan näkökulmasta. Markkinointiviestintästrategiassa kyse on 

periaatepäätöksistä viestintäkeinojen käytöstä ja mediakanavien valinnasta (Isohooka-

na 2007, 107). Tarkoituksena ei ole myöskään kuvailla kaikkia saatavilla olevia me-

diakanavia, vaan perehtyä ainoastaan pienelle verkkokaupalle sopivimpiin. Tällaisen 

rajauksen nähtiin palvelevan parhaiten kohdeyrityksen tarpeita ja samalla tuovan uutta 

tietoa yrityksen käyttöön.  

Tässä työssä käsitteet potentiaaliset asiakkaat, tavoiteasiakkaat sekä kohderyhmä ovat 

toisilleen rinnasteisia. Näillä kaikilla viitataan kuluttajiin eikä esimerkiksi yritysten tava-

ratoimittajiin, yritysasiakkaisiin tai muihin sidosryhmiin. Asiakkaista ja kuluttajista puhut-

taessa viitataan kaikkiin markkinoilla oleviin ostokykyisiin yksityishenkilöihin. Käsitteet 

markkinointiviestintä-, viestintä- ja mediakanava ovat puolestaan sama asia eri näkö-

kulmasta tarkisteltuna, ja näitä käytetään rinnakkain.  

 
1.2 Tutkimuksen tavoite, ongelma ja tutkimuskysymykset 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on löytää sopivat keinot kohdeyrityksen uusien potenti-

aalisten asiakkaiden tavoittamiseen kansainvälisiltä markkinoilta. Tarkoituksena on 

luoda kanavasuunnitelma yrityksen markkinointiviestinnälle ja esittää ehdotuksia kana-

vien käytöstä. 

Tutkimusaihetta pyritään tarkentamaan muotoilemalla se tutkimusongelmaksi (Kana-

nen 2014, 44). Tutkimuksen ongelmaksi muovautui tässä tapauksessa kohdeyrityksen 

potentiaalisten asiakkaiden tavoittaminen. Ratkaisua tutkimusongelman haetaan on-

gelmasta johdettujen tutkimuskysymysten avulla (Kananen 2013a, 25). Tässä työssä 

tutkimusongelma pyritään ratkaisemaan seuraavien kysymysten avulla:  

• Mitkä tekijät vaikuttavat markkinointiviestintäkanavien suunnitteluun ja valintaan?  

• Ketkä ovat yrityksen potentiaaliset asiakkaat? 

• Mitkä viestintäkanavat tavoittavat kohderyhmän ja miten?  
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1.3 Tutkimusmenetelmät ja työn rakenne  

Tutkimus on luonteeltaan case- eli tapaustutkimus. Case-tutkimuksella ei ole omaa 

metodologiaa eikä omia tiedonkeruu- tai analyysimenetelmiä. (Kananen 2013a, 114.) 

Tapaustutkimuksessa tutkimusongelmaan tuotetaan ratkaisu, mutta ongelmaa ei läh-

detä poistamaan käytännössä (Kananen 2013a, 15). Case-tutkimuksen ongelmat ovat 

moniulotteisia ja niiden ratkomiseen tarvitaan useamman menetelmän sekä aineiston 

käyttöä. Tavoitteena on saada mahdollisimman syvä kuvaus ja ymmärrys rajatusta, 

usein yksittäisestä tutkimuskohteesta, joka on tässä tapauksessa kohdeyrityksen 

markkinointiviestintäkeinojen suunnittelu. (Kananen 2013a, 56–57.)  

Tutkimuksen aluksi teoriaselvityksen avulla pyrittiin hahmottamaan, mitkä tekijät vaikut-

tavat markkinointiviestinnän suunnitteluun ja kanavien valintaan. Selvitys toimii samalla 

tutkimuksen viitekehyksenä, jonka mukaan tutkimuksen rakenne muodostui. Tutkimuk-

sesta tuli monivaiheinen ja se etenee viitekehyksessä esitettyjen vaiheiden mukaisesti 

kuvion 1 osoittamalla tavalla.  

 

Kuvio 1. Tutkimuksen prosessikaavio.  

Kehitystyö lähtee aina nykytilan selvityksestä (Isohookana 2007, 94), joten tarpeelli-

seksi koettiin selvittää kohdeyrityksen lähtökohdat sekä määritellä tavoitteet. Analyysin 

tekoon yrityksen edustajilta ja verkkosivuilta saatua tietoa peilattiin teoriaan. Tilanne-

analyysiä tarvitaan myös kohderyhmän määrittämisen tueksi (Vuokko 2003, 142). Täs-

sä tapauksessa tavoiteasiakkaat määriteltiin apuna käyttäen kohdeyrityksen omaa digi-

taalista dataa ja aineiston keruun käytettiin web-analytiikkaa. Tilanneanalyysin ja koh-

deryhmän määrittelyn pohjalta kartoitettiin pienen verkkoyrityksen kannalta sopivat 

 1. tilanneanalyysi 
 

lähtökohdat & 
tavoitteet 

 
aineisto >   

yrityksen edustajat, 
verkkosivut ja  

some-tilit & teoria 

2. potentiaaliset 
asiakkaat 

 
tavoiteasiakasprofiili 

& segmentointi 
 

aineisto  
web-analytiikalla > 

verkkokauppa, 
Facebook & Instagram 

3. suunnitelma 
 

kanavien kartoitus,  
valinnat & käyttö 

 
aineisto > teoria, 
mediakanavat & 
benchmarking 
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viestintäkeinot. Kanavavaihtoehtoja vertailtiin keskenään, minkä perusteella lopulliset 

kanavaehdotukset tehtiin. Lisäksi toteutettiin benchmarking-tutkimus, jolla pyrittiin sel-

vittämään miten tiettyjä kanavia voisi parhaiten hyödyntää.  

Tässä tutkimuksessa teorialähteinä käytettiin kirjallisuutta markkinoinnin, markkinointi-

viestinnän, verkko- eli digimarkkinoinnin sekä verkkotutkimuksen aihealueilta. Verkko-

kauppaan liittyen lähteiksi kelpuutettiin ainoastaan uusimmat teokset ja tietoja täyden-

nettiin verkosta löytyvillä lähteillä. Teoria kulkee läpi koko työn. Empiriaosuuden tiedon-

lähteinä toimivat lisäksi kohdeyrityksen verkkodata ja yrityksen edustajat sekä muut 

verkkodokumentit, kuten medioiden sekä muiden verkkokauppojen sivustot.  

 

2 Markkinointiviestinnän suunnittelusta 

Markkinointiviestintä on osa markkinointia, ja sen voidaan sanoa olevan kaikista mark-

kinoinnin toimenpiteistä näkyvin osa. Markkinointiviestintä on yksi markkinoinnin kilpai-

lukeinoista, ja sillä viestitään muista markkinointipäätöksistä, kuten hinta-, tuote- ja ja-

kelukanavavalinnoista. Markkinointiviestinnän suunnittelu pohjautuu markkinointisuun-

nitelmaan, joka on puolestaan kytköksissä koko yrityksen strategiaan ja tavoitteisiin. 

(Isohookana 2007, 91–96.)  

Suunnittelu voidaan jakaa strategiseen ja taktiseen eli operatiiviseen tasoon. Strategi-

nen suunnittelu on pitkäjänteistä, kun taas operatiivinen pohjautuu strategiseen ja on 

lyhyen aikavälin suunnittelua käytännön tasolla. Ensiksi on siis luotava strategia, jotta 

operatiivisia päätöksiä voidaan tämän pohjalta kehittää. (Raatikainen 2004, 58–59.)  

Markkinointiviestinnän suunnittelussa mietitään, kenelle viestitään, mihin viestinnällä 

pyritään ja miten viestiminen tapahtuu (Bergström & Leppänen 2016, 300). Strategi-

sessa suunnittelussa tehdään päätökset tavoitteisiin, kohderyhmiin, sanomiin sekä 

keinoihin liittyen. Toisin sanoen strategiassa kyse on markkinointiviestinnän keinojen 

valinnasta, joilla tavoitteet saavutetaan. Suunnittelu lähtee tavoitteiden ja kohderyhmi-

en määrittelystä. Näiden perusteella voidaan valita sopivat viestintäkeinot sekä tehdä 

periaatepäätökset eri keinojen painotuksista. (Isohookana 2007, 96–97.) 
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Tyypillisesti markkinointiviestintäkeinoilla tarkoitetaan mainontaa, myynninedistämistä, 

henkilökohtaista myyntityötä ja tiedotusta. Keinoja voidaan kuitenkin luokitella eri tavoin 

ja tarkistella monesta näkökulmasta. (Isohookana 2007, 132.) Viestintäkeinojen rajat 

eivät myöskään ole aina selkeät. Myynninedistämisestä voidaan viestiä mainonnalla tai 

myynninedistämistä voidaan hyödyntää myyntityössä. Lisäksi täytyy huomioida, että 

markkinointiviestintäkeinojen tarpeisiin on tarjolla eri välineitä ja kanavia. Yrityksen 

mainonta voidaan esimerkiksi toteuttaa kokonaan verkossa. (Vuokko 2003, 149–150.)  

Nykyään yrityksillä on käytössä lukuisia vaihtoehtoja ja median digitalisoituminen on 

muuttanut markkinointiviestintää yhä monipuolisemmaksi. Uusia tapoja tulee koko ajan 

lisää teknologian kehittyessä. Näitä ovat esimerkiksi digitaalinen ja sosiaalinen markki-

nointi sekä viraali-, mobiili- ja suosittelumarkkinointi. (Bergström & Leppänen 2016, 33–

34.) Tässä työssä keskitytään määrittelemään sopivia markkinointiviestinnän toteutu-

mistapoja ja kanavia tarkemmalla tasolla, jotta käytännönlähtöinen lähestymistapa säi-

lyy. Näin myös kohdeyritys hyötyy selvityksestä enemmän eikä työ jää liian yleiselle 

tasolle.  

Lopullinen markkinointiviestintäsuunnitelma riippuu aina yrityksestä ja sen lähtökohdis-

ta. Siihen vaikuttavat niin yrityksen toimiala, tuotteet kuin niiden elinkaarivaiheet. (Iso-

hookana 2007, 132.) Oikeita vastauksia ja ratkaisuja ei valitettavasti ole olemassa. 

Uusia keinoja ja erilaisia lähestymistapoja on kokeiltava ja toimenpiteitä sekä niiden 

tuloksia on seurattava, jotta yrityksen viestintää voidaan kehittää ja tehostaa. (Berg-

ström & Leppänen 2016, 301.) 

 
2.1 Suunnitteluprosessi  

Kaikennäköinen suunnittelu voidaan nähdä jatkuvana prosessina. Tämä pätee myös 

markkinointiviestinnän suunnittelun kohdalla. Siinä analysoidaan ja tarkkaillaan toimin-

taympäristöä jatkuvasti sekä muokataan omia toimintoja ja resursseja vastaamaan 

ympäristön muutoksiin. (Isohookana 2007, 91–93.) 

Isohookana kuvailee prosessia suunnittelukehänä (kuvio 2), jossa ensimmäinen vaihe 

on nykytilan analyysi. Kun tiedetään, mikä on lähtökohtatilanne, voidaan tehdä päätök-

siä siitä minne halutaan päästä. (Isohookana 2007, 94–95.)  
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Kuvio 2. Suunnittelukehä (Isohookana 2007, 94).  

Suunnittelukehän toinen vaihe on suunnitelman luominen (kuvio 2). Ensin tehdään 

strategisia päätöksiä, jolloin määritellään tavoitteet, kohderyhmät ja keinot. Tämän jäl-

keen laaditaan tarkemmat toteutussuunnitelmat aikatauluineen ja budjetteineen sekä 

koordinoidaan tarvittavat toimenpiteet taktisella tasolla. (Isohookana 2007, 94–95.) 

Yritykset tarvitsevat säännöllistä markkinointiviestintää, kuten esimerkiksi yhtenäistä 

visuaalista ilmettä. Lisäksi tarvitaan lyhytkestoisempaa kampanjointia jatkuvan viestin-

nän tueksi. (Bergström & Leppänen 2016, 300.)  

Viimeinen vaihe on toteutus ja seurannan suunnittelu (kuvio 2), jolloin mietitään miten 

tehtyjä toimenpiteitä ja niiden onnistumista mitataan. Seurannassa saatu tieto käyte-

tään seuraavassa tilanneanalyysissä, ja näin suunnittelukehän kierto alkaa uudestaan. 

(Isohookana 2007, 94.)  

Tässä työssä keskitytään kehän kahteen ensimmäiseen vaiheeseen. Tilanneanalyysin 

pohjalta luodaan suunnitelma, jossa määritellään keinot ja sopivat kanavat. Ensin kui-

tenkin asetetaan tavoitteet ja määritellään kohderyhmät. Tavoitteena on tehdä ehdotus 

toteutuksesta, mutta itse toteutus rajataan tässä tapauksessa työstä pois. 

1. tilanne-
analyysi 

2. 
suunnittelu 

3. toteutus 

4. seuranta 
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2.2 Markkinointiviestinnän suunnittelunäkökulmia 

Perinteisen ajattelun mukaan strategioita luodaan pitkällä tähtäimellä, tyypillisesti jopa 

3–5 vuodeksi (Raatikainen 2004, 59). Nykyajan digitaalisessa toimintaympäristössä 

nopean kilpailun olosuhteissa strategisen suunnittelun merkitys on vähentymässä. Eri-

tyisesti digitaalisen liiketoiminnan kehityksen puolella korostuu nopeus. Kun markkina-

muutokset tapahtuvat kuukausittain tai jopa viikoittain, vuoden taikka usean vuoden 

kattavalla strategialla ei ole väliä. Yrityksen kannalta on hyödyllisempää luoda useita 

vaihtoehtoja sisältävä lyhyen aikavälin jatkuvasti päivitettävä suunnitelma, jossa määri-

tellään lähikuukausien tekemiset ja kokeilut. Useiden strategisten vaihtoehtojen välillä 

voidaan vaihdella tai niitä voidaan käyttää vaikka päällekkäin, jolloin ne tukevat toisi-

aan. (Ruokonen 2016, 96–97 ja 112.) 

Yhtenä ääripäänä on agiili markkinointi eli niin sanotun ketterän markkinoinnin käsite, 

jossa pääpaino on lyhyen aikavälin tavoitteilla eikä pitkäjänteisellä strategisella suunnit-

telulla. Siinä varaudutaan muutoksiin ja nopean tempoon. Aina ei ole aikaa tai resurs-

seja tehdä laajoja selvityksiä ja joskus paras tapa toimia voi olla erilaisten pienempi-

muotoisten kokeilujen toteuttaminen yhden ison panostuksen sijaan. Myös epäonnis-

tumisille on tilaa, sillä ne ovat pieniä ja auttavat kehittämään toimintaa edelleen. (Ac-

cardi-Petersen 2011, 39–40 ja 44.)  

Nopeita kokeiluja ja jatkuvia testauksia puoltaa myös käyttäjälähtöistä suunnittelua 

edustava design thinking -koulukunta. Siinä pääasiassa on iteratiivisuus, jolloin proses-

sin edetessä kaikkia ratkaisuja arvioidaan jatkuvasti ja niitä muutetaan tarvittaessa 

vaikka kokonaan. (Gibbons 2016.)  

Voidaan siis todeta, että aiemmin mainitun suunnitteluprosessin kierto on nykypäivänä 

varsin nopeatempoista. Digitaalisen liiketoiminnan puolella puhutaan jatkuvasta kehit-

tämisestä, jossa toteutus on korvattu testauksella. Kehitysmallissa korostuu testaus ja 

datan analysointi sekä näihin reagoiminen. (Häivälä & Pyyhtiä 2013, 87–89; Ruokonen 

2016, 116.)  
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2.3 Kanavavalintaan vaikuttavat tekijät  

Tässä työssä tavoitteena on kartoittaa ja valita yritykselle sopivat kanavat markkinointi-

viestinnän tarpeisiin. Jotta oikeanlaiset kanavat voidaan löytää, täytyy ensin selvittää, 

minkälaiset tekijät vaikuttavat kanavien valintaan. Tämän luvun tarkoituksena on mää-

rittää kyseiset tekijät kirjallisuuden avulla. Määrittelyn pohjalta toteutetaan kanavakar-

toitus, jossa vertaillaan eri kanavien toimivuutta. 

Viestintäkeinojen valinta on aina tilannekohtaista. Kyse voi olla uuden tuotteen lansee-

raamisesta, markkina-aseman vahvistamisesta tai kokonaan uusille markkinoille me-

nemisestä. (Isohookana 2007, 95–97.) Tällöin valintoja tehdessä on otettava huomioon 

kanavan rooli eli se, mihin tarkoitukseen se on hyvä ja mitä viestinnällä halutaan saada 

aikaan. Tietoisuuden ja mielikuvien rakentamisessa toimii hyvin esimerkiksi display-

mainonta verkossa, kun taas suostutteluun hyviä ratkaisuja ovat sosiaalinen media 

(jatkossa lyh. some) tai keskustelupalstat. (Häivälä & Pyyhtiä 2013, 33–34.)  

Mediakanavan näkökulmasta keskeisenä tekijänä on sen tavoittamiskyky eli kyky ta-

voittaa valittu kohderyhmä. Vertailussa apuna käytetään erilaisia tunnuslukuja, joita 

ovat tyypillisesti peitto, profiili ja toisto eli frekvenssi. Peitolla tarkoitetaan sitä, kuinka 

paljon ihmisiä media tavoittaa. Profiili puolestaan kuvaa, kuinka moni median seuraa-

jasta kuuluu tavoitekohderyhmään. Toisto kertoo, montako kertaa kohderyhmän on 

mahdollista kohdata viesti. Näitä tunnuslukuja tutkitaan erityisesti mainoskampanjoiden 

suunnittelussa. (Bergström & Leppänen 2016, 330.)  

Voidaan puhua myös kohdennettavuudesta eli siitä, kuinka tarkkaan media mahdollis-

taa viestin kohdistamisen tietylle kohderyhmälle. Kohdentaminen voidaan toteuttaa 

esimerkiksi sijainnin, aihepiirin ja kohderyhmän kiinnostusten mukaan. Mitä tarkemmin 

viestiä voidaan kohdentaa, sitä vähemmän syntyy turhia hukkakontakteja. (Bergström 

& Leppänen 2016, 350; Vuokko 2003, 235.) 

Tarpeen on myös tietää, tarvitaanko laajan vai kapean kohderyhmän tavoittava me-

diakanava (Katz 2017, 46). Valintaa tehdessä olennaista on kohderyhmän koko sekä 

luonne. Mikäli tavoitteena on saavuttaa massayleisö, valitaan mediat joilla on laaja peit-

to. Jos tavoiteyleisö on suppea, tärkeäksi kriteeriksi nousee median kohdennettavuus. 

(Smith & Zook 2016, 204–206.) On myös selvitettävä, mitä medioita kohderyhmä käyt-

tää sekä miten heidät voidaan parhaiten tavoittaa (Bergström & Leppänen 2016, 301).  
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Valinnan pohjaksi tietoa saadaan muun muassa mainosvälineeltä itseltään tai ulkopuo-

lisilta tutkimuslaitoksilta. Kanavavalintaan vaikuttaa mediakustannukset tai kontaktihin-

ta sekä muut tuotantokustannukset eli toisin sanoen yrityksen käytössä oleva budjetti ja 

resurssit. Valintaa ohjaavat myös ajankohdat sekä aikataulut. Mediavalinnoilla tavoite-

taan oikeat ihmiset oikeaan aikaan mahdollisimman tehokkaasti. (Isohookana 2007, 

141–143.)  

Yhteenvetona kanavapäätösten pitäisi sopia kohderyhmään, tuotteeseen, sanomasi-

sältöön, tavoitteisiin sekä budjettiin (Vuokko 2003, 235). Yllä oleva teoriaselvitys koko-

naisuudessaan toimii työn viitekehyksenä, jonka pohjalta tutkimus toteutetaan. Seuraa-

vassa luvussa selvitetään kohdeyrityksen lähtökohdat sekä markkinointiratkaisut ja 

määritellään tavoitteet. Erityisen tärkeitä ovat kohderyhmämääritykset, ja ne käsitellään 

erikseen omassa luvussaan. Kaikkien edellä mainittujen perusteella puolestaan kartoi-

tetaan sopivat mediakanavat ja käytettävät keinot, mille on varattu oma lukunsa.  

 

3 Kohdeyritys 

House of Halla Oy on vuonna 2016 perustettu suomalainen yritys, joka myy aktiivikäyt-

töön ja vapaa-aikaan tarkoitettuja uima-asuja. Yrityksen markkinointinimenä on puoles-

taan Halla x Halla ja sitä käytetään kaikessa yrityksen viestinnässä, mistä johtuen täs-

sä työssä noudatetaan samaa käytäntöä. Tuotevalikoimaan kuuluvat tällä hetkellä biki-

nit, uimapuvut sekä asusteet. Yrityksen toimintaa hoitavat pitkälti sen perustajat Salla 

Valkonen ja Hanna Lehtovaara. Liikevaihto oli vuonna 2017 noin 400 000 euroa eli 

uima-asuja myydään tuhansia vuodessa.  

Tärkeimpiä arvoja ovat kestävän kehityksen mukainen toiminta sekä omalaatuisuus, 

mikä näkyy niin toimittajien ja kankaiden valinnassa kuin tuotteiden ja valikoiman suun-

nittelussa. Yrityksen mottona on ”Sun, sweat and salt water”, joka kuvastaa yrityksen 

persoonaa ja brändiä sekä tavoiteluja asiakkaita. Tuotteissa käytetyt kankaat ovat tehty 

kierrätetyistä muovipulloista ja vaatteiden tuotanto tapahtuu eettisesti piensarjoissa 

Balilla, Indonesiassa.  

Tuotteet on suunniteltu jokapäiväiseen aktiiviseen käyttöön kuten, joogailuun, uimi-

seen, auringonottoon ja surffaukseen. Ekologisuus näkyy tuotteiden monipuolisuudes-
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sa. Myytävät uima-asut ovat kaksipuoleiset ja esimerkiksi ylä- ja alaosat ovat ostetta-

vissa erikseen. Tuotteita voidaan näin sekoitella keskenään ja asiakas voi valita oman-

laisensa yhdistelmän niin värien kuin mallien suhteen. Lisäksi painotetaan persoonalli-

suuden korostamista, yksilöllisyyttä sekä uniikkia designia. Tuotteille on ominaista räi-

keät ja voimakkaat kuosit ja värit sekä sporttiset ja rohkeat mallit.  

Kohdeyrityksen kuvailua varten tiedot on saatu yrityksen edustajilta (Lehtovaara 2018) 

sekä yrityksen verkkosivuilta. Näiden lisäksi lähtökohdat-alaluvussa yritystä ja sen 

markkinointia ollaan analysoitu teorian avulla. Markkinointiviestinnän nykytilaselvityk-

sessä ollaan lisäksi tutustuttu yrityksen sosiaalisen median tileihin. Tavoitteet asetettiin 

kohdeyrityksen toiveiden mukaisesti, huomioon ottaen kuitenkin kohdeyrityksen lähtö-

kohdat ja resurssit. 

 
3.1 Lähtökohdat 

Tilanneanalyysi vastaa kysymykseen, missä olemme nyt. Analyysi pitää sisällään arvi-

oinnin muun muassa yrityksen markkinointipäätöksistä, kohdeasiakkaista, tuotteiden 

asemoinnista, differoinnista sekä kilpailuedusta. Tavoitteena on selvittää, mitkä asiat 

toimivat hyvin ja missä on parantamisen varaa. (Posner 2011, 97–98.) Tilanneanalyysi 

ei aina tarkoita laajaa tiedonhankintaa esimerkiksi yrityksen ulkopuolelta. Yrityksen 

omat tietokannat ja sisäinen informaatio ovat yleensä riittäviä tiedon lähteitä analyysin 

tekoon. Analyysi koostuu kahdesta osa-alueesta, sisäisten ja ulkoisten tekijöiden tar-

kastelusta. Sisäisiä tekijöitä ovat yritys- ja tuoteanalyysi, joissa mietitään omia vah-

vuuksia ja heikkouksia. Ulkoisia tekijöitä ovat puolestaan kohderyhmät, kilpailijat ja 

toimintaympäristö eli mahdollisuuksien sekä uhkien kartoitus. (Vuokko 2003, 135–137.) 

Tyypillisin tapa on tiivistää asiat käyttämällä nelikenttä SWOT-analyysiä johon eritel-

lään edellä mainitut sisäiset ja ulkoiset tekijät (Isohookana 2007, 95). SWOT-analyysin 

tavoitteena on auttaa yritystä näkemään potentiaalinsa sekä havaitsemaan, miten vah-

vuuksista luodaan mahdollisuuksia ja miten vahvuuksien avulla voidaan selviytyä uhis-

ta (Posner 2011, 98). 

Kohdeyrityksen SWOT-analyysi on eritelty taulukkoon 1. Tässä tapauksessa kohdeyri-

tyksen markkinointipäätöksiin ei ole tarkoitus ottaa kantaa, vaan ne toimivat lähtökoh-

tana markkinointiviestinnän suunnittelussa. Tavoitteena oli selvittää yrityksen luonne ja 
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kuvailla sen markkinointipäätökset sekä kartoittaa tuotteiden potentiaali ja yrityksen 

mahdollisuudet.  

Taulukko 1. Kohdeyrityksen SWOT-analyysi. 

 

VAHVUUDET 

> oma uniikki tyyli 
> vahva ja toimiva brändisanoma 
> selkä ja kapea erikoistunut valikoima  
> onnistunut asemointi ja kilpailijoista 
erottuminen 
> toimitukset ympäri maailman  
> pienen yrityksen ketteryys 

HEIKKOUDET 

> rajalliset resurssit 
> uusi, suhteellisen kokematon yritys 
> tunnettuus ulkomaisilla markkinoilla 
> kivijalkamyymälöiden puute 
> kapean markkinan tuotestrategia 

 

MAHDOLLISUUDET 

> kansainväliset niche-markkinat  
> uusien jakelukanavien lisääminen ja 
pop up -myymälöiden hyödyntäminen 
> tuotevalikoiman laajentaminen 
> mainonnan hyödyntäminen  
> nopeat kokeilut  

UHAT 

> rajallinen asiakaskunta kotimaassa  
> kilpailun määrä 
> kilpailijoiden tunnettuus uusilla markki-
noilla 
> kilpailijoiden monikanavaisuus ja  
kivijalkamyymälät 

 

Yksi olennaisimmista asioista on kohdeyrityksen tuotteiden luonne ja erikoistunut vali-

koima. Tuotteet ovat designiltaan uniikkeja ja ne on differoitu onnistuneesti, mutta toi-

saalta samalla tuotteiden kysyntä on rajallinen. Tuotekategoriana uima-asut ovat me-

nekiltään matalammat verrattuna muihin vaatteisiin, ja ne mielletään tyypillisesti seson-

kitavaraksi. Uima-asuja ei osteta yhtä usein tai paljon, kuten esimerkiksi housuja tai 

paitoja. Tämän tyyppistä kapean markkinan tuotestrategiaa kutsutaan niche-

markkinoinniksi. Vaikka yrityksen asiakaskunta on kotimaassa pieni, mahdollisuutena 

voidaan nähdä kansainväliset niche-markkinat. Niche-markkinoihin erikoistuminen on 

varteenotettava kansainvälistymisen strategia erityisesti pk-yritysten näkökulmasta. 

(Doole, Lowe & Kenyon 2016, 150–155.) Tuotevalikoimaa voidaan vaihtoehtoisesti 

laajentaa (Kuusela & Neilimo 2010, 125). 

Kohdeyrityksen pääjakelukanavana on tällä hetkellä oma verkkokauppa, joka toimittaa 

kaikkialle maailmassa. Lisäksi yrityksen viestintäkielenä on ollut alusta asti englanti. 
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Kohdeyrityksellä on olemassa kaikki valmiudet toimia kansainvälisesti. Tällaisiin yrityk-

siin viitataan nimellä born global. Ne ovat kansainvälistyviä tyypillisesti joko jo syntyes-

sään taikka hyvin pian sen jälkeen. Born global -ajatteluun yhdistetään monesti juuri 

niche-markkinoilla toimiminen sekä yrityksen pieni henkilöstömäärä ja rajalliset resurs-

sit. Pienen yrityksen etuna on sen ketteryys ja joustavuus, joka mahdollistaa erilaiset 

kokeilut ja nopean toiminnan. Eteenkin verkkoyrityksen kannalta markkinoita voidaan 

helposti lähestyä globaalisti digitaalisen viestintäteknologian kehityksen ansiosta. Kyse 

on oikeanlaisesta segmentoinnista ja kohdentamisesta. (Doole, Lowe & Kenyon 2016, 

145 ja 161–163.)  

Kilpailijoiden nähden fyysisten myymälöiden puutetta voidaan nähdä heikkoutena. Yh-

tenä mahdollisuutena ratkaista ongelma on uusien jakelukanavien tai kauppaformaatti-

en käyttöönotto (Kuusela & Neilimo 2010, 125). Kohdeyrityksellä ei ole tällä hetkellä 

omia kivijalkamyymälöitä lainkaan, joten myyminen muiden liikkeissä nähdään yrityk-

sen edustajien mukaan potentiaalisena vaihtoehtona. Kyseessä olisi tällöin business-

to-business -markkinoinnista, joka on oma kokonaisuutensa ja se eroaa huomattavasti 

kuluttajakaupasta. Aihepiiriin todettiin olevan liian laaja käsittelemään samassa työssä, 

joten se rajattiin pois. Sen sijaan pop up -myymälöitä voisi tässä tapauksessa ajatella 

potentiaalisena jakelu- sekä markkinointikanavana. Vaikka yrityksellä ei olisikaan omia 

myymälöitä ja se toimii täysin verkossa, tarvittaessa voidaan avata väliaikainen kauppa 

eli pop up -myymälä esimerkiksi tyhjään toimitilaan tai tapahtuman yhteyteen (Berg-

ström & Leppänen 2016, 323–324).  

 
3.2 Markkinointiviestinnän nykytila  

Kohdeyrityksen markkinointiviestintä painottuu tällä hetkellä pitkälti sosiaaliseen medi-

an käyttöön. Pääviestintäkanavina ovat Instagram, Facebook sekä oma verkkokauppa. 

Lisäksi käytössä ovat Pinterest, Twitter sekä Youtube, mutta näiden käyttö on suhteel-

lisen vähäistä. Markkinointiviestinnässä keskitytään viestimään olemassa olevalle asia-

kaskannalle sekä niille, jotka ovat yrityksestä jo kiinnostuneita. Uusia asiakkaita saa-

daan lähinnä luonnollisesti sosiaalisessa mediassa syntyvällä virralla, esimerkiksi käyt-

täjien jakojen avulla.  

Tärkeimmäksi sosiaalisen median kanavaksi mielletään Instagram ja siihen panoste-

taan tällä hetkellä eniten, mikä näkyy niin seuraajien kuin julkaisujen määrässä. Insta-

gramissa kohdeyrityksellä oli noin 16 500 seuraajaa ja Facebookissa tykkääjiä oli lähes 
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4 500 kappaletta marraskuun 2018 lopussa. Sisältöä molempiin tuotetaan päivittäin. 

Kohdeyrityksellä on käytössä myös sähköinen uutiskirje, jolla on noin 1 600 tilaaja. 

Uutiskirjeen lähetys tapahtuu kuitenkin harvemmin eli noin kerran kuukaudessa. Varsi-

naiseen mainontaan ei olla käytetty rahaa tähän mennessä. 

Näiden lisäksi ollaan tehty yhteistyötä sosiaalisen median vaikuttajien, bloggaajien ja 

urheilulajien edustajien kanssa sponsoroinnin ja tuotesijoittelun muodossa, mikä on 

antanut yritykselle näkyvyyttä ja lisännyt tunnettuutta. Käytössä on ollut satunnaiset 

pop up -myymälät, joita on järjestetty muutaman kerran vuodessa ainoastaan Suomes-

sa. Ne on todettu hyvin toimiviksi ja myös tarpeelliseksi jatkon kannalta.  

Kohdeyrityksellä on vahva ja selkeä brändisanoma, joka tuntuu toimivan hyvin yrityk-

sen edustajien mielestä. Tuotteet on asemoitu onnistuneesti ja ne eroavat kilpailijoista.  

Markkinointiviestinnän sanomasisältöön ei siksi oteta kantaa tässä työssä lainkaan, 

vaan pääpaino on nimenomaan keinojen ja kanavien löytämisessä.  

 
3.3 Tavoitteiden asettaminen  

Markkinointiviestinnän lopullinen tavoite on aikaansaada myyntiä. Pyrkimyksenä on 

rakentaa tunnettuutta, luoda kiinnostusta ja luottamusta sekä erottua kilpailijoista. 

(Bergström & Leppänen 2016, 301–302.)  

Markkinointiviestinnän tavoitteita voivat lisäksi olla muun muassa: 

• yrityksestä, sen tuotteista, hinnoista ja saatavuudesta eli ostopaikoista tiedot-

taminen 

• brändin tai imagon rakentaminen ja vahvistaminen 

• huomion, mielenkiinnon ja ostohalun herättäminen 

• asiakkaan aktivointi ja asiakassuhteen ylläpitäminen 

• ostopäätöksen vahvistaminen ja myönteisten asenteiden luominen  

• kysyntään vaikuttaminen  
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• verkkojalanjäljen kasvattaminen 

•  tykkääjien, seuraajien ja suositusten saaminen 

• yhteisöllisyyden kehittäminen sosiaalisessa mediassa (Havumäki & Jaranka 

2014, 128).  

Tavoitteet voidaan ilmaista kvalitatiivisesti eli laadullisesti tai kvantitatiivisesti eli mää-

rällisesti. Edellä mainitut tavoitteet olivat esimerkkejä laadullisista tavoitteiden asetta-

misesta. Tavoitteet voidaan määritellä konkreettisemmin erilaisten lukujen tai prosent-

tiosuuksien avulla. (Vuokko 2003, 138–139.) Tavoitteiden mittaamisen ja seurannan 

helpottamiseksi tavoitteet on hyvä määrittää numeerisesti. Apuna käytetään yrityksen 

myyntilukuja ja muita liiketoiminnan tunnuslukuja. (Isohookana 2007, 95–97.) 

Markkinointiviestinnän tavoitteet ja sisältö vaihtelevat tilanteiden mukaan. Tavoitteet 

voidaan asettaa tuotteen ja yrityksen elinvaiheen tai asiakassuhteen vaiheen mukai-

sesti. Kun kyseessä on uusi markkinoille tuleva tuote, tarvitaan lanseerausviestintää. 

Muistutusviestintää tarvitaan puolestaan, kun asiakas halutaan uudelleen ostamaan tai 

sitoutumaan. (Bergström & Leppänen 2016, 304.)  

Tässä tapauksessa kohdeyrityksen ensisijaisena tavoitteena on tavoittaa uusia poten-

tiaalisia asiakkaita. Yritys on Suomessa jo tunnettu ja suosittu, joten erityisesti uusia 

asiakkaita halutaan hakea kansainvälisiltä markkinoilta. Pohjoismaat nähdään yrityksen 

edustajien mielestä varteenotettavana markkinoina. Voidaan sanoa kyseessä olevan 

lanseeraustilanne, jossa tuotteet tuodaan uusille markkinoille. Tällöin pääpainona on 

luoda tietoisuutta ja herättää kiinnostusta potentiaalisten asiakkaiden keskuudessa. 

Koska kohdeyrityksen pääjakelukanavana on oma verkkokauppa, lopullinen tavoite on 

ohjata asiakkaat verkkokauppaan, jolloin he voivat tuotteita ostaa. Tästä syystä päätet-

tiin keskittyä verkkokaupan markkinointiin kanavasuunnitelmaa tehdessä.  

Täytyy muistaa kohdeyrityksen toimivan niche-markkinoilla, joten tarkoituksena ei ole 

tavoitella suuria massoja. Olennaista on sen sijaan markkinointiviestinnän kohdentami-

nen ja asiakkaiden segmentointi. Tavoitteita kannattaisi määritellä vielä konkreetti-

semmin erilaisten myyntilukujen avulla, mikä helpottaisi myös tavoitteiden saavuttami-

sen seuraamista. Tässä vaiheessa lukuja ei vielä huomioida, vaan tämä tulee tehdä 

erikseen operatiivisella tasolla. Kohdeyrityksen resurssit, kuten varastomäärät ja tuo-
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tantokapasiteetti, on silti pidettävä mielessä. Esimerkiksi aiemmin on kokemusta siitä, 

että tuotteet ovat olleet niin suosittuja, että ne ovat loppuneet kesken. Tällaista tilannet-

ta on hyvä välttää ja olisi syytä tavoitella maltillista ja hallittua kasvua, jolloin kontrolli 

pysyy yrityksellä.  

 

4 Potentiaalisten asiakkaiden määrittely ja segmentointi 

Kohderyhmien määrittely on markkinoinnin perusasioita. Yrityksen on määriteltävä sen 

tavoiteasiakkaat eli kohderyhmä ja se on tunnettava mahdollisimman hyvin. Jotta vies-

tejä voidaan lähettää, on tiedettävä millaisia kohderyhmän edustajat ovat ja miten he 

käyttäytyvät. (Isohookana 2007, 102.) Kaikki kuluttajat eivät ole samanlaisia ja heidän 

ostokäyttäytymisessä ja motiiveissa voi olla isoja eroja. Kuluttajat on kuitenkin mahdol-

lista luokitella ja jakaa samantyyppisiin ryhmiin. Tätä kutsutaan asiakassegmentoinnik-

si, jonka tarkoituksena on helpottaa kohdentamista. (Posner 2011, 104.) Segmentointi 

ja kohdentaminen oleellista markkinoinnin näkökulmasta, sillä niiden avulla säästetään 

yrityksen resursseja (Smith & Zook 2016, 273). Markkinoita voidaan segmentoida use-

alla eri tavalla asiakassegmentoinnin lisäksi. Mahdollisia muita tapoja jakaa markkinat 

ovat esimerkiksi tuotetyypin tai markkinoiden aseman (luksus, sportti, asusteet jne.) 

mukaan. (Posner 2011, 50.) 

Lähtökohtana kohderyhmän määrittelylle on tilanneanalyysi ja eritoten kohderyhmä-

analyysi, jossa selvitetään ketkä tuotteita ostavat ja käyttävät sekä miten ostopäätöksiä 

tehdään. Tapana on käyttää apuna erilaisia segmentointikriteerejä, joiden mukaan eri 

asiakassegmenttejä voidaan kuvailla. (Vuokko 2003, 142–143.) Tyypillisiä segmentoin-

tikriteerejä ovat demografiset sekä psykologiset kriteerit. Demografiset eli väestötekijät 

ovat niin sanottuja kovia tietoja, jotka ovat helposti selvitettävissä ja mitattavissa. Näitä 

ovat esimerkiksi ikä, sukupuoli, asuinpaikka, ammatti ja siviilisääty. Psykologiset tekijät 

liittyvät puolestaan kuluttajien persoonallisuuteen ja elämäntyyliin. Näitä ovat muun 

muassa harrastukset, asenteet ja kiinnostuksen kohteet. (Bergström & Leppänen 2016; 

94, 108 ja 137.)  

Ainoastaan demografisten kriteereiden käyttö ei riitä kuvaamaan asiakaskäyttäytymis-

tä. Ei ole järkevää segmentoida asiakkaat pelkästään ikäryhmittäin tai sukupuolen mu-

kaan, vaan syytä olisi huomioida myös persoonallisuus, ostomotiivit ja asiakassuhde. 
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(Bergström & Leppänen 2016, 136.) Asiakkaiden demografisilla tekijöillä ei ole nyky-

maailmassa enää paljon merkitystä. Sen sijaan tärkeiksi nousevat heidän intohimot, 

kiinnostuksen kohteet sekä tiettyjen aihepiirien ympärille ryhmittäytyminen. (Ruokonen 

2016, 110.) Ihmisillä, joilla on hyvin erilaiset demografiset taustat, saattaa olla paljon 

yhteistä käyttäytymisen ja kiinnostusten osalta (Smith & Zook 2016, 180). Kiteytetysti 

ilmaistuna ei ole väliä keitä olemme, vaan miten ostamme. Asiakkaiden käyttäytymistä 

on seurattava aktiivisesti ja tarkkaan. (Hallavuo 2013, 36.) Verkkokaupan ja sosiaalisen 

median yleistyminen on puolestaan johtanut segmenttien pienenemiseen entisestään 

(Bergström & Leppänen 2016,  143). 

Edellä mainittuun perussegmentointiin voidaan lisätä asiakassuhdesegmentointi, jolloin 

segmentit jaetaan asiakassuhteen vaiheen mukaan. Yrityksen asiakkaat voidaan jakaa 

esimerkiksi seuraavasti:  

• uudet, jotka ei vielä tunne eikä ole ostaneet  

• ei vielä ostaneet, mutta tietävät  

• jo ostaneet, satunnaiset tai kanta-asiakkaat 

• avain-asiakkaat ja suosittelijat (Bergström & Leppänen 2016, 138–139).  

Asiakaskäyttäytymistä voidaan tarkastella myös asiakastarpeiden näkökulmasta, jolloin 

pohditaan tuotteen käyttötilannetta ja -tarkoitusta. Nämä voivat toimia mahdollisena 

segmentointikriteerinä. (Vuokko 2003, 143.) Kohderyhmän määrittelyssä on suotavaa 

käyttää useampaa kuin yhtä segmentointikriteeriä. Markkinointiviestinnän kannalta 

olennaista on löytää sellaiset kriteerit, jotka edesauttavat viestintäkeinojen valintaa ja 

suunnittelua. (Vuokko 2003, 143–144.) Markkinointiviestinnässä kohderyhmän tunte-

miseen liittyy ajatus siitä, että asiakas pitäisi kohdata siellä missä hän liikkuu. Viestin-

nän kannattaa olla läsnä niissä paikoissa ja medioissa, joita asiakas käyttää ja seuraa. 

(Isohookana 2007, 108–109.)  

Kohdeyritys itse määrittelee kohdeasiakkaansa 20–35 -vuotiaaksi naiseksi, joka sa-

maistuu yrityksen brändiin ja arvoihin. Pääosin nykyiset asiakkaat ovat yrityksen edus-

tajien mukaan Suomesta, mutta asiakaskuntaa löytyy myös jonkin verran ulkomailta. 

Tämä on varsin laaja-alainen määritelmä, jonka vuoksi koettiin tarpeelliseksi määritellä 



17 

 

ja segmentoida kohderyhmä tarkemmin. Segmentointi tekee kohdentamisesta helpom-

paa. Yrityksen ongelmat voivat joskus johtua juuri segmentoinnin puutteesta ja siitä, 

että asiakasjoukko on liian iso ja heterogeeninen (Bergström & Leppänen 2016, 134).  

Segmentointiprosessin alussa potentiaalisten asiakkaiden käyttäytyminen analysoi-

daan ja sen taustalla olevat tekijät selvitetään. Selvityksen perusteella valitaan seg-

mentointikriteerit sekä jaetaan asiakkaat pienempiin segmentteihin. Lopuksi päätetään 

tavoiteltavimmat segmentit. (Bergström & Leppänen 2016, 135.) Tästä syystä päädyt-

tiin tutkimaan, millainen on kohdeyrityksen olemassa oleva asiakaskunta ja miten se 

käyttäytyy. Analyysin perusteella luodaan tavoiteasiakasprofiili ja jaetaan asiakkaat 

edelleen segmenteiksi.  

 
4.1 Nykyisen asiakaskannan analysointi  

Kohdeyrityksen toiminta on tällä hetkellä miltei kokonaan verkossa tapahtuvaa, niin 

jakelun kuin markkinoinnin osalta. Näin ollen oli luontevaa toteuttaa asiakastutkimus 

verkkoa hyödyntäen ja käyttää aineiston lähteenä yrityksen omien digitaalisten kanavi-

en dataa saadakseen tietoa sen asiakkaista. Digitaalista dataa voidaan hyödyntää yri-

tyksen markkinointiviestinnän ja sen kanavien optimointiin (Ruokonen 2016, 43). Tut-

kimusaineiston keruun päätettiin käyttää web-analytiikkaa, jota käytetään yleensä kävi-

jäseurantaan. Analytiikkatyökaluilla pyritään selvittämään verkkoliikennettä ja kävijöi-

den käyttäytymistä. (Kananen 2013b, 76.) 

Web-analytiikka tarjoaa runsaasti informaatiota kävijöistä ja sen avulla voi luoda kävi-

jäprofiileja. Analytiikka paljastaa muun muassa, mistä kävijät ovat kiinnostuneita, mitä 

kautta he tulevat sivuille ja mitkä kanavat luovat eniten liikennettä. Kävijöiden käyttäy-

tymistä on helppo seurata heidän klikkausten ja digitaalisen jalanjäljen avulla, mutta 

joskus tämä tieto jää yrityksiltä hyödyntämättä. Verkossa tapahtuvat tutkimukset ovat 

suosittuja nykypäivänä, sillä ne ovat nopeampaa, helpompaa ja edullisempaa toteuttaa 

perinteisen markkinointitutkimukseen, kuten focus-ryhmien käyttöön verrattuna. (Smith 

& Zook 2016, 179–181.) Haasteita puolestaan aiheuttaa tiedon suuri mää. Datan hyö-

dyntäminen sekä tarpeellisen tiedon määrittäminen voi olla ongelmallista. (Bergström & 

Leppänen 2016, 143.)  

Tavoiteasiakkaiden profilointiin voidaan käyttää heidän verkkokäyttäytymistä. Profiloin-

nin pohjalta voidaan suunnitella juuri heidät tavoittava verkkoviestintä. (Kananen 
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2013b, 59–60). Analytiikan datan avulla oli tässä tapauksessa tavoitteena luoda tavoi-

teasiakasprofiili, joka auttaa markkinointiviestinnän suunnittelua. Analyysiin käytetään 

prosenttilukuja ja tavoitteena on kuvailla kävijät selvittämällä, millaisia ja ketkä he ovat 

sekä miten heidät voisi tavoittaa. Toisin sanoen analytiikasta haettiin demografisia tie-

toja, persoonallisuustekijöitä sekä tavoittavuustietoja. Tavoitteena ei ollut suorittaa sy-

vällistä tilastollista analyysiä. Sen ei koettu olevan tarpeen tässä tapauksessa, sillä 

johtopäätöksiä pystyttiin tekemään suoraan jakaumien, prosenttiosuuksien ja listausten 

perusteella.  

Aineiston kerääminen aloitettiin tutustumalla, millaisia tietoja on saatavilla kohdeyrityk-

sen analytiikasta. Aluksi tutkittiin verkkokaupan kävijöitä ja heistä saatavilla olevaa tie-

toa. Se ei ollut kuitenkaan riittävän kattava, sillä yrityksen verkkokaupan analytiikka 

tarjoaa lähinnä demografista sekä mediakäyttöön liittyvää tietoa. Tämän vuoksi päätet-

tiin tutustua myös kohdeyrityksen sosiaalisen median käyttäjiin. Instagram ja Facebook 

ovat yrityksen tärkeimpiä markkinointikanavia, joten nämä olivat selkeä valinta. Somen 

analytiikan todettiin tarjoavan enemmän tietoa käyttäjistään. Samalla saatiin aikaan 

aineiston triangulaatio, mikä parantaa tutkimuksen luotettavuutta (Kananen 2013a, 34). 

Tässä tapauksessa aineistoa kerätään samalla menetelmällä eli web-analytiikan avulla 

kolmesta eri lähteestä eli verkkokaupasta, Instagramista ja Facebookista.  

Analytiikan lukujen luotettavuuteen ja muodostumiseen perehdyttiin datalähteiden ohje- 

ja tukisivuihin tutustumalla. Eri analytiikkaohjelmat laskevat ja ilmoittavat kävijätiedot eri 

tavoin. Analytiikkaohjelmien lukujen todettiin muodostuvan monesta eri tekijästä ja nii-

hin vaikuttaa muun muassa evästeiden läsnäolo, tägitys, session ja kävijän määrittely-

tapa, ohjelma ja sen tekniset ratkaisut, selaimen välimuisti ja haittaohjelmat. Lisäksi 

somessa kyseessä on monesti käyttäjän itsestään luovuttama tieto, joka ilmenee hä-

nen käyttäjäprofiilista. Näitä analytiikan lukuja käytetään työkaluina työelämässä muu-

tenkin, joten kyseinen käytäntö edustaa kohdeyrityksen todellista tilannetta. Lukuja 

hyödynnettiin siinä muodossa, miten ne olivat saatavilla ja miten ne olivat verkkokau-

pan osalta tägitetty. Analytiikassa kyse on aina kokonaistutkimuksesta eikä otantaa 

tarvita (Häivälä & Pyyhtiä 2013, 72–73). Kunkin datalähteen luvut edustaa kävijöidensä 

tietoja, joten perusjoukkoja oli tässä tapauksessa useita. 

Verkkokaupan datat ovat Google Analyticsin tuottamia ja ne ovat syys-marraskuulta 

2018. Näin siksi, koska analytiikka otettiin käyttöön vasta kyseisenä ajankohtana. Luku-

ja ei ole saatavilla aiemmalta ajalta, kuin milloin ne on tägitetty järjestelmään. Some-
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analytiikan kävijätiedot tarkastettiin joulukuussa ja tarkasteluajanjaksona oli koko vuosi 

2018 aina marraskuun loppuun. Kaikki prosenttiluvut ovat ilmoitettu keskiarvoina. Kuu-

kausittain prosenttiosuuksia vertaillessa ei niiden vaihtelussa havaittu suurta eroa.  

 
4.1.1 Demografiset tekijät 

Demografisista tekijöistä tarkistettiin ikä ja sijainti, sillä näiden koettiin olevan olennai-

simpia kohdeyrityksen viestinnän kannalta. Lisäksi katsottiin sukupuoli, sillä kävijöissä 

huomattiin olevan myös jonkin verran miehiä. Näitä demografisia tekijöitä oli saatavilla 

kaikista kolmesta lähteestä. Mielenkiintoista oli se, että kunkin lähteen lukujen välillä ei 

ollut suurta eroa.  

Kunkin lähteen ikäryhmät olivat ennalta määriteltyjä, eikä niihin voinut vaikuttaa. Ikä-

ryhmät ovat kaikissa lähteissä samat. Ryhmät on jaettu kuvion 3 mukaisesti, ja ne ovat 

18–24, 25–34, 35–44, 45–54, 55–64 sekä yli 65-vuotiaat. Kuten kuviosta 3 ilmenee, 

suurin osa verkkokauppakävijöistä olivat selkeästi 25–34 -vuotiaat, joiden osuus oli yli 

50%. Seuraavaksi suurin ryhmä oli 18–24 -vuotiaat 25% osuudella.  

 
 
 
Kuvio 3. Kohdeyrityksen verkkokauppakävijöiden ikäjakaumat.  

Kohdeyrityksen sosiaalisen median yleisön suurimmat ikäryhmät olivat samoja, vaikka-

kin pieniä prosenttieroja näkyi olevan. Facebookin kävijöistä 57% olivat 25–34 -

vuotiaita, 20% olivat 18–25 -vuotiaita ja 15 % oli 35–44 -vuotiaita. Instagramissa 55% 

kävijöistä ovat 25–34 -vuotiaita, 24% ovat 18–24 -vuotiaita ja 14% ovat 35–44 -
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vuotiaita. Instagramin yleisön voidaan todeta olevan hieman nuorempi kuin Faceboo-

kin. Tarkistellessa ikäjakaumia kuukausittain pientä vaihtelua oli havaittavissa. Erot 

eivät kuitenkaan olleet suuria ja ikäryhmät pysyivät samassa suurusjärjestyksessä. 

Olisi ollut hyödyllistä saada käyttäjien iät selvitettyä vielä tarkemmin, mutta tämä ei ollut 

valitettavasti mahdollista. 

Sukupuolijakaumia tarkastellessa, huomattiin että kävijöiden joukossa oli pienehkö 

määrä miehiä. Tämä oli yllättävää, sillä kohdeyrityksen tuotteet ovat suunnattu selkeäs-

ti naisille. Verkkokaupan kävijöistä 10% olivat miehiä ja Instagramissa miehiä oli 12%. 

Facebookissa puolestaan 6% yleisöstä olivat miehiä, jotka kaikki ovat iältään 25–34 -

vuotiaita.  

Tarpeelliseksi nähtiin myös tarkastella, missä maissa kohdeyrityksellä on asiakaskun-

taa. Huomioitavaa on, että analytiikka ilmoittaa käyttäjän sijainnin eikä tämä ole välttä-

mättä sama asia kuin käyttäjän kansalaisuus tai asuinpaikka. Kunkin lähteen analytiik-

ka ilmoittaa kärkilistauksen suosituimmista sijainneista.  

Valtaosa eli lähes 80% verkkokaupan kävijöistä ovat Suomesta. Muita kärkimaita ovat 

USA, Saksa, Australia, Alankomaat, Ruotsi sekä Portugali, Iso-Britannia, Indonesia, 

Norja, Ranska ja Kanada. Näiden osuudet olivat alle 3% per maa. Myös Instagramin ja 

Facebookin yleisö on pääosin Suomesta. Instagramissa yleisöstä 70% on Suomesta ja 

muut kärkimaat ovat USA, Australia, Indonesia ja Ruotsi. Facebookissa 85% yleisöstä 

on Suomesta ja muut suositut sijainnit ovat USA, Ruotsi, Saksa ja Australia.  

Saatavilla olisi myös sijainti paikkakunnittain, mutta listalle pääsivät ainoastaan Suo-

men suurimat kaupungit. Facebookin analytiikka tarjoaa lisäksi muun muassa käyttäji-

en koulutustason, parisuhteen, kielen ja työnimikkeen. Näiden tekijöiden ei koettu ole-

van oleellisia, sillä näillä ei välttämättä ole merkitystä uima-asujen oston kannalta.  

 
4.1.2 Kiinnostuksen kohteet 

Kävijöiden kiinnostuksen kohteita pystyy erittelemään ainoastaan Facebookin analytiik-

ka. Saatavilla on kärkilistaus kävijöiden kaikista sivustotykkäyksistä suosiojärjestykses-

sä kategorioittain. Facebook kategorioi sivustatykkäyksiä automaattisesti tiettyihin ryh-

miin. Esimerkkejä näistä kategorioista ovat vaatebrändi, vintage-kauppa, tapahtuma, 

yritys tai yhteisö.  
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Listan kiinnostuksen kohteet olivat hyvin yksityiskohtaisia ja siinä korostuivat erityisesti 

suomalaiset yritykset. Listalla toistuvat kategoriat olivat pienet kotimaiset muotibrändit 

ja vaatekaupat, ekologiset yritykset, kahvilat, baarit ja ravintolat sekä erilaiset tapahtu-

mapaikat, kuten kirpputorit ja musiikki-venuet. Näille löytyi kuitenkin selkeästi jokin yh-

distävä tekijä ja kiinnostuksen kohteet voitiin luokitella edelleen teemakokonaisuuksiksi. 

Erityisesti korostuivat ekologisuus, muoti ja vaatteet, matkailu, ruoka ja juoma, kaupun-

kitapahtumat, hyvinvointi ja kauneus sekä joogaan ja surffaukseen liittyvät yritykset.  

Kiinnostusten kohteiden teemoittain luokittelu yleisemmällä tasolla mahdollistaa näiden 

hyödyntämisen uusilla ulkomaisilla markkinoilla. Yrityksen tuotteiden luonteen kannalta 

tärkeimmät teemat ovat ekoilu, surffaus ja jooga, uniikki muoti ja muotilöytöjen tekemi-

nen, yhteisölliset kaupunkitapahtumat sekä musiikkitapahtumat. 

 
4.1.3 Tavoitettavuus 

Analytiikka kertoo, mitkä digikanavat tuovat kävijöitä, mitä laitteita käytetään ja milloin 

vieraillaan kussakin lähteessä. Tarkastelun kohteena olivat kävijöiden käyttämät laitteet 

ja liikenteen lähteet. Liikenteen lähteet katsottiin ainoastaan verkkokaupan osalta, ja ne 

ovat kuvattuna kuvioon 4. Somen analytiikka ilmoittaa, mitä kautta some-tilille ollaan 

saavuttu eikä sillä tiedolla ei ole merkitystä.  

 

Kuvio 4. Kohdeyrityksen verkkokaupan tuloliikenne.  
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Verkkokaupan analytiikan mukaan kohdeyrityksen tärkein liikenteen lähde on hakuko-

neen orgaaninen haku, jonka osuus on 36%. Orgaanisella haulla tarkoitetaan sivuille 

tulemista hakukoneen kautta ilman, että hakukoneessa ollaan käytetty maksettua mai-

nontaa. Haku voi tapahtua joko yritysnimeä tai muita hakusanoja käyttämällä. (Ruoko-

nen 2016, 120.) Maksettua mainontaa ei ole luvuissa mukana muutenkaan, sillä koh-

deyritys ei käytä tällä hetkellä mainontaa lainkaan.  

Sosiaalinen media on toiseksi suurin liikenteen lähde ja sen osuus on 32%. Tätä olisi 

hyvä tarkistella vielä edelleen ja selvittää, mitkä sosiaalisista median kanavista tuovat 

eniten liikennettä. Tietoa ei kuitenkaan ollut tägityksen takia tällä hetkellä saatavilla. 

Suoran liikenteen osuus oli 26%. Suoran liikenteen määrä kaikesta liikenteestä kertoo 

yrityksen tunnettuuden tasosta kohderyhmän keskuudessa (Ruokonen 2016, 124). 

Tässä tapauksessa voidaan todeta, että kohdeyritys on Suomessa aika tunnettu koh-

deryhmässään.  

Välitetyn eli referoidun liikenteen osuus oli ainoastaan 6 %. Välitetyllä liikenteellä tarkoi-

tetaan sivuille saapumista muilta sivustoilta ohjattuna yleensä linkkien kautta. Yritys voi 

määrittää kävijälähteeksi tägittämällä minkä tahansa aiheelliseksi katsomaansa sivus-

ton, kuten blogin tai vaikkapa sähköisen uutiskirjeen. (Ruokonen 2016, 120.) Kohdeyri-

tyksen tägityksen mukaan referoitu liikenne on tässä tapauksessa oma uutiskirje sekä 

yhteistyösivustot, jonne ollaan tehty tuotesijoittelua tai sponsorointia.  

Toinen verkossa käyttäytymiseen liittyvä tekijä on kävijöiden käyttämät laitteet. Tätä 

tarkasteltiin ensisijaisesti verkkokaupan kävijöiden kohdalla. Kuten kuviosta 5 ilmenee, 

suurin osa eli 75% kohdeyrityksen verkkokaupassa asioivista käyttää asiointiin älypu-

helintaan. Toiseksi suosituin laite oli tietokone 22% osuudella. Tablettia käyttää asioin-

tiin ainoastaan 3%. Myös Facebookin kävijöistä valtaosa käyttää älypuhelinta ja viides-

osa kävijöistä käyttää tietokonetta. Instargamista tätä tietoa ei saatavilla.  
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Kuvio 5. Kohdeyrityksen verkkokauppakävijöiden käyttämät laitteet.  

Lisäksi analytiikasta on saatavilla vierailujen suositut ajankohdat, niin viikonpäivien kuin 

kelloaikojen osalta. Tiedolla ei välttämättä ole merkitystä, sillä kansainvälisesti toimies-

sa vastaan tulee eri maiden aikaerot. Markkinointiviestinnän suunnittelun näkökulmasta 

ei ole myöskään oleellista, milloin verkkokaupassa tai yrityksen some-tilillä vieraillaan.  

 
4.2 Tavoiteasiakasprofiili ja johtopäätökset 

Kohdeyrityksen tavoiteasiakkaat ovat 18–34 -vuotiaat ja erityisesti 25–34 -vuotiaat nai-

set. Kiinnostusten pohjalta kohdeasiakkaat ovat eko-ajattelijoita, muotilöytöjä hakevia 

ja erilaisista kaupunkitapahtumista, surffauksesta sekä joogasta kiinnostuneita. Ver-

kossa heidät tavoittaa parhaiten älypuhelimen ääreltä. Verkkokauppaan tullaan pää-

asiassa hakukoneiden ja some-kanavien kautta. Viestintä kannattaa suunnata siis näi-

hin laitteisiin ja kanaviin. Kohdeyrityksestä ollaan jonkin verran kiinnostuneita ulkomail-

la, vaikka varsinaista kohdennettua viestintää ei sinne olla tehty. Tällä hetkellä 20% 

asioinneista ovat ulkomailta tulevia. Selvityksen perusteella potentiaalisia muita mark-

kinamaita voisivat pohjoismaiden lisäksi olla USA, Saksa, Australia, Alankomaat, Por-

tugali, Iso-Britannia, Indonesia, Ranska ja Kanada. 

Yhteenvetona voidaan sanoa kohdeyrityksen kohderyhmän olevan kapea ja tarkoin 

rajattu. Tämä pääteltiin jo yritysanalyysissä, joten web-analytiikan aineisto vahvistaa 

asian. Johtopäätöksenä voidaan sanoa, että kuvatunlaiset verkkokävijät todennäköi-

semmin asioivat ja ostavat kohdeyritykseltä. Vaikka profiili edustaa pääosin suomalai-

sia, voisi kuitenkin ajatella samantyyppisiä asiakkaita löytyvän ulkomailtakin. Täytyy 
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kuitenkin huomioida, että edellä kuvatut eivät välttämättä ole ostaneet yrityksen tuottei-

ta. Tarpeellista olisi tarkastella myös konversiota. Konversiolla verkkokaupassa tarkoi-

tetaan, kuinka moni kävijöistä suoritti ostoksen. Olisi hyvä selvittää myös, ketkä ja mit-

kä kanavat tuovat liikevaihtoa, millä laitteella ostetaan eniten ja ostavatko miehet. Vies-

tiä kannatta niille kävijöille ja sellaisissa kanavissa, jotka tuovat liikevaihtoa. (Ruokonen 

2016, 128–129; Lahtinen 2013, 158.) Näitä tietoja ei ollut tällä hetkellä tägityksen takia 

saatavilla, mutta jatkossa kohdeyrityksen nämä kannattaisi huomioida. 

Yllä oleva asiakasprofiili perustuu ainoastaan web-analytiikasta saatuun informaatioon, 

joka kuvaa kävijöiden verkkokäyttäytymistä. Se, että olisi kiinnostunut yllä olevista asi-

oista, ei vielä takaa uima-asujen ostamista. Kohdeyrityksen kannatta tavoitella sellaisia 

kuluttajia, joka tarvitsevat tai ovat kiinnostuneita ostamaan uima-asuja. Tämän vuoksi 

nähtiin tarpeelliseksi syventää profiilia lisäämällä siihen tarkastelua tuotteen käyttötar-

peista ja -tilanteista eli asiakastarpeet ja ostokäyttäytyminen verkon ulkopuolella.  

Loogisesti ajateltuna, uima-asuja käytetään uimiseen ja rannalla sekä tässä tapauk-

sessa myös surffaamiseen. Uima-asuja käytetään myös lomalla, joten lomailijat, ranta-

lomaa suunnittelevat tai rantakohteissa asuvat voisivat olla potentiaalisia asiakkaita. 

Tässä tapauksessa potentiaaliset paikat kohdata asiakkaat voisivat olla ne, jossa surf-

fataan ja lomaillaan eli vaikkapa suositut surffipaikat ja rantakohteet Euroopassa.  

 
4.3 Segmentointi 

Yhtenä mahdollisuutena on jakaa segmentit asiakassuhteen mukaan ensisijaisiin ja 

toissijaisiin segmentteihin. Potentiaalisiksi asiakkaiksi voidaan katsoa myös ne, jotka jo 

yrityksen tuntevat muttei vielä ostaneet. Nämä voisivat olla yhtenä segmenttinä, mutta 

kohdeyrityksen tavoitteet huomioon ottaen se on toissijainen kohde. Toinen toissijainen 

potentiaalinen segmentti ovat miehet. Kohdeyrityksen ensisijaisena segmenttinä ovat 

uudet asiakkaat ulkomailta, jotka eivät yritystä vielä tunne. Se on samalla ainoa tavoi-

teltava asiakassuhteen perustuva segmentti, mitä tässä tutkimuksessa huomioidaan.  

Selvitykseen perustuen tavoiteasiakkaat voidaan tässä tapauksessa segmentoida kiin-

nostusten, sijainnin ja asiakastarpeiden mukaan. Kohdeyrityksen markkinointiviestin-

nän kannalta olennaista on muodostaa pienet segmentit, jotta mainontaa voi kohden-

taa mahdollisimman tarkasti. Sopivan pieniä segmenttejä saadaan sekoittamalla eri 

kriteereitä ja erityisesti segmentoimalla sijainneittain. Esimerkiksi mahdollisia segment-
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tejä ovat muotilöytöjä hakevat ruotsalaiset tai tanskalaiset. Omikseen segmentiksi voi-

daan ottaa rantakohteissa lomailevat tai asuvat sekä surffikohteissa olevat. Segmentte-

jä voidaan vaihdella esimerkiksi kampanjoittain kohdentamalla maa tai kaupunki kerral-

la ja katsomalla, miten hyvin kampanja onnistuu. Näin tilanne pysyy yrityksen hallin-

nassa. 

 

5 Viestintäkanavien selvitys ja suunnittelu 

Aluksi olisi syytä tähdentää, mitä mediakanavilla käsitetään. Laajimmillaan medialla 

tarkoitetaan kaikkia viestintäkeinoja, joilla voidaan viestiä yrityksestä ja sen tuotteista. 

Mediakanavat eivät siis ole ainoastaan maksettuja mainosmedioita, kuten yleensä aja-

tellaan. (Katz 2017, 3–4.) Yrityksen kaikki toimet ja markkinointipäätökset viestii. Esi-

merkiksi yrityksen liikkeet ja henkilöstö, tuotepakkaukset ja hinnoittelu viestivät ole-

muksellaan, ja vaikuttavat siten kuluttajien mielikuviin. (Vuokko 2003, 23; Isohookana 

2007, 49–61.) 

Aiemmin mediat jaettiin sähköisiin ja painettuihin, mutta nykyään ollaan siirretty ajatte-

lemaan omistetusta, ansaitusta tai ostetusta mediasta. Viestintävälineitä on tänä päi-

vänä saatavilla paljon. (Katz 2017, 54.) Ollaan siirretty massamedioista median mas-

soihin. Omistettua mediaa ovat omat verkkosivut, sosiaalisen median kanavat ja blogit, 

myyntihenkilöstö ja toimipaikat. Ansaittua mediaa ovat kuluttajien kommentit, tykkäyk-

set, suositukset ja sisällön jakaminen. Ostetulla medialla tarkoitetaan mainontaa, se voi 

olla vaikkapa lehdissä ilmoittelua, verkko-, ulko- tai televisiomainontaa. Omistettu ja 

ostettu media on yrityksen kontrolloitavissa, mutta ansaittuun voi yrittää vaikuttaa vaik-

ka sitä ei voi hallita. (Smith & Zook 2016, 201; Havumäki & Jaranka 2014, 132.) Pitää 

muistaa, että edellä mainitut kanavat voivat olla sekä offline että online (Häivälä & 

Pyyhtiä 2013, 34).   

Viime aikoina selkeänä trendinä on ollut se, että yritykset panostavat omistettuun me-

diaan. Nimenomaan digitaalisen median, kuten omien verkkosivujen, Facebookin, In-

stagramin ja sähköpostisuorakirjeiden käyttö on kasvanut. Omaa mediaa tuetaan oste-

tulla sosiaalisen median kanavien, display- sekä hakukonemainonnalla. (Juholin 2017, 

202.) Digitalisoitumisen ja teknologian kehittymisen myötä mediasta on tullut data-
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vetoista, mikä mahdollistaa entistä tarkemman viestinnän kohdentamisen (Katz 2017, 

45–46).  

Mediasuunnitteluun sisältyy päätökset siitä, mitä viestimä käytetään ja millä tavoin niitä 

käytetään. Viestimien osalta pohditaan sopivaa mediatyyppiä sekä yksittäisiä viestimiä. 

(Vuokko 2003, 227.) Tämän luvun tarkoituksena on selvittää, mitkä ovat sopivimmat 

mediakanavat tavoittamaan valitun kohderyhmän. Ensin selvitetään ja tarkennetaan 

sopivat kanavat ja tämän jälkeen käydään läpi, miten valittuja kanavia käytetään. Kos-

ka kohdeyrityksen pääjakelukanavana toimii verkkokauppa, tarpeelliseksi nähtiin tutus-

tua verkkokauppamarkkinoinnin lainalaisuuksiin ja käytäntöihin.  

 
5.1 Verkkokaupan markkinointiviestintäkeinot  

Verkkokauppamarkkinoinnin tarkoituksena on saada kävijöitä verkkokauppaan. Lopulli-

sena päämääränä optimoida konversiota eli aikaansaada ostotapahtumia. Verkkokau-

pan markkinoinnin kehittäminen pyörii näiden kahden asian ympärillä. Molempiin voi-

daan vaikuttaa markkinointiviestinnällä, ja konversiota kasvatetaan lisäksi kehittämällä 

verkkokauppaa ja sen toimivuutta. (Kananen 2013b, 66–67.) Liikennevirta on yhtä tär-

keässä asemassa verkkokaupalle, kuin sijainti kivijalkamyymälöille. Ilman jatkuvaa kä-

vijävirtaa verkkokauppa ei voi menestyä. (Ruokonen 2016, 75.) Tämän työn painopiste 

on juurikin liikennevirtojen ohjaaminen kohdeyrityksen verkkokauppaan ja siten samalla 

tunnettuuden kasvattaminen uusilla markkinoilla.  

Verkkokauppojen suosituin markkinointikeino on käyttää verkossa tapahtuvaa digitaa-

lista markkinointiviestintää, sillä näin kuluttajat voi ohjata helposti suoraan verkkokaup-

paan. Digitaalisella medialla on parempi kohdennusmahdollisuus perinteisiin massa-

medioihin verrattuna ja viestejä voidaan kohdentaa tarkoin rajatulle kohderyhmälle. 

(Ruokonen 2016, 122.) Viestinnän personointi ja kohdennus lisää tehokkuutta ja laskee 

kustannuksia. Kohdennus on tärkeä tavoittamisen kannalta, sillä personoitu viesti 

huomataan paremmin. (Häivälä & Pyyhtiä 2013, 158.) Personointiin voidaan hyödyntää 

kävijöiden selaushistoriaa ja profiilitietoja (Hallavuo 2013, 73). 

Moni verkossa toimiva yritys on riippuvainen sosiaalisesta mediasta ja sen kautta syn-

tyvästä kävijäliikenteestä (Ruokonen 2016, 137). Sosiaalinen media mahdollistaa par-

haat vaihtoehdot kohdentamiseen ja segmentointiin (Smith & Zook 2016, 274). Yksi 

tärkeimmistä keinoista luoda liikennettä ja saada uusia asiakkaita on hakukonenäky-
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vyys. Näkyvyyttä voidaan saada hakukoneoptimoinnin tai -mainonnan avulla. Muita 

käytettyjä verkkomainonnan muotoja ovat display- sekä sähköpostimainonta. Nämä 

eivät välttämättä toimi liikenteen lähteinä yhtä tehokkaasti edellisiin verrattuna, sillä ne 

ovat kalliimpia eikä yhtä uskottavia. Sähköpostimainontaa käytettään uusasiakashan-

kintaan, mutta tämä vaatii osoiterekisterin käyttöä ja hyvin tehdyn kohdennuksen toimi-

akseen. (Häivälä & Paloheimo 2012; 25, 89–101 ja 113–120.)  

Digitaalisten kanavien etuna on niiden toimivuuden tarkka seurannan mahdollisuus. 

Digimarkkinoinnin tehokkuuden optimointi on ihannetapauksessa on jatkuvaa toimin-

taa, jota ohjaa reaaliaikainen analytiikka. Verkkokaupan markkinointiin voidaan käyttää 

myös perinteisiä offline-keinoja, kuten lehti- tai ulkomainontaa. Niiden avulla luodaan 

tunnettuutta sekä liikennettä verkkokaupalle. Offline-kanavien haittapuolena on niiden 

hitaus, sillä kampanjan suunnittelusta ilmestymiseen kuluu aikaa. (Ruokonen 2016, 

118–128; Kananen 2013b, 54). Myös omat kivijalkamyymälät voivat tuoda liikennettä. 

Asiakkaat saattavat käydä kokeilemassa tuotteita myymälässä, mutta tehdä lopullisen 

ostoksen verkosta. (Bergström & Leppänen 2016, 323.) 

 
5.2 Viestintäkanavien selvitys ja vertailu 

Viestintäkanavien selvitys pohjautuu teoriaselvityksiin mediavalintaan vaikuttavista teki-

jöistä sekä verkkokaupan markkinointiviestintäkeinoista. Kartoitusta varten lisätietoa 

haettiin medioita käsiteltävästä kirjallisuudesta sekä mediakanavien omilta sivuilta. 

Tarkasteltuja medioiden verkkosivuja olivat muun muassa GoogleAdsin (hakukoneet ja 

display-mainonta) sekä some-kanavien (Facebook ja Instagram) mainostajalle tarkoite-

tut ohjesivut.  

Viestintäkanavat taulukoitiin vertailun helpottamiseksi. Taulukoiden koostamiseen mal-

lia otettiin Smithin ja Zookin (2016, 284) taktisesta matriisitaulukosta, jossa eri tekijöitä 

on arvioitu. Pohjimmiltaan tarkoituksena oli vertailla saatava hyöty panostusten mää-

rään. Tekijät arvioitiin pisteyttämällä yhdestä kolmeen, yhden ollessa matalin ja kolmo-

sen korkein arvo. Kohdeyrityksen omat ja ansaitut kanavat käsitellään erikseen omas-

sa taulukossaan ja ostetut mediat omassaan. Sopivia ostetun median kanavia poimittiin 

tilanneanalyysin pohjalta, kohderyhmän tyyppi ja kohdeyrityksen tavoitteet huomioon 

ottaen. Lisäksi tarkisteltiin ja arvioitiin kohdeyrityksen omistettuja kanavia sekä ansaitun 

median mahdollisuuksia.  
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Vertaillessa eri vaihtoehtoja, tarkasteluun vaikutti olennaisesti kohdeyrityksen käytössä 

olevat resurssit. Pienissä yrityksissä resurssien riittävyys sekä henkilöstön määrä rajoit-

tavat toimintaa. Luonnollisesti ei voida panostaa kaikkeen, vaan on valittava toimivim-

mat ja tehokkaimmat ratkaisut. Taulukoissa resurssien tarve on huomioitu henkilöstön 

käytettynä työaikana, jota kuluu paitsi sisällön tuottamiseen, järjestelyihin että  seuran-

taan.  

 
5.2.1 Omistettu ja ansaittu media 

Omistetun ja ansaitun median kanavat käydään läpi ensiksi. Taulukkoon 2 on eriteltynä 

kohdeyrityksen käytössä olevat omat kanavat sekä ansaittu media, joista suurin osa on 

jo lyhyesti kuvattu tilanneanalyysissä. Nämä kaikki ovat digitaalisia verkossa olevia 

kanavia. Näitä on tarkoitus tarkistella tässä vaiheessa hieman syvällisemmin sekä arvi-

oida, mitkä ovat kohdeyritykselle tärkeimmät tavoitteisiin nähden. Vertailun kohteena 

olivat kanavan rooli, uskottavuus, hallittavuus sekä tarvittava työaika.  

Taulukko 2. Kohdeyrityksen omistettu ja ansaittu media. 

kanava  rooli uskot-
tavuus 

hallitta-
vuus työaika tilanne 

kohdeyrityksessä 

verkkosivut ostaminen 
imago O O O O O O O verkkokauppa 

sosiaalisen  
median tilit ja  
sisältö 

suostuttelu 
liikenne 
sitouttaminen 
imago 

O O O O O O O 

Instagram 
Facebook 
Pinterest 
Youtube, Twitter 

sähköinen  
uutiskirje 

suostuttelu 
uudelleenosto 
sitouttaminen 

O O O O O O tilaajille 
noin 1 krt/kk 

orgaaninen  
hakukone- 
näkyvyys 

tunnettuus 
liikenne O O O O O O tuo kolmasosan 

liikenteestä 

ansaittu näkyvyys 
muiden sivuilla &  
blogeissa 

tunnettuus 
suosittelu 
maine 

O O   O O  O tuotesijoittelu ja 
sponsorointi 

ansaittu  
some-näkyvyys 

tunnettuus 
suosittelu 
maine 

O O O O O 
somen sisältöjako-
jen kautta orgaani-
sesti syntyvää  
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Vertailun kannalta oleellisimpina olivat liikenteen luominen verkkokauppaan sekä uusi-

en asiakkaiden tavoittaminen eli tunnettuus. Niin kuin aiemmin todettiin, liikennettä 

parhaiten tuovat yleensä hakukoneet ja sosiaalisen median kanavat. Myös kohdeyri-

tyksen liikenne koostuu pitkälti hakukoneista sekä some-kanavista, niin kuin analytiikka 

osoitti. Näitä on siis ylläpidettävä ja hakukonenäkyvyyteen panostettava. Haku-

konenäkyvyyden optimointi on itse toteutettuna ilmaista, mutta se vaatii jatkuvasti pien-

tä työtä (Leino 2012, 241–242).  

Tunnettuutta ja sitä kautta uusia asiakkaita saadaan ansaitulla medialla. Ansaittu me-

dia on paitsi ilmainen myös arvokkain ja uskottavin, joten se on halutuin media. Sitä on 

kuitenkin vaikea hallita. Esimerkiksi somessa ei voida välttämättä vaikuttaa siihen, seu-

rataanko yrityksen tiliä ja julkaisuja. Ansaittua ei myöskään saa ilman työtunteja taikka 

maksettua tai omaa mediaa. (Leino 2012, 110–112.) Tällä hetkellä ansaittua näkyvyyt-

tä ollaan kohdeyrityksessä saatu sponsoroinnilla ja tuotesijoittelulla sekä orgaanisesti 

somessa sisältöjakojen avulla.  

Omalla medialla saadaan näkyvyyttä sekä sillä voidaan myös pyrkiä vaikuttamaan an-

saittuun mediaan. Oman median sisältö on yrityksen halittavissa eikä se maksa paitsi 

työajassa, ja siksi ensin on aina panostettava omaan mediaan. (Bergström & Leppänen 

2016, 313.) Koska some-kanavien ylläpito vaatii työaikaa, kohdeyritys on tällä hetkellä 

keskittynyt Instagramiin ja Facebookiin. 

Uutiskirje puolestaan lähetetään sitä tilanneille, joten uusia asiakkaita ei sen avulla 

saavuteta. Uutiskirjettä kannattaa kohdeyrityksessä kuitenkin hyödyntää uudelleen-

markkinointiin. 

 
5.2.2 Ostettu media 

Kohdeyrityksen ensisijaisena tavoitteena oli saavuttaa potentiaaliset asiakkaat uusilta 

markkinoilta. Haasteellisin kohderyhmä on juuri uudet asiakkaat, jotka ei yritystä vielä 

tunne. Tehokkain ja nopein keino saavuttaa uudet asiakkaat on mainonta. (Isohookana 

2007, 102.) Myös ostetulla medialla haetaan ensisijaisesti liikennettä sekä tunnettuutta. 

Kohdeyrityksellä on suppea kohderyhmä ja se toimii kapeilla niche-markkinoilla, joten 

massamediat suljettiin automaattisesti pois. Olennaisin kriteeri oli mahdollisimman 

tarkka kohdennettavuus, joten digitaaliset kanavat olivat näin ollen etusijalla. Varteen-

otettavimmat vaihtoehdot olivat display-, hakukone- sekä some-mainonta. Näiden tu-
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eksi mukaan haluttiin ottaa offline-kanava, koska näkyvyyttä halutaan myös verkon 

ulkopuolella. Loogisena vaihtoehtona olivat pop up -myymälät, sillä niiden käyttö oli 

kohdeyritykselle entuudestaan tuttua. 

Ostettu median vertailuun (taulukko 3) otettiin mukaan kustannukset ja kohdennetta-

vuusmahdollisuudet. Mediakustannukset pyrittiin arvioimaan suhteessa toisiinsa, sillä 

todelliset kustannukset ovat aina kampanjakohtaisia ja eri mediat hinnoitellaan eri ta-

voin (Leino 2012, 268–271 ja 312). Pop up -myymälät luokiteltiin ostettuun mediaan, 

sillä niiden järjestämiseen on hankittava fyysistä liiketilaa ja maksettava vuokraa. Ostet-

tua mediaa ei olla käytetty kohdeyrityksessä tähän mennessä, lukuun ottamatta satun-

naisia pop up -myymälöitä.  

Taulukko 3. Kohdeyrityksen ostetun median vaihtoehdot. 

kanava  rooli tehok-
kuus työaika 

media-
kustan-
nukset 

kohdennettavuus 

display-
mainonta 

tunnettuus 
imago 
uudelleenosto 

O O O O O O O 

sijainti & laite 
teema (avainsanat) 
historia 
ikä, sukupuoli (arviona) 

hakukone-
mainonta 

tunnettuus 
liikenne O O O O O O 

ikä, sukupuoli (arviona) 
sijainti, laite, kieli 
hakusanat (teema) 

some-
mainonta 
(Facebook  
& Instagram) 

tunnettuus 
liikenne 
uudelleenosto 

O O O O O O 

ikä, sukupuoli, kieli 
sijainti & laite 
koulutus & työ 
parisuhde & perhe 
kiinnostukset (teema) 
yhteydet & historia 

pop up  
-myymälät 

tunnettuus 
imago 
ostaminen 

O O O O O O O O O sijainti  
teema 

  

Display- eli bannerimainonta on hyvä tunnettuuden ja brändin rakentamisessa. Display-

mainonta vaatii pidemmänaikaisen kampanja-ajan ja suuren määrän näyttökertoja toi-

miakseen. Lisäksi huomioarvo on parempi isoja bannerikokoja käyttäessä. Mainosten 

kohdennus ei ole tarkka ja syntyy hukkanäyttöjä. Se on massa- ja kohderyhmämainon-

nan yhdistelmä. Display-mainonta sopii paremmin isoille verkkokaupoille, joiden tuot-
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teet tarvitsevat massamediaa. Se on paitsi kalliimpaa että paljon työaikaa vievää suh-

teessa muihin vaihtoehtoihin (taulukko 3). Display-mainokset toimii hyvin paluumarkki-

nointiin, jolloin tavoitetaan verkkokaupassa jo käyneitä. (Häivälä & Paloheimo 2012, 

97–102.) 

Vaikka hakukonemainontaa on mahdollista kohdentaa, lopullinen mainoksen sijoitus 

sekä hinta kuitenkin riippuvat laatupisteistä, sijoitusarvosta ja huutokaupasta. Näin ol-

len hakumainontaa ei voi täysin hallita. Se on lisäksi aikaa vievää ja vaatii opettelua. 

Hakukonenäkyvyyttä voidaan saada myös optimoinnin keinoin. (Havumäki & Jaranka 

2014, 145; Häivälä & Paloheimo 2012, 86–89.) 

Kuten taulukosta 3 ilmenee, paras kohdennus ja hinta on some-mainonnassa. Koska 

Instagram ja Facebook toimivat some-kanavina kohdeyrityksessä parhaiten, myös  

mainonta kannattaisi suunnata sinne. Nämä ovat kohdeyrityksen selkä vahvuus.  

Pop up -myymälöiden käyttö mediana saattaa olla kallista ja resursseja kuluttava, mut-

ta toisaalta niistä saatava hyöty voi olla suuri (tauluko 3). Hyvin toteutettuna niiden 

avulla saadaan tunnettuutta ja mahdollisesti liikennettä verkkokauppaan sekä välitöntä 

myyntiä, jolla voidaan kattaa syntyneet mediakustannukset. Pop up -myymälöiden 

käyttöä puoltaa myös kohdeyrityksen kivijalkamyymälöiden puute. Lisäksi kohdeyrityk-

sen edustajilla oli hyviä kokemuksia niiden käytöstä. Pop up -myymälät ovat kohdeyri-

tyksen kannalta parempi vaihtoehto perinteisen massamedian verrattuna. 

 
5.3 Suunnitelma ja kanavien käyttö  

Lopulliset ehdotukset kanavavalinnoista eritellään seuraavaksi. Valinnat perustuvat 

vertailussa tehtyihin huomioihin. Omistetun median kohdalla tarpeelliseksi koettiin käy-

tössä olevien tärkeimpien digikanavien kehittäminen niin, että tavoitetaan uusia asiak-

kaita ja saadaan liikennettä. Tärkeimpiä omia kanavia ovat kohdeyrityksen some-tilit 

sekä verkkokauppa. Omien kanavien tueksi tarvitaan hakukonenäkyvyyttä sekä ostet-

tua mediaa. Pääpaino on digitaalisessa mainonnassa, joka oli tässä tapauksessa so-

me-mainonta kohdennettavuutensa ansiosta. Digitaalisten kanavien tueksi mukaan 

otettiin myös offline-kanava pop up -myymälöiden muodossa.  

Tässä luvussa valittuja kanavia tarkennetaan perehtymällä siihen, miten niitä voidaan 

hyödyntää. Ensin käsitellään omistetut digikanavat arvioimalla, miten niitä olisi mahdol-



32 

 

lista kehittää. Erikseen käydään läpi hakukonenäkyvyyttä sekä some-mainontaa. Vii-

meisempänä paneudutaan pop up -myymälöiden käyttöön. Kirjallisuudesta ei löydy 

viimeisimpiä tapoja kanavien käytöstä tai mainonnan mahdollisuuksista Facebookissa 

ja Instagramissa, joten päivitystä asiaan saatiin toteuttamalla benchmarking-tutkimus 

sekä tutustumalla mediakanavien sivuihin. Kirjallisuudessa ei näihin asioihin paneuduta 

muutenkaan kovin yksityiskohtaisesti, mutta kohdeyritykselle ne ovat tärkeitä asioita.  

Digitaalisen liiketoiminnan puolella pienten kokeilujen tekeminen ja niiden testaaminen 

on vallitseva käytäntö. Tällöin mittaus sekä seuranta ovat oleellisia. Kohdeyrityksen 

tapauksessa olisi suotavaa kokeilla esitettyjä ehdotuksia pienessä muodossa ja katsoa, 

miten tehdyt toimenpiteet onnistuvat. Tämän jälkeen voidaan tehdä päätöksiä jatkosta.  

 
5.3.1 Omistettujen digikanavien kehittäminen 

Verkossa toimivien yritysten yleisenä käytäntönä toimintaa kehittäessä on toisten toimi-

joiden parhaiden ideoiden kopioiminen ja hyödyntäminen (Rickman 2012, 127). Tätä 

ajatusta päätettiin hyödyntää benchmarking-vertailututkimuksen muodossa. Tarkoituk-

sena oli tutkia, miten muut alan yritykset hyödyntävät digikanaviaan. Löydösten avulla 

tehdään ehdotuksia toimenpiteistä sellaisten keinojen osalta, joita kohdeyrityksellä ei 

ole vielä käytössä. Erityisen tarkastelun kohteena oli verkkokaupan ja sosiaalisen me-

dian kanavien suhde toisiinsa. Tavoitteena oli löytää sellaisia omien kanavien kehitys-

tapoja, joilla saadaan kasvatettua ansaittua mediaa ja siten lisää kävijöitä.  

Tutkittaviksi vertailukohteiksi valittiin kolme eri tyyppistä verkossa toimiva yritystä. Ver-

tailukohteiksi valittiin yksi liikeidealtaan samanlainen yritys, yksi pienehkö kapean vali-

koiman vaatealan yritys sekä yksi merkittävän aseman omaava isompi kansainvälinen 

muotitoimija. Näiden valintojen avulla pyrittiin saamaan mahdollisimman monipuoli-

simmat tulokset. Toisena ehtona oli, että valituilla kohteilla on käytössään ainakin In-

stagram ja Facebook, koska nämä ovat kohdeyritykselle tärkeimmät sosiaalisen medi-

an kanavat. Useammassa tapauksessa vertailevilla yrityksillä oli käytössä myös muita 

sosiaalisen median kanavia, kuten Pinterest tai Twitter. Yritysesittelyihin tietoa haettiin 

kunkin verkkokaupan omilta sivuilta.  

Yksi tarkastelemista yrityksistä on saksalainen My Marini, ja se myy verkossa kestävän 

kehityksen mukaisia uima-asuja kuten kohdeyrityskin. Kyseinen yritys löytyi Googlesta 

hakusanaa ”sustainable swimwear” käyttämällä. Ainoana erona kohdeyritykseen on se, 
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että kyseisellä yrityksellä on myös omia kivijalkaliikkeitä sekä jälleenmyyjiä. Toisena 

vertailuyrityksenä on verkossa naisten vaatteita kauppaava pk-yritys, jolla on kapea 

tuotevalikoima ja tarkoin rajattu kohderyhmä. Kyseessä on Faithfull the Brand, jonka 

kohderyhmä on saman tyyppinen kuin kohdeyrityksellä. Kyseinen yritys myy tuotteitaan 

myös jälleenmyyjien kautta, joista osalla on kivijalkamyymälöitä. Kolmanneksi vertailu-

kohteeksi valikoitui Nelly.com, joka on tunnettu muotivaatteisiin erikoistuva kansainväli-

sesti toimiva verkkokauppa. Nelly.com toimii ainoastaan verkossa ja se myy vaatteita 

naisille. Tarjolla on laaja ja trendikäs valikoima. Yritys on ruotsalainen ja sen päämark-

kinat ovat Euroopassa, erityisesti pohjoismaissa.  

Kaikkien kolmen yrityksen verkkokauppaa sekä sosiaalisen median tilejä käytiin läpi ja 

tärkeimmät havainnot esitellään seuraavaksi. Verkkokaupassa näkyi selkeä yhteys 

sosiaalisen median kanaviin kunkin tarkasteltavan yrityksen kohdalla. Sivujen ja some-

tilien tarkisteluun käytettiin sekä älypuhelinta että tietokonetta. Kaikkia havaintoja ver-

rattiin myös kohdeyrityksen käyttämiin keinoihin, jotta voitiin ehdottaa ainoastaan uusia 

keinoja. Vertailututkimus suoritettiin tammikuun 2019 alkupuolella. 

Ensimmäisenä huomio kiinnittyi Instagramin läsnäoloon verkkokaupoissa. Kaikkien 

kolmen vertailuyrityksen kohdalla Instagram oli integroituna verkkokauppaan. Tämä 

ilmeni erityisesti Instagramin syötteen näkymisellä kaikkien verkkokauppojen etusivun 

alalaidassa. Nelly.comilla oli käytössä ”Shop our Instagram feed” -palkki, josta pääsi 

joko seuraamaan Instagram-tiliä taikka ostamaan kuvien tuotteita suoraan verkkokau-

passa. Vaihtoehtoisesti Faithfull the Brandin sivuilla ”Shop our Instagram” -osio oli li-

säksi sijoitettu verkkokaupan navigaatiovalikkoon (kuvio 6). Instagramin syötteestä 

tuotteita pääsi lisäämään ponnahdusikkunan (kuvio 9) kautta suoraan ostokoriin. My 

Marinilla Instagramin syötteen kuvan napsautus johti yrityksen Instagram-tilille. Näin 

verkkokaupan kävijän voi saada houkuteltua seuraamaan yrityksen Instagram-tiliä, jos 

tämä ei ole vielä sitä tehnyt, mikä nostaa uusien seuraajien määrää. 
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Kuvio 6. Shop our Instagram -osio navigaatiovalikossa (Faithfull the Brand 2019a).  

Instagramissa puolestaan kävijät pyrittiin ohjaamaan verkkokauppaan. Nelly.comin 

tilillä oli ”shop our feed” -linkki, joka vei verkkokaupassa olevalle Instagram shop -

sivulle. Muilla vertailuyrityksillä ei ollut käytössä vastaavanlaista erillistä alasivua. Sosi-

aalisen median kanavilta ohjattiin siis myös verkkokauppaan. Tämä näkyi myös Face-

bookissa. Yhtenä keinona oli hyödyntää Facebookin Kauppa-ominaisuutta. Faithfull the 

Brandin sekä My Marinin Facebookin tilien navigaatiovalikosta löytyi Kauppa-osio (ku-

vio 7). Facebookin Kauppa on erillinen katalogisivu, jossa tuotteet ovat esillä kuvineen, 

hintoineen ja varastomäärineen. Kunkin tuotteen tuotesivulla on linkki, joka johtaa suo-

raan yrityksen verkkokaupan kassalle. Samaisten vertailuyritysten Facebook-tilin ylä-

laidassa oli ”osta nyt” -painike, joka vei verkkokaupan etusivulle. Nelly.comilla oli edelli-

sen sijaan käytössään ”näytä tarjoukset” -nappula, joka ei tosin vielä sisältänyt mitään 

tarjouksia.  
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Kuvio 7. My Marinin Facebook Kauppa (Facebook 2019a). 

Facebookin julkaisuissa käytettiin monesti linkkiä, joka vei verkkokaupan kampan-

jasivulle tai tuotesivulle (kuvio 8). Kampanja-linkin käyttö julkaisujen yhteydessä näkyi 

kaikilla vertailuyrityksillä. Näin vierailija pääsee kätevästi suoraan verkkokauppaan joko 

tuotesivulle taikka erilliselle kampanjasivulle eikä hänen tarvitse etsiä julkaisussa näky-

viä tuotteita verkkokaupasta. Tällainen käytäntö helpottaa kävijää eikä hänen tarvitse 

myöskään erikseen hakeutua selaimeen tai hakukoneeseen etsimään kyseistä verkko-

kauppaa. Ostamisesta verkossa kannattaa tehdä kuluttajan kannalta mahdollisimman 

vaivatonta ja sujuvaa (Rickman 2012, 127).  
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Kuvio 8. Kampanja-linkki Nelly.comin Facebookin julkaisussa (Facebook 2019b). 

Sisällön jakamista sosiaalisessa mediassa mahdollistettiin verkkokaupan tuotesivuilla 

Nelly.comissa. Desktop-versiossa tuotteet olivat jaettavissa Facebookissa, Twitterissä 

ja Pinterestissä sekä mobiiliversiossa lisäksi Facebookin Messengerillä, WhatsAppilla 

ja puhelimen tekstiviestillä. Faithfull the Brandin verkkokaupassa tuotteita pääsi jaka-

maan Instagram-shopissa (kuvio 9). Jakomahdollisuuksina sekä desktop- että mobiili-

versiossa olivat Facebook, sähköposti, Twitter ja Pinterest.  

Jakamisen mahdollistamisella voisi samalla kätevästi vähäisellä työmäärällä lisätä mui-

ta some-kanavia mukaan, kuten vaikkapa Pinterestin. Sisällön jakaminen sosiaalisessa 

mediassa tuo yritykselle näkyvyyttä sekä kävijöitä (Ruokonen 2016, 137). Sisältöjen 

jakamisen mahdollistaminen edistää ansaittua mediaa ja jakojen määrä parantaa osal-

taan myös hakukonenäkyvyyttä (Rickman 2012, 119).  
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Kuvio 9. Shop Instargam -ponnahdusikkuna (Faithfull the Brand 2019b). 

Benchmarking-selvitykseen perustuen kohdeyritys voisi kehittää omia digikanaviaan 

lisäämällä verkkokauppaansa ”shop instagram” -osion. Fecebook-julkaisuissa kannat-

taisi käyttää suoraa linkkiä verkkokauppaan. Kyseisten linkkien sekä Facebook Kaupan 

hyödyntäminen helpottavat ostamista sekä tuovat liikennettä verkkokauppaan. Lisäksi 

verkkokaupan tuotesivuilla voisi hyödyntää jakamispainikkeita. Kolmen jälkimmäisen 

toimenpiteen ansiosta verkkokauppa saisi aikaan linkityksiä sivuilleen, mikä parantaa 

hakukonenäkyvyyttä.  

Joidenkin esitettyjen ehdotusten kohdalla vastaan saattaa tulla ohjelmistojen tekniset 

ratkaisut ja niiden yhteensopivuus tiettyjen some-kanavien ominaisuuksien kanssa. 

Tämä huomattiin ainakin Facebookin ohje- ja tukisivuilla. Kaikki yllä olevat ehdotukset 

eivät välttämättä toimi kohdeyrityksen kohdalla teknisistä syistä, mikäli sen käyttämä 

verkkokauppaplatformi ei täytä some-kanavan asettamia vaatimuksia. Tämä pitää erik-

seen tarkistaa ja varmistaa tutustumalla käytössä olevan platformin ominaisuuksiin. 

Kohdeyrityksen kannattaa kuitenkin kokeilla esitettyjä ehdotuksia mahdollisuuksien 

rajoissa, ja katsoa aiheuttaako näiden käyttö liikennettä.  
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5.3.2 Hakukonenäkyvyys 

Hakukonenäkyvyyteen vaikuttavat lyhyesti sanottuna sivujen sisältö ja tekninen toteu-

tus sekä sivuston maine. Näiden lisäksi näkyvyyttä voi myös ostaa. Orgaaninen näky-

vyys on kuitenkin uskottavampi mainoksiin verrattuna ja se tuo siksi paremmin liiken-

nettä. (Häivälä & Paloheimo 2012, 89–92; Hallavuo 2013, 139.) Tässä tapauksessa 

päätettiin panostaa optimointiin mainonnan sijaan juuri tästä syystä.  

Hakukoneoptimoinnin tarkoituksena on saada oma sivusto näkymään mahdollisimman 

korkealla Googlen hakutuloksissa. Vaikka hakukoneiden yksityiskohtainen algoritmien 

toiminta on liikesalaisuus, on kuitenkin olemassa yleisiä lainalaisuuksista haku-

konenäkyvyyden optimoinnissa. Sivuista on toisin sanoen tehtävä mahdollisimman 

hakukoneystävälliset. (Lahtinen 2013, 175–179.) Google ohjeistaa näkyvyyteen vaikut-

tavista tekijöistä sivullaan, mutta eri tekijöiden painotuksista ei voida olla varmoja ja ne 

saattavat vaihdella. Kaikki tekijät on siksi huomioitava optimointia tehdessä. (Kananen 

2013b, 44–45.)  

Hakukonenäkyvyyteen voidaan vaikuttaa sivujen teknisellä laadulla, sisällön päivittämi-

sellä sekä sisältämällä sivuihin oikeita haku- eli avainsanoja (Leino 2012, 235). Opti-

mointi aloitetaan avainsanakartoituksella, jolloin pohditaan millä hakusanoilla sivuston 

pitäisi löytyä. Verkkokävijät voivat käyttää hakuun yritysnimen lisäksi muita yleissanoja 

tai vaikkapa tuotenimiä. (Lahtinen 2013, 180.) Kartoituksessa apuna käytetään Google 

Adwords -avainsanatyökalua, joka kertoo eri avainsanojen hakuvolyymit. Voidaan 

myös tarkkailla, mitä sanoja kilpailijat käyttävät sivuillaan. Avainsanoja pitäisi pyrkiä 

käyttämään sivujen otsikoissa, metakuvauksissa, leipätekstissä ja sen otsikossa. Sano-

jen useus ja toistuvuus tärkeää, mutta ylikäytettynä sivu saatetaan tulkita epäluotetta-

vaksi. (Leino 2012, 236–237.)  

Lisäksi tulee kiinnittää huomiota sivujen osoitetietoihin eli url-osoitteisiin, verkkotunnuk-

seen sekä html-kielen käyttämiin määreisiin. Teknisen toteutuksen kannalta html-kielen 

käyttö on suotavaa. Sivujen rakenteella ja navigaatiolla sekä latautumisnopeudella on 

merkitystä hakukonenäkyvyyteen. Myös sivujen kuvat kannatta nimetä kuvaavasti, sillä 

hakukone tulkitsee kuvia tekstin perusteella. Yleisiä tiedostonimiä, kuten ”image1.jpg” 

tai pelkkiä numerosarjoja kannattaa välttää. (Lahtinen 2013, 181–183.)  
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Hakukonenäkyvyyteen vaikuttavat lisäksi ulkopuoliset linkitykset, jotka kertovat sivus-

ton maineesta. Maineeseen liittyvät sivuston suosio ja arvostus. Mitä enemmän omille 

sivuille johtaa linkkejä, sitä uskottavampi se on hakukoneille. Linkkien on oltava laa-

dukkaita, joten myös linkittävän sivuston suosio ja samankaltaisuus vaikuttaa linkkien 

arvoon. Yksi tapa saada linkityksiä on sisältöjakojen avulla. Linkityksiä voidaan saada 

esimerkiksi some-tilejä hyödyntämällä tai mahdollistamalla sisällön jakoa verkkokau-

passa. Myös digimainonta luo linkkejä. (Leino 2012, 240–242.) Arvostukseen vaikuttaa 

osaltaan linkkien sekä oman sivuston ikä (Häivälä & Paloheimo 2012, 92–93). Sivujen 

sisältöä on pyrittävä päivittämään, muutoin hakukone saattaa tulkita ne vanhentuneeksi 

ja siksi arvottomiksi. Verkkokaupassa tämä useimmiten tapahtuu lisäämällä uusia tuot-

teita tai kuvia, jotka on muistettava lisätä hakukoneystävällisellä tavalla. (Lahtinen 

2013, 183 ja 188.) 

Vaikka orgaaninen haku on tällä hetkellä kohdeyrityksen suosituin kävijälähde analytii-

kan mukaan, se ei välttämättä tarkoita että optimointi olisi onnistunutta tai että sitä ei 

voisi kehittää. Näkyvyyden ylläpito on jatkuvaa työtä. On huolehdittava siitä, että sivuja 

päivitetään asianmukaisella tavalla, linkitysten määrää ja laatua ylläpidetään sekä seu-

rataan liikennettä ja hakusanojen toimivuutta. (Leino 2012, 241–242). Kohdeyrityksen 

sivuja tarkasteltiin ja havaittiin, että optimointia olisi mahdollista kehittää. Esimerkiksi 

kuvien, sivujen otsikoiden ja url-osoitteiden nimeämistä voisi tarkistella sekä avainsa-

nojen upottamista sivujen tekstisisältöön olisi harkittava.  

Kohdeyritys on tunnettu kotimaassa, joten yrityksen nimen käyttäminen haussa on to-

dennäköistä. Monet saattavat selaimen osoiterivin sijasta käyttää Googlen hakua pääs-

täkseen haluamilleen sivuille (Lahtinen 2013, 175–176), mikä saattaa osaltaan vaikut-

taa liikennelukemiin. Uudet asiakkaat, jotka eivät yritystä tunne, löytävät sivuille yleis-

ten hakusanojen avulla, esimerkiksi hakemalla haluamiaan tuotteita (Filenius 2015, 

84). Täten uusille markkinoille mentäessä uusien asiakkaiden tavoittamiseksi on tär-

keätä, että hakukonenäkyvyys on optimoitu mahdollisimman hyvin. Yhteenvetona voi-

daan todeta, että kohdeyritys voi parantaa näkyvyyttään lisäämällä avainsanojen käyt-

töä sekä linkityksiä. 

 
5.3.3 Some-mainonta 

Some-mainontaan eli tässä tapauksessa Fcebookissa ja Instagramissa mainostami-

seen tutustuttiin mediakanavan mainostajille suunnatuilla sivulla. Sosiaalisen median 
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mainonnan keinoja kehitetään jatkuvasti eikä kirjallisuudesta siksi löydy ajantasaista ja 

luotettavaa tietoa. Facebook ja Instagram ovat samaa mediaperhettä, joten niissä mai-

nostaminen onnistuu yhden platformin kautta. Mainostajan kannalta tarjolla on moni-

puolisia vaihtoehtoja niin mainosten sijoittelun, kohdentamisen kuin mainosmuotojen 

suhteen.  

Mainoskampanjan luomisprosessi alkaa tavoitteiden ja kohderyhmän valinnasta sekä 

mainosten sijoittelupäätöksistä. Näiden jälkeen asetetaan budjetti ja aikataulu sekä 

valitaan halutut mainosmuodot. Lopuksi hyväksytään kampanja, jolloin päästään seu-

raamaan tuloksia sekä tarvittaessa tekemään muutoksia.    

 

Kuvio 10. Facebook-mainoskampanjan kohderyhmän valinta (Facebook 2019c).  

Kohderyhmää valitessa (kuvio 10) kohdennus on mahdollista tehdä demografisten teki-

jöiden ja sijainnin lisäksi kiinnostusten kohteiden, yhteyksien (tykänneet yrityksen si-

vuista tai niiden kaverit) ja käyttäytymisen perusteella. Mukautetut kohderyhmät ovat 
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niitä ihmisiä, jotka ovat jo yrityksestä kiinnostuneita. Sijaintikohdennuksen voi tehdä 

tietyssä paikassa kaikille oleville tai vaikkapa tietyssä paikassa äskettäin olleille tai 

asuville. Sijainteja voivat olla maat, kaupungit tai jopa postinumerot.  

Kohdeyrityksen mainoskampanjoiden kohdennuksen voisi tehdä kohdemaittain, joita 

olivat pohjoismaiden lisäksi surffipaikat, loma- ja rantakohteet Euroopassa. Harkita 

kannattaisi myös ainoastaan kohdemaiden isoimpien kaupunkien käyttöä. Tavoi-

teasiakasprofiiliin perusteella sopivat kiinnostusten kohteet voisivat esimerkiksi olla 

muotivaatteet tai surffaus.  

Mainosten sijoittelun kohdalla päätetään, missä mainoksia näytetään. Mainoksia voi 

sijoittaa Facebookiin, Instagramiin tai Messengeriin tai vaikka näihin kaikkiin samanai-

kaisesti. Tässä vaiheessa päätetään myös laitteet. Mainokset voivat näkyä syötteissä 

tai tarinoissa (stories). Valittavissa on myös automaattinen sijoittelu, jolloin mainokset 

esitetään paikoissa jossa ne todennäköisesti toimivat.  

Kohdeyritykselle ehdotuksena on Facebookissa mainostaminen. Valintaa puoltaa se, 

että Instagram tuntuu toimivan hyvin ilman mainontaakin. Instagramissa 30% kohdeyri-

tyksen seuraajista ovat ulkomailta ja kohdeyritys on levinnyt Instagramissa hyvin pel-

kästään orgaanisesti. Instargamissa on myös enemmän seuraajia kuin Facebookissa, 

joten Facebook tarvitsee tuekseen mainontaa. Mainonta kannattaa kohdentaa erityi-

sesti mobiiliin, sillä sitä käytetään yrityksen analytiikan mukaan eniten. Saatavat mai-

nosmuodot ovat kuvat, karuselli, kokoelma, video tai tuoteluettelot. Näitä kohdeyritys 

voi kokeilla ja valita kampanjakohtaisesti esimerkiksi viestisisällön mukaan. Hyvä tapa 

toteuttaa kampanjoita olisi pieniä segmenttejä käyttäen, vaikkapa kohdemaa kerralla. 

Kampanjoilla kannattaisi ensisijaisesti tavoitella liikennettä verkkokauppaan. Yrityksen 

tavoitteiden mukaisesti mainokset kannattaa kohdentaa erityisesti niille, jotka eivät vie-

lä yritystä tunne.  

Mainosten tehokuutta pääsee seuraamaan Facebookin oman kampanja-analytiikan 

kautta. Se kertoo muun muassa, mitkä mainosversiot toimivat parhaiten. Lisäksi koh-

deyrityksen kannattaa seurata myös verkkokauppansa analytiikkaa. Siitä näkee esi-

merkiksi, tuoko kampanja liikennettä tai liikevaihtoa verkkokauppaan. Tällöin pitää 

muistaa ensin tägittää kampanjat asianmukaisesti.  



42 

 

 
5.3.4 Pop up -myymälöiden hyödyntäminen  

Pop up -myymälät voidaan luokitella tapahtumamarkkinoinniksi (Bergström & Leppä-

nen 2016, 412–413). Tapahtumia käytetään brändin rakentamiseen, asiakassuhteiden 

vahvistamiseen, lanseerauksiin, myyntiin tai uusien asiakkaiden hankintaan. Tapahtu-

mien vahvuuksia ovat hyvä huomioarvo, hallittavuus, kohdennettavuus ja välitön palau-

te sekä vuorovaikutuksellisuus. Ne on mahdollista toteuttaa myös ketjutettuna, jolloin 

samaa konseptia voidaan hyödyntää useamman kerran. (Isohookana  2007, 170.)  

Muodin vähittäiskaupan alalla pop up -myymälät ovat olleet käytössä jo pitkään. Niiden 

avulla luodaan hälinää ja herätetään kiinnostusta asiakkaiden keskuudessa. Väliaikai-

suutensa ansiosta niiden käyttö ei vaadi yritykseltä pitkäaikaisia investointeja. (Posner 

2011, 91.) Varsinkin lanseerauksissa muodin myyjillä tällaisen markkinointitavan käyt-

täminen on suosittua. Myymälät toimivat eräänlaisena elävänä mediana. Pop up -

myymälät antavat mahdollisuuden hyödyntää kivijalkojen hyvät puolet, jolloin asiakkaat 

pääsevät tutustumaan ja kokeilemaan tuotteita. (Bergström & Leppänen 2016, 323–

324.)  

Pop up -myymälöitä voidaan sijoittaa esimerkiksi kaupunkien toreille, kauppakeskuksiin 

tai muuhun tarkoituksenmukaiseen tyhjään toimitilaan. Niitä on mahdollista käyttää 

jonkun tapahtuman yhteydessä, kuten esimerkiksi festivaaleilla. Tapahtumissa yleisön 

osallistaminen on tärkeässä asemassa. Tapahtumista kannattaa tiedottaa laittamalla 

ne esille sosiaalisen median kanaviin tai yrityksen verkkosivuilla. (Bergström & Leppä-

nen 2016, 324 ja 413.) 

Kohdeyritykselle sopivia paikkoja asiakasprofiilin mukaan voisivat olla kohdemaiden eri 

kaupungeissa järjestettävät torit ja markkinat, sillä tavoiteasiakkaat olivat kiinnostuneita 

muun muassa kirpputoreista ja muotilöydöistä. Musiikkifestivaalit voisivat olla myös 

hyviä paikkoja tavoittamaan uusia asiakkaita. Niitä järjestetään kesäisin ympäri Euroo-

pan. Yksi tunnetuimpia on esimerkiksi Tanskassa järjestettävä Roskilde, joka olisi ta-

pahtumana sopiva erityisesti pohjoismaalaisten tavoittamiseen. Lisäksi rantaloma- ja 

surffikohteiden markkinat tai kauppakeskukset ovat potentiaalisia paikkoja kohdeyrityk-

sen pop up -myymälöille. Pop up -myymälöitä voi järjestää sesonkiaikaan tai kun sopi-

via tapahtumia järjestetään. Hyvin valituilla paikoilla saa tavoitettua ison yleisön sekä 

myös sellaisia asiakkaita, jotka eivät välttämättä olisi muuten löytänyt yritystä. Pop up -

tapahtumien tueksi kannattaa toteuttaa Facebook-mainontaa. Tapahtuma-mainoksen 
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voi kohdentaa niille, jotka ovat jo tietystä tapahtumasta kiinnostuneita tai tapahtuman 

sijainnin mukaan.  

 

6 Pohdinta 

Tutkimuksen tavoitteena oli löytää sopivat keinot ja viestintäkanavat kohdeyrityksen 

potentiaalisten asiakkaiden tavoittamiseen ulkomailta. Tutkimustavoitteet pyrittiin saa-

vuttamaan toteuttamalla case-tutkimus, jossa yksittäistä tapausta tarkastellaan mones-

ta näkökulmasta (Kananen 2013a, 34). Tutkimukselle haettiin luotettavuutta triangulaa-

tion muodossa. Aineistoa haettiin monesta eri lähteestä ja aineistokeruun käytettiin 

monenlaisia menetelmiä. Lisäksi yhtenä case-tukimuksen luotettavuuden eli laadun 

edellytyksenä on riittävän tarkka dokumentaatio, mikä vaikuttaa tutkimuksen arvioita-

vuuteen ja toistettavuuteen (Kananen 2013a, 116–118). Tähän pyrittiin kuvaamalla 

tutkimuksen kulkua, kaikkia tehtyjä ratkaisuja ja käytettyjä menetelmiä mahdollisimman 

tarkkaan sekä perustelemalla tehtyjä valintoja. 

Tutkimusta voidaan pitää onnistuneena, sillä asetetut tavoitteet saavutettiin. Kohdeyri-

tykselle tehtiin empirian ja teorian tulosten pohjalta markkinointiviestinnän kanava-

suunnitelma, joka sisälsi kohdeyrityksen tavoiteasiakasmäärittelyn sekä heidän tavoit-

tamiseen sopivat kanavat ja ehdotuksia keinojen käytöstä. 

Kohdeyritys toimii kapeilla niche-markkinoilla ja sen kohderyhmä on tarkoin rajattu, 

joten tarvitaan hyvin kohdennettua markkinointiviestintää. Verkkokaupalle olennaista 

on myös liikennevirran luominen. Nämä seikat ohjasivat kanavavalintoja. Kohdeyrityk-

sen tapauksessa uusien asiakkaiden tavoittamiseen kansainvälisiltä markkinoilta sopi-

vat keinot olivat omien digitaalisten kanavien tehostaminen sekä näiden tukeminen 

hakukonenäkyvyydellä ja mainostamalla sosiaalisessa mediassa. Omiin some-kanaviin 

sekä verkkokauppaan voidaan tehdä pieniä lisäyksiä, jolloin saadaan aikaan näkyvyyt-

tä sekä liikennettä. Digitaalisten kanavien tueksi mukaan otettiin myös offline-kanava, 

joka oli tässä tapauksessa pop up -myymälät. Niitä hyödyntämällä kohdeyritykselle 

saadaan tunnettuutta myös verkon ulkopuolella. Pienten kokeilujen tekeminen ja niiden 

toimivuuden tarkka seuranta analytiikan avulla on vallitseva käytäntö verkkokaupan 

markkinointiviestintäkeinoja kehittäessä. 
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Jatkossa kohdeyrityksen kannattaa panostaa markkinointiviestinnän toimenpiteiden 

seurantaan optimoidakseen käytettyjä kanavia ja keinoja. Tarkempaa seurantaa varten 

kannattaa lisätä tägejä verkkokaupan analytiikkaan varsinkin konversion osalta. Koh-

deyrityksen tulisi kiinnittää huomiota myös verkkokaupan ja sen toimivuuden kehittämi-

seen eli konversion optimointiin. Pelkän liikenteen synnyttäminen ei vielä riitä takaa-

maan verkkokaupan menestymistä, vaan asiakkaat pitää saada myös ostamaan (Lah-

tinen 2013, 36). 

Toteutuneen tutkimuksen myötä syntyi myös jatkotutkimusaiheita. Yhtenä mahdollise-

na jatkotutkimuksena voisi olla uusien jakelukanavien hyödyntämiseen liittyvä tutkimus, 

joka rajattiin tästä työstä pois. Siinä voisi keskittyä esimerkiksi business-to-business -

puolen markkinointiin. Tämän työn painopiste oli verkkokaupan markkinoinnissa ja digi-

taalisissa kanavissa ja muita kanavia käsiteltiin lyhyesti, joten tapahtumien ja pop up -

myymälöiden suunnitteluun olisi mahdollista perehtyä syvällisemmin teettämällä ai-

heesta erillisen tutkimuksen. Tarpeellisena voisi olla myös kilpailijakartoituksen sekä -

analyysin tekeminen kohdemarkkinoihin kohdistuen. Kaikkien edellä ehdotettujen jatko-

tutkimusten toteuttamisesta olisi lisää hyötyä kohdeyritykselle ja yrityksessä oltaisiin 

varmasti kiinnostuneita niiden teettämisestä.  

Toteutuneen tutkimuksen ansiosta kohdeyritys sai hyvän käsityksen siitä, miten web-

analytiikkaa voi hyödyntää ja millaisia lukuja on oleellista seurata markkinointiviestin-

nän kehittämisen ja optimoinnin näkökulmasta. Analytiikkaa kannattaa tarkkailla jatku-

vasti, viikoittain tai jopa päivittäin. Pitkällä tähtäimellä oppii näkemään myös kampan-

joiden ja sesonkien aiheuttamat poikkeamat. (Leino 2011, 229.) 

Tutkimuksen pitää pyrkiä luomaan uutta tietoa, ja siinä mielessä kohdeyritys sai käyt-

töönsä uutta tietoa. Lisäksi kohdeyritys sai uuden näkökulman lähestyä verkkokaup-

paansa ja siihen, ketkä muut voidaan nähdä sen potentiaalisina asiakkaina. Usein yri-

tyksessä toimivat näkevät asiat tietystä näkökulmasta ja toiminnasta tulee helposti ru-

tiinimaista. Uusi näkökulma voi tuoda esille asioita, mitä ei ehkä aiemmin tullut edes 

ajatelleeksi. Tällä voi kuitenkin olla merkitystä kehitystyössä ja parhaimmillaan uuden 

näkökulman saaminen saattaa auttaa havaitsemaan uusia mahdollisuuksia. Kuten ol-

laan todettu, kehitystyö on jatkuva prosessi ja kehitettävää löytyy aina.  

Tutkimuksessa markkinointiviestintäkeinoja ja kanavia tarkisteltiin pienen vaatetusalan 

niche-markkinan verkkokaupan näkökulmasta. Vaikka suunnitelma tehtiin erityisesti 
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kohdeyritykselle, sen voi yleistää koskemaan muitakin samantyyppisiä yrityksiä. Myös 

muut alalla aloittavat verkkokaupat, joilla ei kokemusta markkinointiviestinnästä, voivat 

käyttää työtä ja siinä kuvattua prosessia sekä markkinointiviestinnän keinoja apunaan 

sekä inspiraation lähteenä. 
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