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1 Johdanto 
 

Opinnäytetyössä laaditaan business to business –yrityksen digitaalisen markkinoinnin 

suunnitelma. Toimeksiantaja on helsinkiläinen teknologia-alan yritys. Yritys on perustettu 

vuonna 2014 ja sillä on noin 20 työntekijää. Opinnäytetyön laatija työskentelee yrityk-

sessä markkinoinnin koordinaattorina. 

 

Kohdeyrityksen markkinoinnin pääpaino on digitaalisissa kanavissa. Nuoren yrityksen 

markkinointiin käytettävät resurssit ovat luonnollisesti pienet, mutta tehokkaalla digi-

markkinoinnilla voidaan saavuttaa laajaa näkyvyyttä.  

 

Jotta markkinointi digitaalisissa kanavissa olisi mahdollisimman tehokasta, vaaditaan 

markkinoinnin suunnittelua, tulosten seurantaa, analysointia ja budjetointia. Näistä asi-

oista laaditaan yrityksen digitaalisen markkinoinnin suunnitelma. Digitaalisen markki-

noinnin suunnitelma on osa yrityksen markkinoinnin suunnitelmaa.  

 

Yrityksen markkinoinnista vastaa markkinointipäällikkö apunaan markkinoinnin koordi-

naattori. Kuten usein pienissä yrityksissä, myös muut yrityksen työntekijät osallistuvat 

markkinointiin, varsinkin omissa sosiaalisen median kanavissaan. Tällaisessa tilan-

teessa markkinointi on parhaimmillaan hyvin kohdennettua ja ajantasaista, mutta ongel-

maksi muodostuu heikko organisointi ja seurannan puute, jolloin markkinointia on haas-

tava kehittää tehokkaasti.  

 

1.1 Työn tavoite 
 

Opinnäytetyön tavoitteena on kartoittaa yritykselle tehokkaimmat digitaalisen markki-

noinnin kanavat ja mallit. Työn lopputuloksena syntyy digitaalisen markkinoinnin suunni-

telma, jota on tarkoitus päivittää ja kehittää säännöllisesti tulevaisuudessa.  

 

Aiheeseen on tutustuttu paneutumalla digitaalisen markkinoinnin teoriaan kirjallisista ja 

sähköisistä lähteistä. Teoriaa sovelletaan käytäntöön yrityksen markkinoinnissa.  
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1.2 Tietopohja 
 

Opinnäytteen tietopohja perustuu teoriaan ja kokemukseen. Teoreettisina tiedonlähteinä 

on käytetty suomen- ja englanninkielisiä markkinointiviestintää sekä digimarkkinointia ja 

digitaalista liiketoimintaa käsittelevää kirjallisuutta ja julkaisuja.  

 

Kokemuksellisia tiedonlähteitä ovat opinnäytetyön tekijän havainnot työssään ja keskus-

telut yrityksen työntekijöiden kanssa. Lisäksi lähteinä ovat kirjalliset, sähköiset ja suulli-

set lähteet.  

 

1.3 Työn rakenne 
 

Opinnäytetyö koostuu teoriaosuudesta sekä toiminnallisesta osuudesta. Teoriaosuuden 

aluksi tarkastellaan markkinointiviestinnän suunnittelua ja markkinointisuunnitelman laa-

timista. Tämän jälkeen määritellään digitaalisen markkinoinnin sijoittuminen markkinoin-

nin suunnitelmaan. Lisäksi käsitellään markkinointia digitaalisissa kanavissa ja eri digi-

taalisilla alustoilla. Teoriaosuuden lopuksi keskitytään analytiikkaan ja seurantaan sekä 

käydään läpi digitaalisen markkinoinnin suunnitelman laatimista.  

 

Toiminnallinen osuus koostuu itse digitaalisen markkinoinnin suunnitelmasta kohdeyri-

tykselle. Suunnitelmassa on yksityiskohtaiset ohjeet yrityksen markkinoinnista digitaali-

sissa kanavissa sekä SWOT-analyysi yrityksen tämän hetkisen digimarkkinoinnin tilasta. 

2 Markkinoinnin suunnittelu 
 

Markkinointiviestinnän pääongelma on, että yrityksen tuotteet ja palvelut tulee saada 

tuotteiden ja palveluiden kohderyhmän tietoon (Hesso 2015, 119). Markkinointiviestintä 

tekee yrityksen ja sen tuotteet näkyväksi. Viestinnällä on suuri merkitys, se luo mielikuvia 

ja houkuttelee ostamaan. Markkinointiviestintä luo tunnettuutta ja yrityskuvaa, antaa tie-

toja tuotteista, pyrkii lisäämään kysyntää, ylläpitää asiakassuhteita ja erottaa yrityksen 

kilpailijoista. (Bergström & Leppänen 2015, 300.) 

 

Ratkaistakseen markkinointiviestinnän pääongelman yrityksen täytyy analysoida ase-

maansa markkinoilla, kilpailijoitaan, asiakkaitaan, tuotteitaan, tuotemerkkejään, brändi-

ään, hinnoitteluaan, viestintäänsä ja viestintäkanaviansa (Wood 2017, 4). Analyyseista 

syntyy markkinointisuunnitelma. 
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Markkinointisuunnitelman avulla yritys tietää kenelle se markkinoi, mitä se markkinoi, 

milloin se markkinoi, missä se markkinoi, miten se markkinoi ja miten paljon resursseja 

se käyttää markkinointiin (Wood 2017, 4). Markkinointisuunnitelma siis luo raamit kai-

kelle yrityksen markkinoinnille. 

 

2.1 Markkinointisuunnitelman prosessi 
 

Useimmat yritykset aloittavat markkinointisuunnitelman laatimisen muutama kuukausi 

ennen suunnitelman käyttöönottoa. Laatimisprosessi voidaan jakaa seitsemään portaa-

seen, jotka ovat esitelty kuviossa 1. Markkinointisuunnitelman prosessi. (Wood 2017, 6.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woodin markkinointisuunnitelman prosessi kuvaa yrityksen markkinointisuunnitelman 

koko prosessin. Woodin mukaan digitaalisen markkinoinnin suunnitelma on osa markki-

nointisuunnitelman prosessin viidettä askelmaa (markkinointistrategian päättäminen). 

Toisaalta Woodin malli soveltuu käytettäväksi sellaisenaan myös digitaalisen markki-

noinnin suunnitelmaan. 

Kuvio 1. Markkinointisuunnitelman prosessi (Mukaillen Wood 2017, 7) 
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2.2 Digimarkkinointisuunnitelman rakenne 
 

Alla olevassa kuviossa on esitelty digitaalisen markkinoinnin viisi alustaa. Digitaalista 

mainostamista on esimerkiksi internetsivuilla tai esimerkiksi videopalvelu YouTuben vi-

deoiden alussa näytettävät mainokset. Internetsivut tässä tapauksessa tarkoittavat yri-

tyksen omia internetsivuja ja niiden markkinoinnillista sisältöä. Sähköpostimarkkinointi 

on nimensä mukaisesti sähköpostitse tapahtuvaa markkinointia yrityksen asiakkaille ja 

liideille eli potentiaalisille asiakkaille, jotka ovat antaneet sähköpostiosoitteensa ja luvan 

lähettää sähköpostimarkkinointia yritykselle. Sosiaalisen median markkinointi on some-

kanavissa toteutettua sisältöä ja somen maksettua mainontaa. Mobiilimarkkinointi on 

mobiililaitteisiin suunnattua mainontaa, joka voi olla sidottu esimeriksi kohteen sijaintiin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Kuvio 2. Digitaalisen markkinoinnin pääteknologiat (mukaillen Wood 2017, 197) 

 

Vuonna 2017 maailman laajuisesti yritykset käyttivät digitaaliseen markkinointiin 27 pro-

senttia markkinointibudjetistaan. Digimarkkinoinnin osuus yritysten markkinointibudje-

tista kasvaa vuosi vuodelta. (Wood 2017, 196.)  
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3 Digitaalinen mainostaminen Google Adsissa 
 

Käytetyin ja yleisin digitaalisen markkinoinnin alusta on Google Ads, jonka avulla yrityk-

sen mainokset saadaan näkymään hakukoneyhtiö Googlen hakutuloksissa, internetsi-

vuilla, sovelluksissa sekä muissa Googlen alustoissa, kuten videoissa ja kartoissa 

(Wood 2017, 197). Google Adsin nimi oli Google Adwords syksyyn 2018. 

 

Google Ads on Googlen sähköinen mainosohjelma. Kirjautuminen Google Adsiin on il-

maista ja käyttäjä määrittää oman budjettinsa mainoksille. (Google 2018.) 

 

3.1 Google Ads –kampanjatyypit 
 

Google Ads –mainostaminen tapahtuu kampanjoilla. Kampanjatyypit määrittävät, missä 

asiakkaat näkevät mainoksia. Kampanjatyyppejä ovat hakuverkosto-, display-verkos-to-

, shopping-, video-, sovellus- ja hakuverkosto display-valinnalla –kampanja (Google 

2018).  

 

Yrityksen Google Ads –tilillä voi olla useampia samanaikaisia kampanjoita. Samanaikai-

set kampanjat voivat olla samaa tai eri kampanjatyyppiä keskenään. (Google 2018.) 

 

3.1.1 Hakuverkosto-kampanja 
 

Hakuverkostokampanjassa mainokset näkyvät Googlen ja muiden Googlen hakuverkos-

toon kuuluvien hakukoneiden hakutulosten lähettyvillä. Hakuverkostomainoksen tarkoi-

tus on yleensä saada käyttäjä klikkaamaan mainosta. (Google 2018.) Hakumainokset 

näkyvät käyttäjälle hakemiensa avainsanojen perusteella. Mainoksen kustannus mai-

nostajalle määrittyy hakusanan yleisyyden ja kysynnän mukaan. (Wood 2017, 197.) 

 

Google Adsin käyttäjä valitsee avainsanoja, jotka ovat sanoja tai sanayhdistelmiä. Avain-

sanat ovat termejä, joita yrityksen potentiaaliset asiakkaat käyttävät hakiessaan yrityk-

sen tarjonnan kaltaisia tuotteita tai palveluita. (Google 2018.) Avainsanat ovat esitelty 

tarkemmin opinnäytetyön kappaleessa 3.2.2. Kun hakukoneen käyttäjä tekee hakuja 

avainsanoilla, Google voi näyttää yrityksen mainoksia käyttäjän hakutuloksissa (Google 

2018).  
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Hakuverkostokampanja on sopiva vaihtoehto, jos yritys haluaa mainosten näkyvän 

Googlen hakutulosten yhteydessä ja tarkoitus on tavoittaa asiakkaita, jotka etsivät yri-

tyksen tarjoamaa tiettyä tuotetta tai palvelua. (Google 2018.) 

 

3.1.2 Display-verkosto 
 

Display-verkosto –kampanjassa mainoksia näytetään verkkosivustoilla ja –sovelluk-

sissa, kun kampanjaan valitut avainsanat liittyvät sivuston sisältöön. (Google 2018.) 

Display-verkosto –kampanjan on tarkoitus kasvattaa yrityksen tunnettuutta ja vahvistaa 

brändimielikuvaa. Kampanjoissa on mahdollista käyttää erilaisia mainosmuotoja ja ta-

poja löytää asiakkaita heidän kiinnostuksen kohteiden perusteella. Display-verkostossa 

voidaan näyttää teksti-, kuva-, multimedia ja videomainoksia. (Google 2018.) 

 

Display-verkoston toimintaperiaate on, että yrityksen mainoksia pyritään näyttämään in-

ternetsivuilla tai mobiilisovelluksissa, jotka sisältävät yritykseen tai asiakkaan kiinnostuk-

sen kohteisiin liittyvää sisältöä. Mainostaja määrittelee mainoksille kohdistuksen osuvim-

mille sivustoille esimerkiksi sivustojen kohderyhmien ja sivuston aiheen perusteella. 

(Google 2018.) 

 

3.1.3 Shopping-kampanja 
 

Shopping-kampanja on kampanjatyyppi jälleenmyyjille verkkokaupan tuotteiden mainos-

tamiseen. Kampanjassa luodaan mainoksia Googlen hakuun ja muualle verkkoon.  

 

Shopping-mainokset ovat monipuolisempia kuin tekstimainokset. Shopping-mainokset 

sisältävät muun muassa tuotteen kuvan, otsikon, tuotteen hinnan ja mainostavan kaupan 

nimen. (Google 2018.) 

 

3.1.4 Videokampanja 
 

Videokampanjalla mainoksia näytetään videotoistopalvelu YouTubessa itsenäisesti tai 

suoratoistovideosisällön joukossa. Mainoksia voidaan näyttää myös Google Display-ver-

koston sivustoilla. (Google 2018.) 
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Käytettävissä on kolme erilaista videomainosmuotoa: TrueView In-Stream –mainos, 

TrueView Video Discovery –mainos ja puskurimainos (Google 2018). 

 

TrueView In-Stream mainokset ovat mainoksia, joita näytetään videoiden edellä, aikana 

tai niiden jälkeen YouTubessa sekä Display-verkoston sivustoilla, peleissä ja sovelluk-

sissa. Mainoksia näytetään myös muille sivustoille upotetuissa YouTube-videoissa. Vii-

den sekunnin katsomisen jälkeen katsojan on mahdollista ohittaa mainos. (Google 

2018.) 

 

TrueView Video Discovery –mainos tavoittaa asiakkaita siellä, missä he katsovat sisäl-

töjä. Mainosten ulkoasu vaihtelee, riippuen siitä, mitä mainoskokoja ja –muotoja sisältöä 

julkaisevat alustat tukevat. Katsojan klikatessa mainoksen pikkukuvaketta, videon toisto 

alkaa YouTube-katselusivulla tai –kanavasivulla. (Google 2018.) 

 

Puskurimainokset ovat lyhyitä videomainoksia, joita näytetään YouTubessa sekä Disp-

lay-verkoston sivustoilla, peleissä ja sovelluksissa. Puskurimainoksen pituus on enintään 

kuusi sekuntia. Katsoja ei voi ohittaa mainosta. (Google 2018.) 

 

3.1.5 Sovelluskampanja 
 

Sovelluskampanjat ovat tarkoitettu Android- tai iOS-sovellusten mainontaan. Sovellus-

mainoksia näytetään Google-haussa, sovelluskauppa Google Playssa, YouTubessa ja 

Google Display-verkostossa. (Google 2018.) 

 

Sovelluskampanjoissa ei suunnitella yksittäisiä mainoksia, vaan Google Ads käyttää yri-

tyksen sovelluskaupassa julkaisemaa sisältöä ja suunnittelee niiden pohjalta eri muo-

doissa ja verkostoissa näkyviä mainoksia. Järjestelmä valitsee tehokkaimmat mainos-

tuskeinot automatiikan avulla. (Google 2018.) 

 

3.1.6 Hakuverkosto Display-valinnalla –kampanja 
 

Hakuverkosto Display-valinnalla –kampanja on yhdistelmä hakuverkosto-kampanjaa ja 

Display-kampanjaa. Mainoksia näytetään Google-hakutuloksissa sekä Google Display-

verkoston sivuilla. (Google 2018.) 
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3.2 Google Ads –tilin rakenne 
 

Kuviossa 3 esitellään yrityksen Google Ads –tilin rakenne. Yrityksellä on yksi Google Ads 

–tili, joka voi sisältää useampia kampanjoita. Kampanjat koostuvat useista mainosryh-

mistä. Kampanjoita suunnitellessa tulee huomioida, kuinka paljon mainoksiin halutaan 

budjetoida, missä verkostoissa ja maantieteellisissä sijainneissa mainosten halutaan nä-

kyvän ja mitä hinnoittelustrategiaa käytetään. (Google 2018.) Google Adsin hinnoittelu-

strategiat esitellään opinnäytetyön kappaleessa 4. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuvio 3. Google Ads –tilin rakenne (Google 2018) 

 

Mainosryhmien mainoksille luodaan osuvia avainsanoja. Mainosryhmät kannattaa jakaa 

siten, että jokaisen mainosryhmän mainokset edustavat sivuston eri sivuja. Kun käyttäjä 

klikkaa mainosryhmän mainosta, hän ohjautuu mainosryhmää kuvaavalle sivulle. 
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(Google 2018.) Esimerkiksi kohdeyrityksen tapauksessa kannattaa luoda omat mainos-

ryhmät samoille kolmelle kohderyhmälle, joille myös yrityksen internetsivustolla on omat 

sivut, jotta mainosryhmät noudattavat sivun rakennetta ja asiakas ohjautuu heti häntä 

kiinnostavalle sivulle. Tämä parantaa mainosten laatua ja ne saavat paremman näky-

vyyden.  

 

Valitut avainsanat kannattaa sisällyttää mainoksen otsikkoon. Avainsanoja sisältävä 

mainos saa paremmat laatupisteet kuin mainos, joka ei sisällä avainsanoja. (Google 

2018.) 

 

3.2.1 Mainosryhmät 
 

Jokainen Google Ads –kampanja koostuu vähintään yhdestä mainosryhmästä. Mainos-

ryhmä sisältää yhden tai useamman mainoksen, jotka ovat kohdistettu mainoksille mää-

riteltyyn avainsanajoukkoon. Mainosryhmien avulla mainokset voidaan järjestää teemoit-

tain. Mainokset voidaan erotella omiksi mainosryhmiksiin yrityksen eri tuote- tai palvelu-

tyyppien mukaan. (Google 2018.) 

 

Huolellinen mainosryhmäjaottelu kannattaa, sillä sen avulla mainokset saadaan kohdis-

tettua kiinnostuneille asiakkaille ja mainonnan tehokkuutta voidaan seurata tarkemmin. 

(Google 2018.) 

 

Kampanjan sisäistä mainosryhmäjakoa kannattaa käyttää tuotteille tai palveluille, joille 

halutaan käyttää samoja kampanja-asetuksia, esimerkiksi budjetointia ja maantieteelli-

siä kohdennuksia. Jos taas kahdelle eri tuotteelle halutaan käyttää esimerkiksi eri mai-

nosbudjettia, niin tuotteet kannattaa jakaa omiin kampanjoihinsa. (Google 2018.) 

 

Jokaiseen mainosryhmään kannattaa luoda vähintään 2 – 3 mainosta. Tällöin voidaan 

seurata minkälaiset mainokset vetoavat asiakkaisiin parhaiten. (Google 2018.) 

 

3.2.2 Avainsanat 
 

Avainsanat ovat sanoja tai ilmaisuja, jotka kuvaavat mainostettavia tuotteita tai palve-

luita. Avainsanat auttavat määrittämään, milloin ja missä mainoksia näytetään. Googlen 

käyttäjän tehdessä haun yrityksen mainos näytetään määriteltyjen avainsanojen ja ha-
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kutermien vastaavuuksien perusteella. Avainsanoja käytetään myös mainoksien yhdis-

tämiseen Google-Display –verkoston sivuihin, jotka liittyvät avainsanoihin. (Google 

2018.) 

 

Ads määrittelee avainsanan hinnan riippuen avainsanan laadusta ja kilpailukyvystä huu-

tokaupassa (Google 2018). Avainsanojen huutokauppa esitellään tarkemmin opinnäyte-

työn kappaleessa 4.3. Avainsanojen ja sivun, jolle mainoksen klikkaaminen johtaa tulee 

vastata mahdollisimman hyvin hakutermejä, joilla Googlen käyttäjä saattaa tehdä haun 

tai jotka saattaisivat näkyä käyttäjän vierailemilla internetsivuilla (Google 2018). 

 

Avainsanojen laatua arvioidaan laatupisteiden avulla. Laatupisteet lasketaan odotetun 

klikkausprosentin, aloitussivun käyttökokemuksen ja mainoksen osuvuuden perusteella. 

Mitä laadukkaampi mainos on, sitä paremman sijainnin se saa ja mainoksen kustannuk-

set ovat pienemmät. (Google 2018.) 

 

Korkean laatupisteen avainsanat ovat osuvia. Osuvuudella Adsissa tarkoitetaan, että 

avainsanojen ja mainosten tiedot ovat hyödyllisiä asiakkaalle. Osuvuus määritetään 

avainsanojen lisäksi myös mainoksien ja sivun, jolle mainokset johdattavat perusteella. 

Osuvat mainokset saavat enemmän klikkauksia, niiden sijoitus mainoshuutokaupassa 

on korkeampi ja ne tuottavat haluttuja konversioita eli toimenpiteitä, joita mainostaja ha-

luaa kohteen tekevän. Osuvuuden lisäksi myös monet muut tekijät, kuten mainoksien 

aiempi tehokkuus ja laskeutumissivun – eli sivun, jolle mainos ohjaa – laatu, vaikuttavat 

mainoksen laatupisteisiin. (Google 2018.) 

 

Osuvuutta voidaan parantaa valitsemalla sellaisia mainostekstejä, joiden sisältö kuvas-

taa selkeästi laskeutumissivua, jolle mainosta klikkaamalla pääsee. Osuvuutta parantaa 

myös avainsanojen sisällyttäminen mainostekstiin. Lisäksi osuvuutta voi parantaa jaka-

malla kampanjan mainosryhmiin, joiden avainsanoissa ja mainoksissa käytetään rajat-

tuja teemoja. (Google 2018.) 

4 Digitaalisen mainonnan budjetointi Google Adsissa 
 

Jotta mainoksia näytetään Googlessa, käyttäjän täytyy määrittää sopiva budjetti ja sopi-

vat hintatarjousvaihtoehdot. Google Adsissa hintatarjouksia voidaan asettaa monella ta-

valla joko manuaalisesti tai automaattisesti. Budjetti määrittelee yksittäisen kampanjan 



  

  

11 

kulurajan, joten sen tulee vastata summaa, jonka yritys on valmis käyttämään päivittäin 

kyseiseen kampanjaan (Google 2018).  

 

Kampanjan todelliset kulut voivat olla päiväkohtaista budjettia alhaisemmat. Koska inter-

netliikenteessä on päiväkohtaisia eroja, Google sallii yhtenä päivänä 20 prosenttia 

enemmän kuluja kuin kampanjan päiväbudjetissa on määritelty. (Google 2018.) 

 

Korkein klikkauskohtainen hintatarjous on suurin summa, jonka yritys on valmis maksa-

maan mainoksen klikkauksesta. Hintatarjouksen toimintaperiaate on, että mainoshuuto-

kaupassa mainoksen sijainti määritellään mainoksen laadun ja hintatarjouksen perus-

teella. Vaikka kilpailevalla mainostajalla on korkeampi hintatarjous, voi toisen mainosta-

jan mainos saavuttaa korkeamman sijainnin edullisemmin, jos tämän mainosten katso-

taan olevan osuvampia ja avainsanojen parempia. (Google 2018.) 

 

Mainoksen hinta on usein alhaisempi kuin mainostajan määrittämä enimmäistarjous-

hinta, koska mainos maksaa pienimmän mahdollisimman summan, joka riittää mainok-

sen sijaintiin. Tästä maksetusta hinnasta käytetään nimitystä todellinen klikkauskohtai-

nen hinta. (Google 2018.) 

 

4.1 Manuaalinen hintatarjousstrategia 
 

Manuaalisen hintatarjousstrategian avulla hallitaan korkeimpia klikkauskohtaisia hinta-

tarjouksia itse. Hintatarjouksia voidaan määritellä kampanjan mainosryhmille tai yksittäi-

sille avainsanoille tai mainosten sijoitteluille Display-verkostossa. Tuottavimmille sijoitte-

luille tai avainsanoille voidaan kohdistaa suurempi osa mainosbudjetista. (Google 2018.) 

 

Hintatarjouksia voidaan myös muokata siten, että ne nousevat tai laskevat, kun mainos 

kilpailee näkyvyydestä mobiililaitteissa, halutuissa sijainneissa tai tiettyinä päivinä ja kel-

lonaikoina. (Google 2018.) 

 

4.2 Automaattiset hintatarjousstrategiat 
 

Google Adsissa on useita automaattisia hintatarjousstrategioita. Adsin automaattisia hin-

tatarjousstrategioita ovat maksimoi klikkaukset -, näkyvyys ennen muita -, CPA-tavoite 

(click-per-action –tavoite) -, tehostettu klikkauskohtainen hinta -, tavoitettu mainostuotto 

-, maksimoi konversiot -strategia.  (Google 2018.) 
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Maksimoi klikkaukset –strategiassa hintatarjous määrittyy automaattisesti siten, että 

mainos saa määrätyn budjetin rajoissa mahdollisimman paljon klikkauksia. Sen tavoit-

teena on lisätä vierailuja sivustolla. Maksimoi klikkaukset –strategiassa mainostaja mää-

rittää hintatarjousten ylärajan avainsanoille, mainosryhmille ja kampanjoille. (Google 

2018.) 

 

Hakukohdesivun sijoitus –strategia on käytössä vain hakuverkostokampanjassa. Google 

Ads määrittää hintatarjouksen automaattisesti siten, että mainoksen mahdollisuudet nä-

kyä hakutulosten etusivun yläosassa paranevat. (Google 2018.) 

 

Näkyvyys ennen muita on strategia, jossa mainostaja voi valita toisen mainostajan verk-

kotunnuksen, jonka edelle mainostaja haluaa sijoittaa mainoksensa hakutuloksissa. 

Tämä strategia ei kuitenkaan välttämättä paranna mainoksen yleistä sijoitusta vaan ai-

noastaan sijoitusta toisen sivuston mainoksiin nähden. Strategia pyrkii saavuttamaan ta-

voitellun näkyvyyden ennen muita, mutta kuten muissakin mainoshuutokauppatilan-

teissa, huutokaupan tulokseen vaikuttavat mainostajien välinen kilpailu ja laatupisteet. 

(Google 2018.) 

 

CPA-tavoitteen tarkoitus on saada mahdollisimman monta konversiota hankintakohtai-

selle hintatavoitteelle. Google Ads etsii yrityksen mainokselle optimaalisen klikkauskoh-

taisen hintatarjouksen automaattisesti kampanjan aiempien tietojen ja huutokaupan ai-

kaisten asiaan liittyvien signaalien perusteella. (Google 2018.) 

 

Tehostettu klikkauskohtainen hinta on hintatarjousstrategia, joka maksimoi konversiot 

muokkaamalla klikkauskohtaista hintaa. Strategiassa hintatarjous perustuu siihen, 

kuinka todennäköisesti mainoksen klikkaus johtaa konversioon. Hintatarjous nousee 

aina, kun mainos on kelvollinen näkymään. (Google 2018.) 

 

Tavoitettu mainostuotto –strategian toimintaidea on, että hintatarjoukset määritetään au-

tomaattisesti siten, että tavoitellulle mainostuotolle saadaan mahdollisimman suuri kon-

versioarvo, kun kullakin konversiolla on eri arvo. Google Ads ennustaa konversioita kon-

versioseurannan avulla. (Google 2018.) 

 

Maksimoi konversiot –strategiassa hintatarjoukset määritetään automaattisesti siten, 

että kampanjalle saadaan mahdollisimman paljon konversioita koko budjetilla. Strategia 
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hyödyntää kampanjan historiatietoja ja analysoi asiayhteyteen liittyviä huutokaupanai-

kaisia signaaleja. (Google 2018.) 

 

4.3 Hakukonemarkkinoinnin mainoshuutokauppa 
 

Google Ads määrittää mainosten näkyvyyden niin sanotun mainoshuutokaupan perus-

teella. Kun käyttäjän tekee Google-haun, Google Adsissa suoritetaan automaattinen 

huutokauppa. Google Ads laskee jokaiselle osallistuvalle mainokselle pistearvon, jota 

kutsutaan mainoksen sijoitukseksi. Sijoitus määrittää mainoksen sijainnin hakutuloksissa 

ja sen, onko mainos kelvollinen näytettäväksi. Sijoitusarvoltaan paras mainos näytetään 

hakusivulla korkeimmalla, seuraavaksi paras toisena ja niin edelleen. (Google 2018.) 

 

Mainoksen sijoitukseen vaikuttaa kolme tekijää: hintatarjous, mainosten laatu ja mainos-

laajennusten ja muiden mainosmuotojen odotetut vaikutukset. Google Adsin käyttäjä 

määrittää hintatarjouksen, joka on summa, jonka käyttäjä on valmis maksamaan yhdestä 

mainoksen klikkauksesta. (Google 2018.) 

 

Google Ads tarkastelee mainosten laatua. Tarkastelussa huomioidaan kuinka hyödylli-

nen ja osuva mainos on haun tekijälle. Sama tarkastus tehdään sivustolle, jolle hakija 

siirtyy kyseistä mainosta klikattuaan. Laadunarvion tulokset esitetään laatupisteinä. Mitä 

osuvampia mainos ja aloitussivu ovat, sitä korkeammat laatupisteet niillä on. Google Ad-

sin järjestelmä tunnistaa ja palkitsee laadukkaita mainoksia.  

 
Taulukko 1. Google Adsin mainosten laatupisteet (Google 2018) 

Odotettu klikkausprosentti 

 

Todennäköisyys sille, että mainosta klika-

taan 

Mainoksen osuvuus 

 

Miten hyvin mainos vastaa käyttäjän tar-

peita 

Aloitussivun käyttökokemus Kuinka oleellinen, läpinäkyvä ja helppo-

käyttöinen on sivu, jolle mainos ohjaa 

 
Korkean laatupistemäärän saavuttaneet mainokset sijoittuvat paremmin hakutuloksissa, 

ovat edullisempia klikkauskohtaisesti ja saattavat ansaita mainoslaajennuksia, kuten si-

jainti- ja yhteystietoja. (Google 2018.) Laatupisteisiin vaikuttavat kolme osatekijää on esi-

telty taulukossa 1.  
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5 Digitaalisen mainoksen rakenne Google Adsissa 
 

Käytettävissä olevat mainosmuodot riippuvat valitusta kampanjatyypistä. Google Adsin 

hakuverkostokampanjassa käytetään tekstimainoksia ja Display-verkoston mainokset 

ovat kuvamainoksia eli mainoksia, jotka sisältävät grafiikkaa. Kuvamainos voi sisältää 

grafiikan lisäksi myös tekstiä. (Google 2018.) 

 

5.1 Hakuverkostokampanjan mainoksen rakenne 
 

Hakuverkostokampanjassa käytetään tekstimainoksia. Tekstimainos koostuu pääotsi-

kosta, alaotsikosta, näkyvästä URL-osasta, kuvausosasta ja kahdesta polkuosasta. Ot-

sikoiden enimmäispituus on 30 merkkiä, kuvausosan 80 merkkiä ja polkuosioiden 15 

merkkiä. (Google 2018.) 

 

Googlen haun tekijä huomaa helpoiten mainoksen otsikon. Otsikossa kannattaa käyttää 

sanoja, joilla hakija hakee tietoa Googlesta. Eli otsikkoon kannattaa pyrkiä sisällyttä-

mään mainokseen johtavia avainsanoja. (Google 2018.) 

 

Näkyvä URL-osoite on yleensä mainoksessa vihreänä näkyvä verkkosivun osoite, joka 

muodostuu lopullisen URL-osoitteen verkkotunnuksesta sekä vapaasti valittavista kor-

keintaan kahdesta polku-kentästä. Polkujen ei tarvitse olla täsmällisesti samoja kuin to-

dellisessa URL-osoitteessa vaan kenttien tarkoitus on näyttää, minne mainoksen klik-

kaaminen käyttäjän johtaa (Google 2018). Esimerkiksi kohdeyrityksen aloituspakettia 

mainostavan Google Ads-mainoksen näkyvä URL-osoite kannattaa kirjoittaa muotoon 

www.yritys.fi/aloituspaketti, jolloin asiakas tietää ohjautuvansa mainoksesta sivulle, josta 

hän saa lisätietoa aloituspaketista.  

 

Kuvausosaan voidaan käyttää mainostettavan tuotteen tai palvelun ominaisuuksien ko-

rostamiseen. Kuvauksessa kannattaa olla haluttuun konversioon tähtäävä toimintakeho-

tus (call-to-action). Kohdeyrityksen aloituspaketin call-to-action voi olla muotoa ”Tilaa 

tästä” tai ”Tutustu tästä”. (Google 2018.) 

 

Onnistunut tekstimainos on osuva, houkutteleva ja innostava. Hyvässä tekstimainok-

sessa kerrotaan niistä ominaisuuksista, jotka erottavat yrityksen kilpailijoista sekä eri-

koishinnoista ja –kampanjoista. Lisäksi käyttäjää kannattaa innostaa toimimaan selkein 
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toimintakehottein, kuten tilaa tästä, rekisteröidy tai pyydä tarjous. Mainoksen on vastat-

tava laskeutumissivua. Mainostajan on varmistettava, että mainostettavat tuotteet sisäl-

tyvät mainoksen laskeutumissivulle ja sivulla voi tehdä sen, mitä mainoksessa sanotaan. 

Mainoksen tulee olla luettava ja selkeä. Lisäksi mainokseen kannattaa sisällyttää vähin-

tään yksi avainsana. (Google 2018.) 

 

5.2 Display-verkoston kuvamainoksen rakenne 
 

Display-verkostossa näytettävät kuvamainokset luodaan Google Ads-mainosgalleri-

assa. Kuvamainos on mainos, joka sisältää grafiikkaa. Kuvamainos sisältää kuvan, joka 

sisältää tietoa yrityksestä, sen tuotteista tai palveluista. Käyttäjän klikatessa mainosta 

hän ohjautuu mainostajan verkkosivulle. Kuvamainoksessa voidaan käyttää staattista tai 

animoitua kuvaa. Kuvakokoja on käytettävissä useita. (Google 2018.) 

 

Hyvässä kuvamainoksessa kuvat ovat helposti tunnistettavia ja selkeitä sekä kuvien 

koon pitäisi istua mainoksen muotoon sopivaksi. Hyvän kuvamainoksen tekstin tulee olla 

ymmärrettävää ja helppolukuista sekä tekstirivien pitää olla kokonaisia eivätkä ne saa 

katkeilla keskeltä. (Google 2018.) 

 

Kuvapohjaisiin mainoksiin tulee luoda selkeä toimintakehotus. Asiakkaiden voi olla vai-

kea tietää, mitä mainoksen osaa voi klikata tai ylipäänsä, että kyseessä on mainos. Tä-

män vuoksi on tärkeää, että mainoksessa on toimintakehotus, kuten ”klikkaa tästä”, ”osta 

tästä” tai ”lisätietoja”. (Google 2018.) 

6 Yleisön tavoittaminen digimainoskampanjalla ja tulosten seuranta 
 

Google Adsissa voidaan vaikuttaa siihen, mille käyttäjäryhmille mainoksia kohdenne-

taan. Potentiaaliset asiakkaat voidaan tavoittaa heidän kiinnostuksensa kohteiden, koh-

deryhmätietojensa tai sen mukaan, ovatko he vierailleet yrityksen sivuilla aiemmin. Vii-

meksi mainittua kutsutaan uudelleenmarkkinoinniksi. (Google 2018). 

 

6.1 Yrityksen tarjonnasta kiinnostuneet ihmiset 
 

Display-verkosto-kampanjan mainosryhmiin voidaan lisätä yleisökohdistus. Tällöin tavoi-

tetaan käyttäjiä, jotka ovat kiinnostuneet yrityksen tarjonnasta. Kohdistus toimii, vaikka 
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käyttäjän selaisi sivuja, käyttäisi sovelluksia tai katselisi videoita, jotka eivät suoranai-

sesti liitykään mainostajan tarjontaan. (Google 2018.) 

 

6.2 Demografinen kohdennus 
 

Demografisella kohdennuksella Google Adsissa tavoitetaan potentiaaliset asiakkaat, 

jotka todennäköisesti kuuluvat haluttuun kohderyhmään sukupuolen, iän, huoltajuuden 

tai kotitalouden tulojen perusteella. Google määrittää käyttäjien demografisia tietoja hei-

dän käyttäjätilin asetusten tai Googlessa suorittamien toimintojen perusteella. (Google 

2018.) 

 

Demografisten tietojen perusteella käyttäjiä voidaan myös poissulkea. Esimerkiksi nais-

ten vaatemainokset eivät näy miehille. Lisäksi mainosten hintatarjouksia voidaan muo-

kata eli jollekin kohderyhmälle voidaan asettaa muita korkeampia hintatarjouksia. Tällöin 

mainos näkyy todennäköisemmin korkeamman hintaluokan kohderyhmille. (Google 

2018.) 

 

6.3 Uudelleenmarkkinointi 
 

Uudelleenmarkkinoinnilla tavoitetaan ihmisiä, jotka ovat aiemmin vierailleet yrityksen si-

vuilla. Sivuilla vierailleelle aletaan näyttää mainoksia Google Display –verkoston sivus-

toilla. Uudelleen markkinoinnilla voidaan tavoittaa kävijöitä, jotka ovat käyneet yrityksen 

sivuilla tekemättä, mutta eivät ole päätyneet ostokseen sivuilla. (Google 2018.) 

 

Uudelleen markkinoinnin toteuttamiseen on useampia eri keinoja. Normaali uudelleen-

markkinointi näyttää mainoksia sivuilla aiemmin vierailleille, kun he vierailun jälkeen se-

laavat Display-verkoston sivuja. (Google 2018.)  

 

Hakumainosten uudelleenmarkkinointiluettelot näyttävät mainoksia aikaisemmille vierai-

lijoille heidän jatkaessaan tarvitsemiensa tietojen etsimistä Googlessa yrityksen sivuilta 

poistumisen jälkeen. Hakumainosten uudelleenmarkkinointiluettelossa avainsanojen 

hintatarjouksia voidaan optimoida yrityksen sivuilla aiemmin vierailleille. Esimerkiksi hin-

tatarjousta voidaan korottaa 25 prosenttia heille, jotka ovat lisänneet tuotteita ostoskoriin, 

mutta jättäneet ne ostamatta. (Google 2018.) 
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Dynaaminen uudelleenmarkkinointi näyttää mainoksia niistä tuotteista, joita käyttäjä tar-

kasteli vieraillessaan yrityksen sivustolla. Mobiilisovellusten uudelleenmarkkinointi näyt-

tää mainoksia yrityksen mobiilisovellusta käyttäneille, kun he käyttävät muita sovelluksia 

tai sivustoja. (Google 2018.) 

 

Videoihin perustuva uudelleenmarkkinointi näyttää mainoksia Display-verkostossa tai 

YouTubessa heille, jotka ovat olleet vuorovaikutuksessa yrityksen videoiden tai You-

Tube-kanavan kanssa. (Google 2018.) 

 

Postituslistaan perustuva uudelleenmarkkinoinnissa mainoksia kohdennetaan yrityksen 

sähköpostilistalla oleviin asiakkaisiin. Mainoksia voidaan näyttää asiakkaille, kun he ovat 

kirjautuneina Google-tiliinsä. (Google 2018.) 

 

Kohdistustyyppejä valitessa kannattaa käyttää huolellisuutta. Google Ads huomioi kaikki 

käytettävät kohdistusmenetelmät. Jos mainonta kohdistetaan tiettyyn avainsanaan, ka-

navaan ja ikään, mainoksia näytetään vain silloin, kun kaikki valitut menetelmät yhtäai-

kaisesti vastaavat mainosta. Tämä rajoittaa merkittävästi näyttökertoja. (Google 2018.) 

 

6.4 Digitaalisen markkinoinnin tulosten seuranta Google Adsissa 
 

Google Adsissa on kattava tulosseuranta. Tulosseuranta auttaa yritystä selvittämään, 

mitä asiakas tekee mainoksen ohjattua hänet yrityksen verkkosivuille. Tehokas tulosseu-

ranta vaatii tarkkaa asiakaspolun määrittämistä. Asiakaspolun tarkoitus on määrittää, 

mitkä tekijät vaikuttavat asiakkaan ostopäätökseen. Asiakaspolun eri vaiheita kutsutaan 

konversioiksi. Konversioita voivat olla esimerkiksi uutiskirjeen tilaus, yhteydenotto yrityk-

seen, tuotteen ostoskoriin siirto tai ostos. (Google 2018.) 

 

Google Adsin tulosseurannan voidaan nähdä, mitkä kampanjat, mainosryhmät, mainok-

set ja avainsanat tuottavat eniten liiketoiminnan kannalta arvokasta asiakastoimintaa. 

Lisäksi voidaan analysoida mainontaan sijoitetun pääoman tuottoprosenttia ja tätä kautta 

optimoida mainosbudjettia. (Google 2018.) 
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7 Internetsivumarkkinointi 
 

Yrityksen internetsivut ovat digitaalisen markkinoinnin kulmakivi ja niiden tulee olla osa 

jokaisen yrityksen markkinointisuunnitelmaa. Internetsivut ovat se paikka, jossa asiak-

kaan on tarkoitus suorittaa yrityksen haluama toimenpide. (Wood 2017, 198.) 

 

Nykyaikana netinkäyttäjä odottaa kohtaavansa helppo- ja monikäyttöisiä internetsivuja, 

joilla navigointi on helppoa, ja jotka näyttävät hyviltä kaikilla päätelaitteilla. Internetsivu 

on usein asiakkaan ensimmäinen kohtaaminen yrityksen kanssa. Tämän vuoksi on tär-

keää, että ne saavat aikaan hyvän ensivaikutelman sekä houkuttelevat asiakasta tutkia 

sivua ja hakea lisää tietoa sivuilta. (Wood 2017, 198.) 

 

Internetsivuilta tulisi heti ensinäkemällä selvitä, mitä yritys myy. Tarkemmat tiedot tarjon-

nasta voidaan laittaa omille sivuilleen, jonne siirtyy helposti navigointipalkista. Yrityksen 

tuotteista voidaan kertoa niin tarkasti kuin tarpeelliseksi koetaan ja nämä tiedot ovat aina 

asiakkaan saatavilla. Tuotesivuille kannattaa sisällyttää toimintakehotus, kuten linkki os-

toskoriin, yhteydenottokaavake tai vähimmillään sähköpostiosoite, jonka kautta asiakas 

voi päästä ostamaan tuotteita. (Azedani 2015, 23.) 

 

7.1 Hakukoneoptimointi 
 

Aiemmin esitellyn maksetun hakukonemainonnan lisäksi yrityksellä on mahdollista pa-

rantaa verkkonäkyvyyttään hakukoneoptimoinnilla. Hakukoneoptimoinnin avulla yrityk-

sen verkkosivut pyritään saamaan näkymään mahdollisimman korkealla hakukoneiden 

tuloksissa. Hakukoneessa korkeammalle sijoittuneet hakutuloksia klikataan huomatta-

vasti herkemmin kuin alempana hakulistauksessa olevia. Google-haun ensimmäistä tu-

losta klikataan keskimäärin 30 prosentissa hauista, kun taas kolmantena hakulistasta 

olevaa linkkiä klikkaa keskimäärin 10 prosenttia hakijoista. Google-haun toiselle sivulle 

sijoittuneet linkit saavat vain yksittäisiä klikkauksia. (Chaffey & Smith 2017, 369.) 

 

Hakukoneoptimointi (SEO) parantaa Internetsivujen sijoitusta orgaanisissa hakuko-

nehauissa haluttujen avainsanoja tai avainfraasien osalta. Orgaaninen hakukonesijoitus 

riippuu hakijan kirjoittamien hakusanojen ja internetsivun sisällön yhteensopivuudesta. 

(Chaffey & Smith 2017, 370.) 
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Nykyään suuri osa hakukoneliikenteestä saadaan niin sanotuilla pitkän hännän eli long 

tail –hakusanoille, joita ei pystytä analysoimaan täysin varmasti (Toivonen 2016). Tämän 

vuoksi on ennen kaikkea tärkeää luoda internetsivuille laadukasta sisältöä tarpeeksi 

usein ja optimoida sisältö halutuille, relevanteille hakusanoille (Toivonen 2016). Long tail 

–hakusana on ”lähes aina hakulauseke eli useammasta sanasta koostuva melko paljon 

haettu pääaihetta sivuava relevantti haku”. (Digibyrå 2016.) 

 

Yksinkertaistaen long tail –haku tarkoittaa, että haetaan tärkeän, yksittäisen päähakusa-

nan lisäksi tarkempaa hakulauseketta tai termiä. Esimerkiksi hakusana ”sähköauton la-

taus” muuttuukin pidemmäksi ”sähköauton lataus taloyhtiössä” ”tai ”sähköauton latauk-

sen kustannukset”. Internetsivut, jotka kykenevät vastaamaan mahdollisimman yksityis-

kohtaisiin hakuihin ovat vahvoilla hakukoneissa. (Digibyrå 2016.) 

 

Tarkemmat haut todennäköisesti tarkoittavat, että hakija tietää tarkalleen, mitä on hake-

massa. Tämän vuoksi on todennäköistä, että oikeanlainen long tail –hakuliikenne kon-

vertoi paremmin kuin yhden sanan hakuliikenne. (Digibyrå 2016.) 

 

Google muuttuu koko ajan fiksummaksi. Se pyrkii tarjoamaan hakijalle mahdollisimman 

tyydyttäviä hakutuloksia. Tämän vuoksi keinotekoinen hakukoneen algoritmin manipu-

lointiin perustuva hakukoneoptimointi on tehty vaikeaksi eikä sitä suositella. Google pyr-

kii rankaisemaan internetsivua tällaisesta niin sanotusta Black Hat –hakukoneoptimoin-

nista ja sivusto saattaa pudota kokonaan Googlen hausta tai sen sijoitusta saatetaan 

pudottaa. (Toivonen 2016.) 

 

Kuten maksetussa hakukonemainonnassa, myös orgaanisen näkyvyyden kasvattami-

seen tähtäävässä hakukoneoptimoinnissa avainasemassa ovat avainsanat. Relevant-

tien avainsanojen merkitys kasvaa, sillä yksittäiset hakusanat ovat nykyaikana hyvin kil-

pailtuja. Tämän vuoksi kannattaa panostaa aiemmin esiteltyihin long tail –hakusanoihin. 

Hyvä työkalu laadukkaiden avainsanojen määrittämiseen on Googlen avainsanatyökalu, 

jolla voidaan tarkastella toimialaan liittyviä avainsanoja ja niiden hakuvolyymejä. (Kina-

nen 2016.) 

 

Kun avainsanat on määritelty, ne pitää saada käyttöön. Käytännössä se tarkoittaa, että 

sivustolta tulee löytyä avainsanoja sisältäviä sisältöjä. Fraasi ”Content is a king” on muo-

dostunut jo kliseeksi hakukoneoptimoijien parissa. Ilman lukijaa palvelevaa sisältöä si-
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vuston hakukonenäkyvyyttä on mahdotonta kasvattaa. Tutkimuksen mukaan hakutulok-

sissa korkealle sijoittuvien internetsivujen sisällön sanamäärä on yli 1000 sanaa per sivu. 

Varsinkin kotisivun etusivun sanamäärän on tärkeää olla yli 1000. (Kinanen 2016.) 

 

Hyvin optimoituvalla internetsivulla avainsanat esiintyvät sivun sisällössä 2 – 4 kertaa 

tekstimäärän ollessa yli 500 sanaa. Avainsana kannattaa sisällyttää sivun pääotsikkoon, 

alaotsikkoon, tekstin alkukappaleeseen sekä lopetuskappaleeseen. (Kinanen 2016.) 

 

Tekstisisällön lisäksi avainsanat tulee lisätä sivun title tagiin. Title tag on sivuston yläpal-

kissa näkyvä teksti. Lisäksi se näkyy Googlen hakutuloksessa linkkinä. Title tag näkyy 

myös sivuston lähdekoodissa. Hyvä title tag on joka sivulla uniikki, sisältää vähintään 

yhden, mieluummin useamman sivulle tärkeän avainsanan. Mitä lähempänä titlen alkua 

avainsana on, sitä suuremman arvon se saa. Siksi title tag kannattaa aloittaa avain-

sanalla. (Toivonen 2016.) 

 

Titlen lisäksi huomioita tulee kiinnittää sivun Meta-descriptioniin eli meta-kuvaukseen. 

Se on teksti, joka näkyy hakutuloksessa linkin otsikon alapuolella. Jos sivun meta-ku-

vausta ei määritellä, Google hakee selitteeksi hakua vastaan tekstin sivuston sisällöstä. 

Itsetehtynä kuvauksesta voi tehdä kutsuvan ja klikkaamaan houkuttelevan. Kuvauksen 

pituus voi olla 156 merkkiä. Tämänkin kuvauksen tulee sisältää avainsanoja. (Toivonen 

2016.) 

 

Muita tärkeitä paikkoja sisällyttää avainsanoja ovat sisältöjen eri tason otsikot ja kuvien 

metatiedot (Digibyrå 2016). Kuvien alt-tagit ovat kuvan lähdekoodiin lisättäviä kuvan 

meta-tietoja. Alt-tagiin kannattaa lisätä avainsanan sisältävä lyhyt fraasi. Täten Google 

löytää kuvan hauissaan sekä myös Googlen kuvahaku näyttää kuvan (de Valk 2017). 

Alt-tagin teksti näkyy kuvan selitteenä, kun internetin käyttäjä vie hiiren kursorin kuvan 

päälle (Toivonen 2016). 

 

Kuten jo aiemmin mainittiin, sisältö on hakukoneoptimoinnin kuningas. Paras tapa saada 

verkkosivusto näkymään hakukoneiden tuloksissa on luoda uniikkeja teksti- ja kuvasi-

sältöjä (Digibyrå 2016.)  

 

Google antaa suurimman hakuarvon sivulle, joka on julkaissut tietyn sisällön ensimmäi-

senä. Jos jokin muu sivusto kopioi saman sisällön omille sivuilleen, se ei saa siitä haku-

koneoptimoinnin kannalta hyötyä. Hyvä nyrkkisääntö on, että vähintään 50 prosenttia 
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sivuston sisällöstä tulisi olla itse tuotettua. Google kiinnittää huomioita myös kuvien yk-

silöllisyyteen ja uniikkien kuvien käyttö on yhä suuremmassa roolissa. Tämän vuoksi 

kannattaa pyrkiä ottamaan itse internetsivujen kuvat kuvapankkikuvien sijasta. (Kinanen 

2016). 

 

Vuodesta 2015 eteenpäin Googlen hakutulosnäkyvyyteen on vaikuttanut internetsivujen 

responsiivisyys. Responsiivinen internetsivu tarkoittaa, että sivun ominaisuudet toimivat 

kaikilla päätelaitteilla pöytäkoneista tabletteihin ja kännyköihin (Kinanen 2016.) 

 

Myös sivuston latausaika vaikuttaa hakukonenäkyvyyteen. Sivuston nopeuteen vaikut-

tavat sivuston tekniset ratkaisut ja palvelimen nopeus. Sivut kannattaa pitää kevyenä 

käyttää eikä pakata niitä täyteen erilaisia elementtejä ja palvelimen tarjoajaksi kannattaa 

valita sellainen, joka pystyy tarjoamaan tarpeeksi nopean tuotteen. (Digibyrå 2016.) 

 

Koska sisältöä hakukoneoptimoinnin kannalta tulee olla runsaasti, pitää sen toki olla 

myös helposti luettavissa. Hakukoneet kiinnittävät huomioita sivuston selkeään raken-

teeseen. Luettavuuteen on mahdollista vaikuttaa jäsentelemällä internetsivut selkeäksi 

kokonaisuudeksi. Tekstit kannattaa myös otsikoida ja väliotsikoida selkeästi sekä lisätä 

asiasisältöön sopivia kuvia kappaleiden väliin. Myös sisältöön upotetut (uniikit) YouTube-

videot parantavat hakukonenäkyvyyttä. (Digibyrå 2016.) 

 

Hakukoneoptimointi on jatkuvaa tavoitteellista toimintaa. Hyviin hakukonetuloksiin on 

vain harvoin nopeaa tietä. Tämän vuoksi laadukasta ja monipuolista sisältöä tulee tuot-

taa jatkuvasti ja yleensä hakukoneoptimoinnin tulokset näkyvät vasta kuukausien työn 

tuloksena. (Toivonen 2016.) 

 

7.2 Sisältömarkkinointi internetsivuilla 
 

Yllä hakukoneoptimointiosuudessa todetaan, että internetsivunäkyvyyden kasvattami-

sen keskiössä on hyvät sisällöt internetsivuilla. Tässä kappaleessa paneudutaan siihen, 

miten internetiin luodaan asiakkaita houkuttelevia sisältöjä. 

 

Näkyvyyden lisäksi hyvä asiakaskokemus verkossa syntyy sisältöjen kautta. Hyvän asia-

kaskokemuksen luomisen välineeksi Kati Keronen ja Katri Tanni ovat kehittäneet kirjas-

saan Johdata asiakas verkkoon sisällönsuunnittelun LLTA-mallin (lupaus, lunastus, to-

distus ja aktivointi). (Keronen & Tanni 2013, 105.) 
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LLTA-mallin mukainen sisällöntuotanto on asiakaskeskeistä. Verkkosivun sisällöt pyrki-

vät kertomaan tarjonnasta asiakkaan tilanteen kautta. Asiakaskeskeinen sisällöntuo-

tanto lähtee liikkeelle siitä, että sisällön avulla tuodaan esille muutos asiakkaan arjessa. 

Lähestymistavalla pystytään osoittamaan, että yritys on asiakkaan arjen asiantuntija ja 

se tunnistaa asiakkaiden toimintaympäristöt ja haasteet, sekä siten pystyy auttamaan 

asiakasta. Mitä innovatiivisempi palvelu on, sitä isompi on muutos ja sitä konkreettisem-

min muutokseen motivoiminen aloitetaan. Asiakkaan ja yrityksen välille tulee löytää yh-

teisymmärrys ja yhteinen kieli. Yleensä tämä syntyy muutoksen tai lopputuloksen luo-

man hyödyn havainnollistamisen kautta. (Keronen & Tanni 2013. 105.) 

 

Asiakkaan motivoiminen eli muutostarpeen osoittaminen tapahtuu harvoin listaamalla 

tuotteen tai palvelun ominaisuuksia. Tuotteen tai palvelun edut ja hyödyt tuodaan esiin 

asiakaskeskeisellä lähestymistavalla. Tämä tarkoittaa, että asiakkaan tarpeita tuetaan 

asiakkaan oman maailman kautta, ei yrityksen näkökulmasta. Asiakas halunnee tietää, 

miten häntä voidaan auttaa ja mikä on odotettu lopputulos. Sanat ”Me tunnemme asiak-

kaan arjen parhaiten” tai ”meillä on alan paras palvelu” eivät tarjoa asiakkaalle haluttua 

informaatiota. (Keronen & Tanni 2013, 108.) 

 

LLTA-mallin ajattelun ydin on rakentaa verkkosisältö samalla tavalla kuin perinteinen 

myyntiprosessi. Myyntiprosessi ei yleensä ala tuote-esittelyllä vaan keskustelulla asiak-

kaan tarpeista ja yrityksen näkemyksestä siitä, miten asiakasta voisi auttaa. Tämän lä-

hestymistapa luo usein asiakasta innostavaa verkkosisältöä. (Keronen & Tanni 2013, 

110.) 

 

 

 

 

 

 
Kuvio 4.  Asiakaslähtöisen sisällönsuunnittelun LLTA-malli (Keronen & Tanni 2013, 111) 

 

Kuviossa 4 on esitelty asiakaslähtöisen sisällönsuunnittelun LLTA-malli. Ensimmäiseksi 

Lupauksen tehtävä on kertoa asiakkaalle, mitä hyötyä hänelle on tästä ja miksi sekä 

mihin tilanteeseen apua tarjotaan. Lupaus on vaikuttava sisältölaji. Sen tehtävänä on 

avata asia samastuttavasta näkökulmasta ja saada asiakas kiinnostumaan. Lupaus 
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muodostuu konkreettisesti verkkosivuilla kahdesta osasta: pääotsikosta ja sivun aloitus-

kappaleesta eli ingressistä. Täten Lupaus on myös keino parantaa löydettävyyttä haku-

tuloksissa. Tämän vuoksi lupaus ei ole vain lennokas slogan eikä asiakassegmentin tai 

tuotteen nimi vaan asiallista, sivun sisältöä kuvaavaa sisältöä, joka antaa tiedonhakijalle 

syyn jatkaa eteenpäin sivun sisällön parissa. (Keronen & Tanni 2013, 111.) 

 

LLTA-mallin toinen askelma Lunastus menee Lupausta pidemmälle. Lunastuksen teh-

tävä on osoittaa, miten yritys toteuttaa lupaamansa asian, millaisia muutoksia se tuo 

asiakkaan tilanteeseen ja mitä tämä muutoksen tekeminen asiakkaalta vaatii. (Keronen 

& Tanni 2103, 112.) 

 

Kolmannella askelmalla Todistus havainnollistaa Lupauksen ja Lunastuksen kertomat 

asiat. Hyviä esimerkkejä todistamisesta ovat muutoksella saatavien hyötyjen havainnol-

listaminen valokuvilla, taulukoilla, laskelmilla, graafeilla tai videoilla. Osa todistamisesta 

voidaan myös hyödyntää aktivointitoimena eli esimerkiksi nostaa asiakassitaatti tuote- 

tai palvelukuvaukseen asiakastodistuksena, joka voi toimia linkkinä pidempään asiakas-

kertomukseen. (Keronen & Tanni 2013. 113.) 

 

LLTA-mallin viimeisellä askelmalla aktivoinnin tehtävä on ohjata asiakas suorittamaan 

haluttu toiminto, tutustumaan aiheeseen tarkemmin samalla vierailulla, palaamaan yri-

tyksen sisällön pariin esimerkiksi tilaamalla uutiskirjeen tai ohjaamalla asiakas ottamaan 

yhteyttä myyntiin. Aktivointitoimenpiteitä suunnitellessa tulee muistaa, että asiakas har-

voin ottaa yhteyttä myyntiin ensimmäisellä sivustovierailullaan. Asiakas palaa todennä-

köisemmin uudestaan siihen sivuston osaan, jossa asiantuntijanäkemyksiä jaetaan, tai 

joka näkyy hyvin hakukoneissa. Siksi varsinkin näkyvimmissä sisällöissä kävijöitä tulee 

ohjata tutustumaan tuotteisiin tai ottamaan yhteyttä myyntiin. (Keronen & Tanni 2013, 

65, 113.) 

 

7.3 Internetsivujen sisällöntuotanto B2B-maailmassa 
 

Usein verkkomarkkinoinnin sisällöntuotantostrategiat pyrkivät toteuttamaan 1800- ja 

1900-luvun taitteessa kehitettyä AIDA-mallia (Attention, Interest, Desire, Action). Kuvi-

ossa 5 esitellyssä AIDA-mallissa myyntisuppilo on alaspäin kapeneva. Mallissa pyritään 

tavoittamaan mahdollisimman paljon ihmisiä, joista sitten suppilon neljän tason jälkeen 

jäljelle jää ostavat asiakkaat. (Keronen & Tanni 2013, 67.) 
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Kuvio 5. AIDA-malli (Keronen & Tanni 2013, 67) 

 

Verkkosisällöissä tarvitaan kuitenkin uutta ajattelutapaa. Suuren tavoitettavuuden sijasta 

on tärkeämpää houkutella strategisesti tärkeimpiä asiakasryhmiä oman sisällön ääreen. 

Nykyaikana tuotteista palveluista on lähinnä runsaudenpulaa ja verkkosisältöjen määrä 

kasvaa huimaa vauhtia päivä päivältä. Suurikaan markkinointibudjetti ei takaa konver-

siotavoitteen saavuttamista, jos ei sisäistetä sitä, että verkossa kohdataan tiedonhaki-

joita, jotka arvottavat näkemäänsä ja kuulemaansa oman kokemusmaailmansa kautta. 

(Keronen & Tanni 2013, 68.) 

 

B2B-yrityksen intressi ei ole houkutella sisältöjensä ääreen suuria määriä kävijöitä siinä 

toivossa, että joukossa saattaa olla joku kiinnostava asiakaskin. Sen sijaan tärkeintä on 

vahvistaa yrityksen asemaa nykyisissä asiakkaissa ja kasvattaa tunnettuutta myös uu-

sissa strategisesti tärkeissä asiakkuuksissa. (Keronen & Tanni 2013, 68.) 

 

B2B-maailmassa ostoprosessi on pitkä ja ostotarve syntyy harvemmin kuin kuluttajalii-

ketoiminnassa. B2B-ostoprosessia on haastava nopeuttaa markkinointitempuilla. Pitkä 

passiivisen ostamisen vaihe on kuitenkin tärkeä osa markkinointiprosessia ja se kannat-

taa käyttää hyödyksi tarjoamalla asiakkaille laadukasta sisältöä. Vaikka ostamista ja tar-

joajaa harkitseva asiakas ei tilaisikaan yrityksen uutiskirjettä tai tekisi itseään näkyväksi 
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kommentoimalla tai jakamalla yrityksen sisältöjä sosiaalisissa medioissaan, hän saattaa 

kuitenkin seurata yrityksen sisältöjä. (Keronen & Tanni 2013, 69.) 

 

Vaikka kaupankäynnin perusasiat eivät ole vuosien saatossa muuttuneet, niin AIDA-

malli ei välttämättä ole tehokkain tapa tehdä onnistunutta internetmarkkinointia B2B-yri-

tyksille. Suuren kävijämäärän saavuttamisesta ei ole hyötyä, jos sisältö ei tuota vasta-

kaikua. Verkossa ei voida luottaa ainoastaan näkyvyyteen. ”Tiedonhaku on jatkuvaa tul-

kintaa, ja kisan voittaa se, joka lunastaa ja ylittää hakijan odotusarvon.” (Keronen & Tanni 

2013, 69.) 

 

AIDA-mallin korvaajaksi Keronen ja Tanni esittelevät FIGA-mallin. AIDA-mallissa tavoi-

tellaan mahdollisimman suurta kohderyhmää, jonka koko pienenee, mitä lähemmäs ak-

tiivista myyntiä päästään. Kuviossa 6 esitellyssä FIGA-mallissa myyntisuppilo on kään-

netty toisinpäin. Terävän kärjen kautta tavoitellaan tarkkaa kohderyhmää, jonka anne-

taan löytää (Find) yrityksen sisällöt. Mitä paremmin ihminen pystyy samastumaan (Iden-

tify) sisältöön, sitä suurempi joukko ihmisiä sisällön ääreen löytää. Samastunut tiedon-

hakija sitoutuu (enGagement) sisältöön, ja sitoutuneet ihmiset haluavat kuulla lisää yri-

tyksen näkemyksiä omasta tilanteestaan (Action). (Keronen & Tanni 2013, 69.) 

 

 
Kuvio 6. FIGA-malli (Keronen & Tanni 2013, 69) 
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FIGA-mallin mukaan kohderyhmän koko kasvaa koko ajan ja muodostaa yritykselle sa-

nansaattajien joukon. Sanansaattajat jakavat yrityksen sisältöjä omissa verkostoissaan 

ja näin tuovat yritykselle uusia seuraajia, joista voidaan saada uusia potentiaalisia asi-

akkaita sitoutumisen myötä. (Keronen & Tanni 2013, 69.) 

 

Paras tapa luoda pitkäaikaista ja sitoutunutta sanansaattajien joukkoa on hakea inter-

netsisällöille tarpeeksi terävä kärki. Koska suomalaisten B2B-yritysten kilpailukyvyn yti-

messä tulisi olla osaaminen, niin luontevin kärki sisällöille löytyy asiantuntijaosaami-

sesta. (Keronen & Tanni 2013, 69.) 

 

Yrityksen internetsisällöt ovat ennen kaikkea myyntiä tukeva strategisen markkinoinnin 

väline ei myyntistrategia. Perusajatuksena on helpottaa myynnin työtä. Internetsisältöjen 

tarkoitus on houkutella sitoutuneita sanansaattajia, luoda yhdessä heidän kanssaan yh-

teistä maailmankuvaa ja ohjata heitä myynnin luokse. Myyntityö helpottuu, koska asiak-

kaat tietävät jo keskustelun alussa, miten yrityksessä ajatellaan ja keskustelu pääsee 

nopeammin liikkeelle oikeista asioista. (Keronen & Tanni 2013, 69.) 

8 Sähköpostimarkkinointi 
 

Sähköpostimarkkinoinnin maine on ongelmallinen. Sitä pidetään usein vanhanaikaisena 

vaikuttamisen keinona ja roskapostitulvan vuoksi kaikkea sähköpostimarkkinointia pide-

tään häiriköintinä, joka pyritään sulkemaan pois sähköpostilaatikoista suodattimilla. (Ka-

nanen 2013, 102.) 

 

Kuitenkin sähköposti on edelleen tehokas markkinointikanava silloin, kun henkilö on jo 

osoittanut mielenkiintoa yritystä kohtaan. Sähköpostimarkkinoinnin tulisi olla inbound-

markkinointia eli sen pitäisi kohdistua vähintään liidin tasolla asiakaspolulla oleviin asi-

akkaisiin. (Kananen 2013, 103.) 

 

Sähköpostimarkkinoinnin edellytys on tehokas asiakkuuksienhallintajärjestelmä eli CRM 

(customer relationship management). Sähköpostimarkkinointi koetaan henkilökoh-

taiseksi: yritys lähestyy asiakasta henkilökohtaiseen sähköpostiin. Tämän vuoksi on te-

hokkaampaa kohdistaa asiakkaalle kohdennettuja markkinointiviestejä riippuen asiak-

kaan kiinnostuksen kohteista ja tarpeista. Tällainen kohdennettu ja personoitu sähkö-

postiviestintä edellyttää, että vastaanottaja kyetään segmentoida jollain perusteella. 
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Ajantasainen CRM mahdollistaa tiedon siitä, miksi asiakas on rekisteröity ja siitä tiede-

tään asiakkuuden tila ja asiakkaan tarpeet. Samankaltaiset asiakkaat jaetaan omiksi 

segmenteikseen. Eri segmenteille voidaan kohdistaa segmenttiä kiinnostavaa sähkö-

postimarkkinointiviestintää. (Kananen 2013, 104.) 

 

Sähköpostimarkkinointi, kuten muukin online-markkinointi, tähtää konversioon. Eli asia-

kas halutaan saada suorittamaan jokin toiminto, joka vie asiakkuutta eteenpäin. Yksin-

kertaisimmillaan konversio on sähköpostin sisältämän yrityksen internetsivuille johtavan 

linkin klikkaaminen. (Kananen 2013, 104.) 

 

Sähköpostiviesti on eräänlainen asiakasajuri, joka johdattaa asiakkaan yrityksen verk-

kosivuille. Sähköpostimarkkinoinnissa pätee hakukoneoptimoinnissa esitelty ”sisältö on 

kuningas” –fraasi. Sähköpostiviestin tulee sisältää jotain, miksi asiakas avaa viestin, lu-

kee sen ja toimii viestin houkuttelemalla tavalla. Onnistuneessa sähköpostiviestissä 

oleellinen sisältö on kerrottu lyhyesti, asiallisesti ja asiakasta kiinnostavasti. Ratkaise-

vassa osassa viestin avaamisen kannalta on viestin otsikko, jonka tulee sisältää sähkö-

postin sisällön kärki kiinnostavasti ja innostavasti. (Kananen 2013, 106.) 

 

Sähköpostimarkkinoinnin helpottamiseksi yrityksen kannattaa luoda valmis viestipohja, 

joka noudattaa yrityksen visuaalista ilmettä. Hyvä viestipohja on selkeä, helposti muo-

kattavissa ja se toimii yleisimmissä sähköpostiohjelmissa (Salo 2012, 20). Kuvilla ja vi-

suaalisuudella on aina huomioarvonsa, niitä kannattaa lisätä viestien sisältöön, mutta 

pitää muistaa, että ne tekevät viestistä teknisesti raskaan ja ne saattavat hidastaa vies-

tien avaamista (Kananen 2013, 113.) 

 

Viestipohjaan tulee suunnitella looginen linkkirakenne, joka ohjaa kävijät klikkaamaan 

linkkiä. Hyvä keino on luoda viestiin samankaltainen navigointipalkki linkkeineen kuin 

yrityksen internetsivuilla on. Navigointipalkin osaa klikkaamalla asiakas siirtyy haluamal-

leen sivulle yrityksen internetsivuilla. (Salo 2012, 20.) 

9 Sosiaalisen median markkinointi 
 

Sosiaalisella medialla tarkoitetaan yleensä Facebookin, YouTuben, Wikipedian ja Twit-

terin kaltaisia verkkopalveluita, joiden ensisijainen käyttötarkoitus perustuu keskuste-

luun, sisältöjen tuottamiseen ja jakamiseen tai verkostoitumiseen. Sosiaalisen median 

käsite on nykyaikana hämärtynyt ja käsite on ehditty julistamaan monta kertaa turhaksi, 
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koska nykyään kaikki internetsivut sisältävät sosiaalisen median elementtejä. (Pönkä 

2014, 34.) 

 

Yritykselle sosiaalinen media on keino luoda brändiä ja viedä siitä syntyvää mielikuvaa 

eteenpäin. Lisäksi sosiaalinen media on suora väylä asiakkaiden ja yrityksen välillä. 

(Pönkä 2014.) Sosiaalisen median markkinointikeinot voidaan jakaa kolmeen osaan: an-

saittu media, omistettu media ja maksettu media (Dodson 2016, 156). 

 

Ansaittu media on ilmaista näkyvyyttä, jossa yrityksen seuraajat ja asiakkaat reagoivat 

yrityksen sisältöihin omissa sosiaalisissa medioissaan.  Omistettu media sisältää vies-

tinnän, jonka yritys luo, ja jota yritys kontrolloi, omissa alustoissaan. Maksettu media on 

maksettua toimintaa, joka tavoittelee sosiaalisen median liikennettä yrityksen omistetun 

median alustoille. (Dodson 2014, 156.) 

 

Sosiaalisen median kanavia voidaan sanoa olevan kymmeniä, ellei satoja. Yritykselle on 

tärkeää valita some-kanavikseen ne, jotka tavoittavat tehokkaimmin potentiaalisia asiak-

kaita. Some-markkinoinnissakaan määrä ei korvaa laatua. On tehokkaampaa keskittyä 

muutamaan tehokkaaseen kanavaan kuin pyrkiä olemaan läsnä niissä kaikissa. (Juslén 

2016.) 

 

Some-kanavat kannattaa valita asiakaslähtöisesti tutkimalla. Tässä työssä keskitytään 

kolmeen kohdeyritykselle tärkeää some-kanavaa eli Facebookiin, Twitteriin ja LinkedI-

niin.  

 

9.1 Facebook 
 

Suomessa on 2,4 miljoonaa Facebook-käyttäjää, joten on hyvin todennäköistä, että 

siellä kannattaa markkinoida (Azedani 2015, 40). Facebookin etuja ovat suuri käyttäjä-

kunta ja julkaistujen sisältöjen monipuolinen käytettävyys eli sinne on helppo julkaista 

kuvia, linkkejä, tekstejä ja videoita. Lisäksi maksullinen mainonta, ja sen seuranta sekä 

mittaaminen, on tehty Facebookissa helpoksi. Facebook myös tuntee käyttäjänsä mo-

nelta kantilta, joten heille on helppo kohdentaa oikeanlaista markkinointia (Azedani 2015, 

41). Liidien keruuseen Facebook tarjoaa mainoksiinsa call-to-action –painikkeita, joita 

klikkaamalla käyttäjä voidaan ohjata tekemään haluttu toimenpide (Azedani 2015, 49). 
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9.2 Twitter 
 

Twitterillä on maailmanlaajuisesti 313 miljoonaa päivittäistä käyttäjää (Jackson 2017). 

Suomessa aktiivisia Twitter-käyttäjiä on 48 000. Aktiivisten käyttäjien määrä ei kuiten-

kaan kerro koko totuutta Twitterin kattavuudesta, sillä Twitteriä seurataan myös kirjautu-

matta Twitteriin tai palvelua käytetään vain seuraamiseen ilman omaa sisällön tuotantoa 

(Azedani 2015, 42.) 

 

Twitterin vahvuus on sen viraali luonne. Asioihin usein reagoidaan ensimmäisenä Twit-

terissä. Jos uuteen tapaukseen onnistutaan kommentoimaan nasevasti, voi twiitti levitä 

viraalisti jopa ympäri maailman (Azedani 2015, 42). Twitter-sisällöntuotannossa avain-

asemassa ovat hashtagit eli avainsanat tai aihetunnisteet. Hashtageja käytetään sisällön 

yhteydessä järjestämään aihealueen päivitykset yhteen (Blogikonsultti 2015). 

 

9.3 LinkedIn 
 

LinkedIn on sosiaalisen media, joka on keskittynyt ammatilliseen verkostoitumiseen.  

LinkedInin vahvuus on rekrytoinnissa ja sopivien työntekijöiden etsimisessä. LinkedI-

nissä on mahdollista tavoittaa tietyn alan ammattilaisia, siksi LinkedInin sisällöt voivat 

olla enemmän ammattikielisiä ja sisältää enemmän esimerkiksi teknologisia yksityiskoh-

tia kuin muiden some-kanavien sisällöt. Varsinkin B2B-maailmassa LinkedIn on tehokas 

alusta asiakassuhteiden ylläpitoon ja luomiseen. (Azedani 2015, 44.)  

 

9.4 Sosiaalisen median strategia 
 

Kuten muunkin markkinoinnin ja viestinnän suunnittelu vaatii strategisten linjojen määrit-

tämistä. Strategian määrittämistä kannattaa lähestyä tavoitteiden asettamisesta: mitä 

yritys haluaa saavuttaa sosiaalisen median markkinoinnilla? Toinen tärkeä asia, johon 

kiinnitetään huomiota strategian määrittämisen vaiheessa, on kohderyhmä eli kenet yri-

tys haluaa tavoittaa somessa. (Azedani 2015, 52.) 

 

Yllämainittujen lisäksi somestrategiassa määritellään ainakin somen sisältöstrategia, 

vastuuhenkilö, sisältöjen lupa-asiat ja käytettävät tunnisteet. 
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9.4.1 Sisältöjen suunnittelu eri kanaviin 
 

Sisältöjen suunnittelu eri kanaviin –kohdassa vastataan kysymyksiin mitä julkaistaan, 

missä kanavissa ja kuinka usein. On hyödyllistä tehdä lista asioista, joita valitussa so-

mekanavassa voidaan julkaista. Julkaistavien sisältöjen tarkka määrittely on tärkeää, 

sillä sen jälkeen on huomattavasti helpompi suunnitella tulevia postauksia ja löytää ide-

oita niihin. (Azedani 2015, 54.) 

 

Kanavakohtaisia sisältöjä suunnitellessa voidaan sopia, että kaikissa kanavissa julkais-

taan samat sisällöt. Varsinkin pienessä yrityksessä, jossa someen käytettävät resurssit 

ovat rajalliset, tämä saattaa olla ainoa vaihtoehto toteuttaa somen sisältöstrategiaa. Kan-

nattaa kuitenkin muistaa, että jos yrityksellä on lähes samat seuraajat kaikissa someka-

navissa, niin seuraajat saattavat kyllästyä näkemään saman kuvan samalla tekstillä 

usean kerran samana päivänä. Tämän vuoksi voi olla järkevää luoda samasta aiheesta 

muutama erilainen päivitys julkaistavaksi eri kanavissa. Samalla nähdään, minkälainen 

viestintä aiheuttaa eniten reagointia yrityksen seuraajissa ja viestintää voidaan kehittää 

sen suuntaan. (Azedani 2015, 55.) 

 

Jokaisen julkaisun kohdalla kannattaa myös miettiä julkaistavan alustan käyttötarkoi-

tusta. Twitterissä toimii vaikka viiden minuutin välein tapahtuva sisällöntuotanto, jonkin 

juuri tapahtuvan asian tiimoilta, kun taas Facebookiin se ei sovi ja LinkedInissä julkaistu 

ammattimainen teksti ei välttämättä toimi Twitterissä. (Azedani 2015, 55.) 

 

Somestrategiassa on hyvä myös merkitä tietyllä kanavalla tavoiteltu kohderyhmä. Esi-

merkiksi Facebook sivujen kohderyhmä voi olla nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat sekä 

LinkedInissä ne voivat olla yrityksen sidosryhmien edustajat. Tätä kohderyhmämääritel-

mää tulee analysoida tasaisesti ja yrityksen tulee olla tietoinen ketkä seuraavat yritystä 

somen kanavissa. Tämä tekee someviestinnästä tehokkaampaa. (Azedani 2015, 55.) 

 

9.4.2 Sosiaalisen median vastuuhenkilö tai –henkilöt yrityksessä 
 

Yrityksen some-profiiien ylläpitoon ja päivittämiseen tulee valita yksi selkeä vastuuhen-

kilö. Tämän henkilön olisi hyvä olla jo valmiiksi aktiivinen somen käyttäjä tai ainakin kiin-

nostunut oppimaan lisää sosiaalisesta mediasta. Vastuuhenkilöllä tulee myös olla riittä-

västi aikaa ylläpitää yrityksen kaikkia some-kanavia. Hyvä nyrkkisääntö on, että some-

markkinointiin tulisi varata vähintään kuusi tuntia viikossa. (Azedani 2015, 53.) 
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Profiilien päivittämisen lisäksi vastuuhenkilön tehtävänä on osallistua sosiaalisessa me-

diassa käytävään keskusteluun. Toimivan viestinnän kannalta on tärkeää, että vastuu-

henkilö tuntee yrityksen toiminnan mahdollisimman hyvin ja kaikki olennainen tieto yri-

tyksestä ja sen tuotteista on hänen saatavillaan. Vastuuhenkilön on tärkeä myös seurata 

sosiaalisen median toimialaan liittyviä keskusteluja. (Azedani 2015, 53.) 

 

Vastuuhenkilölle tulee olla yksi tai useampi tukihenkiö, joka varmistaa profiilien päivittä-

misen olevan säännöllistä, ja joka seuraa somestrategian tavoitteiden onnistumista. Pie-

nessä yrityksessä koko henkilöstön voi ohjeistaa vinkkaamaan postausideioita. Tukihen-

kilölle voi myös tarkastuttaa postauksen sisällön. Näissä tilanteissa tukihenkilö antaa 

suostumuksensa postaukselle, jos se täyttää hänen laatuvaatimuksensa. (Azedani 

2015, 53.) 

9.4.3 Sisältöjen lupa-asiat 
 

Somestrategiassa linjataan, mitä sisältöjä yrityksen profiileissa voidaan julkaista, ja mil-

laisiin sisältöihin tulee pyytää lupa. On suositeltavaa sopia työntekijöiden kanssa, saako 

heidän kuviaan tai sanomisiaan käyttää sosiaalisessa mediassa. (Azedani 2015, 56.) 

 

Some-strategiaan kannattaa kirjata, että somen päivityksissä ei käytetä kuvia, tekstejä 

tai videoita, joihin yrityksellä ei käyttöoikeutta. (Azedani 2015, 56.) 

9.4.4 Aihetunnisteet 
 

Yrityksen käyttämät aihetunnisteet eli hashtagit kannattaa kirjata somestrategiaan. 

Hashtagien avulla yrityksen päivitykset nivoutuvat yhtenäiseksi kokonaisuudeksi ja siten 

ne vahvistavat yrityksen brändiä. Lisäksi ne lisäävät yrityksen näkyvyyttä. Hashtageina 

voidaan käyttää yleisiä somessa käytettyjä tunnisteita. Lisäksi voidaan luoda yrityksen 

omia hashtageja. Omia hashtageja luodessa kannattaa kiinnittää huomioita siihen, että 

muut eivät käytä niitä eivätkä ne tarkoita mitään asiaankuulumatonta muilla kielillä. 

(Azedani 2015, 58.) 

10 Mobiilimarkkinointi 
 

Internetin mobiilikäyttö ohitti tietokoneella netin selaamisen maailmanlaajuisesti vuonna 

2016 (Simpson 2016). Jotta digitaalinen markkinointi olisi tehokasta, niin yrityksen tulee 
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huomioida markkinoinnin mobiilisuus jokaisessa digitaalisen markkinoinnin osa-aluees-

saan hakukoneoptimoinnista internetsivujen mobiiliominaisuuksiin ja hakukonemarkki-

nointiin (Hendricks 2017). 

10.1 Responsiiviset internesivut 
 

Voidaan sanoa, että mobiilimarkkinointi alkaa responsiivisista internetsivuista. Neljä vii-

destä netinkäyttäjästä selaa internetiä ja tekee ostoksia älypuhelimella. Jos internetsivut 

eivät ole mobiiliystävälliset, se hyvin todennäköisesti karkottaa asiakkaita. (Hendricks 

2017.) Google muutti vuonna 2015 algoritmiaan siten, että mobiiliystävälliset sivut saavat 

sijoittuvat paremmin hakutuloksissa kuin sivut, joita ei ole mobiilioptimoitu (Kinanen 

2016). 

10.2 Soita tästä –toimintakehote 
 

Toimintakehotteet eli call-to-action –painikkeet ovat yksi tärkeimmistä digitaalisen mark-

kinoinnin työkaluista. Älypuhelimen käyttäjälle kannattaa tehdä yhteydenotto mahdolli-

simman yksinkertaiseksi. Selkeä soita tästä –painike laskee kynnystä ottaa yhteyttä yri-

tykseen. (Hendricks 2017.) 

10.3 Google Ads –puhelinlaajennus 
 

Google Ads –mainokseen voidaan lisätä puhelinnumero ja soita tästä –toimintakehote. 

Asiakas voi ottaa yhteyttä yritykseen heti Googlen hakusivulta. Tämä nostaa konversi-

oita arviolta kuudesta kahdeksaan prosenttia. (Hendricks 2017.) 

10.4 Sähköpostiviestien mobiiliystävällisyys 
 

Vuonna 2017 52 prosenttia sähköpostiviesteistä avataan mobiililaitteilla (Lewkowicz 

2017). Mobiilioptimoidut sähköpostimarkkinointiviestit johtavat parempaan konversioon. 

Viestien kuvat, tekstikentät ja toimintakehotteet tulee mobiilioptimoida siten, että ne au-

keavat ja näyttävät luettavilta kaikilla laitteilla. (Hendricks 2017.) 

11 Analytiikka 
 

Käytettävien alustojen lisäksi digitaaliseen markkinointiin kuuluu olennaisena osana seu-

ranta ja analyysi. Digitaalinen maailma muuttuu jatkuvasti. Analysoimalla, seuraamalla 
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ja arvioimalla asiakkaiden reagoimista yrityksen markkinointitoimenpiteisiin voidaan ym-

märtää asiakkaiden tarpeita sekä kehittää markkinointia asiakkaiden tarpeita vastaaviksi 

ja kohdentaa markkinointia paremmin. (Dodson 2016, 288.) 

 

Koska digitaalisen maailman muutos on nopea, niin digitaalisen markkinoinnin suunni-

telmaa ei kannata seurata täysin kirjaimellisesti, vaan tärkeänä tekijänä on reagointikyky 

ja mahdollisuus muuttaa suunnitelmia tarpeen mukaan. Tehokkain tapa digimaailmassa 

on niin sanottu ketterä markkinointi (agile marketing). Toimivan ketterän markkinoinnin 

keskeisimmässä roolissa on mittaaminen. Toimenpiteitä voidaan mitata reaaliajassa ja 

niitä voidaan päivittää toimivampaan suuntaan reaaliajassa. (Pyyhtiä 2017, 22.) 

 

11.1 Digitaalisen liiketoiminnan tavoitteet 
 

Digitaalisessa liiketoiminnassa tulee selvittää toiminnan päätavoitteet jo ennen kuin digi-

liiketoimintaa aletaan rakentaa. Esimerkiksi internetsivujen tehokkuutta ei voida toden-

taa, jos niiden päätarkoitusta ei pystytä sanomaan muutamalla virkkeellä. Tähän tarkoi-

tukseen keskeisiä ovat KPI-mittarit (Key Performance Indicator). KPI-mittarit tulevat lii-

ketoiminnan ydintavoitteista. (Pyyhtiä 2017, 23) Kohdeyrityksen internetsivujen tapauk-

sessa, jossa internetsivuilla ei ole verkkokauppaa, tärkeimpiä KPI-mittareita ovat kuinka 

monta prosenttia sivuilla kävijöistä ottaa yhteyttä internetsivujen lomakkeella ja kuinka 

moni sivuilla kävijöistä palaa takaisin sivuille. 

 

11.2 Mediat ja kanavat 
 

Mittaamista määrittää keskeisesti se, mitä kanavia yritys käyttää. On tärkeää ymmärtää, 

että digitaalisissa kanavissa omat mediat, maksetut mediat ja ansaitut mediat menevät 

usein hieman päällekkäin, esimerkiksi sosiaalinen media usein sisältää omaa, makset-

tua ja ansaittua mediaa. Tämän vuoksi eri mediakanavia koskevien KPI-mittarien tulee 

toimia yhdessä kohti asetettuja tavoitteita. (Pyyhtiä 2017, 25.) 
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Taulukko 2. Digitaalisten kanavien mahdollisuudet vaikuttaa asiakkaiden käyttäytymiseen. (Pyyh-

tiä 2017, 27) 

TIETOISUUS MIELIKUVAT TARPEET SUOSITTELU OSTAMINEN 

Hakukoneet Hakukoneet Hakukoneet Sosiaalinen 

media 

Hakukoneet 

Display-mai-

nonta 

Display-mai-

nonta 

Internetsivut Keskustelu-

palstat 

CPA-mainonta 

Sähköposti- 

mainonta 

Sähköposti- 

mainonta 

  Sosiaalinen 

media 

 

Taulukossa 2 on esitelty eri digitaalisten kanavien mahdollisuuksia ja keinoja vaikuttaa 

asiakkaiden käyttäytymiseen. Kanavien roolit riippuvat kuluttajien tarpeista. Kanavien 

roolit ja asiakkaiden tarpeen suhde tulee ymmärtää ennen kuin mittaamista aletaan 

suunnitella. Yhtä tärkeää on ymmärtää asiakkaiden median kulutusta. (Pyyhtiä 2017, 

26.) 

 

11.3 Tiedon saatavuus 
 

Digitaalisen analytiikan kannalta on tärkeä varmistaa, että kaikki kerättävä tieto on saa-

tavilla eli kaikki liiketoiminnan kannalta tärkeä data saadaan käyttöön. Esimerkiksi inter-

netsivujen liikenteestä saatava tieto kertyy seurantajärjestelmään oikein ja se on kaik-

kien tarvitsijoiden saatavilla. (Pyyhtiä 2017, 28.) 

12 Digimarkkinointisuunnitelman laatiminen b2b-yritykselle 
 

Opinnäytetyön lähtökohtana oli laatia digimarkkinointisuunnitelma osaksi markkinointi-

suunnitelmaa myyntiä ja markkinointia aloittelevalle teknologia-alan b2b-yritykselle. 

Opinnäytetyön tekijä työskentelee yrityksessä markkinoinnin koordinaattorina. Vuonna 

2014 perustetun yrityksen ensimmäisen vuodet menivät tuotekehityksen parissa. Nyt 

kun tuote on myyntikunnossa, sitä voidaan alkaa myydä ja markkinoida. 

 

Yrityksen myynti on vielä alkutekijöissä ja tunnettuus pientä. Tämän vuoksi digitaalisen 

markkinoinnin tärkein tehtävä aluksi on kasvattaa yrityksen näkyvyyttä, tunnettuutta ja 

uskottavuutta. Ensisijaisiksi toimiksi valittiin asiantuntevat ja asiakaslähtöiset sisällöt in-
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ternetsivuille, jotka tuovat hakukonenäkyvyyttä ja liikennettä internetsivuille. Lisäksi si-

sältöjä tuetaan sosiaalisen median päivityksillä. Jatkuvassa hakukonemarkkinoinnissa 

mainoskärjeksi valittiin tuotteen hinnalla markkinointi. 

 

Markkinoinnin organisaatio yrityksessä koostuu markkinointipäälliköstä ja markkinoinnin 

koordinaattorista. Digitaalisen markkinoinnin suunnitelman laatiminen on markkinoinnin 

koordinaattorin vastuulla. Ennen markkinoinnin organisaation palkkaamista markkinointi 

on ollut enimmäkseen toimitusjohtajan vastuulla.  

 

12.1 Suunnitelman tavoitteet 
 

Opinnäytetyössä laaditun digimarkkinointisuunnitelman tavoitteena on tehostaa ja orga-

nisoida yrityksen markkinointia digitaalisissa kanavissa. Ennen tätä suunnitelmaa yrityk-

sen digitaalinen markkinointi ei ollut organisoitua, digimarkkinoinnin vastuualueita ei ollut 

jaettu eikä tavoitteita laadittu. Digitaalinen markkinointi sekä näkyminen online-kana-

vissa on ollut satunnaisia Facebook- ja Twitter-päivityksiä sekä ”kai meillä jokin hakuko-

nemainos pyörii” –tason mainontaa. Seurantaa tai tavoitteita päivityksille tai muutenkaan 

markkinoinnille ei ole ollut.  

 

Tavoitteellisuuden tai seurannan puutteen vuoksi digitaalista markkinointia ei ole voitu 

kehittää. Kuitenkin startup-yrityksessä, jossa budjettia markkinointiin ei juuri ole, tavoit-

teellinen ja hyvin suunniteltu digimarkkinointi nostaa yrityksen näkyvyyttä, kasvattaa 

myyntiä ja luo tarvittavaa uskottavuutta suurten kilpailijayritysten rinnalla. 

 

12.2 Toteutus ja prosessi 
 

Digitaalisen markkinoinnin suunnitelma laadittiin syksyllä 2017. Suunnitelma otettiin 

käyttöön keväällä 2018. Digitaalisen markkinoinnin suunnitelman laatimisesta ja päivit-

tämisestä vastaa markkinoinnin koordinaattori. Markkinointipäällikkö hyväksyy suunni-

telman.  

 

Ennen suunnitelman kirjoittamista markkinoinnin koordinaattori ja markkinointipäällikkö 

laativat digitaalisen markkinoinnin suuntaviivat, joista tarkentui laajempi suunnitelma. 

Näissä laadituissa raameissa päätettiin digitaalisen markkinoinnin ensisijainen strategia 

sekä yrityksen äänen sävy digitaalisissa kanavissa.  
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Digitaalisen markkinoinnin suunnitelman visuaalinen ohjeistus on myös markkinoinnin 

suunnitelmassa. Visuaalinen ohjeistus on hyvä mainita myös digimarkkinoinnin suunni-

telmassa yrityksen värimaailman HTML-koodit merkittynä. Tämä pitää yrityksen visuaa-

lisen ilmeen yhdenmukaisena sekä offline- että digikanavissa. 

 

12.3 Syntyneet tulokset 
 

Työn tuloksena syntyi digitaalisen markkinoinnin suunnitelma, joka on jokaisen markki-

nointiin ja myyntiin osallistuvat helppo sisäistää. Suunnitelmasta tehtiin helposti luettava 

ja ammattikielen käyttöä vältettiin. Selkeä hakemisto helpottaa nopeaa tiedon löytymistä. 

 

Tavoitteellisen digimarkkinoinnin myötä yrityksen internetsivuliikenne on noin kaksinker-

taistunut. Internetsivuilta tavoiteltujen liidien eli tässä tapauksessa asiakkaiden yhtey-

denottojen määrä on kasvanut karkeasti noin kymmenestä kuukausittaisesta yhteyden-

otosta 200 – 250 liidiin kuukaudessa (vertailuaikoina syksy 2017 ja syksy 2018). Yrityk-

sen hakukonenäkyvyys tärkeimmillä hakusanoilla on noussut hakukone Googlen 5 – 7 

sivuilta ensimmäisen sivun sijoille 1 – 3 vuoden 2018 aikana.  

 

Hakukonenäkyvyyttä on kasvattanut ennen kaikkea internetsivujen blogi, jossa tasaisin 

väliajoin julkaistaan asiantunteva ja asiakkaita kiinnostava kirjoitus alan ajankohtaisista 

asioista. 

 

12.4 Kehitysehdotukset 
 

Digimarkkinoinnin tulokset kertovat, että digitaalisen markkinoinnin suunnitelma on on-

nistunut. Suunnitelma on otettu hyvin vastaan yrityksessä ja siihen on sitouduttu. Kuiten-

kin pienessä yrityksessä resurssit noudattaa jokaviikkoista suunnitelmaa ovat usein ra-

jallisia, varsinkin lomien tai muiden poissaolojen vuoksi. Tämän vuoksi suunnitelman ai-

kataulussa on useamman kerran jouduttu joustamaan. Suunnitelman aikataulutusta tul-

laan kehittämään enemmän vuoden kierron mukaiseksi ja joustavammaksi. 

 

Lisäksi koska pieni yritys ketterä muutoksissaan, niin suunnitelmaan kirjoitettu vuoden 

päivitysväli on huomattu liian pitkäksi jo ensimmäisenä vuotena. Kesken vuotta keksittyä, 

aloitettua ja toimintaan saatettua myynnin automatisointiprosessia ei ole huomioitu digi-

markkinointisuunnitelmassa, vaikka automaattisen myyntiprosessin voidaan katsoa 

muuttavan jopa koko digitaalisen markkinoinnin filosofiaa. Tämän vuoksi yrityksessä on 



  

  

37 

hieman ongelmia markkinoida asiakkaan ostoprosessia helpottavaa automaatiotoimea, 

koska selkeää markkinointisuunnitelmaa ei ole. Digimarkkinointisuunnitelmaan tullaan 

kirjaamaan, että suunnitelmaa päivitetään puolen vuoden välein ja tarvittaessa useam-

min. 

13 Päätäntö 
 

Opinnäytetyön tekijän näkökulmasta opinnäytetyöprosessin digitaalisen markkinoinnin 

teoriaan paneutuminen toi uusia ajatuksia ja kehitti uusia tapoja toimia b2b-maailmassa. 

Varsinkin Kati Kerosen ja Katri Tannin esittelemä FIGA-malli on muuttanut näkemystäni 

yritysasiakkaille suunnatusta markkinointiviestinnästä. Koska vastaan kohdeyrityksen 

markkinointisisällöistä, niin yrityksen markkinointiviestinnästä on tullut asiasisältöisem-

pää ja asiakkaan tarpeita palvelevaa.   

 

Lisäksi long tail –hakusanoihin paneutuminen on vaikuttanut tapaani tuottaa markkinoin-

tisisältöjä. Keskittymällä osuviin long tail –hakusanoihin myös tekstin sisältö muodostuu 

usein asiakaslähtöiseksi. 

 

Digitaalinen maailma on viimeisien vuosikymmenien aikana muuttunut nopeasti ja kehit-

tyminen varmasti jopa kiihtyy tulevaisuudessa. Markkinoijan tulee seurata aikaansa. 

Tässä työssä on esitelty tällä hetkellä keskeisimmät digitaalisen markkinoinnin työkalut 

ja mallit B2B-yritykselle. Kuitenkin työkalut ja mallit niiden tehokkaaseen käyttämiseen 

kehittyvät jatkuvasti, uusia toimintatapoja syntyy ja edelliset vanhentuvat. Viiden vuoden 

kuluttua tehty työ samasta aiheesta olisi jo täysin erilainen.  

 

Lähitulevaisuudessa digimarkkinoinnin kenttää muuttavat varmasti nopeasti kehittyvät 

koneoppiminen sekä lisätyn todellisuuden sovellukset. 
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