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Digitalisaatio on muuttanut huomattavasti yritysten markkinointiviestintää ja sen toteutustapoja. Nykyään yrityksen on oltava sosiaalisessa mediassa (jäljempänä some) tai sitä ei ole
olemassa. Facebook on ollut jo pitkään yritysten markkinointiviestinnän kanavana, mutta
myös Instagramin noususuhdanteinen suosio on herättänyt huomiota markkinoijien keskuudessa. Nämä kaksi alustaa ovat pienyrittäjälle erittäin potentiaalisia väyliä kustannustehokkaaseen markkinointiviestintään.
Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen ja se toteutettiin toimeksiantona pielaveteläiselle Autokorjaamo Arto Saastamoiselle. Yrityksen markkinointiviestintä sosiaalisen median kanavissaan ei ollut aiemmin tavoitteellista tai säännöllistä, joten yrittäjä tarvitsi vinkkejä toimintansa parantamiseen. Työn tavoitteena on auttaa toimeksiantajaa toteuttamaan markkinointiviestintäänsä somessa muun työn ohessa ja edistää yrityksen myyntiä.
Opinnäytetyö koostuu raportista sekä kahdesta produktista, jotka ovat digitaalisen markkinointiviestinnän kehittämissuunnitelma sekä vuosikello vuodelle 2019. Kehittämissuunnitelma on käytännönläheinen työkalu toimeksiantajalle. Suunnitelma sisältää muun muassa
lähtötilanteen analyysin, julkaisuehdotuksia yrityksen Facebookiin ja Instagramiin sekä
analyysityökaluja ja parannusvinkkejä verkkosivuille. Vuosikello sisältää julkaisukalenterin
vuodelle 2019, jossa on kuukausittain listatut julkaisuaiheet yrityksen Facebookiin sekä Instagramiin.
Työn tietoperusta koostuu niin suomen- kuin englanninkielisistä kirjalähteistä, artikkeleista,
tutkimuksista ja blogipostauksista sekä konsultaatiohaastatteluista toimeksiantajan kanssa.
Työn keskeisimpiin lähteisiin lukeutuvat Lasse Rouhiaisen verkkokurssit Haaga-Heliassa,
toimeksiantajan konsultaatiohaastattelut, erilaiset ajankohtaiset tutkimukset sekä markkinoinnin ja viestinnän ammattilaisten kirjallisuus ja artikkelit. Produktien laatimisessa keskeisessä osassa olivat aiemmin käydyt markkinoinnin ja viestinnän kurssit, ideointi sekä
benchmarking.
Työn keskeinen päätelmä on, että yrityksen läsnäolo sosiaalisessa mediassa on nykypäivänä tärkeää, mutta somekanavien palkitseva käyttö vaatii suunnittelua, kohderyhmän tuntemista ja tulosten analysointia. Julkaisujen kannalta yrityksen on tärkeää pysyä ajan hermoilla ja luoda kohderyhmää kiinnostavaa sisältöä relevantteihin kanaviin.
Opinnäytetyön suunnittelu aloitettiin keväällä 2018 ja se valmistui maaliskuussa 2019. Toimeksiantajalle laaditut produktit ovat tämän työn liitteinä.
Asiasanat
Markkinointi, markkinointiviestintä, sosiaalinen media, digitaalinen media, Facebook,
Instagram
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Johdanto

Digitalisaatio muutti jo 1980-luvulla ihmisten elämää ja palveluiden kehittyessä muun muassa sosiaalinen media eli some sai alkunsa. Nykypäivänä älypuhelimet, internet ja varsinkin some ovat yhä laajemmassa osassa ihmisten elämää. Monet käyttävät päivittäin
useita tunteja selaten somen syövereitä ja päivittäen omia tilejään. Some on tullut jäädäkseen ja sen merkitys myös markkinoinnin työkaluna on noussut viime vuosien aikana merkittävästi. Voidaan mielestäni jopa sanoa, että se on muun muassa kustannustehokkuuden ja asiakkaiden tavoitettavuuden näkökulmista tehokkain tapa erityisesti pienten yritysten markkinointiin. Yrityksen kannalta sosiaalisen median kanaviin liittyminen ei vaadi paljoa resursseja, mutta kanavien ylläpitäminen vaatii kuitenkin jatkuvaa sekä systemaattista
toimintojen kehittämistä ja aktiivista tulosten analysointia.

Somen avulla yrityksellä on mahdollisuus erottua kilpailijoistaan, varsinkin, jos kilpailijoilla
ei ole omia somekanavia. Nykyään yrityksellä on tärkeää olla olemassa vähintään verkkosivut tai jokin somekanava, josta mahdollinen asiakas voi yrityksen etsiessään löytää. Monet ajattelevat nykyään, että jos yritystä ei löydy somesta, sitä ei ole olemassa. Sosiaalisen median kanaviin kannattaa siis panostaa ja tarkistaa hakukoneoptimointi ajan tasalle.

Esimerkiksi vuonna 2011 16–74-vuotiaista suomalaisista vain 42 prosentilla oli älypuhelin
omassa käytössään, kun vuonna 2018 vastaava luku oli jo 80 prosenttia suomalaisista
16–89-vuotiaista. (Tilastokeskus 2011; Tilastokeskus 2018a). Luku on siis noussut roimasti ja sekin kielii siitä, että digitaalisuuden merkitys jokapäiväisessä elämässämme kasvaa koko ajan enemmän ja enemmän. Esimerkiksi digitaaliset alustat mahdollistavat monipuolisen matalan kynnyksen vuorovaikutuksen yritysten ja kuluttajien välillä.

Opinnäytetyöni keskiössä ovat sosiaalisen median kustannustehokkaat markkinointikeinot
pienen yrityksen markkinointiin. Työssäni paneudun erityisesti juuri toimeksiantoyritykselle
luotuihin keskeisimpiin ratkaisuihin ja esitän ehdotuksia sosiaalisen median käytön avuksi.
Vaikka työni on suunnattu toimeksiantoyritykselle, voi työtä kuitenkin soveltaa myös muiden pienyritysten markkinointiin, jotka aloittelevat tai haluavat parantaa markkinointiviestintäänsä sosiaalisessa mediassa.

1.1

Opinnäytetyön aiheen taustaa

Valitessani markkinoinnin pääaineekseni, tutustuin Haaga-Helian kurssitarjontaan ja löysin silloin Lasse Rouhiaisen kurssit Social Media Marketing in Modern Business sekä Digital Marketing in Modern Business. Kyseisillä virtuaalisilla kursseilla tehtiin sosiaalisen median suunnitelma sekä digitaalisen median suunnitelma haluamalleen yritykselle. Näillä
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molemmilla kursseilla kohdeyritykseni oli Autokorjaamo Arto Saastamoinen. Kurssien jälkeen inspiroiduin aiheesta niin paljon, että päätin pyytää kyseistä yritystä opinnäytetyöni
toimeksiantajaksi ja lähteä opinnäytetyössäni kehittämään yrityksen sosiaalisen median
käyttöä sekä verkkosivujen tehokkaampaa hyödyntämistä.

Toimeksiantajan kanssa keskustellessani kävi ilmi, ettei yrityksellä ollut minkäänlaista
suunnitelmaa sosiaalisen median käyttöön. Sosiaalisen median alustoiksi oli valikoitunut
Facebook sekä epävirallisesti Instagram, johon yrittäjä lisää myös yrityksen ulkopuolisia
postauksia eli julkaisuja. Yrittäjä toi esille, että jonkinlaiselle kehittämissuunnitelmalle olisi
tarvetta, josta saisi apua erityisesti somen käyttöön ja julkaisuihin.

Opinnoissani olen suorittanut useita markkinoinnin kursseja, joilla olen saanut markkinoinnista runsaasti tietoa aina perusteista markkinoinnin käyttöön yrityksen brändäämisessä.
Viestinnän kursseilta olen saanut myös hyviä vinkkejä oikeanlaisen viestinnän tärkeyteen
sekä yrityksen oman äänensävyn eli niin sanotun tone of voicen löytämiseen ja sen merkitykseen markkinoinnissa. Markkinointi ja viestintä tukevat toinen toisiaan ja usein ne kulkevatkin melko käsi kädessä.

Toimeksiantajan kautta työni on aidosti työelämälähtöinen sekä käytännönläheinen. Opinnäytetyöni kautta pääsen konkreettisesti hyödyntämään opinnoissani kerryttämiäni tietoja
sekä taitoja ja soveltamaan niitä toimeksiantajaa hyödyttävään suuntaan. Tulevan työelämän kannalta työ selkeyttää itselleni sosiaalisen median käyttöä markkinointiviestinnän
työkaluna entisestään. Työn avulla pääsenkin laajentamaan näkökulmiani somesta sekä
soveltamaan taitojani produktien kautta.

1.2

Opinnäytetyön tavoitteet ja rajaukset

Työni tavoitteena on suunnitella toimeksiantoyritykselle konkreettisia ohjeita ja toimia
markkinointiviestintänsä kehittämiseen. Digitaalisen markkinointiviestinnän kehittämissuunnitelmaan kuuluu muun muassa vinkkejä Facebookin sekä Instagramin käyttöön toimeksiantoyrityksen markkinoinnissa, valmiita postausehdotuksia, mittaus- ja analysointityökaluja sekä kehittämisvinkkejä yrityksen verkkosivuille. Näiden lisäksi suunnittelen yritykselle vuosikellon vuodelle 2019, jossa listataan Facebookiin ja Instagramiin kuukausittain julkaisuaiheita muun muassa ajankohtaisista tapahtumista ja juhlapyhistä.

Työni painottuu ainoastaan toimeksiantajalle relevanteimpiin sosiaalisen median kanaviin.
Työssäni en käsittele muita sosiaalisen median kanavia, koska ne eivät tuota arvoa toi-
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meksiantajan tarpeisiin eivätkä pienyrittäjän resurssit riitä monen somekanavan kunnolliseen ylläpitämiseen. Kuten Hehku Marketingin blogikirjoituksessakin mainitaan, yritykselle
on todella tärkeää valita ne somekanavat, jotka ovat merkityksellisimmät niin yritykselle
kuin sen kohderyhmälle. Toisin sanoen, yrityksen on hyvä valita sellainen kanava, jonka
käyttö on luontevaa ja, jolla tavoitetaan haluttu kohderyhmä. (Hämäläinen 18.11.2016.)
Toimeksiantajalleni tällaiset somekanavat ovat Facebook sekä Instagram, sillä yritys tavoittaa kohderyhmänsä parhaiten näiden alustojen kautta. Jokaisella somekanavalla ei
kannata olla huvin vuoksi tai vain sen takia, että kilpailijat ovat siellä.

Yrityksellä ei tähän asti ole ollut minkäänlaista markkinointistrategiaa tai julkaisusuunnitelmaa ja markkinointikanavina ovat toimineet somen lisäksi yrityksen verkkosivut sekä kuukausittainen lehtimainos paikallislehdessä Pielavedellä. Koska yrittäjä on yrityksen ainoa
työntekijä, tavoitteenani on antaa selkeitä ohjeita ja helpottaa yrittäjää markkinointiviestinnän parissa. Luonnollisesti, muun työn ohessa aikaa ei markkinointitehtäviin jää paljoa,
joten digitaalisen markkinointiviestinnän kehittämissuunnitelma julkaisukalentereineen tulee tarpeeseen.

1.3

Opinnäytetyön tyyppi, menetelmät ja rakenne

Tässä luvussa käyn lyhyesti läpi opinnäytetyöni tyypin, sen kokoamiseen käytetyt menetelmät sekä työn rakenteen.

Opinnäytetyöni on toiminnallinen eli produktityyppinen opinnäytetyö. Toiminnallinen opinnäytetyö on yksi ammattikorkeakoulujen opinnäytetyön muodoista ja siihen kuuluu aina
toiminnallinen osuus eli produkti sekä opinnäytetyöraportti. (Airaksinen 2009, 6–7, 10).
Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena on kehittää yhteisön tai yrityksen toimintaa ja
selvittää kehittämiskohteeseen liittyvää teoriaa, sen taustoja ja mahdollisia ongelmakohtia
sekä tehdä huomioita niiden avulla ja lopulta kehittää kyseistä asiaa. (Drake & Salmi
2018).

Toteutan opinnäytetyöni vetoketjuperiaatteella, mikä tarkoittaa teorian sekä käytännön
vertailua rinnakkain koko opinnäytetyön läpi. Vetoketjuperiaate toimii opinnäytetyössäni
mielestäni parhaiten, sillä tällä tavoin teoriaa sekä käytännön toteutusta saa heti verrattua
toisiinsa. Näin työstä mielestäni myös muotoutuu luontevampi kokonaisuus mukailemalla
tehtyjä päätöksiä ja toteutustapoja suoraan teoriaan sekä aikaisempaan käytännölliseen
ja kokemukselliseen tietoon.
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Tiedonkeruumenetelmäni ovat konsultaatiohaastattelut toimeksiantajan kanssa, tiedonkeruu erilaisista digitaalisista lähteistä, kuten e-kirjoista, artikkeleista sekä blogipostauksista.
Produkteissa keskeisiä tiedonkeruumenetelmiä ovat toimeksiantajan konsultaatiohaastattelut, alan muiden yritysten Facebook-sivujen ja verkkosivujen benchmarking, ideointi
sekä aiemminkin jo mainitsemani Lasse Rouhiaisen verkkokurssit Haaga-Heliassa.

Opinnäytetyö on jaettu kuuteen päälukuun, jotka ovat johdanto, toimeksiantajan sekä toimintaympäristön esittely, digitalisaatio markkinointiviestinnän apuna, autokorjaamo Arto
Saastamoisen digitaalisen markkinointiviestinnän kehittämissuunnitelma 2019, autokorjaamo Arto Saastamoisen vuosikello vuodelle 2019 sekä pohdinta. Työn lopussa on lähdeluettelo sekä työn produktit liitteinä.

Johdannossa esittelen työn taustan, tavoitteet ja rajaukset sekä kuvaan opinnäytetyön
tyypin, työssä käytetyt menetelmät ja esittelen rakenteen. Toisessa luvussa esitellään toimeksiantaja ja tehdään lyhyt katsaus alan toimintaympäristöön. Kolmas luku käsittelee digitalisaatiota pienyrityksen markkinointiviestinnän näkökulmasta ja listaa sometrendit vuodesta 2018 vuodelle 2019.

Neljäs luku on laajahko ja se käsittelee ensimmäisen produktin eli digitaalisen markkinointiviestinnän kehittämissuunnitelman koostamista. Luku alkaa käytettävien suunnitelmamallien valitsemisella, josta siirrytään tarkempaan analyysiin itse kehittämissuunnitelman
tuottamisesta. Tämä luku on pilkottu vielä omiin alalukuihinsa produktin rakenteen selkeyttämiseksi. Alaluvuissa kuvataan, kuinka tieto on saatu produktiin ja mitä menetelmiä niiden saamiseen on käytetty.

Viidennessä luvussa käydään läpi opinnäytetyön toista produktia eli vuosikelloa vuodelle
2019. Samaan tapaan kuin luvussa neljä, luvun alussa kerrotaan vuosikellossa käytettävän mallin valinnasta ja analysoidaan vuosikellon tuottamista.

Viimeinen luku koostuu pohdinnasta, jossa arvioidaan toimeksiantajalle tuotettujen produktien hyödynnettävyyttä sekä arvioidaan omaa oppimista ja kehittymistä opinnäytetyöprosessin aikana.
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2

Toimeksiantajan sekä toimintaympäristön esittely

Tässä luvussa esittelen opinnäytetyöni toimeksiantajan eli Autokorjaamo Arto Saastamoisen Pielavedeltä. Lukuun sisältyy myös toimintaympäristön yleinen esittely.

2.1

Autokorjaamo Pielaveden sopukoissa

Opinnäytetyöni toimeksiantaja on pielaveteläinen Autokorjaamo Arto Saastamoinen. Arto
Saastamoinen perusti yrityksen vuonna 2015 Pielaveden Kukkaromäkeen, joka on noin
20 kilometrin päässä Pielaveden keskustasta. Saastamoinen on aina ollut tekemisissä autojen parissa ja hänen toimitiloissaan toimikin aiemmin hänen isänsä autopeltialan yritys.
Yrittäjä on tällä hetkellä yrityksen ainoa työntekijä. Yrityksen toiminta perustuu autojen
huoltamiseen ja korjaamiseen sekä varaosien ja renkaiden myyntiin. Saastamoisella on
käytössään myös hinausauto, jolla voi tarvittaessa noutaa asiakkaan ajokelvottoman auton korjattavaksi.

Toimeksiantajani erikoisosaamista on saksalaisten autojen korjaus ja huolto, joten yritys
valikoituu usein erityisesti Saksassa valmistettujen autojen korjaajaksi, vaikka yrittäjä toki
korjaa myös muun maalaisia autoja. Asiakkaat usein arvostavat merkkitietoisuutta ja tiettyjen automerkkien erityispiirteiden, kuten tyyppivikojen tuntemista.

Renkaiden myynnin osalta työ on kausiluontoista, sillä renkaiden myyntihuiput ovat usein
keväisin lumien alkaessa sulaa sekä alkutalvella ennen ensilumien satamista, jolloin autoilijat alkavat herätä renkaiden ostoon sekä vaihtoon. Huoltojen osalta suurin kysyntä on
erityisesti keväisin ja syksyisin, kesällä menekki on melko vaihtelevaa ja talvella myydään
jonkin verran uusia akkuja, lämmitysjärjestelmiä sekä latureita. (Saastamoinen 2018.)

Yrittäjä ei ole rajannut kohderyhmäänsä tarkemmin, vaan tähän asti yrityksen kohderyhmään ovat kuuluneet yleisesti kaikki pielaveteläiset autoilijat. Digitaalisen markkinointiviestinnän kehittämissuunnitelmassa olen laatinut yritykselle kohderyhmän toimeksiantajan
kanssa käytyjen keskusteluiden pohjalta sekä kaksi kohderyhmän mukaista ideaaliasiakasta.

Yrityksellä ei ole ollut markkinointisuunnitelmaa eikä muutenkaan mitään erityistä strategiaa markkinointiviestintänsä toteuttamiseen. Yrityksellä on kuitenkin kuukausittain mainos alueen Pielavesi-Keitele -paikallislehdessä. Mainos on melko perinteinen, jossa on
yrityksen perustiedot. Muina markkinointitoimenpiteinä yrittäjällä on käytössään Fonectan
Kontakti -palvelu. Palvelu ylläpitää yrityksen tietoja yli 20:ssa eri digitaalisessa palvelussa,
muun muassa hakukoneissa, kartoissa sekä somekanavissa. (Fonecta s.a.). Yrittäjä on
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myös toisinaan osallistunut paikallisille joulumarkkinoille, mutta ei vuosittain. Yrityksen
markkinointibudjetti on noin 1300 euroa vuodessa.

Toimeksiantaja perusti yritykselle Facebook-sivun huhtikuussa 2015, johon hän on lisännyt muun muassa kuvia projekteistaan, linkittänyt alaan liittyviä artikkeleita sekä pitänyt
muutamia kilpailuja ja mainostanut tarjouksiaan. Yrityksellä on myös Instagram-tili, joka on
sekoitus yritykseen liittyviä julkaisuja sekä yrittäjän omaan, henkilökohtaiseen elämään liittyviä julkaisuja. Mielestäni tämän tyyppinen Instagram on yritykselle oikein toimiva, sillä
paikkakunta, jossa yritys toimii, on pieni ja näin yritykseen saadaan henkilökohtaisuutta
mukaan näyttämällä välillä myös yrittäjän omaa arkea. Yrityksellä on myös omat verkkosivut, joista löytyy yrityksen perustiedot.

Kuvassa 1 nähdään esimerkit yrityksen julkaisuista Instagramissa ja Facebookissa.

Kuva 1. Kuvakaappaukset eräistä yrityksen Instagram- ja Facebook-julkaisuista

Valitsin opinnäytetyöhöni tarkasteltavaksi toimeksiantoyrityksen neljä suurinta kilpailijaa,
jotka ovat T:mi Olli-Pekka Martikainen, Neste Pielavesi/PP Huoltamopalvelut Oy (jatkossa
Neste Pielavesi), T:mi Simo Jylhäsalmi sekä Rengas Räisänen. Haastatellessani toimeksiantajaa, hän kertoi, että nämä neljä ovat hänen suurimmat kilpailijansa ja ne kaikki sijaitsevat Pielaveden alueella maksimissaan 40 kilometrin säteellä toimeksiantajasta. Kilpaili-
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joista muut paitsi Rengas Räisänen tarjoavat autohuoltoja ja korjaamopalveluita. Räisänen myy nimensäkin perusteella vain renkaita ja niiden asennuksia, mutta yritys on kuitenkin otettu tarkasteluun mukaan, sillä renkaiden myynti on yksi keskeinen osa toimeksiantajani toimintaa. Toimeksiantaja ei koe suuria merkkihuoltamoita kilpailijoikseen, vaan
vaativissa tilanteissa jopa rohkaisee asiakkaita kääntymään heidän puoleensa. (Saastamoinen 2018.)

2.2

Toimintaympäristö

Yrityksen pääasialliseen toimialaan kuuluvat autokorjaamo ja autohuolto. Autojen huollon,
korjauksen, kaupan sekä autonvalmistuksen klusteri työllisti vuonna 2016 noin 46 000
henkilöä Suomessa. Tästä eriteltynä toimeksiantajani toimialaan kuuluvat autojen huoltoja korjaamotoiminnot työllistivät vuonna 2016 yli 18 000 henkeä. Autoala onkin merkittävä
työllistäjä Suomessa varsinkin taantuvilla alueilla. Autoklusterin liikevaihto oli noin 19 miljardia euroa vuonna 2016, josta autojen huolto- ja korjaustoiminnan liikevaihto oli 2,6 miljardia euroa sekä ajoneuvojen osien vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihdon osuus 3,2 miljardia euroa. (Autoalan tiedotuskeskus s.a.a; Autoalan tiedotuskeskus s.a.b.; Autoalan tiedotuskeskus 2018a, 29–30.)

Toimialan suurimpia tekijöitä Suomessa ovat muun muassa Mekonomen Group, AD sekä
Autofit. Mekonomen Group on Pohjoismaiden suurin autokorjaamo-, tarvike- ja varaosaketju, jolla on Suomessa 23 liikettä 17 eri paikkakunnalla. AD-autokorjaamoja Suomessa on yli 200 ja Autofit-korjaamoja yli 120. (Ad s.a.; Jokamies 2015; Mekonomen s.a.).

Suomen ajoneuvokanta on kasvanut vuosi vuodelta hitaasti, mutta varmasti. Vuonna 2017
liikennekäytössä olevien ajoneuvojen kanta nousi yhden prosentin vuoden 2016 määrästä
ollen 5 045 365. Tästä määrästä liikennekäytössä olevien autojen määrä oli 2 692 785,
mikä oli 1,5 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Toimeksiantajan maakunnassa,
Pohjois-Savossa autoja oli vuonna 2017 yhteensä 191 243 kappaletta. (Tilastokeskus
2017; Tilastokeskus 2018b). Luonnollisesti autojen määrän kasvu tarkoittaa usein myös
enemmän autohuoltoja. Myös auton iällä on vaikutusta huolto- ja korjaustarpeeseen. Mitä
korkeampi ikä autolla on, sitä todennäköisemmin se tarvitsee huoltoa. Tilastokeskuksen
mukaan vuonna 2017 henkilöautojen keski-ikä Pohjois-Savossa oli 12,7 vuotta, mikä on
melko korkea. (Autoalan tiedotuskeskus 2018b).

Teknologian kehitys on yksi suuri toimialaan vaikuttava tekijä ja viime vuosina esimerkiksi
hybridi- ja sähköautot ovat nostaneet suosiotaan. Suomessa oli syyskuuhun 2018 mennessä 13 406 sähköautoa, joista 2119 oli täyssähköautoja, eli autoja, jotka toimivat täysin
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tavallisesta sähköverkosta saatavalla sähköllä ja 11 287 ladattavia hybridejä, joissa on
sähköverkossa ladattavien akkujen lisäksi joko diesel- tai bensiinikäyttöinen polttomoottori. (Plugit s.a.; Teknologiateollisuus 2018, 2).

KPMG julkaisi vuonna 2018 Global Automotive Executive Survey 2018 -tutkimuksen,
jossa kartoitettiin autoteollisuuden maailmanlaajuisia trendejä vuoteen 2025 mennessä.
Trendeistä kuusi merkittävintä ovat tärkeysjärjestyksessä seuraavat: Polttokennoteknologia (vetyautot), yhdistettävyys ja digitalisaatio, täyssähköautot, hybridisähköajoneuvot, kehittyvien maiden markkinat sekä asiakasdata/big data. Autoalan keskusliitto AKL:n keväällä 2018 tuottaman Suhdannebarometrin mukaan Suomessa trendien järjestys on jokseenkin erilainen. Barometrissä listattiin kuusi Suomen autoalalle tärkeintä trendiä; asiakasdata/big data, hybridisähköajoneuvot, täyssähköautot, yhdistettävyys ja digitalisaatio,
autonomiset autot sekä liikkumisen palvelut, MAAS. (AKL 2018, 9; Kauppalehti 2018;
KPMG 2018). Kuvio 1 sisältää sekä maailmanlaajuiset että Suomen kannalta merkittävimmät autoalan trendit sekä maailmanlaajuisten trendien kehityksen vuosien 2014 ja 2018
välillä.

Kuvio 1. Autoteollisuuden tärkeimmät trendit vuoteen 2025 mennessä (mukaillen KPMG
2018 ja AKL 2018).
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Pienkorjaamon kannalta hybridi- ja täyssähköajoneuvojen yleistyminen tarkoittaa muun
muassa kouluttautumista, sillä kyseisten autojen korjaaminen vaatii sähkötyöturvallisuuskoulutuksen, joka uusitaan viiden vuoden välein (AKL s.a.). Myös uusien laitteiden hankinta ja resurssien kasvattaminen voivat tulla tarpeeseen.

Tulevaisuudessa hybridi- ja täyssähköajoneuvojen lisäksi myös autonomiset eli itseohjautuvat autot tulevat yleistymään ja nähtäväksi jää mikä niiden vaikutus tulee olemaan yleisesti autoalalle ja varsinkin pienten autokorjaamoiden tulevaisuudelle.
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3

Digitalisaatio markkinointiviestinnän apuna

Tässä luvussa käyn läpi digitaalisen markkinointiviestinnän muotoja, inbound-markkinointia sekä hieman asiakkaiden ostokäyttäytymistä. Alaluvuissa käyn läpi sosiaalisen median
merkitystä pienyritysten markkinointiviestinnässä sekä sometrendejä vuodesta 2018 vuoteen 2019.

Lähdetään ensin liikkeelle markkinointiviestinnän määrittelyllä. Yritys on vuorovaikutuksessa sidosryhmiinsä ja toimintaympäristöönsä jatkuvasti viestinnän kautta. Jokainen kohtaaminen, niin kirjallinen, henkilökohtainen, digitaalinen kuin sähköinen, on viestintää ja
voidaankin sanoa, että yritys viestii jopa tahtomattaankin. Kuten yrityksellä on usein sekä
sisäisiä että ulkoisia sidosryhmiä, niin myös viestintä voidaan luokitella sisäiseen ja ulkoiseen viestintään. Markkinointiviestintä on yksi keskeinen ulkoisen viestinnän muoto, jolla
voidaan vaikuttaa muun muassa yrityksen asiakassuhteisiin, brändiin sekä tuotteiden ja
palveluiden tunnettuuteen sekä myyntiin. (Isohookana 2007, 10, 14–15.) Markkinointiviestinnän tarkoituksena onkin siis saada näkyvyyttä yritykselle sekä sen tuotteille ja palveluille. Sen avulla on myös mahdollista luoda yrityskuvaa sekä antaa tietoa hinnoista, ostopaikoista ja itse tuotteista. Markkinointiviestinnän muotoja ovat mainonta, henkilökohtainen myyntityö, myynninedistäminen sekä tiedotus- ja suhdetoiminta. Käytettävissä olevat
resurssit sekä kohderyhmät vaikuttavat markkinointiviestinnän muotojen valintaan. (Bergström, & Leppänen 2015, 152, 300.) Esimerkiksi toimeksiantajani pienet resurssit tarkoittavat muun muassa mainonnan kannalta vain kahta sosiaalisen median kanavaa sekä
verkkosivuja, joissa kohderyhmä tavoitetaan. Perinteisen mainonnan osalta yrityksellä on
myös kuukausittainen mainos paikallislehdessä.

Ennen markkinointi oli vain yksipuoleista niin sanottua outbound-markkinointia ja saattoi
asiakkaan mielestä olla jopa häiritsevää ja tungettelevaa. Silloin markkinoinnin keskiössä
on tuote tai palvelu, omaa viestiä tyrkytetään ulospäin ja markkinoinnilla pyritään saamaan
huomiota. Nykyään tästä asetelmasta ollaan jo onneksi päästetty monin paikoin irti ja vuorovaikutteinen inbound-markkinointi on nostanut päätään. Inbound-markkinoinnissa on
kyse asiakaskeskeisyydestä ja niin sanotusta auttamismarkkinoinnista. Tarkoituksena on
luoda sisältöä, joka aidosti kiinnostaa potentiaalisia asiakkaita. (Hämäläinen 2.3.2018.)
Kuten alla olevasta kuviosta (kuvio 2) nähdään, inbound-markkinointi toimii usein magneettina, joka opettaa tai viihdyttää kun taas outbound-markkinointi toimii megafonina,
jossa lähinnä toitotetaan omien tuotteiden ja palveluiden toimivuutta.
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Kuvio 2. Inbound-markkinointi vs. outbound-markkinointi (mukaillen dotConverse
14.7.2016, 00:45.)

Markkinoinnin ympäristö on kulkenut kauas perinteisten sanomalehtimainosten sekä radio- ja televisiomainonnan kulta-ajasta. Usein menestyäkseen yritys tarvitsee näiden lisäksi myös nykyaikaisempia mainonnan keinoja. Monet yritykset ovatkin jo esimerkiksi ottaneet Facebookin sekä Instagramin haltuunsa.

Kuluttajien ostokäyttäytyminen on muuttunut huomattavasti aiemmasta ja esimerkiksi IRO
Researchin Tuhat suomalaista -tutkimuksen mukaan suomalaisista jopa 98 % käyttää hakukonetta etsiessään verkosta sopivaa palveluntarjoajaa. Digitaaliset tiedonlähteet ovat
nykyään tärkeä osa ostopäätöstä ja ne ovat mukana myös ostoprosessin jokaisessa vaiheessa; ongelman tai idean syntyessä, tiedonhaussa, ratkaisun valinnassa ja vertailussa
sekä itse päätöksenteossa. (Hietaharju 31.8.2018; Suomen digimarkkinointi 24.1.2017.)

Nykypäivänä on tärkeää, että yritys löytyy digitaalisesta ympäristöstä. Yrityksellä tulee vähintään olla omat verkkosivut ja lisäksi somessa on hyvä olla myös mukana. Uudet asiakkaat, jotka eivät vielä tunne yritystä voivat pitää sitä epäluotettavana, jos sitä ei haettaessa löydy. Lisäksi Someco Oy:n toimitusjohtaja Minna Valtarin mukaan monet ajattelevat, ettei yritystä ole olemassa, jos sitä ei löydy sosiaalisesta mediasta. Yritys jääkin helposti alakynteen verrattuna kilpailijoihinsa, jos se ei ole somessa tai ylipäätään digitaalisen median ympäristössä. (Kangas 16.8.2018; Talouselämä 25.4.2016.)
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3.1

Some pienyrityksen markkinoinnin näkökulmasta

Mari Nokkonen-Pirttilampi (Nokkonen-Pirttilampi 2014, 15) vertaa markkinointia mielestäni
osuvasti talon perustusten rakentamiseen; jos perustuksia ei tehdä huolella, ei voida olettaa valmiin rakennuksenkaan olevan kestävä ja pitkäikäinen. Markkinointiin kannattaakin
siis paneutua kunnolla ja esimerkiksi antaa verkkosivuilla ja somekanavissa yrityksestä
tarpeeksi tietoa potentiaalisille asiakkaille.

Some tarjoaa hyvät mahdollisuudet pienen yrityksen markkinointiin. Pienillä resursseilla
sekä pienellä markkinointibudjetilla sosiaalisen median kanavat ovat usein pienyrityksille
juuri oikea paikka markkinoida, kunhan vain kohderyhmä löytyy sieltä myös. Koska esimerkiksi Facebook on monen yrityksen pääasiallinen somekanava, voi sieltä erottautuminen olla haastavaa. Onnistu yrittäjänä -sivuston Some pienyrityksen myynnin työkaluna artikkelin mukaan pienyritysten on helpompaa lähteä hyödyntämään uusia trendejä kuin
suurempien ja näin erottautua joukosta. Artikkelin mukaan pienyritys on usein myös lähempänä asiakasta ja vuorovaikutus asiakkaiden kanssa on helpompaa. Artikkelissa mainitaan myös, että pienen yrityksen on mahdollista olla helposti lähestyttävämpi ja persoonallisempi kuin suuremman verrokkinsa. (Onnistu yrittäjänä s.a.). Olen näistä väitteistä samaa mieltä ja itsekin seuraan somessa muutamia pienempiä yrityksiä, joista pääsee näkemään muun muassa yrittäjän arkea ja tarinoita erilaisten tuotteiden takaa. Mielestäni tällaiset henkilökohtaiset tarinat ovat persoonallisempia ja samaistuttavampia kuin suurten globaalien yritysten, joissa harvemmin näkee aitoja ihmisiä yritysten tarjoamien tuotteiden ja
palveluiden takaa. Toki nykyisin suuretkin yritykset pyrkivät tuomaan muun muassa henkilökuntaansa enemmän esille, mutta mielestäni pienissä yrityksissä on kuitenkin aina oma
ainutlaatuinen tunnelmansa, mikä vetoaa itseeni enemmän. Paikkakunta, jolla toimeksiantajani yritys sijaitsee, on pieni, alle 5 000 asukkaan paikkakunta (Pielavesi s.a.), joten yrittäjällä on mielestäni erittäin hyvä tilaisuus näyttää arkeaan ja omaa persoonaansa laajemmin omilla somekanavillaan. Tällöin myös seuraajilla on mahdollisuus saada yrittäjästä ja
yrityksestä luotettava ja helpommin lähestyttävä vaikutelma. Luulen myös, että seuraajille
tutuksi tuleminen kiinnostavan sisällön kautta voisi aikaansaada aitoa ja arvokasta vuorovaikutusta.

3.2

Sometrendit

Viestintä-Piritan mukaan some kehittyy tauotta ja sen käyttäjät muuttavat käyttäytymistään
ja viestintätapojaan somen eri alustoilla. (Seppälä 27.4.2016.) Somea voisi mielestäni verrata muotimaailmaan, jossa trendit luovat tulevan kauden kehityssuuntia. Kuten muotimaailmassa, myös somessa vallitsee kausittain omat trendinsä. Somen käytön kasvaessa
ja somen käyttäjien käytöksen muuttuessa syntyy tietyin väliajoin uusia trendejä.
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Myös Neil Patel toteaa, että some on tullut kauas nolojen perhekuvien jakamisesta ja kehittyy jatkuvasti eteenpäin. Samassa blogikirjoituksessaan hän listaa vuonna 2018 vallinneita trendejä, kuten livevideot, Chatbotit, vaikuttajamarkkinointi, lisätty todellisuus sekä
nopeasti katoavat sisällöt. (Patel 21.5.2018.) Samoja trendejä listaa myös Jessica Wade,
joka lisää tähän listaukseen vielä videot ylipäätään ja hän mainitsee lisäksi, että suurin
haaste videoissa on saada yleisön huomio videon kolmen ensimmäisen sekunnin aikana.
(Wade 2.4.2018.)

Reuben Yonatan odottaa Business 2 Communitylle kirjoittamassaan artikkelissa, että vuoden 2019 trendejä tulisivat olemaan lisätty todellisuus, keskittyminen Z-sukupolveen, videot, viestisovellukset ja Chatbotit, livevideot, vaikuttajamarkkinointi YouTubessa sekä
käyttäjien luoma sisältö. The AD Leafin listaus vuodelle 2019 odotetuista trendeistä muistuttaa paljon edellä mainittua listaa, mutta se sisältää myös sosiaalisen kuuntelun sekä
nopeasti katoavat sisällöt. (The AD Leaf 2018; Yonatan 14.9.2018.)

Suomen johtava sosiaalisen median asiantuntijatoimisto Kurio julkaisi tammikuussa 2019
Somemarkkinoinnin trendit 2019 -raportin, jossa 24 markkinoinnin asiantuntijaa avaavat
näkemyksiään aiheesta. Raportin mukaan tärkeimmät sometrendit vuodelle 2019 ovat
kantaaottavuuden ja vastuullisuuden korostuminen, datan käyttö, mikrovaikuttajat, kriittisyyden kasvaminen sekä videot eri muodoissaan. (Kurio 2019, 4–6.)

Mielestäni näistä trendeistä nopeasti katoavat sisällöt, videot sekä livevideot ovat trendejä, joita toimeksiantajani voisi hyödyntää omassa toiminnassaan, sillä ne eivät välttämättä vaadi paljoa resursseja, aikaa tai erikoistaitoja. Seuraavaksi avaan näitä käsitteitä
hieman ja perustelen, miksi niiden oletetaan olevan myös vuoden 2019 johtavia trendejä.

Nopeasti katoava sisältö tarkoittaa Digital Marketing Instituten mukaan visuaalista sisältöä
– joko kuvia tai videoita – joka on saatavilla vain tietyn ajan (Digital Marketing Institute
16.12.2017). David Trounce lisää tähän määritelmään myös katsojat ja heidän rajallisen
huomionsa. Eli somen käyttäjä katsoo sisällön, reagoi siihen ja jatkaa eteenpäin Ilman aikomusta palata sisältöön. (David Trounce 22.2.2018.) Nopeasti katoavaa sisältöä hyödyntävät muun muassa Snapchat, Instagram, Facebook, Whatsapp sekä YouTube. Snapchatin toiminta perustuu laajalti nopeasti katoavan sisällön tarjoamiseen, on se sitten videoita,
kuvia tai tekstiä. Snapchatissa sisältö pysyy nähtävillä 24 tuntia ennen kuin se katoaa.
(Suomen digimarkkinointi 30.7.2015.) Omien kokemusteni perusteella myös Instagram
Stories, Facebook Stories, Whatsapp Status sekä YouTube Stories toimivat melko samalla periaatteella. Instagramin mukaan noin 400 miljoonaa Instagramin käyttäjää käyttää
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Instagram Storiesia päivittäin, joten ei ole yllätys, että nopeasti katoavien sisältöjen odotetaan olevan yksi vuoden 2019 trendeistä. (Instagram 2.8.2018).

Ciscon tekemän ennusteen mukaan vuoteen 2019 mennessä noin 80 % maailman internet liikenteestä tulee olemaan videoita. (Cisco 2017.) Myös Reuben Yonatan odottaa, että
videot tulevat olemaan hallitsevia välineitä somessa ja kertoo, että videot antavat somessa ainutlaatuisen mahdollisuuden luoda personoituja asiakaskokemuksia, joita nykypäivän asiakkaat yrityksiltä haluavatkin. (Yonatan 14.9.2018.)

Vlinklive määrittelee livevideon reaaliaikaiseksi videoksi, johon yleisö pääsee käsiksi jollain laitteella, jossa on internetyhteys. (Vlinklive s.a.) EMarketerin artikkelin mukaan UBS
Evidence Labin tutkimus vuodelta 2016 osoittaa, että 63 % Yhdysvaltojen 18–34-vuotiaista internetin käyttäjistä on katsonut livevideon ja 42 % heistä on tehnyt itse livevideon
(eMarketer 2017). Livevideoiden suosio selittyy pitkälti niiden interaktiivisuudella, sillä katsojilla on mahdollisuus osallistua livevideoon katsomalla tai kommentoimalla sitä. Suora
vuorovaikutusyhteys katsojan sekä toteuttajan välillä voi kasvattaa kuluttajien uskollisuutta
brändille ja samalla livevideon tuottajat saavat asiakkailta arvokasta tietoa, mikä heitä askarruttaa. Livevideoiden hyvä erikoispiirre on mahdollisuus suoraan asiakaspalveluun, eli
asiakkaiden kysymyksiin voi vastata heti. (Matinlauri 15.3.2018.) Reuben Yonatan mainitsee, että livevideoiden avulla voidaan antaa asiakkaille hyvinkin henkilökohtainen näkemys kulissien takaa, mitä toimistolla tapahtuu ja kuinka tuotteet valmistetaan. Livevideoiden kautta on myös helppo tarjota esimerkiksi yksittäisiä tarjouksia, joiden voimassaolo
alkaa välittömästi. (Yonatan 14.9.2018.)

Uskon itsekin, että nämä trendit ovat näkyvillä myös vuonna 2019, sillä olen huomannut,
että esimerkiksi nopeasti katoava sisältö ja livevideot ovat yleistyneet sosiaalisen median
eri kanavissa. Tämän vuoksi suosittelen, että yrittäjä käyttää näitä trendejä mahdollisimman paljon hyväkseen.
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4

Autokorjaamo Arto Saastamoisen digitaalisen markkinointiviestinnän kehittämissuunnitelma 2019

Tässä luvussa kuvailen toimeksiantajan lähtötilanteen sekä kerron kuinka yhteistyömme
toimeksiantajan kanssa lähti projektin alussa liikkeelle. Alaluvussa 4.2 esittelen muutaman
markkinointiviestinnän suunnittelumallin ja perustelen miksi valitsin toimeksiantajan suunnitelmaan tietyt mallit. Luvussa 4.3 avaan tarkemmin, kuinka käytännössä toteutin digitaalisen markkinointiviestinnän kehittämissuunnitelman toimeksiantajalleni sekä mitä työkaluja sen tekemiseen tarvitsin.
4.1

Lähtötilanne

Kuten mainitsin aiemmin, toimeksiantaja on valinnut viestintäkanavikseen Facebookin, Instagramin sekä yrityksen verkkosivut. Yrityksellä ei ole viestintäsuunnitelmaa, vaan kanaviin julkaistaan silloin kun idea sattuu tulemaan mieleen tai on jotakin mielenkiintoista
ajankohtaista julkaistavaa. Yritys on päivittänyt somekanaviaan melko harvakseltaan ja
epäsäännöllisesti.

Yrityksen kilpailijat eivät ole aktiivisia somessa; kellään heistä ei ole omia verkkosivuja tai
Instagram-tiliä ja vain kahdella on omat Facebook-sivut. Tarkemmin analysoin toimeksiantajan sekä hänen kilpailijoidensa tilannetta luvussa 4.3.1.

Yhteistyö toimeksiantajan kanssa alkoi lähtötilanteen kartoituksella ja tavoitteiden määrittelyllä. Konsultaatiohaastattelussa keväällä 2018 lähdimme yhdessä toimeksiantajan
kanssa suunnittelemaan digitaalisen markkinointiviestinnän kehittämissuunnitelman sisältöä ja toimeksiantaja toivoi suunnitelmaan käytännönläheisiä vinkkejä helpottamaan julkaisemista markkinointiviestinnän kanavissaan. Koska yrittäjän arki koostuu pääasiassa asiakkaiden autojen huoltamisesta sekä korjaamisesta yrityksen tiloissa, ei aikaa markkinoinnin suunnittelulle liiemmin jää ja produktieni tarkoituksena on tuoda helpotusta tähän ongelmaan.

4.2

Suunnitelmamallin valinta

Kehittämissuunnitelmassa lähdin aluksi liikkeelle tutustumalla erilaisiin suunnitelmamalleihin ja valitsemalla niistä toimeksiantajalleni sopivan mallin. Seuraavaksi avaan muutamia
suunnitelmamalleja sekä perustelen, miksi päädyin tiettyihin malleihin suunnitelmassani.
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PR Smith kehitti 1990-luvulla SOSTAC-suunnittelumallin helpottamaan markkinointiviestinnän suunnittelua. Vaikka kyseinen malli on yli 20 vuotta vanha, se on yhä yksi suosituimmista suunnittelumalleista markkinointiviestinnän saralla. SOSTAC soveltuu erityisen
hyvin digitaalisen markkinoinnin suunnitteluun, mutta se käy hyvin myös muunlaiseen
markkinoinnin ideoimiseen. Yksi syy tämän suunnittelumallin suosioon on sen yksinkertaisuus. Mallin pääpiirteet on helppo sisäistää muutamassa minuutissa ja sen pystyy todella
omaksumaan vain muutamassa tunnissa. Malli on hyvä myös siinä mielessä, että se sopii
niin suurille kuin pienillekin yrityksille ja näin ollen sitä pystyy soveltamaan hyvin omaan
toimintaan sopivaksi. (Chaffey 8.3.2016; Myllymäki 16.3.2018; PR Smith s.a.; Suojanen
26.9.2017.)

SOSTAC muodostuu nykytilan analyysistä (Situation analysis), markkinointitavoitteista
(Objectives), strategiasta, jolla tavoitteisiin päästään (Strategy), toimenpiteistä, joilla tavoite saavutetaan (Tactics), toimintasuunnitelmasta (Action) sekä mittaristosta ja tulosten
analysoinnista (Control). (Myllymäki 16.3.2018; PR Smith s.a.; Suojanen 26.9.2017.)

Mallin ensimmäinen osa on nykytila-analyysi, joka sisältää SWOT-analyysin, tarkan selvityksen yrityksen asiakkaista ja kilpailijoista, KPI:t (Key Performance Indicators), markkinoiden trendit sekä yrityksen sisäisten resurssien analyysin. Toinen osa keskittyy markkinointitavoitteisiin, jotka yritys haluaa saavuttaa. Näitä tavoitteita voidaan kuvata niin sanotuilla
viidellä S:llä, jotka vapaasti suomennettuna ovat myy (sell), tarjoa (serve), yllätä (sizzle),
puhu (speak) sekä säästä (save). Seuraavaksi on pohdittava strategiaa, jolla tavoitteet
saavutetaan ja taktiikat, joilla strategiaa toteutetaan. Strategian luomisessa on tärkeää pitää kohderyhmä mielessä. Taktiikoilla puolestaan määritellään esimerkiksi hyödynnettävät
työkalut sekä käytettävät kanavat strategian toteuttamiseen. Näiden jälkeen päästään toimintasuunnitelmaan, jossa määritellään, kuinka suunnitelma toteutetaan käytännössä ja
mitä toimenpiteitä tehdään. Lopuksi päätetään, kuinka tuloksien toteutumista seurataan ja
analysoidaan. (PR Smith s.a.; Suojanen 26.9.2017; Swan 29.1.2018.)

Toinen malli, jonka esittelen, on Lasse Rouhiaisen Simple Social Media Strategy, joka on
tarkoitettu pääasiassa pienille ja keskisuurille yrityksille. Mallissa on neljä osaa, jotka ovat
tutkimus, sisältö, vuorovaikutus sekä mittaaminen. Ensimmäinen osa sisältää selvityksen,
millaisia asiakkaita yritys haluaa tavoittaa eli toisin sanoen, millainen yrityksen ideaaliasiakas on. Tähän osaan kuuluu myös yrityksen erikoispiirteiden pohtiminen verrattuna
kilpailijoihin, mitä tuotetta yritys haluaa mainostaa, sopivien somekanavien valinta sekä
kilpailijoiden some-käyttäytymisen tutkiminen, kuten esimerkiksi millaisia postauksia he
ovat tehneet ja kuinka monta seuraajaa heillä on. (Rouhiainen 2017b.)

16

Mallin toinen osa keskittyy kiinnostavan sisällön luomiseen ideaaliasiakkaalle yrityksen eri
somekanavissa. Esimerkiksi B2B yrityksille muun muassa infografiikat, ilmaiset raportit,
miellekartat sekä online-seminaarit ovat usein hyviä sisältöjä, kun taas B2C yrityksille videot, kuvat ja infografiikat toimivat hyvin. Usein B2C yritysten kannattaa myös keskittyä
laadukkaiden Facebook-sisältöjen luomiseen. (Rouhiainen 2017b.)

Mallin kolmas osa perustuu vuorovaikutukseen mahdollisten sekä jo olemassa olevien
asiakkaiden kanssa. Nykyään vuorovaikutus asiakkaiden kanssa on todella tärkeää niin
yrityksen somekanavilla, kasvotusten, puhelimitse kuin sähköpostitse. Vuorovaikutus ja
asiakkaiden sitouttaminen yrityksen palveluihin ja tuotteisiin ovat nykyisin pääosassa yrityksen menestymiseen somessa. (Rouhiainen 2017b.)

Mallin viimeinen osa on mittaaminen. Rouhiainen sanoo, että somessa jokaista toimenpidettä on tärkeää seurata. Myynti on yksi mitattavista asioista, joita Rouhiainen mainitsee,
esimerkiksi Facebook-kampanjasta, jossa annetaan alennuskoodi viikonlopun ajaksi, voidaan mitata myyntiä tarkkailemalla, kuinka moni asiakas käytti alennuskoodia viikonlopun
aikana. Myös muun muassa tarkkailemalla uusien seuraajien ja kommenttien määriä sekä
somen kautta nettisivuille tulevien määrää tarkastellessa voidaan saada arvokasta tietoa
jatkoa varten. (Rouhiainen 2017b.)

Suunnitelmaani päädyin valitsemaan SOSTAC-mallin sekä Simple Social Media Strategymallin yhdistelmän, sillä mielestäni ne yhdessä tukevat toisiaan ja sopivat parhaiten toimeksiantajalleni.

Alla kuvakaappaus (kuva 2) digitaalisen markkinointiviestinnän kehittämissuunnitelman
sisällysluettelosta, josta ilmenee suunnitelman rakenne.
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Kuva 2. Kuvakaappaus digitaalisen markkinointiviestinnän kehittämissuunnitelman sisällysluettelosta

Kuten kuvakaappauksesta näkyy, pääluvut on jaettu vielä omiin alalukuihinsa, jotta kokonaisuus olisi selkeämmin hahmotettavissa.

4.3

Kehittämissuunnitelman tuottaminen

Suunnitelman pohjana ovat siis PR Smithin SOSTAC sekä Lasse Rouhiaisen Simple Social Media Strategy -mallit. Suunnitelmassa nämä mallit on osittain yhdistetty toisiinsa, esimerkiksi Strategia-luvun sisältä löytyy kilpailija-analyysi, kohderyhmän määrittely ja tavoitteet.

Seuraavissa alaluvuissa käyn tarkemmin läpi kehittämissuunnitelman sisältöä kehittämissuunnitelman luku kerrallaan.
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4.3.1

Strategia

Kehittämissuunnitelman ensimmäinen luku on strategia ja se on jaettu kahdeksaan alalukuun; tavoitteet, lähtötilanne, kilpailija-analyysi, kohderyhmä, sisältö, trendit, vuorovaikutus sekä mittaaminen. Seuraavaksi käsittelen jokainen alaluku kerrallaan tarkemmin,
kuinka sain niihin sisältöä.

Prosessin aluksi haastattelin toimeksiantajaa, jonka kanssa kävimme läpi kehittämissuunnitelman tavoitteita ja hahmottelimme alustavasti sen sisältöä. Kehittämissuunnitelman tavoitteiden pohtimisessa lähdettiin liikkeelle toimeksiantajan tarpeista, eli somen käytön tehostamisesta yrityksen markkinointiviestinnässä ja sitä kautta myös myynnin lisäämisestä.

Suunnitelman tavoitteiksi muodostuivat
-

Yrityksen myynnin edistäminen
Kustannustehokas markkinointi sosiaalisessa mediassa
Asiakkaiden sitoutumisen lisääminen
Erottuminen kilpailijoista
Yrittäjän arjen helpottaminen julkaisujen luomisessa sekä somen käytössä.

Kuvasin vielä erikseen yrityksen tavoitteet PR Smithin 2000-luvulla luomaan 5S-tavoitemalliin. Mallin viisi s-kirjainta muodostuvat sanoista Sell (myy), Serve (tarjoa), Speak
(puhu), Save (säästä), sekä Sizzle (wow-efekti). Tarkemmin avattuna Sell tarkoittaa nimensäkin mukaan myynnin kasvattamista, Serve lisäarvon tuottamista ja asiakastyytyväisyyttä, Speak vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa, Save kulujen minimointia ja Sizzle
vau-tekijää. (Chaffey 2.5.2018; Hospitality Code 30.8.2018.) Kuten kuviosta 3 nähdään,
listasin toimeksiantoyrityksen tavoitteisiin muun muassa asiakastyytyväisyyden sekä asiakkaiden sitoutumisen lisäämisen, paikallisen työn korostamisen sekä myynnin kokonaisvaltaisen lisäämisen.
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Kuvio 3. Toimeksiantoyrityksen 5S- tavoitemalli (mukaillen Hospitality Code 30.8.2018)

Tavoitteiden määrittelyn jälkeen avasin kehittämissuunnitelmassa lyhyesti toimeksiantajan
lähtötilannetta, mutta koska yrityksen lähtötilanne käsiteltiin jo luvussa 4.1., en avaa sitä
tässä enää erikseen.

Seuraavaksi suunnitelmassa tein yrityksestä SWOT-analyysin. SWOT-analyysin alkuperästä on kiistelty ja jotkut uskovat, että sen kehittivät George Albert Smith Jr sekä Kenneth
Andrews 1950-luvulla Harvard Business Schoolissa, kun toiset taas uskovat, että sen kehittäjänä toimi Albert S. Humphrey Stanford Research Institutesta 1960-luvulla. (Learning
Theories 2017.) SWOT-analyysi tunnetaan myös nimellä nelikenttäanalyysi ja sitä käytetään yrityksen toiminnan analysointiin. SWOT-akronyymi muodostuu englanninkielisistä
sanoista Strenghts (vahvuudet), Weaknesses (heikkoudet), Opportunities (mahdollisuudet) sekä Threats (uhat). Näistä osioista vahvuudet ja heikkoudet määrittelevät yrityksen
sisäisiä tekijöitä ja kuvaavat nykytilannetta, kun taas mahdollisuudet ja uhat määrittelevät
yrityksen ulkoisia tekijöitä ja kuvaavat tulevaisuutta. Vahvuudet kuvaavat niitä yrityksen
resursseja sekä toimintoja, joita sen on mahdollista hyödyntää toiminnassaan. Heikkoudet
määrittelevät ne tekijät, joita yrityksen on parannettava toimiakseen menestyksekkäästi.
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Mahdollisuuksiin puolestaan listataan yrityksen toimintaa hyödyttävät seikat ja uhkiin lukeutuu luonnollisesti yrityksen toimintaan negatiivisesti vaikuttavat seikat. (Suomen Riskienhallintayhdistys s.a.)

Toimeksiantoyrityksen SWOT-analyysiä varten haastattelin toimeksiantajaani, sillä hän
tietää itse parhaiten yrityksensä toiminnasta ja siihen vaikuttavista seikoista. Toimeksiantajan avulla SWOT-analyysistä tulikin mielestäni melko kattava. Vahvuuksiin kirjasin yrityksen palvelu- ja tuotetarjonnan, mikä on monipuolinen ja, jonka ansiosta asiakkaan on
mahdollista saada kattavaa palvelua. Toimeksiantajan erikoisosaaminen saksalaisten autojen osalta sekä vuosien työkokemus autoasentajan työstä vaikuttavat palveluiden sujuvuuteen sekä antavat yrityksestä luotettavaa kuvaa. Vahvuuksiin yrittäjä mainitsi myös yrityksen toimipaikan rauhallisuuden, mutta toisaalta sijainti nousi esille myös heikkouksiin,
sillä se sijaitsee hieman syrjässä ja tilat ovat turhan pienet. Muita heikkouksia ovat yrittäjän markkinointiosaamisen puute sekä yrityksen pienet resurssit toimeksiantajan hoitaessa yrityksen toimintaa yksin. (Saastamoinen, 2019.)

Mahdollisuuksiin nousi somen rooli kustannustehokkaana markkinointiviestinnän kanavana ja sen kautta yrityksen liiketoiminnan kasvattaminen sekä laajentaminen. Toimeksiantaja toi esille asiakkaiden henkilökohtaisen palvelun merkityksen kasvamisen yleisesti,
sillä yrittäjä palvelee jokaisen asiakkaan henkilökohtaisesti. Erilaisiin koulutuksiin osallistuminen tuo yrittäjälle uutta osaamista ja päivitettyä tietoa jo hallussa olevista asioista. Myös
muun muassa markkinointiin liittyvät koulutukset toisivat yrittäjälle varmuutta some-kanaviensa hallinnointiin ja uusien asiakkaiden hankkimiseen. (Saastamoinen, 2019.)

Uhkiin toimeksiantaja listasi kilpailun kiristymisen, yleisen taloustilanteen heikkenemisen
sekä muuttokadon Pielavedeltä isompiin kaupunkeihin. Tilastokeskuksen (Tilastokeskus
s.a) mukaan vuonna 2017 lähes 34 prosenttia Pielaveden väestöstä oli yli 64-vuotiaita,
minkä vuoksi uhkiin on listattu alueen asukkaiden ikääntyminen, jolloin oman auton omistaminen ei ole välttämättä enää mahdollista. Ajoneuvojen kehittyminen sekä sähköautot
ovat myös uhkia, koska esimerkiksi täyssähköautojen huoltamiseen ja korjaamiseen vaaditaan sähkötyöturvallisuuskoulutus, jota toimeksiantajalla ei ainakaan toistaiseksi ole.
(Saastamoinen, 2019.)

Kilpailija-analyysi oli luontevinta sijoittaa suunnitelmaan heti lähtötilanteen jälkeen, sillä
tarkasteluun valitut kilpailijat eivät ole aktiivisia digitaalisessa ympäristössä. Koska kilpailijoista löytyy heikosti tietoa internetistä, niin tiedustelin toimeksiantajalta heidän toiminnastaan ja kokosin saamieni tietojen perusteella taulukon toimeksiantajan kilpailijoista. Kilpailijoista kenelläkään ei ole verkkosivuja tai Instagram-tiliä ja ainoastaan Rengas Räisäsellä
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sekä Neste Pielavedellä on Facebook-sivut. T:mi Olli-Pekka Martikainen myy renkaita ja
varaosia. Yrityksen erikoisosaamiseen kuuluu myös japanilaisten autojen huolto. Rengas
Räisäsen toimintaan kuuluu ainoastaan renkaiden myyminen ja toimeksiantajan käsityksen mukaan yrityksellä on melko edulliset hinnat. T:mi Simo Jylhäsalmi on erikoistunut ilmastointihuoltoihin ja myy varaosia sekä renkaita. Neste Pielaveden toimintaan kuuluu
renkaiden ja varaosien myymisen lisäksi autopesut sekä autohuollot. (Saastamoinen,
2019.)

Kilpailija-analyysiin tutkin toimeksiantajan sekä kilpailijoiden Facebook-sivuja ja tein näille
jokaiselle analyysin Likealyzer.com -sivuston työkalulla. Tulokset kokosin alla olevaan kuvioon 4, josta nähdään asianomaisten yritysten tilanne Facebookissa tammikuussa 2019.
Kuten alla olevasta kuviosta (kuvio 4) nähdään, Rengas Räisäsellä on eniten tykkääjiä ja
seuraajia, mutta, koska julkaisuja sivulla on vähän, niin seuraajien sitoutumisaste on 0 %.
Likealyzer.comin työkalu mittaa vuorovaikutukset Facebook-sivulla viimeisen 7 päivän aikana ja jakaa tämän luvun tykkääjien määrällä, jolloin saadaan tulokseksi sitoutumisaste.
Koska toimeksiantaja ja Rengas Räisänen eivät ole julkaisseet sivuillaan mitään tämän
ajan puitteissa, on molempien sivujen sitoutumisaste nollassa. Neste Pielavesi on Facebookissa aktiivisempi ja heidän seuraajien sitoutumisaste on 30 %, mikä on hyvä tulos.

Kuvio 4. Facebook-sivujen vertailu

Toimeksiantajan alalla hinta on tärkeä kilpailutekijä, sillä tietyn huollon tai korjauksen hinta
voi vaihdella paikan mukaan huomattavastikin. Toimeksiantaja on perustanut omat hin-
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tansa pääasiassa huoltojen ja korjausten ohjeaikoihin sekä käyttänyt apuna myös hintakilpailutuspalvelu Autojerryn hintavertailun tuloksia. Toimeksiantajan ja kilpailijoiden hintaluokkien selvittämiseksi lähetin tarkasteluun valituille kilpailijoille tarjouspyynnöt yleisimmistä huolloista sekä renkaista. Tarjouspyynnöistä yhteen tuli vastaus. Koska kilpailijoiden
hinnoista ei ole tarkkaa tietoa, ei hintaluokan analyysiä voi suorittaa. Sanoisin kuitenkin,
että toimeksiantajan hintaluokka on keskitasoa, sillä hän perusti hintansa ohjeaikoihin ja
yhden kilpailijan vastausten perusteella toimeksiantajan hinnat sijoittuvat melko samoihin
kuin kyseisellä kilpailijalla.

Koska yritys ei ollut aiemmin miettinyt kohderyhmäänsä sen kummemmin, määriteltiin produktin alkumetreillä yritykselle kohderyhmä sekä kaksi kohderyhmän mukaista ideaaliasiakasta. Käyn ensin kuitenkin läpi mitä kohderyhmä tarkoittaa ja mitä toimia sellaisen
määrittelyyn tarvitaan.

Kohderyhmä tarkoittaa ihmisjoukkoa, joilla on yhteiset ominaispiirteet ja jotka todennäköisimmin ovat kiinnostuneita ostamaan yrityksen tuotteita tai palveluita (Hallissey
22.2.2017). Ennen kohderyhmän valintaa täytyy kuitenkin päättää, millainen segmentointistrategia valitaan, toimeksiantajan kannalta hyödyllisin on mielestäni keskitetty strategia.
Keskitetyssä strategiassa tavoitellaan ainoastaan yhtä asiakassegmenttiä monen eri segmentin sijasta. Tämä strategia on erityisen hyvä pienille yrityksille, sillä yhden asiakassegmentin asiakastarpeiden tyydyttäminen monen sijaan pienillä resursseilla on luonnollisesti
tehokkaampaa. (Bergström, & Leppänen 2015, 140.)

Kohderyhmää määriteltäessä on tärkeää ottaa huomioon niin demografiset kuin psykologiset kriteerit sekä asiakaskäyttäytymisen taustalla olevat seikat, jotta saadaan määriteltyä
kohderyhmä mahdollisimman tarkkaan. Demografisiin kriteereihin kuuluu muun muassa
sukupuoli, ikä, varallisuus, asuinpaikka sekä perheen koko ja elinvaihe. Asiakkaan psykologisia kriteerejä ovat persoonallisuus, motiivit, asenteet, kiinnostuksen kohteet sekä harrastukset. Asiakaskäyttäytymiseen vaikuttavat monet eri seikat, kuten asiakkaan ostotiheys, ostomäärät ja -paikat, ostouskollisuus sekä asiakastyytyväisyys. (Bergström & Leppänen 2015, 136–137.)

Toimeksiantajalle parhaaksi segmentointistrategiaksi valikoitui siis keskitetty strategia. Tämän jälkeen lähdin pohtimaan varsinaista kohderyhmää ja päädyin pohdinnassani 40–50vuotiaisiin perheellisiin pielaveteläisiin. Ikähaarukaksi valikoitui 40–50-vuotiaat, koska sen
ikäiset ovat todennäköisesti työssäkäyviä sekä heillä on varallisuutta. Tätä nuoremmat
korjaavat usein itse autojensa viat ja heillä ei välttämättä ole varaa huoltoihin. Pielaveden
väestö myös jakautuu niin, että vanhempia sukupolvia on enemmän. Perheelliset ovat
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kohderyhmää, koska heillä on usein suuri tarve autolle ja heillä saattaa olla useampi auto
samassa taloudessa. Heille on erityisen tärkeää, että auto toimii ja on turvallinen. Kohderyhmän tuloluokka on keskituloiset ja hieman sitä korkeampituloiset, sillä heillä on varaa ja
kiinnostusta huoltaa autoa ja korkeatuloiset menisivät suuremmalla todennäköisyydellä
merkkihuoltamoon.

Loin yritykselle kaksi kohderyhmän mukaista ideaaliasiakasta. Kuten taulukosta 1 nähdään, ideaaliasiakkaat eroavat toisistaan pääasiassa demografisten tekijöiden osalta. Toki
muiltakin osa-alueilta löytyy eroja, mutta pääpiirteittäin esimerkiksi ideaaliasiakkaiden ostomotivaatiot, ongelmat sekä emotionaaliset tarpeet ovat samantyyppisiä.

Taulukko 1. Toimeksiantoyrityksen ideaaliasiakkaat

Päätin kuvata yrityksen kilpailukeinot visuaalisesti markkinointimixiin, eli neljän p:n malliin.
Malli on alun perin Neil Bordenin sekä Jerome McCarthyn 1960-luvulla luoma yrityksen
kilpailukeinojen yhdistelmä. Mallin neljä p:tä koostuvat sanoista product (tuote), price
(hinta), place (jakelu/saatavuus) sekä promotion (markkinointiviestintä). Mallia on vuosien
saatossa kritisoitu liiallisesta tuotekeskeisyydestä sekä vanhentuneesta ajattelutavasta ja
siitä on kehitetty erilaisia yhdistelmiä. Muun muassa Bernard H. Booms ja Mary Jo Bitner
laajensivat mallia 1980-luvulla sisältämään myös henkilöstön ja asiakkaat (people, participants), toimintatavat ja prosessit (processes) sekä palveluympäristön ja muut näkyvät
osat (physical evidence). Tätä kutsutaan 7P-malliksi. (Bergström & Leppänen 2015, 148.)

Koska toimeksiantoyrityksessä on vain yksi työntekijä, oli mielestäni luontevampaa valita
kilpailukeinojen kuvaukseen 4P-malli 7P-mallin sijaan. Kuvio 5 esittää toimeksiantajan kilpailukeinot. Yrityksellä on monipuolinen tuotteiden ja palveluiden tarjonta, joita se myy
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Pielavedellä toimipaikassaan. Yrityksellä on omat verkkosivut, se on mukana sosiaalisessa mediassa ja osallistuu paikallisille markkinoille. Perinteisen markkinoinnin kannalta
yrityksellä on kuukausittainen mainos paikallislehdessä. Kuten aiemmin mainitsinkin, hintaluokaksi arvoin keskitason. Kuviossa on myös kuvattuna kohderyhmä sekä yrityksen
markkinointiviestinnän kanavat.

Kuvio 5. Markkinointimix (mukaillen The Marketing mix s.a.)

Seuraavaksi suunnitelmassa käsittelin millaista sisältöä sosiaalisen median kanaviin kannattaa julkaista ja listasin pari some-maailman vallitsevaa trendiä, joita toimeksiantaja
voisi julkaisuissaan hyödyntää.

Somessa on tärkeää muistaa, että julkaisut laaditaan sisältö ja kohderyhmä edellä. Kuten
Sofie De Beulekin mainitsee Social Media Today:n artikkelissaan (Social Media Today
2013), 80 prosenttia sisällöstä tulisi olla kohderyhmää aidosti kiinnostavaa ja vain 20 pro-
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senttia omia palveluita ja tuotteita mainostavaa. Julkaisuissa on myös tärkeää muistaa lisätä mukaan aiheeseen liittyvä kuva tai video ja tehdä sopivissa tilanteissa myös livevideoita.

Eräs toinen mielestäni olennainen seikka markkinointiviestinnässä on yrityksen tone of
voice. Tone of voicella eli niin sanotulla äänensävyllä viitataan yrityksen kirjalliseen viestintään, tarkemmin sanottuna kirjallisten viestien muotoiluun, sävyyn ja rytmiin. Koska kirjoitetusta tekstistä ei ole mahdollista nähdä toisen osapuolen eleitä ja kehonkieltä, on yrityksen tärkeää miettiä omaa äänensävyään tarkkaan. Yrityksen äänensävyn tulisi olla
omaperäinen ja tunnistettava. Uniikki äänensävy erottaa yrityksen muista; ilman ainutlaatuista äänensävyä yritys helposti katoaa muiden joukkoon. Tärkeintä oman äänensävyn
luomisessa on luonnollisuus ja uskottavuus; teksti ei saa olla liian väkinäistä, vaan yrityskuvaan sointuvaa ja sitä tukevaa. (Distilled s.a.; Suvisuo 26.2.2018.)

Määrittelemällä oman äänensävynsä, yritys voi itse vaikuttaa yrityksestä syntyviin mielikuviin. Valittua äänensävyä on tärkeää käyttää jokaisessa yrityksen viestintäkanavassa, jotta
saadaan välitettyä mahdollisimman johdonmukainen ja ammattimainen kuva.

Valitsin kehittämissuunnitelman postausehdotuksiin rennon, mutta kuitenkin asiallisen äänensävyn, jossa näkyy myös Savon murre. Mielestäni tällainen äänensävy sopii yritykselle, koska rennolla puhetyylillä asiakkaita saa tällä toimialalla helpommin houkuteltua
luokseen. Savon murre tuo julkaisuihin omaperäisyyttä, mikä erottaa yrityksen muista ja
kyseinen murre myös sointuu luonnollisesti toimeksiantajan suuhun.

Vaikka myöhemmin suunnitelmassa esittelen kanavakohtaisesti postausehdotuksia yrityksen some-kanaviin, esitin jo tässä vaiheessa postausaiheita, joista toimeksiantaja voisi
tehdä julkaisuja. En tarkoituksella suositellut kyseisiä postausaiheita lisättäväksi mihinkään tiettyyn kanavaan, vaan tarkoituksena oli tuoda konkreettisten aiheiden avulla esille,
että julkaisujen ei aina tarvitse liittyä autoiluun tai edes yrityksen toimialaan. Toisinaan on
mielestäni hyvä julkaista jotain (positiivisesti) yllättävää ja erilaista sisältöä. Postausaiheet
ovat niin sanottuja matalankynnyksen aiheita, sillä niiden suunnitteluun ei välttämättä tarvita kauaa aikaa eikä niiden tarvitse edes olla kovin pitkiä. Postausaiheista osa on rajattu
jo melko tarkkaan ja toisissa taas on vapautta omaan ideointiin muun muassa toimeksiantajan kiinnostuksen kohteiden mukaan.

Kuten mainitsin luvussa 3.2, vuodelle 2019 odotettuja trendejä ovat nopeasti katoavat sisällöt, videot sekä livevideot. Kehotin toimeksiantajaa hyödyntämään kulloinkin somessa
vallitsevia trendejä julkaisuissaan.
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Sosiaalinen media pohjautuu vuorovaikutteisuuteen ja nykypäivänä aidon vuorovaikutuksen merkitys kasvaa entisestään. Seuraavaksi avasin kehittämissuunnitelmassa pääpiirteittäin Facebookin algoritmiuudistusta ja sen merkitystä yritysten julkaisujen näkyvyyteen.

Facebookin algoritmiin tuli vuonna 2018 muutos, mikä vaikuttaa yritysten julkaisujen näkyvyyteen Facebookissa. Facebook halusi painottaa enemmän seuraajille merkityksellisiä
julkaisuja, jotka herättävät herkemmin keskustelua ja joihin myös reagoidaan herkemmin.
Facebook muuttikin algoritmiaan niin, että perheen ja ystävien julkaisut menevät yritysten
julkaisujen edelle. Algoritmi siis vähentää yritysten julkaisujen näkyvyyttä uutisvirrassa.
Yritys voi kuitenkin helpottaa tilannettaan aktiivisella vuorovaikutuksella ja saamalla seuraajat kommentoimaan, reagoimaan ja jakamaan julkaisujaan. Tässä kohtaa on kuitenkin
hyvä muistaa, että sisällön tulisi puhua puolestaan ja vaikuttaa seuraajaan luonnollisesti.
Seuraajia ei siis saisi suoraan kehottaa reagoimaan tietyllä tavalla tai jakamaan julkaisuja,
sillä Facebook rajaa myös tällaisia niin sanottuja engagement bait -sisältöjä herkemmin.
(Facebook Newsroom 2018; Ratilainen 12.2.2018.)

Tämän luvun viimeisessä osiossa käsittelin lyhyesti mittaamista. Yrityksen on tärkeää mitata toimiaan sosiaalisessa mediassa, jotta toimintaa on mahdollista kehittää. Mittaamisen
ja analytiikan avulla voi muun muassa arvioida millaiset julkaisut toimivat parhaiten ja mihin aikaan omat seuraajat ovat somessa aktiivisia.

Mittarit tulisi valita tavoitteiden mukaan ja tuloksia tulisi mitata säännöllisin välein. Minna
Komulainen listaa kirjassaan Menesty digimarkkinoinnilla kahdeksan erityyppistä mittaria,
jotka pohjautuvat erilaisiin tavoitteisiin. Nämä mittarit liittyvät kuluttajakäyttäytymiseen, sitoutumiseen, jakamiseen, poistumiseen, myyntiin, liidien hankkimiseen sekä kustannuksien mittaamiseen jai ROI:iin. (Komulainen 2018, luku 8.1.) Toimeksiantajalle näistä olivat
mielestäni hyödyllisimpiä sitoutumiseen, jakamiseen, poistumiseen sekä myyntiin liittyvät
mittarit. Kehittämissuunnitelmassa suosittelin toimeksiantajaa mittaamaan sitoutumisen
osalta seuraajien, reagointien, kommenttien ja jakojen määrää sekä tutkimaan kuinka
kauan yksittäinen kävijä viettää aikaa yrityksen sivuilla. Poistumisten mittaamiseen suosittelin seuraamaan poistumisprosenttia eli niin sanottua Bounce ratea sekä tarkkailemaan
sivuille palaavien vierailijoiden määrää. Myynnin kannalta osuvia mittareita ovat liikevaihdon muutosten tarkkailu sekä uusien asiakkaiden määrän seuraaminen tietyllä aikavälillä.

Kehotin myös seuraamaan julkaisujen toimimista; kuinka paljon tietynlaiset julkaisut saavat muun muassa kommentteja ja reagointeja eli toisin sanoen, millaiset julkaisut toimivat
parhaiten. On myös tärkeää seurata mihin kellonaikaan yrityksen seuraajat ovat paikalla,
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jotta sisältöä on mahdollista julkaista optimaaliseen aikaan saavuttaakseen mahdollisimman paljon yleisöä. Mainintoja ja keskustelua yrityksen tuotteista ja palveluista on hyvä
seurata, jotta saa käsityksen asiakkaiden tyytyväisyydestä ja yrityksen tunnettuudesta.
Luonnollisesti myös kilpailijoiden ja alan menestyvien yritysten toimintaa on järkevää seurata ja ottaa parhaista sisällöistä mallia omaan toimintaan. Näin myös pysyy ajan tasalla
alan ajankohtaisista aiheista sekä muiden yritysten toiminnasta.

4.3.2

Facebook

Facebookin analysoinnissa lähdin liikkeelle likealyzer.com -sivuston työkalulla. Sivuston
yleiskatsaus kertoi, että yrityksen Facebook-sivu on toimiva, mutta parannettavaa löytyy.
Ensimmäisenä analysoin etusivun, joka on tulosten mukaan oikein hyvä ja toimiva. Yrityksen tietoja-osio on myös hyvällä mallilla, sillä sieltä löytyy yrityksen käyntiosoite, puhelinnumero, aukioloajat, sähköpostiosoite sekä linkki yrityksen verkkosivuille. Kehitysehdotuksena likealyzer.com kehottaa lisäämään tietoja-osioon tärkeitä merkkipaaluja, esimerkiksi
yrityksen perustamisen, vuosipäivän tai mahdolliset tunnustukset ja palkinnot.

Yrityksen aktiivisuusprosentti viimeajoilta on 0. Tämä tarkoittaa, että yritys ei ole hetkeen
julkaissut Facebook-sivulleen mitään tai esimerkiksi tykännyt muista sivuista. Kuten prosentin alhaisuudesta voi päätellä, tähän tarvitaan muutosta, sillä yrityksen sitoutumisaste
on analyysin perusteella myöskin olematon. Jotta yritys saa seuraajiaan sitoutettua, sen
täytyy julkaista kiinnostavaa ja ajankohtaista sisältöä suunnitellusti ja systemaattisesti.

Julkaisujen määrä on vähentynyt aiemmasta, sillä esimerkiksi vuonna 2017 julkaisuja oli
32, kun vuonna 2018 julkaisuja oli vain 5. Viimeisimmän kahdenkymmenen julkaisun keskimääräinen reaktiomäärä on 11 ja kommentteja ei keskimäärin ole yhtään. Tykkääjien
määrään suhteutettuna luku on melko heikko. Julkaisujen sisältö on ollut melko vaihtelevaa, mutta julkaisutahtia täytyisi nostaa, jotta seuraajien sitoutuminenkin kasvaisi.

Tein Likealyzerilla analyysit myös Facebookissa olevien kilpailijoiden Rengas Räisäsen ja
Neste Pielaveden sivuista ja kävin analyysin tulokset pikaisesti läpi. Kaiken kaikkiaan näiden yritysten toiminta Facebookissa on kohtalaista, parhaiten analyysien perusteella toimii
Neste Pielavesi. Jokaisen sivuilta löytyy parannettavaa, mutta niissä on myös vaihtelevasti toimivia osia.

Facebookissa seuraajien on mahdollista keskustella yrityksien kanssa, joten tein myös pikaisen tarkastelun Saastamoisen, Räisäsen sekä Neste Pielaveden keskusteluikkunoista.
Nopein vastausaika on toimeksiantajalla, jolloin hän ”vastaa tavallisesti tunnin kuluessa”.
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Neste Pielavesi vastaa tavallisesti muutaman tunnin kuluessa ja Rengas Räisäsellä ei ole
ollenkaan mainintaa vastausajasta.

Jokaisessa keskusteluikkunassa on myös valmiita kysymyksiä, joita painamalla seuraaja
voi lähettää nopeasti yritykselle kysymyksen. Mielestäni Saastamoisella on hyödyllisimmät
kysymykset, sillä ne ovat luultavasti monen seuraajan mielessä. Valmiit kysymykset helpottavat kommunikointia yrityksen kanssa ja mielestäni myös madaltavat kynnystä ottaa
yhteyttä.

Kuva 3. Kuvakaappaus tarkastelussa olevien yritysten Facebook-keskusteluikkunoista

Facebook-sivujen analysoinnin jälkeen tein toimeksiantajalle kaksi konkreettista postausehdotusta, jotka hän voisi periaatteessa lisätä sellaisenaan Facebook-sivuilleen. Postausehdotusten sisältö on itse keksimääni ja avasin jokaisen ehdotuksen kohdalla postauksen
sisällön merkitystä hieman tarkemmin. Kiinnitin erityistä huomiota kysymyksillä herättelyyn, Savon murteen käyttöön, rentoon puhetyyliin sekä kuvien ja emojien lisäämiseen.

Ensimmäisenä ehdotuksena (kuva 4) on rengastarjous, jonka alussa kysytään, onko seuraaja vaihtanut jo renkaat autoonsa. Postauksessa tuodaan selkeästi esille tarjouksen tiedot, kuten rengassarjan koko, hinta, tarjouksen voimassaolo sekä yhteystiedot, joista
oman rengassarjan voi varata. Tekstin seassa on myös aiheeseen liittyviä emojeita ja talvinen kuva. Oikeaan postaukseen toimeksiantaja voisi lisätä itse ottamansa kuvan ja muokata sen sopivaksi.
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Kuva 4. Kuvakaappaus kehittämissuunnitelman ensimmäisestä postausehdotuksesta

Facebook-julkaisujen pituudeksi suositellaan usein maksimissaan 80 merkkiä. Esimerkiksi
Jeff Bullas kertoo blogissaan, että julkaisut, jotka ovat maksimissaan 80 merkkiä pitkiä
saavat Buddy Median tutkimuksen mukaan 66 prosenttia enemmän sitoutumista kuin sitä
pidemmät. Hän myös kertoo, että lyhyet, alle 40 merkkiä pitkät postaukset tuottavat kaikista eniten sitoutumista, jopa 86 prosenttia enemmän kuin pidemmät. Susan Moeller kirjoittaa blogipostauksessaan Buzzsumon tutkimuksesta, jonka mukaan julkaisut, jotka sisältävät 0–50 merkkiä, synnyttävät eniten sitoutumista. (Bullas s.a.; Moeller 3.1.2019.) Kuten näistä luvuista nähdään, julkaisujen pituus voi vaihdella, mutta lyhyet postaukset ovat
sitoutumisen kannalta kaikista tuottoisimpia. Nykypäivänä seuraajien some-feedeillä on
niin paljon sisältöä, että pidemmät postaukset jäävät helposti huomiotta niin sanotun postaustulvan alle. Kiireinen elämäntyyli ei myöskään helpota pitkien julkaisujen tilannetta.
Mielestäni kuitenkin toisinaan on hyvä tehdä pidempiäkin julkaisuja, mutta pääpiirteittäin
julkaisut kannattaa pitää tiiviinä kokonaisuuksina.
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Näiden lukujen perusteella ehdotin toimeksiantajaa pitämään julkaisujensa pituuden 40 ja
80 merkin välillä ja postausehdotusteni pituudet olivat 61 sekä 57 merkkiä.

Toinen postausehdotus on hieman erilainen; siinä tarkoituksena on vedota seuraajan tunteisiin ja saada sitä kautta aikaan keskustelua. Postauksen alussa kysyttiin mikä oli seuraajan ensimmäinen tai mieleenpainuvin auto ja oliko siitä vaikea luopua vai omistaako
seuraaja sen vielä. Usein ensimmäinen oma auto jää mieleen ja toisille se on myös tärkeä
itsenäistymisen merkki. Aktivointikysymykset voivatkin herättää seuraajissa nostalgisia
tunteita ja halun jakaa oman tarinan muiden kanssa. Kysymyksien jälkeen keksin lyhyen
tarinan autosta, joka olisi ollut toimeksiantajan omistamista autoista mieleenpainuvin. Lisäsin yrityksen Instagramista postaukseen vielä kuvan autosta, joka sopi tarinaan. Postauksessa tehosteena on taas käytetty Savon murretta ja lisätty pari sopivaa emojia.

Facebook-osion loppuun listasin suosituksia, joita yrityksen kannattaisi huomioida omassa
toiminnassaan Facebookissa. Postaustiheydeksi suosittelin 2–4 kertaa viikossa, sillä yrittäjällä ei ole tällä hetkellä niin sanotusti liikaa aikaa somen päivittämiseen muiden töiden
ohessa.

Kun tutkin eri artikkeleita, blogipostauksia ja muita julkaisuja Facebookin julkaisutiheyksistä, huomasin, että suositukset vaihtelevat huomattavasti lähteen mukaan. Esimerkiksi
Social Reportin artikkelin mukaan Facebookiin kannattaa julkaista 1–2 kertaa päivässä,
kun taas Louise Myers kehottaa julkaisemaan Facebookiin vähintään 3 kertaa viikossa, eli
huomattavasti harvemmin. (Myers 9.1.2017; Social Report 3.5.2018.) Julkaisutiheyksiensuositusten vaihtelut selittyvät useassa tapauksessa kuitenkin lähteen kohderyhmän Facebook-sivun seuraajamäärien eroilla; toisilla on reilusti yli tuhansia seuraajia, kun toisilla
vain muutama sata. Kuten Lindsay Kolowich kertoo Hubspotin blogipostauksessaan, Facebook-sivut, joilla on yli 10 000 seuraajaa, ovat ainoita, jotka hyötyvät julkaisemisesta
Facebookiin 31–60 kertaa kuukaudessa. Ne yritykset, joilla on alle 10 000 seuraajaa, ja
jotka julkaisevat Facebookiin useammin kuin 60 kertaa kuukaudessa, saavat 60 prosenttia
vähemmän reaktioita kuin ne yritykset, jotka julkaisevat vain maksimissaan viisi kertaa
kuukaudessa. (Kolowich 29.11.2017.) Toisin sanoen, ainoat yritykset, jotka hyötyvät useammin kuin kerran päivässä julkaisemisesta ovat suuria, yli 10 000 seuraajan yrityksiä.
Kaksi postausta päivässä voi siis helposti toimia kymmenien tuhansien seuraajien sivuille,
mutta pienen yrityksen tarpeisiin se on turhan usein. Itse ainakin lopettaisin sivun seuraamisen hyvin nopeasti, jos tämän julkaisuja alkaisi tulla päivittäin eteeni enemmän kuin yksi
selatessani Facebookia. Huomioiden toimeksiantajan seuraajien määrän sekä yrityksen
resurssit, on viikoittainen 2–4 julkaisun tahti Facebookissa mielestäni sopiva määrä.
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Alla olevasta kuviosta (kuvio 6) nähdään, kuinka tykkäysten ja kommenttien määrä per julkaisu vähenee mitä useammin päivässä Facebookiin julkaisee. Tässäkin asiassa sisältö
on keskiössä ja laatu korvaa määrän.

Suhteellinen reaktio per julkaisu

Reaktioiden määrä per julkaisu suhteutettuna
päivittäiseen Facebook-julkaisujen määrään
100
80
60
40
20
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6+

Julkaisujen määrä päivässä
Tykkäykset

Kommentit

Kuvio 6. Reaktioden määrä Facebookissa per julkaisu suhteutettuna julkaisujen päivittäiseen määrään (mukaillen Newcomer 17.3.2017.)

Suosituksiin lisäsin myös yleisiä vinkkejä yrityksen Facebook-sivujen kehittämiseksi. Kansikuvaksi suosittelin lisäämään kuvan yrityksen tiloista tai jonkin muun yritykseen liittyvän
kuvan, mielellään sellaisen, jossa näkyy myös ihmisiä. Aitojen tilanteiden ja ihmisten näkyminen kuvissa herättää usein luottamusta yritystä kohtaan. Postauksiin liittyen kehotin
lisäämään julkaisuihin aina kuvan tai videon. Pelkkä tekstipostaus helposti hukkuu seuraajien uutissyötteeseen. Livevideot ovat nykyään kovassa nosteessa, joten niitä kannattaa myös hyödyntää erityisesti tapahtumiin osallistumisen yhteydessä tai lyhyen aikaa voimassaolevien tarjousten julkaisuun. Julkaisuihin kannattaa myös lisätä aiheisiin liittyviä
kysymyksiä ja toisinaan niihin voi myös lisätä yrityksen yhteystiedot, jotta ne ovat suoraan
seuraajan saatavilla. Joskus on aiheellista jakaa ajankohtaisia artikkeleita ja kannustaa
seuraajia keskustelemaan aiheesta. Saman toimialan yrityksiä kannattaa seurata ja olla
niiden kanssa vuorovaikutuksessa, näin pysyy ajan tasalla uusista tapahtumista ja muista
alan asioista. Asiakkaita kannattaa myös pyytää kirjoittamaan arvosteluja ja antamaan palautetta. Bright Localin Local Consumer Review Survey 2018 -kyselyn mukaan 86 prosenttia kuluttajista lukee paikallisista yrityksistä kirjoitettuja arvosteluja ja kuluttaja lukee
keskimäärin 10 arvostelua ennen kuin tuntee luottavansa yritykseen. Kyselyn mukaan 40
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prosenttia kuluttajista ottaa huomioon vain viimeisen kahden viikon aikana kirjoitetut arvostelut. (Brightlocal s.a.) Ajantasaiset arvostelut ovat siis tärkeitä ja toimeksiantajan tulisikin muistaa pyytää asiakkailta arvosteluja tasaisin väliajoin.

4.3.3

Instagram

Instagram-tilin analysoinnin aloitin tilin tarkastelulla; millainen tili on ja millaisia julkaisuja
sinne on lisätty. Tililtä löytyy julkaisuja niin yrittäjän työhön kuin vapaa-aikaan liittyen ja
keskimäärin tilille on lisätty yksi julkaisu kuukaudessa. Julkaisut ovat pääasiassa kuvia ja
videoita tililtä löytyy kaksi, hashtageja per postaus on noin kolme.

Toimeksiantajan Instagram-tilin analysoinnissa käytin phlanx.com -sivustoa, joka kertoo
Instagram sivun sitoutumisasteen sekä keskimääräiset kommentit ja tykkäykset tilin julkaisuissa. Tein analyysin tammikuussa 2019 ja sen mukaan yrityksen postaus saa keskimäärin 12 tykkäystä ja yhden kommentin. Seuraajia tilillä oli 90 ja heidän sitoutumisasteensa hieman yli 14 prosenttia.

Seuraavaksi kävin lyhyesti läpi kuvia ja videoita Instagramin käytössä. Koska Instagramin
käytössä visuaalisuus on keskeisessä osassa, on tärkeää, että kuvat ovat korkealaatuisia.
Jotta tili on yhdenmukainen, kuvien muokkaamisessa kannattaa useimmiten käyttää jotain
tiettyä suodatinta.

Videoista esittelin toimeksiantajan hyödynnettäväksi how to -videot, vinkkivideot sekä videot, joiden otsikossa on numero. Tällaiset sisällöt toimivat usein hyvin ja ainakin niiden
toimivuutta toimeksiantajan kohdalla kannattaa testata.

Seuraavaksi tein postausehdotuksia toimeksiantajan Instagram-tilille. Kaksi ensimmäistä
ehdotusta ovat perinteisiä postauksia ja loput kaksi ovat ehdotuksia Instagramin Stories
eli Tarinat-osioon. Kuten Facebookin postausehdotuksissa, myös näiden julkaisuehdotusten sisältö on itse keksimääni ja avasin jokaisen ehdotuksen kohdalla postauksen sisällön
merkitystä tarkemmin. Kiinnitin erityistä huomiota kysymyksillä herättelyyn, Savon murteen käyttöön, rentoon puhetyyliin sekä kuvien, emojien, hashtagien ja mainintojen lisäämiseen.

Ensimmäisessä postausehdotuksessa annetaan seuraajalle vinkkejä, mitä pitkillä automatkoilla voisi kuunnella. Postaus alkaa aktivointikysymyksellä, jonka jälkeen kerrotaan
lyhyesti omista kuuntelutottumuksista ja lopussa listataan kuunteluvinkkejä. Postaukseen
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on taas lisätty aiheeseen liittyvä kuva ja emojeita. Facebook-julkaisuista eroten, tässä Instagramin julkaisuehdotuksessa on myös relevantteja mainintoja ja lopussa kymmenen
aiheeseen liittyvää hashtagia.

Dominique Jackson mainitsee Sprout Socialin blogikirjoituksessaan, että Instagram-julkaisussa ideaalimäärä hashtageille on 5–10 kappaletta. Yli kymmenen hashtagin lisääminen
voi aiheuttaa julkaisun näkymisen heikentymistä ja sitoutumisen vähenemistä. Samassa
kirjoituksessa hän käsittelee myös Instagram-julkaisujen suositeltava pituutta. Hänen mukaan julkaisujen olisi hyvä olla 138–150 merkkiä pitkiä. Myös Eddie Shleyner suosittelee
Hootsuiten blogikirjoituksessaan samaa pituutta Instagram-postauksille, sillä useimmat Instagramin käyttäjät selaavat Instagram-julkaisuja nopealla tahdilla ja lyhyet tekstit osuvat
parhaiten silmään. (Jackson 22.5.2017; Shleyner 21.5.2018.)

Yllä olevien lähteiden perusteella suosittelin toimeksiantajalle Instagram-postauksien pituudeksi 130–150 merkkiä. Postausehdotuksieni pituudet olivat kuitenkin hieman lyhyemmästä päästä, 70 ja 98 merkkiä. Mielestäni postausten pituuksia on hyvä vaihdella ajoittain lyhyemmästä hieman pidempään, mutta mielellään ei kuitenkaan yli 150 merkin.

Toinen postausesimerkki liittyy yrityksen tiloihin ja niiden historiaan. Kerroin tarinan toimeksiantajan isän yrittäjyydestä samoissa tiloissa, joissa toimeksiantaja nykyään toimii.
Kuvaksi lisäsin toimeksiantajan Facebook-sivuilta otetun kuvan, jonka muokkasin mustavalkoiseksi viitaten tilojen historiaan. Historian avaaminen varsinkin tunteita herättäen antaa seuraajalle mahdollisuuden tutustua yrittäjään ja siten myös sitoutua yritykseen paremmin. Tähän julkaisuun lisäsin aiheeseen liittyviä emojeita ja 9 hashtagia.

Instagramin Tarinat-osioon halusin myös tehdä ehdotuksia, jotta toimeksiantaja näkee
kuinka voi omassa toiminnassaan hyödyntää niitä. Kerroin aluksi lyhyesti mitä toiminnallisuuksia Tarinoissa on ja ensimmäiseen postausehdotukseen tein kyselyn. Kysymykseksi
valitsin yksinkertaisesti vaihtaako seuraaja renkaat itse ja vaihdattaako ne muualla. Vastausvaihtoehdot muokkasin itse sopiviksi ja lisäsin Tarinaan GIF:in pomppivasta renkaasta.

Toisessa Tarinassa pyydetään seuraajia kysymään jotakin auton huoltamiseen liittyen.
Kysymyslaatikkoon lisäsin kaksi korjaamiseen liittyvää emojia ja laatikon alle GIF:in laastarista viitaten autojen korjaamiseen.

Instagram-osion viimeisenä on suositukset, joita yrityksen kannattaa huomioida Instagramin käytössään. Käydään ensimmäisenä läpi Instagramin postaustiheyttä.
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Kuten Social Reportin (Social Report 3.5.2018.) artikkelissakin mainitaan, huomasin, että
Instagramin julkaisutiheydestä ei ole niin paljoa tutkimusta kuin muiden sosiaalisen median kanavista. Kuitenkin monissa lähteissä Instagramin julkaisusuositukset keskittyvät
usein 1–3 kertaan päivässä. Esimerkiksi Social Reportin artikkelissa suositellaan julkaistavaksi 1–2 kertaa päivässä, kun taas Socialbuddyn artikkelissa suositellaan enimmillään
jopa kolmea kertaa. Socialbuddyn mukaan tärkeintä on, että pysyy systemaattisena julkaisujensa kanssa; jos tietää jo valmiiksi, ettei pysty julkaisemaan useasti päivässä, on parempi julkaista harvemmin, mutta pitää julkaisutahti tasaisena ja johdonmukaisena. (Socialbuddy 10.4.2018; Social Report 3.5.2018.)

Näihin lukuihin vedoten suosittelen toimeksiantajaa julkaisemaan 3–7 kertaa viikossa, sisältäen myös Stories-osion julkaisut. Vaikka luku kuulostaa melko pieneltä, se on mielestäni realistinen toimeksiantajan resursseilla toteutettuna.

Suosittelin yritystä olemaan samalla nimellä sekä Facebookissa että Instagramissa, jotta
asiakkaiden on helpompi löytää ne ja alkaa seuraamaan. Instagramin kuvaus-kohtaan
suosittelin lisäämään postausehdotuksistakin tuttuja emojeita ja hashtageja sekä lisäämään sinne yrityksen aukioloajat ja linkin verkkosivuille. Kuvissa suosittelin mahdollisuuksien mukaan käyttämään yrityksen brändivärejä ja suodattimia, jotta kuvista saa ammattimaisen näköisiä. Yrityksen on hyvä muuntaa tili yritysprofiiliksi, jotta se saa käyttöön
muun muassa Ota yhteyttä-painikkeen sekä Instagramin analytiikkatyökaluja. Lisäsin suositusten loppuun vielä linkit muutamiin hyödyllisiin blogikirjoituksiin ja artikkeleihin.
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4.3.4

Verkkosivut

Verkkosivut vaativat mielestäni eniten kehittämistä, sillä ne ovat mielestäni melko vanhan
näköiset ja hieman sekavat. Joidenkin välilehtien sisällöt voisi yhdistää, sillä niissä on vähän sisältöä. Verkkosivuilla on mielestäni turhaa pahoittelua, pahoitella tarvitsee vasta, jo
niin on tapahtunut. Sivuilla ei ole kuvia, joten niitä olisi hyvä lisätä esimerkiksi renkaista ja
yrityksen tiloista. Kuvien kautta sivuista tulee mielestäni visuaalisempi ja luotettavamman
oloinen.

Tein verkkosivuille testin pingdom.com -sivustolla, joka näyttää sivujen latausajan. Verkkosivujen latausaika oli 1,21 sekuntia, mikä on erittäin hyvä tulos. Tein testin myös nettisivujen toimivuudesta HubSpotin Website Grader -työkalulla. Tämän testin mukaan verkkosivut ovat hyvät ja se antoi vain muutamia pieniä kehitysehdotuksia.

Tein verkkosivuille ulkoasuehdotuksen (kuva 5), sillä mielestäni toimeksiantajan tämän
hetkiset sivut tarvitsisivat päivittämistä. Ulkoasuehdotukseen tutkin muutamia verkkosivuja
ja otin niistä vinkkejä muun muassa sivun toiminnallisuuksien ja yksityiskohtien osalta. Nykyisillä verkkosivuilla ei ole yrityksen logoa, mikä mielestäni ehdottomasti kannattaisi olla,
joten lisäsin sen ehdotukseeni. Koska valitsin kehittämissuunnitelmassa yrityksen brändiväriksi oranssin, jatkoin samaa linjaa myös verkkosivujen ulkoasuehdotuksen yksityiskohdissa sekä yrityksen logon värissä. Monilla verkkosivuilla, joista itse pidän, on navigaatiopalkin aktiivisena olevan sivun nimi alleviivattu. Tämän halusin sisällyttää yksityiskohdaksi ulkoasuehdotukseeni. Ehdotuksessa sivuilla on käytössä vain yksi fontti, mikä tekee
sivuista selkeät ja helppolukuiset. Sivuun lisäsin myös alatunnisteen, jossa on yrityksen
yhteystiedot sekä painikkeet yrityksen Facebook-sivulle sekä Instagram-tilille.
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Kuva 5. Kuvakaappaus verkkosivujen ulkoasuehdotuksesta.

Viimeisenä verkkosivujen käsittelyssä annoin verkkosivuille muutaman suosituksen. Suosittelin pohtimaan sopivan värimaailman eli valitsemaan omalle brändille värit, joita käytetään kaikissa yrityksen viestintäkanavissa, käyntikorteissa, logoissa ja muissa tuotteissa.
Kehotin myös analysoimaan verkkosivuja säännöllisesti.

4.3.5

Työkalut

Kehittämissuunnitelman viimeiseen osioon listasin hyödyllisiä työkaluja toimeksiantajan
käytettäväksi niin analytiikan kuin kuvien muokkauksen osalta. Jokaisen työkalun kohdalla
avasin hieman mitä työkalulla voi tehdä ja onko se mobiilisovellus vai selaimessa toimiva.

Listauksessa ensimmäisenä olivat mittaamiseen ja analytiikkaan liittyvät työkalut. Facebookin analysointiin suosittelin Facebook Analyticsiä sekä Likealyzer.comia. Instagramin
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analysointiin Instagram Insightsin ja verkkosivujen analysointiin Google Analyticsin sekä
Hubspotin Website Graderin.

Seuraavaksi luettelin pääasiassa ilmaisia työkaluja kuvien muokkaamiseen sekä hyödyllisiä kuvapankkeja. Koska sosiaalisen median kanavissa kuvat ja niiden laatu ovat tärkeä
osa julkaisuja, on pidettävä huoli, että kuvat ovat oikean kokoisia ja korkealaatuisia. Usein
kuvapankit helpottavat ja nopeuttavat julkaisujen tekemistä, kun kuvaa ei välttämättä tarvitse itse ottaa ja muokata. Kuvapankeista toin esille Morguefilen, Everystockphoton sekä
Pixabayn. Kuvien ja videoiden muokkaamiseen suosittelin Hyperlapsea, Picmonkeytä,
Canvaa, Unfoldia sekä Quikia.
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5

Autokorjaamo Arto Saastamoisen vuosikello vuodelle 2019

Tässä luvussa käyn läpi yleistä tietoa vuosikellosta ja sen suunnittelusta sekä kerron tarkemmin vuosikellon tuottamisesta.

Vuosikello on ajanhallinnan työkalu, joka helpottaa toimintaympäristön hahmottamista.
Vuosikellolla on mahdollista suunnitella yrityksen, yhteisön tai verkoston toimintaa sekä
lyhyellä että keskipitkällä aikavälillä. Vuosikellon sisältö vaihtelee kohdeyrityksen mukaan,
mutta tiivistettynä siihen kirjataan mitä vuoden aikana tapahtuu ja mitä milloinkin tehdään;
sillä saadaan kattava kokonaiskuva vuoden tapahtumista. Vuosikellon päivitys ja ajan tasalla pitäminen on tärkeää muun muassa aikataulutuksen vuoksi. (Matkailualan tutkimusja koulutusinstituutti 2010.) Vuosikelloon voi kirjata esimerkiksi tärkeät tapahtumat, juhlapyhät ja muut tunnetut myyntipäivät, uudet lanseeraukset, ja uusien työkalujen tai kanavien käyttöönotot. (Digimoguli 30.11.2018.)

5.1

Mallin valinta vuosikelloon

Internet on pullollaan erilaisia vuosikellomalleja, joista yleisimpiä ovat pyöreät sekä taulukkomuotoiset vuosikellot. Päätin toteuttaa toimeksiantajan vuosikellon Excel-taulukkona,
sillä mielestäni ympyrämuotoiset vuosikellot ovat hieman vaikealukuisia ja niihin on hankala mahduttaa tekstiä. Excel-taulukkoa on helppo päivittää ja se on melko vapaasti
omien tarpeiden mukaan muokattavissa.

Koska vuosikello on mahdollista suunnitella suoraan yrityksen tarpeisiin, sen ei tarvitse
olla juuri yhden vuoden suunnitelma, vaan se voi olla myös lyhyemmän tai pidemmän aikavälin työkalu yrityksen tarpeiden mukaan. Myös vuosikellojen suunnittelutiheydet vaihtelevat. Tähän produktiin koin kuitenkin luontevimmaksi suunnitella koko vuoden 2019 julkaisukalenterin, sillä koko vuoden vuosikello hyödyttää toimeksiantajaa eniten. Julkaisukalenteri on kuukausittainen suunnitelma julkaisuista rakentuen juhlapyhien sekä tunnettujen ostopäivien ympärille.

5.2

Vuosikellon tuottaminen

Vuosikellon tekemisen aloitin yleisten juhlapyhien ja myyntipäivien listaamisella vuosikelloon, esimerkiksi Black Friday sekä yrittäjän päivä ovat tärkeitä tapahtumia.

Värikoodasin julkaisuaiheet kanavittain; Instagramin julkaisuaiheet listasin oranssilla, Facebookin aiheet sinisellä sekä molempiin kanaviin julkaistavat sisällöt violetilla. Päätin vä-
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rikoodata vuosikellon, jotta taulukko pysyisi kohtuullisen kokoisena sekä olisi visuaalisempi ja helppolukuisempi. Värikoodien ansiosta yhden kuukauden sisällöt ovat myös nopealla silmäyksellä selvillä, sillä väreistä havaitsee heti mihin kanavaan tietty julkaisuaihe
on tarkoitettu lisättäväksi.

Renkaisiin liittyviä postauksia lisäsin vuosikelloon maalis-, huhti-, heinä- ja lokakuulle.
Maaliskuussa yritys voi alkaa jo muistuttelemaan renkaiden vaihtamisesta ja huhtikuussa
renkaat voivat olla enemmän esillä postauksissa ja niistä voi tehdä tarjouksia Facebookiin.
Heinäkuussa renkaita voisi esimerkiksi myydä poistohintaan varastosta. Lokakuussa taas
renkaiden vaihto alkaa tulla ajankohtaiseksi, joten niiden vaihdosta voi muistutella ja laittaa rengassarjoista seuraajille hyvän tarjouksen.

Yritys täyttää 1.3.2019 neljä vuotta ja sen kunniaksi voisi järjestää Facebookissa arvonnan jostain yrityksen tuotteesta tai palvelusta. Sen lisäksi yrityksen tähän astisesta matkasta voisi kirjoittaa sekä Instagramiin että Facebookiin lyhyen postauksen.

Heinäkuussa Pielavedellä järjestetään Maalaismarkkinat, joihin yritys voisi osallistua ja niihin liittyen voisi tehdä julkaisuja molempiin some-kanaviin. Itse tapahtumapäivänä Instagramin Tarinat-osio voisi olla toimiva tapa jakaa päivän tunnelmia paikanpäällä.

Black Friday sekä Cyber Monday ovat kansainvälisesti tunnettuja myyntipäiviä ja viime
vuosina ne ovat nostaneet suosiotaan myös Suomessa. Näiden päivien aikana yritys voisi
julkaista hyviä tarjouksia, jotka kestävät ainoastaan kyseisten päivien ajan. Tarjouksia
kannattaa mainostaa sekä Instagramissa että Facebookissa, jotta ne saavuttavat mahdollisimman suuren yleisön.

Joidenkin kuukusien kohdalle sattuu jokin juhlapyhä tai merkkipäivä, jolloin yrityksen on
hyvä lisätä onnittelut tai muu muistaminen molempiin markkinointiviestinnän kanaviinsa.
Muistaminen on kohteliasta ja merkitsee seuraajien huomioimista ja heistä välittämistä.
Joidenkin kuukausien kohdalla merkkipäivää ei ole, jolloin muut sisällöt ovat keskeisessä
asemassa.
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6

Pohdinta

Työn tavoitteena oli luoda toimeksiantajalle digitaalisen markkinointiviestinnän kehittämissuunnitelma sekä vuosikello vuodelle 2019 ja niiden avulla helpottaa yrityksen markkinointiviestinnän suunnittelua ja toteuttamista. Toimeksiantaja ei ollut aiemmin suunnitellut sosiaalisen median käyttöään tai yleisestikään markkinointiviestintäänsä. Digitaalisen markkinointiviestinnän kehittämissuunnitelmaan kokosin käytännönläheisiä vinkkejä some-kanavien käyttöön, postausehdotuksia sekä työkaluja tulosten analysointiin ja kuvien muokkaukseen. Kehittämissuunnitelman lisäksi suunnittelin yritykselle vuosikellon vuodelle
2019, joka sisältää julkaisuaiheita kuukausittain listattuna. Vuosikello on myös helposti
päivitettävissä ja sitä voi käyttää jatkossa pohjana tulevien vuosien markkinointiviestinnän
suunnittelemisessa.

Digitaalisen markkinointiviestinnän kehittämissuunnitelma olisi voinut olla vieläkin monipuolisempi ja olisin voinut lisätä sinne esimerkiksi enemmän teoriaa ja perustella asioita
enemmän. Verkkosivuista olisin myös voinut tuottaa enemmän sisältöä. Mielestäni suunnitelmasta saa kuitenkin hyvän kokonaiskäsityksen sosiaalisen median julkaisuihin tarvittavista muutoksista sekä verkkosivuille suositeltavista muutoksista. Vuosikelloon olisin
voinut lisätä tarkempia ehdotuksia julkaisujen sisällöistä. Yleisesti ottaen produkteista tuli
mielestäni toimivat ja ne palvelevat toimeksiantajan tarpeita hyvin. Kehittämissuunnitelman yhtenä tavoitteena oli helpottaa toimeksiantajaa julkaisujen luomisessa ja sosiaalisen
median käytössä ylipäätään ja siinä mielestäni onnistuinkin.

Henkilökohtaisesti pidän kehittämissuunnitelmassa eniten Facebookin sekä Instagramin
postausehdotuksista. Mielestäni niistä tuli toimeksiantajan näköisiä, laadukkaita ja sellaisenaan toimivia. Postausehdotuksien tekemisessä pääsin haastamaan itseäni ja pohtimaan konkreettisesti, millaiset julkaisut olisivat kohderyhmää kiinnostavia sekä toimeksiantajan näköisiä.

Suurin osa lähteistäni on erilaisia verkkolähteitä, kuten blogipostauksia, artikkeleita ja tutkimuksia. Lähteet, joita käytin, ovat mielestäni luotettavia, sillä käytin pääasiassa sellaisia
lähteitä, joihin luotan ja joista tiedän, että niiden taustalla on alan asiantuntijoita. Käytin
erilaisia lähteitä monipuolisesti ja ne osoittautuivatkin todella hyödyllisiksi tehdessäni esimerkiksi toimialan kuvausta, sillä en itse aiemmin ollut perehtynyt toimialaan. Toimeksiantajan konsultaatiohaastattelut olivat todella tärkeitä muun muassa kilpailijoiden sekä itse
toimeksiantajan toimintaa selvittäessä. Käyttämistäni lähteistä monet olivat vuosilta 2016–
2018, joten tieto on melko tuoretta, vanhimmat käyttämäni lähteet olivat vuosilta 2007 ja
2009.
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6.1

Produktien hyödynnettävyys

Produkteja voi käyttää apuna tulevien vuosien markkinoinnin suunnittelussa ja vuosikelloa
voi käyttää suoraan pohjana, sillä se on helposti muokattavissa. Vaikka produktit ovat
suunniteltu toimeksiantajan tarpeisiin, on niitä mahdollista hyödyntää myös muiden pienyritysten markkinointiviestinnän suunnittelussa.

Toimitin produktit niiden valmistuttua toimeksiantajalle ja hän oli niistä kovin vaikuttunut.
Produktit vastasivat hänen odotuksiaan ja jopa ylittivät ne. Kehittämissuunnitelma oli hänen mukaansa todella informatiivinen ja kokonaisuudessaan suunnitelma oli hyvin muodostettu. Erityisen hyödylliseksi hän nosti Instagramiin liittyvän osion, sillä sieltä hän sai
paljon uusia vinkkejä ja ideoita toimintaansa. Kyseisestä osiosta inspiroituneena hän lisäsikin samana päivänä Instagramin Tarinoihin kyselyn.

Vuosikello oli toimeksiantajan mielestä mukava lisä kehittämissuunnitelmaan ja se tukee
hyvin toiminnan suunnittelua pidemmällä tähtäimellä. Hän piti vuosikellon selkeydestä ja
odottaa sen olevan kätevä apuväline julkaisujen suunnitteluun. Toimeksiantaja uskoo, että
produktit auttavat häntä jatkossa suunnittelemaan markkinointiviestintänsä toteuttamista.

6.2

Oman oppimisen arviointi

Vaikka aihealue oli minulle jo ennestään tuttu, opin tämän prosessin aikana todella paljon
uutta markkinointiviestinnän toteuttamisesta ja suunnittelusta. Käytän itse aktiivisesti sosiaalisen median kanavia, mutta opin niistä opinnäytetyöprosessin aikana silti uutta. Lisäksi
näkökulman ollessa pienyrityksen tarpeissa, opin sosiaalisen median kanavien käytöstä
uudesta näkökulmasta. Mielestäni produktien tekeminen oli haastavaa, mutta myös todella mielenkiintoista. Sain opinnäytetyöprosessin avulla laajemman kuvan sosiaalisen
median käytöstä pienyritysten toiminnassa ja yritysmaailmassa yleensäkin.

Prosessin alussa oli vaikeaa päästä vauhtiin, mutta työn sisällyksen hahmottuessa ja toimeksiantajaa haastateltuani työn tekeminen alkoi sujua huomattavasti helpommin. Koen,
että opinnäytetyöprosessissa pääsin kunnolla vauhtiin vasta työn loppumetreillä innostuttuani produktien laatimisesta ja nähdessäni jo osan työni tuloksista. Prosessin aikana aikatauluissa pysyminen tuotti vaikeuksia ja arvioin useasti jonkin osion vievän vähemmän
aikaa kuin se todellisuudessa vei. Työn valmistuminen venähtikin jonkin verran alkuperäisestä aikataulusta. Annoin kuitenkin toimeksiantajalle vinkkejä julkaisuehdotuksista jo ennen työn lopullista valmistumista, jotta hän saisi työstä hyötyä jo aivan vuoden 2019 alusta
asti. Opin prosessin aikana jatkossa suunnittelemaan työni tekoa tarkemmin ja listaamaan
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ylös esimerkiksi viikkotavoitteita, joista on pidettävä kiinni. Huomasin myös, että toisinaan
kiinnitin hieman liikaa huomiota yksityiskohtiin, mikä osaltaan myös hidasti prosessia.

Opinnäytetyöprosessin aikana pääsin käytännössä hyödyntämään ja soveltamaan markkinoinnin kursseilla oppimiani taitoja. Vaikka ajanhallinnassa oli prosessin alussa ongelmia,
koen, että kehityin siinä prosessin loppupuolella. Myös tiedonhakutaitoni ja lähdekriittisyys
kehittyivät prosessin aikana.

Uskon, että toimeksiantoyrityksen markkinointiviestintä kehittyy produktien avulla suunnitelmallisemmaksi ja säännöllisemmäksi. Mielestäni toimeksiantajalla on kehittämissuunnitelman ja vuosikellon avulla hyvät mahdollisuudet kehittää some-kanaviaan mielenkiintoisimmiksi sekä enemmän oman näköisikseen.

43

Lähteet
Ad. s.a. Miksi AD?. Luettavissa: http://www.ad-autokorjaamo.fi/autokorjaamo/miksi-ad. Luettu: 14.1.2019.

Airaksinen, T. 2009. Toiminnallinen opinnäytetyö tekstinä. Luettavissa: https://www.slideshare.net/TiinaMarjatta/toiminnallinen-opinnytety-tekstin. Luettu: 13.1.2019.

AKL s.a. Sähkö- ja hybridiajoneuvojen korjaamiseen liittyvät tärkeimmät muutokset. Luettavissa: http://www.akl.fi/akl-sertifiointi_oy/sahkotyoturvallisuus_sfs6002_ja_tyosuorituksesta_vastaava_henkilo/sahko-_ja_hybridiajoneuvojen_korjaamiseen_liittyvat_muutokset.
Luettu 23.1.2019.

AKL 2018. Autoalan keskusliitto. AKL:n Suhdannebarometri. Kevät 2018. Autoalan keskusliitto. Helsinki. Luettavissa: http://www.aut.fi/files/1849/AKL_Barometri_2018_lehdisto.pdf. Luettu: 22.1.2019.

Autoalan tiedotuskeskus. s.a.a. Autoalan työlliset toimialoittain. Luettavissa:
http://www.aut.fi/autoala_suomessa/autoalan_tyolliset_toimialoittain. Luettu: 14.12.2018.

Autoalan tiedotuskeskus. s.a.b. Autoalan liikevaihto. Luettavissa: http://www.aut.fi/autoala_suomessa/autoalan_liikevaihto. Luettu: 14.12.2018.

Autoalan tiedotuskeskus 2018a. Autokannan vuositilastot 2017. 1.2.2018 Tilastokatsaus
ensirekisteröinneistä, autokannasta ja autoalan toimintaympäristöstä. Tieliikenteen Tietokeskus. Helsinki. Luettavissa: http://www.aut.fi/files/1884/Autoala_Suomessa_2017_vuositilasto.pdf. Luettu: 15.12.2018.

Autoalan tiedotuskeskus 2018b. Henkilöautojen keski-iän kehitys. Luettavissa:
http://www.aut.fi/tilastot/autokannan_kehitys/henkiloautokannan_keski-ian_kehitys. Luettu:
15.1.2019.

Bergström, S. & Leppänen, A. 2015. Yrityksen asiakasmarkkinointi. 16. uudistettu painos.
Edita. Helsinki.

Bullas, J. s.a. 10 Powerful Tips to Increase Fan Engagement on Facebook. Jeff Bullasin
blogi. Luettavissa: https://www.jeffbullas.com/10-powerful-tips-to-increase-fan-engagement-on-facebook/#. Luettu: 10.3.2019.

44

Brightlocal. s.a. Local Consumer Review Survey 2018. Luettavissa: https://www.brightlocal.com/learn/local-consumer-review-survey/?SSAID=314743&SSCID=31k3_7vp2g. Luettu: 10.3.2019.

Chaffey, D. 8.3.2016. SOSTAC® marketing planning model guide. Smart Insightsin blogi.
Luettavissa: https://www.smartinsights.com/digital-marketing-strategy/sostac-model/. Luettu: 29.10.2018.

Chaffey, D. 2.5.2018. Setting goals for your digital marketing. Smart Insightsin blogi. Luettavissa: https://www.smartinsights.com/goal-setting-evaluation/goals-kpis/goals-for-yourdigital-marketing/. Luettu: 2.3.2019.

Cisco 2017. Cisco Visual Networking Index: Forecast and Methodology, 2016–2021. Luettavissa: https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/complete-white-paper-c11-481360.html#_Toc484813995. Luettu:
25.10.2018.
Digimoguli 30.11.2018. Markkinoinnin vuosikellon luominen – [Lataa ilmainen pohja]. Luettavissa: https://www.digimoguli.fi/blogi/markkinoinnin-vuosikellon-luominen-ilmainenpohja. Luettu: 7.2.2019.

Digital Marketing Institute. 16.12.2017. Ephemeral Content: What it Means for Your
Brand. Digital Marketing Instituten blogi. Luettavissa: https://digitalmarketinginstitute.com/blog/16-12-17-ephemeral-content-what-it-means-for-your-brand. Luettu
26.10.2018.
Distilled. s.a. Finding Your Brand’s Voice - How to Shape a Tone of Voice. Luettavissa:
https://www.distilled.net/tone-of-voice/. Luettu: 5.3.2019.

dotConverse 14.7.2016. Difference between Inbound Marketing Vs Outbound Marketing.
Verkkovideo. Lataaja dotConverse. Luettavissa: https://www.youtube.com/watch?v=4Y1y1-Xo1wc. Luettu: 11.2.2019.

Drake, M. & Salmi, M. 2018. Opinnäytetyö ja menetelmät tutuksi. Menetelmäopinnot virtuaalisesti. Haaga-Helia Moodle.

45

eMarketer 2017. Most Millennials Have Watched Live Video Online - Marketers experiment with the emerging channel. Luettavissa: https://www.emarketer.com/Article/Most-Millennials-Have-Watched-Live-Video-Online/1015277. Luettu 27.10.2018.

Facebook Newsroom. 11.1.2018. Bringing People Closer Together. Luettavissa:
https://newsroom.fb.com/news/2018/01/news-feed-fyi-bringing-people-closer-together/.
Luettu: 6.3.2019.

Fonecta s.a. Fonecta Kontakti. Luettavissa: https://www.fonecta.fi/yrityksille/kontakti/#mediat. Luettu: 14.1.2019.

Hallissey, T. 22.2.2017. What is a target audience, and why is it so important? Fat Guy
Media. Luettavissa: https://fatguymedia.com/inbound-marketing/target-audience/. Luettu:
29.1.2019.
Hietaharju, O. 31.8.2018. Ostokäyttäytyminen muuttui – miten se näkyy yrittäjälle? Uusyrityskeskuksen blogi. Luettavissa: https://www.uusyrityskeskus.fi/blogi/ostokayttaytyminenmuuttui-miten-se-nakyy-yrittajalle/. Luettu: 16.12.2018.

Hospitality Code. 30.8.2018. Creating Strategy Driven Digital Marketing Plan with
SOSTAC® Model. Hospitality Coden blogi. Luettavissa: https://www.hospitalitycode.com/blog/creating-strategy-driven-digital-marketing-plan-with-sostac-model. Luettu:
2.3.2019.

Hämäläinen, S. 18.11.2016. Miksi moni sosiaalisen median strategia epäonnistuu? Hehku
Marketing. Luettavissa: https://www.hehkumarketing.com/sosiaalinen-media/miksi-monisosiaalisen-median-strategia-epaonnistuu/. Luettu: 25.8.2018.
Hämäläinen, S. 2.3.2018. Inbound-markkinointi. Magneetti vs. megafoni – tätä on inbound-markkinointi. Hehku Marketing. Luettavissa: https://www.hehkumarketing.com/inbound-markkinointi/tata-on-inbound-markkinointi/. Luettu: 7.2.2019.

Instagram. 2.8.2018. Happy Birthday, Instagram Stories! Instagram Info Center. Luettavissa: https://instagram-press.com/blog/2018/08/02/happy-birthday-instagram-stories/. Luettu: 24.10.2018.

Isohookana, H. 2007. Yrityksen markkinointiviestintä. WSOYpro. Helsinki.

46

Jackson, D. 22.5.2017. Know Your Limit: The Ideal Length of Every Social Media Post.
Sproutsocialin blogi. Luettavissa: https://sproutsocial.com/insights/social-media-charactercounter/#instagram. Luettu: 10.3.2019.

Jokamies. 2015. Yrittäjyyden suosio kasvaa autokorjaamoalalla. Luettavissa:
https://www.jokamies.fi/yrittajyyden-suosio-kasvaa-autokorjaamoalalla/. Luettu: 14.1.2019.

Kangas, A. 16.8.2018. Yritys joka ei ole somessa=näkymätön? Nettikaks blogi. Luettavissa: https://nettikaks.fi/uutiset/anniina-kangas/yritys-joka-ei-ole-somessa-nakymaton/.
Luettu: 16.12.2018.
Kauppalehti 2018. Tässä ovat 6 suurinta autoalan trendiä Suomessa – poikkeavat merkittävästi muusta maailmasta. Luettavissa: https://www.kauppalehti.fi/uutiset/tassa-ovat-6suurinta-autoalan-trendia-suomessa-poikkeavat-merkittavasti-muusta-maailmasta/c8b89073-9609-3016-bf97-e4476c2268ed. Luettu: 22.1.2019.

Kolowich, L. 29.11.2017. How Often Should You Post on Facebook? [New Benchmark
Data]. HubSpot blogi. Luettavissa: https://blog.hubspot.com/marketing/facebook-post-frequency-benchmarks. Luettu: 13.2.2019.

Komulainen, M. 2018. Menesty digimarkkinoinnilla. Kauppakamari. Helsinki. E-kirja.

KPMG 2018. Global Automotive Executive Survey 2018. Automotive key trends. Luettavissa: https://automotive-institute.kpmg.de/2018/brain.html#automotive-key-trends. Luettu:
22.1.2019.

Kurio 2019. Somemarkkinoinnin trendit 2019. Kurio. Helsinki. Luettavissa: http://kurio.fi/v2/wp-content/uploads/2019/01/Somemarkkinoinnin-trendit-2019-Kurio.pdf. Luettu:
23.1.2019.

Learning Theories. 2017. SWOT ANALYSIS TOOL. Luettavissa: https://www.learningtheories.com/swot-analysis.html. Luettu: 2.3.2019.
Matinlauri, I-M. 15.3.2018. Live-striimaus – Suora vuorovaikutussuhde suunnitellusti. Luettavissa: https://www.dagmar.fi/digitaalinen-markkinointi/live-striimaus-suora-vuorovaikutussuhde-suunnitellusti/. Luettu: 28.10.2018.

47

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti 2010. Työkaluja ideointiin. Vuosikello. Luettavissa: http://matkailu.luc.fi/Tuotekehitys/Tyokaluja-/Ideointiin/Vuosikello#. Luettu:
7.2.2019.

The Marketing mix. s.a. The 4Ps of Marketing. Luettavissa: https://marketingmix.co.uk/4ps-marketing/. Luettu: 31.1.2019.

Mekonomen. s.a. Pohjoismaiden suurin autokorjaamoketju. Luettavissa: https://www.mekonomen.fi/tietoa-meista/esittely/. Luettu: 14.1.2019.

Moeller, S. 3.1.2019. The 2019 Ultimate Guide to Facebook Engagement. Buzzsumon
blogi. Luettavissa: https://buzzsumo.com/blog/facebook-engagement-guide/#type. Luettu:
10.3.2019.

Myers, L. 9.1.2017. How Often To Post On Social Media [infographic]. Luettavissa:
https://louisem.com/144557/often-post-social-media. Luettu: 13.2.2019.

Myllymäki, H. 16.3.2018. Vältä digimarkkinoinnin sudenkuoppa suunnittelulla. Luettavissa:
https://bang.fi/2018/valta-digimarkkinoinnin-sudenkuopat/. Luettu: 29.10.2018.

Newcomer, C. 17.3.2017. Data Says: How Often to Post on Social Media (Network by
Network). Revive Social blogi. Luettavissa: https://revive.social/how-often-to-post-onsocial-media/. Luettu: 13.2.2019.

Nokkonen-Pirttilampi, M. 2014. Pienyrittäjän markkinointiviestinnän käsikirja. Extreme
Translation. Keuruu.

Onnistu yrittäjänä s.a. Some pienyrityksen myynnin työkaluna. Luettavissa:
https://www.onnistuyrittajana.fi/social-selling. Luettu: 26.1.2019.

Patel, N. 21.5.2018. The Top 10 Social Media Trends of 2018. Quicksprout. Luettavissa:
https://www.quicksprout.com/2018/05/21/the-top-10-social-media-trends-of-2018/. Luettu:
16.10.2018.

Pielavesi s.a. Pielavesi-Info. Luettavissa: https://www.pielavesi.fi/Suomeksi/Pielavesi-Info.
Luettu: 26.1.2019.

48

Plugit. s.a. Sähköautotyypit. Luettavissa: https://plugit.fi/fi-fi/article/sahkoautot/sahkoautotyypit/172/. Luettu: 14.1.2019.

PR Smith. s.a. SOSTAC® Planning. Luettavissa: http://prsmith.org/sostac/. Luettu:
29.10.2018.
Ratilainen, T. 12.2.2018. Facebook-algoritmi vuonna 2018 – lisätietoa tuoreesta algoritmiuudistuksesta. Somecon blogi. Luettavissa: https://someco.fi/blogi/facebook-algoritmivuonna-2018-lisatietoa-tuoreesta-algoritmiuudistuksesta/. Luettu: 6.3.2019.

Rouhiainen, L. 2017a. Digital Marketing in Modern Business. Haaga-Helia Moodle.

Rouhiainen, L. 2017b. Social Media Marketing in Modern Business. Haaga-Helia Moodle.

Saastamoinen, A. 2018. Yrittäjä. Autokorjaamo Arto Saastamoinen. Konsultaatiohaastattelut. Siilinjärvi.

Saastamoinen, A. 2019. Yrittäjä. Autokorjaamo Arto Saastamoinen. Konsultaatiohaastattelut. Siilinjärvi.

Seppälä, P. 27.4.2016. Sosiaalisen median strategian ABC. Viestintä-Piritta. Luettavissa:
https://viestintapiritta.fi/sosiaalisen-median-strategian-abc/. Luettu: 6.10.2018.

Shleyner, E. 21.5.2018. The Ideal Social Media Post Length: A Guide for Every Platform.
Hootsuiten blogi. Luettavissa: https://blog.hootsuite.com/ideal-social-media-postlength/#Instagram. Luettu: 10.3.2019.

Socialbuddy. 10.4.2018. How Often Should You Post On Instagram in 2019? Luettavissa:
https://socialbuddy.com/how-often-should-you-post-on-instagram/. Luettu: 13.2.2019.

Social Media Today. 2013. The 80/20 Rule: Why Just 20% of Your Social Media Content
Should be About Your Brand. Luettavissa: https://www.socialmediatoday.com/content/8020-rule-why-just-20-your-social-media-content-should-be-about-your-brand. Luettu:
4.3.2019.

Social Report. 3.5.2018. How Often Should You Post On Social Media? Luettavissa:
https://www.socialreport.com/insights/article/115003574046-How-Often-Should-You-PostOn-Social-Media-. Luettu: 13.2.2019.

49

Suojanen, J. 26.9.2017. Digitaalinen markkinointistrategia vuodelle 2018. Luettavissa:
https://www.digimarkkinointi.fi/blogi/digitaalinen-markkinointistrategia-vuodelle-2018. Luettu: 29.10.2018.

Suomen digimarkkinointi. 30.7.2015. Snapchatin perusteet yritykselle. Luettavissa:
https://www.digimarkkinointi.fi/blogi/snapchatin-perusteet-yritykselle. Luettu: 27.10.2018.

Suomen digimarkkinointi. 24.1.2017. Digitaalinen markkinointi on tärkeä osa aktiivista
myyntiä. Maailma muuttuu yhä digitaalisemmaksi – pysytkö mukana? Luettavissa:
https://www.digimarkkinointi.fi/blogi/digitaalinen-markkinointi-tarkea-osa-aktiivista-myyntia.
Luettu: 16.12.2018.

Suomen Riskienhallintayhdistys. s.a. NELIKENTTÄANALYYSI - SWOT. Luettavissa:
https://www.pk-rh.fi/tools/swot.html. Luettu: 2.3.2019.

Suvisuo, K. 26.2.2018. Tone of voice ratkaisee. Hämeen yrittäjien blogi. Luettavissa:
https://www.yrittajat.fi/hameen-yrittajat/a/blogit/tone-voice-ratkaisee. Luettu: 4.3.2019.

Swan, S. 29.1.2018. Smart Insights. A SOSTAC® Plan example. Luettavissa:
https://www.smartinsights.com/digital-marketing-strategy/sostac-plan-example/. Luettu:
11.2.2019.

Talouselämä. 25.4.2016. Someasiantuntija varoittaa pieniä yrityksiä - "Jos et ole Facebookissa, et pääse synttäreille". Luettavissa: https://www.talouselama.fi/uutiset/someasiantuntija-varoittaa-pienia-yrityksia-jos-et-ole-facebookissa-et-paase-synttareille/5d577638-18fe3ac2-b297-6cb741d96b57. Luettu: 16.12.2018.

Teknologiateollisuus 2018. Sähköisen liikenteen tilannekatsaus Q3/2018. Luettavissa:
https://emobility.teknologiateollisuus.fi/sites/emobility/files/file_attachments/sahkoinen_liikenne_tilannekatsaus_2018_q3_20181205_jaettava.pdf. Luettu: 14.1.2019.

The AD Leaf 2018. Social Media Trends for 2019. Luettavissa: https://www.theadleaf.com/social-media-trends-for-2019/. Luettu: 27.10.2018.

Tilastokeskus s.a. Kuntien avainluvut. Luettavissa: http://www.stat.fi/tup/alue/kuntienavainluvut.html#?year=2017&active1=SSS&active2=595. Luettu: 2.3.2019.

50

Tilastokeskus 2011. Internetin käyttö kodin ja työpaikan ulkopuolella yleistyy. Luettavissa:
https://tilastokeskus.fi/til/sutivi/2011/sutivi_2011_2011-11-02_tie_001_fi.html. Luettu:
13.1.2019.

Tilastokeskus 2017. 1. Rekisterissä olevat autot maakunnittain 31.12.2017. Luettavissa:
https://www.stat.fi/til/mkan/2017/mkan_2017_2018-03-22_tau_001_fi.html. Luettu:
15.1.2019.
Tilastokeskus 2018a. Internetiä käytetään yhä yleisemmin matkapuhelimella – myös ostosten tekemiseen. Luettavissa: https://tilastokeskus.fi/til/sutivi/2018/sutivi_2018_2018-1204_tie_001_fi.html. Luettu: 12.1.2019.

Tilastokeskus 2018b. Ajoneuvokanta kasvoi vuonna 2017. Luettavissa:
https://www.stat.fi/til/mkan/2017/mkan_2017_2018-03-22_tie_001_fi.html. Luettu:
15.1.2019.

Trounce, D. 22.2.2018. Ephemeral Content: Everything Marketers Need to Know. Search
Engine Journalin blogi. Luettavissa: https://www.searchenginejournal.com/ephemeral-content/238589/. Luettu: 26.10.2018.

Tuten, T.L. & Solomon, M.R. 2018. Social Media Marketing. 3. painos. SAGE Publications
Ltd. Lontoo.

Vlinklive. s.a. What is Live Video Streaming or Livecasting? Luettavissa:
http://www.vlinklive.com/explore-live-streaming/frequently-asked-uestions/what-is-live-video-streaming-or-livecasting/. Luettu: 28.10.2018.

Wade, J. 2.4.2018. Social Media Marketing Trends 2018. Smart Insights. Luettavissa:
https://www.smartinsights.com/social-media-marketing/social-media-marketing-trends2018/. Luettu: 16.10.2018.

Yonatan, R. 14.9.2018. The Top 7 Social Media Marketing Trends Going Into 2019. Business 2 Community. Luettavissa: https://www.business2community.com/social-media/thetop-7-social-media-marketing-trends-going-into-2019-02119776. Luettu: 24.10.2018.

51

Liitteet
Liite 1. Autokorjaamo Arto Saastamoisen digitaalisen markkinointiviestinnän kehittämissuunnitelma vuodelle 2019
Liite 2. Autokorjaamo Arto Saastamoisen vuosikello vuodelle 2019

52

Autokorjaamo Arto Saastamoisen digitaalisen markkinointiviestinnän kehittämissuunnitelma vuodelle 2019

Sisällys
Strategia .............................................................................................................................................. 1
Tavoitteet ........................................................................................................................................ 1
Lähtötilanne .................................................................................................................................... 2
Kilpailija-analyysi ............................................................................................................................. 3
Kohderyhmä .................................................................................................................................... 4
Sisältö .............................................................................................................................................. 7
Trendit ............................................................................................................................................. 8
Vuorovaikutus ................................................................................................................................. 9
Mittaaminen ................................................................................................................................... 9
Facebook ........................................................................................................................................... 10
Analyysi ......................................................................................................................................... 10
Autokorjaamo Arto Saastamoinen............................................................................................ 10
Rengas Räisänen ........................................................................................................................ 12
Neste Pielavesi/PP Huoltamopalvelut Oy ................................................................................. 12
Keskusteluikkunoiden vertailua ................................................................................................ 13
Postausehdotuksia ........................................................................................................................ 14
Suosituksia .................................................................................................................................... 16
Instagram .......................................................................................................................................... 17
Kuvat ja videot Instagramin käytössä ............................................................................................ 18
Postausehdotuksia ........................................................................................................................ 19
Suosituksia .................................................................................................................................... 22
Verkkosivut ....................................................................................................................................... 23
Verkkosivujen ulkoasuehdotus ..................................................................................................... 24
Suosituksia .................................................................................................................................... 26
Työkaluja ........................................................................................................................................... 27
Mittaaminen ja analytiikka ........................................................................................................... 27
Kuvapankkeja ja muokkaustyökaluja ............................................................................................ 28
Lähteet .............................................................................................................................................. 29

Tämä digitaalisen markkinointiviestinnän kehittämissuunnitelma on tehty toimeksiantona pielaveteläiselle Autokorjaamo Arto Saastamoiselle. Yrittäjä on yrityksen ainoa työntekijä ja tämän suunnitelman tarkoituksena on antaa hänelle käytännönläheisiä vinkkejä markkinointiviestinnän toteuttamiseen yrityksen somekanavissa sekä antaa kehitysehdotuksia verkkosivujen ulkoasuun.
Suosittelen päivittämään ja täydentämään tätä suunnitelmaa sekä vuosikelloa tasaisin aikavälein.

Strategia
Tämän kehittämissuunnitelman tavoitteena on auttaa yrittäjää toimimaan sosiaalisen median kanavissaan suunnitelmallisemmin ja tavoitteellisemmin. Tässä suunnitelmassa keskityn antamaan
suosituksia ja vinkkejä Autokorjaamo Arto Saastamoisen Facebook-sivulle ”Autokorjaamo Arto
Saastamoinen”, Instagram-tilille @tmiarto sekä verkkosivuille artosaastamoinen.fi.

Tavoitteet
Tämän kehittämissuunnitelman tavoitteena on:
•
•
•
•
•

Edistää yrityksen myyntiä, niin korjausten, huoltojen kuin renkaiden ja varaosien osalta.
Kustannustehokas markkinointi sosiaalisessa mediassa.
Asiakkaiden sitoutumisen lisääminen.
Erottuminen kilpailijoista.
Helpottaa yrittäjää julkaisujen luomisessa & somen käytössä.

Alla PR Smithin viiden S:n tavoitemalli, jonka avulla voidaan määritellä yrityksen tavoitteita useilla
osa-alueilla. Viisi S-kirjainta muodostuvat seuraavista sanoista Sell (myy), Serve (tarjoa), Speak
(puhu), Save (säästä), Sizzle (wow-efekti).

Kuvio 1. 5S -tavoitemalli (mukaillen Hospitality Code 30.8.2018)
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Lähtötilanne
Tähän mennessä somen käytössä ei ole ollut mitään suunnitelmaa, vaan kanavia on päivitetty silloin, kun jotain sisältöä on tullut mieleen.
Yrityksellä on Facebook-sivu, Instagram-profiili sekä verkkosivut. Facebook painottuu yrityksen
tarjouksista kertomiseen sekä toimialaan ja autoiluun liittyvien artikkeleiden jakamiseen. Instagramissa julkaisut ovat olleet myös yrittäjän omia, henkilökohtaisia julkaisuja. Verkkosivuilta
löytyy yleistä tietoa yrityksestä.
Kilpailijat eivät ole somessa kovinkaan aktiivisia; neljästä kilpailijasta kaksi löytyy Facebookista ja
muilla ei ole edes verkkosivuja.
Alla olevaan SWOT-analyysiin on kuvattu yrityksen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet sekä
uhat miettien sekä nykyhetkeä että tulevaisuutta. Vahvuuksiin on nostettu yrityksen monipuolinen tarjonta autokorjaamo ja -huoltamopalveluista sekä renkaiden ja varaosien myynti. Yrityksen
katon alla hoituu siis kerralla niin huollot kuin rengas- ja varaosaostokset. Yrittäjällä on monen
vuoden kokemus autoasentajan työstä ja hänen erikoistumisensa saksalaisten autojen huoltoihin
ja korjauksiin tuo juuri saksalaisten autojen omistajille varmuutta ammattitaidosta. Vahvuudeksi
listattiin myös yrityksen rauhallinen sijainti.
Yrityksen heikkouksiin nousi resurssien puute; luonnollisesti yhden hengen yrityksenä resurssit ja
voimavarat eivät välttämättä riitä itse työn tekoon, hallinnollisiin tehtäviin, markkinointiin ja alan
uusien tuulien tutkimiseen. Sijainti nousi esiin myös heikkoutena, sillä yritys sijaitsee noin 20 km:n
päässä Pielaveden keskustasta. Tilat voisivat olla paremmat, sillä ne ovat hieman pienet. Yrittäjällä
ei ole juurikaan kokemusta markkinoinnista, joten se on myös yksi heikkous.
Sosiaalinen media avaa mahdollisuuksia kasvattaa liiketoimintaa ja tähän liittyen kova suosio antaa mahdollisuuden myös yrityksen toiminnan laajentamiseen. Mahdollisuuksiin on myös listattu
asiakkaan henkilökohtainen palvelu, mikä on mielestäni aina positiivinen asia. Uudet koulutukset
muun muassa erilaisten laitteiden ja yrittäjän markkinointiosaamisen kannalta avaavat mahdollisuuksia uusien asiakkaiden saamiseen.
Uhkiin on listattu kilpailun kiristyminen, mikä voi olla mahdollista. Yleisesti huono taloustilanne,
jonka vuoksi asiakkailla ei olisi enää varaa käyttää yrityksen palveluita. Muuttokato pieneltä paikkakunnalta isompiin kaupunkeihin on mahdollista ja myös alueen asukkaiden ikääntyminen voi
vaikuttaa yritykseen negatiivisesti, jolloin asiakaskunta pienenee. Ajoneuvojen kehittyminen ja
muun muassa sähköautot ja niihin liittyvät pakolliset koulutukset ovat myös uhkia, sillä tulevaisuudessa nähtäväksi jää, kuinka nämä vaikuttavat autokorjaamojen toimintaan.
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Taulukko 1. SWOT-analyysi

Sisäiset

Vahvuudet
• Monipuolinen palvelu- ja tuotetarjonta (korjaus, huolto, varaosat,
renkaat)
• Saksalaisten autojen huollon ja korjaamisen eritysosaaminen
• Työkokemus
• Rauhallinen sijainti

Heikkoudet
• Resurssit
• Syrjäinen sijainti
• Epäkäytännölliset tilat
• Markkinointiosaamisen puute

Ulkoiset

Mahdollisuudet
• Sosiaalinen media markkinoinnissa
• Asiakkaan henkilökohtainen palvelu
• Koulutukset
• Toiminnan laajentaminen

Uhkat
•
•
•
•
•
•

Kilpailun kiristyminen
Huono yleinen taloustilanne
Muuttokato
Alueen asukkaiden ikääntyminen
(ei voi enää pitää omaa autoa)
Ajoneuvojen kehittyminen
Sähköautot ja niihin liittyvät
koulutukset ja uudet laitteet

Kilpailija-analyysi
Alueen kilpailijoista tarkasteluun valittiin seuraavat yritykset:
T:mi Olli-Pekka Martikainen

•
•
•

Erityisesti japanilaisten autojen huoltaminen
Myy renkaita ja varaosia
Ei nettisivuja, ei Facebook-sivua, eikä Instagram-tiliä

Rengas Räisänen

•
•
•

Myy ainoastaan renkaita
Halvat hinnat
On Facebook-sivu, mutta ei nettisivuja tai Instagram-tiliä

T:mi Simo Jylhäsalmi

•
•
•
•

Erikoistunut ilmastointihuoltoihin
Tekee autohuoltoja
Myy renkaita ja varaosia
Ei nettisivuja, ei Facebook-sivua, eikä Instagram-tiliä

Neste Pielavesi/PP Huoltamopalvelut Oy

•
•
•

Autopesut, autohuollot
Myy renkaita ja varaosia
On Facebook-sivu, mutta ei nettisivuja tai Instagram-tiliä.

Kilpailijoista ainoat digitaalisessa ympäristössä olevat yritykset ovat Rengas Räisänen sekä Neste
Pielavesi/PP Huoltamopalvelut Oy, molemmilla on omat Facebook-sivut. Kilpailijoista kukaan ei
ole Instagramissa eikä heillä ole verkkosivuja, joten niiden kannalta Autokorjaamo Arto Saastamoisella on huomattava etulyöntiasema.
Kuten alla olevasta kuviosta 2 nähdään, Rengas Räisäsellä on eniten tykkääjiä sekä seuraajia, mutta
sivuilla on kuitenkin vain muutama kuva ja seuraajien sitoutumisaste on nollassa. Likealyzer.com -
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sivuston työkalu mittaa vuorovaikutukset Facebook-sivulla viimeisen 7 päivän aikana ja jakaa tämän luvun tykkääjien määrällä, jolloin saadaan tulokseksi sitoutumisaste. Autokorjaamo Arto
Saastamoisella ei ole ollut analyysihetkellä viimeisen 7 päivän aikana julkaisuja tai tykkääjien vuorovaikutusta, joten sitoutumisaste on 0 %. Kaikilla on muutama arvostelu ja niiden keskiarvotulos
on 5/5. Vaikka Neste Pielavedellä on vähiten seuraajia, on heidän sivullaan eniten julkaisuja ja sitoutumisastekin jo 30 %, mikä on poikkeuksellisen hyvä tulos. Yleisesti ottaen jo 2–10 % sitoutumisaste on hyvä.

Facebook-analyysi
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Kuvio 2. Facebook-sivujen vertailu (tiedot kerätty tammikuussa 2019)
Kilpailijoiden hintatasosta ei ole tarkkaa tietoa, sillä vain yksi kilpailija vastasi lähetettyyn tarjouspyyntöön. Vastauksen sekä oman arvioni perusteella Saastamoisella on keskivertohinnat.

Kohderyhmä
Koska kohderyhmää ei aikaisemmin ole oikeastaan ollenkaan mietitty, eikä markkinointia kohdistettu millekään tietylle joukolle, se on tähän asti kattanut kaikki pielaveteläiset autoilijat. Koska
markkinoinnissa ei oikein toimi ajattelutapa ”kaikkea kaikille”, on kohderyhmän tarkempi määrittely paikallaan. Alla olevaan kuvioon on määritelty yrityksen kohderyhmä; 40–50-vuotiaat perheelliset keskituloiset ja hieman sitä korkeampituloiset autoilijat Pielavedellä. Asiakas käyttää Facebookia ja/tai Instagramia ja matka kotoa työpaikalle ja harrastuksiin on yli 10 km, eli oma auto
on tärkeä ja välttämätön.
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Kuvio 3. Kohderyhmä
Alle olen määritellyt kaksi kohderyhmän mukaista ideaaliasiakasta, joille markkinointi kannattaa
kohdistaa.
Ideaaliasiakkaat
Ideaaliasiakas 1.
Nimi
Ikä
Sukupuoli
Elämäntilanne
Tuloluokka
Sijainti
Kiinnostuksen kohteet
Verkkosivut, joita asiakas käyttää
Motivaatio ostaa

Ongelma
Emotionaalinen tarve
Avainsanat

Mikko
41
Mies
Parisuhteessa, 15-vuotias lapsi, käy töissä
Keskituloinen
Pielavesi, 10 km päässä keskustasta
Auto, ystävät, perhe, turvallisuus, harrastukset
Facebook, Instagram, sähköposti, tori.fi, nettiauto.com
Paikallisen toiminnan tukeminen, oman auton päivittäinen tarve, rento, mutta ammattimainen ilmapiiri
Hajonnut auto/korjausta vaativa vika autossa,
tarve uusille renkaille
Oma auto on tärkeä, jotta pääsee töihin ja muille
asioille, sillä julkinen liikenne on huono
Autokorjaamo, autohuolto, auton varaosat
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Ideaaliasiakas 2.
Nimi
Ikä
Sukupuoli
Elämäntilanne
Tuloluokka
Sijainti
Kiinnostuksen kohteet
Verkkosivut, joita asiakas käyttää
Motivaatio ostaa
Ongelma
Emotionaalinen tarve
Avainsanat

Marja
48
Nainen
Naimisissa, 12- ja 16-vuotiaat lapset, käy töissä, taloudessa 2 autoa
Keskituloista hieman parempi
Pielavesi, 20 km päässä keskustasta
Perhe, ystävät, turvallisuus, harrastukset
Facebook, Instagram, sähköposti
Paikallisen toiminnan tukeminen, oman auton päivittäinen tarve
Hajonnut auto/korjausta vaativa vika autossa,
tarve uusille renkaille
Oma auto on tärkeä, jotta pääsee töihin, omiin harrastuksiin ja viemään lapset harrastuksiinsa
Autokorjaamo, autohuolto

Alla kuvattuna 4P-malli eli markkinointimix yrityksen kilpailukeinoista.

Kuvio 4. Markkinointimix eli 4P-malli (mukaillen The Marketing mix s.a.)
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Sisältö
Somessa suunnitelmallisuus on tärkeää, jotta seuraajia saa sitoutettua ostamaan yrityksen palveluita ja tuotteita.
Sisältö tulee luoda asiakasta ajatellen, sen tulisi olla kiinnostavaa ja ajankohtaista. Hyvä nyrkkisääntö julkaisuissa on 80 % asiakasta kiinnostavaa ja hyödyttävää sisältöä ja 20 % yritystä koskevaa
sisältöä.
Yrityksen tone of voice eli äänensävy on olennainen osa markkinointiviestintää ja sitä kautta somesisältöjä. Pohdi millaisella tyylillä haluat somessa viestiä; onko teksti kirjakielistä, käytätkö puhekieltä tai murretta, vai onko se jokin näiden sekoitus? Mieti myös onko puhetyyli luonnollisen
rento vai kenties asiantunteva. Tärkeintä on, että luot sisältöä, joka tuntuu itselle luonnolliselta, ei
väkinäiseltä, sillä sen asiakkaatkin huomaavat. Valittua äänensävyä on tärkeää muistaa käyttää jokaisessa yrityksen viestintäkanavassa, jotta viestintätyyli pysyy johdonmukaisena ja selkeänä. Toimiva äänensävy myös vahvistaa yrityskuvaa ja yrityksestä syntyviä mielikuvia. Valitsin tämän suunnitelman postausehdotuksiin rennon, mutta asiallisen puhetyylin, jossa näkyy ajoittain Savon
murre.
Muista:
• Kuvat, videot & livevideot
• Näytä kuvissa aitoja ihmisiä, esim. lisää itsestäsi kuva Instagramiin, Facebookiin ja vaikka
nettisivuillekin. Ihmisten on helpompi samaistua yritykseen, kun yrittäjän kasvot ovat tutut. Näin yrityskin on inhimillisempi
• Huomioi, ettei julkaisua kannata kopioida täysin samanlaisena kanavasta toiseen, vaan se
kannattaa räätälöidä kanavan ja sen seuraajien mukaan (esim. tekstin muokkaus sekä
emojien, hashtagien ja mainintojen lisääminen/poistaminen)
• Julkaisujen ajastus, Facebookissa ja Instagramissa on mahdollista tehdä julkaisu valmiiksi
ja ajastaa se julkaistavaksi jonain tiettynä aikana
o Esim. Hootsuitella ja Bufferilla on saatavilla omat työkalut julkaisujen ajastamiseen sekä niiden ilmaisversiot
Myöhemmin suunnitelmassa esittelen konkreettisia postausehdotuksia Facebookiin sekä Instagramiin, mutta alla listaus erilaisista aiheista, joista julkaisuja voisi myös tehdä. Kuten listasta huomaa, aiheet ovat seuraajia hyödyttäviä tai jollain tapaa viihdyttäviä. Lisää samantapaisia julkaisuja
voi keksiä läjäpäin ja aina niiden ei tarvitse edes liittyä autoiluun.
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Postausaiheita:
• Muista nämä 4 asiaa ennen katsastusta
• 5 syytä miksi hybridi on parempi kuin bensa-auto
• 7 vinkkiä renkaiden valintaan
• Kuinka vältät ylimääräiset korjaamokäynnit
• Kuinka usein auton öljyt tulee vaihtaa
• Mitä tehdä, kun auton tuulilasi säröilee
• Parhaat autot lapsiperheille/lemmikin omistajille
• Top 10 autoleffat – kysy seuraajien omaa lempparia
• Jaa päivän sarjakuva, se voi koskea autoilua tai jotain ajankohtaista aihetta (muista julkaistessa hyvä maku ja positiivinen tunnelma)
• Kysy seuraajiltasi jotain ja osallistu keskusteluun heidän kanssaan
• Kerro jostain innostuksen aiheestasi
• Jaa mielipiteesi jostain toimialan ajankohtaisesta aiheesta.
• Arvonnat, esim. kuva jostain auton osasta ja oikein arvanneiden kesken arvotaan alennuskoodi, tuote tai jokin palvelu

Trendit
Somessa trendit vaihtelevat ajoittain ja monet markkinoinnin ammattilaiset ovat artikkeleissaan
listanneet erilaisia sometrendejä vuodelle 2019. Mielestäni merkittävimpiä sometrendejä vuonna
2019 ovat nopeasti katoavat sisällöt, eli esim. Instagram- ja Facebook Storiesit, livevideot ja videot
ylipäätään.
Trendit vaihtuvat ajoittain ja kulloinkin vallitsevia trendejä kannattaa mahdollisuuksien mukaan
hyödyntää. Esimerkiksi livevideoita voi julkaista tarjouksista, jotka kestävät lyhyen aikaa. Niitä voi
käyttää myös päivän terveisten kertomiseen tai johonkin tapahtumaan osallistuessa ja katsojia voi
kannustaa liittymään mukaan tapahtumaan. Instagram- ja Facebook Storiesit ovat käteviä muun
muassa päivän kuulumisten jakamiseen sekä kyselyiden tekemiseen, joissa seuraajalla on kaksi
vaihtoehtoa valittavana.

8

Vuorovaikutus
Somessa vuorovaikutus on keskeisessä osassa ja keskustelun herättäminen on erityisen arvokasta.
Vinkkejä:
• Kysy julkaisuissa kysymyksiä, ne toimivat usein hyvin
• Lue kommentit ja vastaa tai ainakin reagoi niihin
• Muista vuorovaikutus kasvotusten ja puhelimessa
• Muista myös, että seuraajat odottavat palvelua myös somessa
o Lue Messenger-viestit ja vastaa niihin
Facebookin algoritmi:
Vuonna 2018 Facebook uudisti algoritmiaan niin, että yritysten julkaisut saavat vähemmän näkyvyyttä. Aktiivisella vuorovaikutuksella, kuten seuraajien kommenteilla, jaoilla sekä reaktioilla on
kuitenkin mahdollista saada enemmän näkyvyyttä. Kuitenkaan seuraajia ei saa suoraan kehottaa
tykkäämään, jakamaan tai reagoimaan tietyllä tavalla, sillä Facebook rajaa sellaisia sisältöjä herkemmin. (Ratilainen 12.2.2018.)
Aktiivista vuorovaikutusta (arvokasta):
• Kommentit
• Reaktiot (kaikki muut reaktiot ovat tykkäyksiä arvokkaampia)
• Jaot, sekä Messengerissä että uutisvirrassa
(Ratilainen 12.2.2018.)
Passiivista vuorovaikutusta (ei niin arvokasta):
• Klikkaukset
• Sisällön parissa vietetty aika
(Ratilainen 12.2.2018.)

Mittaaminen
Somessa markkinoinnin tuloksia on hyvä seurata, jotta tietää missä menee ja pääseekö tavoitteisiin. Esimerkiksi näitä kannattaa seurata:
• Sitoutuminen – seuraajien, reagointien, kommenttien ja jakojen määrä. Tarkkaile myös
kuinka kauan yksittäinen henkilö viettää sivuilla aikaa
• Poistuminen – poistumisprosentti eli ns. Bounce rate ja palaavien vierailijoiden määrä (jos
Bounce rate on korkea, voi esim. olla, että verkkosivut eivät toimi mobiilissa tai sisältö ei
ole kiinnostavaa)
• Myynti – liikevaihdon muutokset ja uusien asiakkaiden määrä
• Keskenään erilaisten julkaisujen saamat tykkäykset, kommentit ja jaot; kuinka julkaisu
toimi ja kannattaako jatkossa tehdä enemmän saman tyyppisiä julkaisuja?
• Mihin aikaan seuraajasi ovat paikalla?
• Mainintoja; kuinka usein yritys on mainittu somessa?
• Mitä muut puhuvat yrityksestä, sen palveluista ja tuotteista kanavien ulkopuolella ja millainen sävy keskusteluissa on?
• Vertaile kilpailijoiden ja alan menestyvien yritysten sisältöjä ja ota parhaista vinkeistä mallia (mutta älä kopioi)
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Facebook
Tässä luvussa analysoin yrityksen toimintaa Facebook-sivuillaan sekä vertaan sitä kilpailijoiden toimintaan. Luvun lopusta löytyy konkreettisia postausesimerkkejä, joita yritys voi hyödyntää toiminnassaan ja loppuun listasin yleisiä suosituksia Facebookin käyttöön.

Analyysi
Facebook-sivut analysoin Likealyzer-sivuston avulla sekä tutkimalla itse Autokorjaamo Arto Saastamoisen sekä Rengas Räisäsen ja Neste Pielaveden Facebook-sivuja.

Autokorjaamo Arto Saastamoinen
Alla likealyzer.com -sivuston analyysi Facebook-sivusta.

Analyysin mukaan Facebook-sivun etusivu on toimiva. Tietoja-osio on myös oikein toimiva, mutta
sinne voisi lisätä merkkipaaluja yrityksen matkan varrelta, esimerkiksi yrityksen perustamisen ja
mahdolliset tunnustukset ja palkinnot.
Aktiivisuus on ollut viime aikoina heikkoa ja sen kautta seuraajien sitoutuneisuus on analyysin perusteella olematon. Jotta sitoutuneisuutta saadaan nostettua, täytyy myös aktiivisuutta nostaa ja
julkaisutahtia säännöllistää. Kannattaa myös seurata ja kommentoida saman alan toimijoiden Facebook-sivuja ja julkaisuja; sieltä voi löytää uutta tietoa, inspiraatiota sekä tutustua muihin alan
toimijoihin ja se myös lisää sivun sitoutumisastetta.
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Aiemmin julkaisutiheys on ollut suurempi, esimerkiksi vuodelta 2017 julkaisuja kertyi 32, kun vuodelta 2018 julkaisuja löytyi 5. Sisältö julkaisuissa on ollut vaihtelevaa; on jaettu artikkeleita, kysytty asiakkaiden mielipiteitä, kerrottu tarjouksista, pidetty arvonta ja lisätty kuvia sen hetkisistä
projekteista. Kuvia voisi olla enemmänkin ja videot olisivat myös tärkeä lisä sivulle. Julkaisut saavat keskimäärin 11 reaktiota, mutta kommentteja ei keskimääräisesti ole yhtään. Tykkääjien määrään suhteutettuna luku on melko heikko.
Julkaisutiheyden ylläpitoa helpottaa julkaisujen suunnittelu etukäteen. Jos joskus on esimerkiksi
tiedossa jokin tapahtuma tai juhlapyhä, niin kyseisen julkaisun voi suunnitella etukäteen, jolloin
ajankohdan lähestyessä se tarvitsee vain julkaista.
Kuvakaappaus Autokorjaamo Arto Saastamoisen Facebook-sivusta.
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Rengas Räisänen
Alla Likealyzer.com -sivuston analyysi Rengas Räisäsen Facebook-sivusta.

Analyysin mukaan Rengas Räisänen toimii Facebookissa ihan hyvin, mutta parannettavaa löytyy.
Sivu ei esimerkiksi seuraa muita Facebook-sivuja, sisältö voisi olla monipuolisempaa ja julkaisut
pidempiä. Etusivu on melko toimiva, mutta tietoja-osiota täytyisi täydentää. Viimeaikoina yritys ei
ole ollut sivullaan aktiivinen, jolloin seuraajien sitoutumisastekin on nollassa.

Neste Pielavesi/PP Huoltamopalvelut Oy
Alla Likealyzer.com -sivuston analyysi Neste Pielaveden Facebook-sivusta.
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Analyysin perusteella Neste Pielavesikin toimii Facebook-sivuillaan ihan hyvin ja kehitettävää löytyy heidänkin sivuiltaan. Sivu ei ole yhteydessä toisiin Facebook-sivuihin ja sisältöä olisi hyvä julkaista useammin, toisaalta julkaisut ovat monipuolisia ja sivuilta löytyy myös videoita. Vastausprosentti on korkea ja seuraajien kommentteihin vastataan usein. Etusivu on toimiva, mutta tietojaosio vaatisi päivittämistä. Viime aikoina yritys ei ole ollut aktiivinen Facebookissa, joten tämänkin
yrityksen kohdalla sitoutumisaste on nollassa.
Kaiken kaikkiaan Saastamoisen, Rengas Räisäsen ja Neste Pielaveden Likealyzer-analyyseistä ilmeni, että parhaiten Facebookissa toimii Neste Pielavesi. Jokaisen Facebook-sivulta löytyy parannettavaa ja toisaalta jokaisella sivulla on myös hyviä ja toimivia elementtejä.

Keskusteluikkunoiden vertailua
Saastamoisella ja Neste Pielavedellä Facebookin keskusteluikkuna avautuu heti sivuille mentäessä. Kuten alla olevasta kuvasta näkyy, Saastamoisen keskustelussa on maininta ”Vastaa tavallisesti tunnin kuluessa” ja Neste Pielaveden keskustelussa ”Vastaa tavallisesti muutaman tunnin kuluessa”. Räisäsen sivulla keskustelu aukesi klikkaamalla Lähetä viesti -painiketta, keskustelusta
puuttuu maininta vastausajasta. Maininta vastausajan nopeudesta on hyödyllinen ja se antaa potentiaaliselle asiakkaalle osviittaa erityisesti kiireellisissä tilanteissa, kuinka nopeasti yritykseltä voi
odottaa vastausta pulmaansa.
Jokaisen yrityksen keskusteluikkunassa on valmiita kysymyksiä, joita seuraaja voi klikata ja kysymys lähtee vastaanottajalle. Mielestäni Saastamoisella on hyödyllisimmät kysymykset, sillä ne
ovat luultavastikin monen seuraajan mielessä, jolloin ne nopeuttavat seuraajan toimintaa. Valmiiden kysymysten lisäksi seuraaja voi luonnollisesti kirjoittaa myös itse tekstiä.
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Postausehdotuksia
Seuraavaksi pari postausehdotusta Facebookiin. Postauksissa on kiinnitetty erityistä huomiota kysymyksellä herättelyyn, Savon murteen käyttöön sekä kuvien ja emojien lisäämiseen. Postausten
sisällöissä yhdistyy osittain todellisuus ja itse keksimäni sisältö. Jokaisen ehdotuksen kohdalla kerron tarkemmin postauksen sisällöstä.
Alla esimerkkipostaus rengastarjouksesta. Heti alussa on seuraajalle simppeli kysymys, jolla saadaan vuorovaikutteisuutta. Puhetyyli on melko rento ja Savon murre tuo siihen erikoisuutta ja
osuu paikallisten seuraajien silmiin ehkä jopa paremmin kuin muut julkaisut. Lisäksi julkaisussa on
aiheeseen liittyvä talvinen kuva (Pixabaystä), joka on muokattu Canva-sovelluksella. Oikeaan postaukseen kuvan voisi myös ottaa itse ja muokata sen sopivaksi. Postauksen pituus 61 merkkiä.
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Toisessa postausehdotuksessa lähdetään enemmän vetoamaan tunteisiin. Monille ensimmäinen
oma auto on ollut tärkeä itsenäistymisen merkki ja sellainen jää mieleen. Postaus aloitetaan taas
aktivointikysymyksellä ja lopuksi kerrotaan lyhyt kuvaus itselle tärkeästä autosta. Huomaa aiheeseen liittyvä kuva (yrityksen Instagramista) ja emojit. Postauksen pituus 57 merkkiä.
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Suosituksia
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

postaustiheys: 2–4 kertaa viikossa (mukaan lukien Stories-osio)
postauksen pituus 40–80 merkkiä
lisää kansikuvaksi esim. kuva yrityksen tiloista ulkoapäin tai jokin muu yritykseen liittyvä
aito kuva, vielä parempi, jos kuvassa näkyy ihmisiä
lisää aina aiheeseen liittyvä kuva tai video, kun julkaiset tekstiä (valitse mieluiten valoisia
ja selkeitä kuvia, ellei postauksen aiheeseen sovi muunlainen tunnelma)
kysy aiheisiin liittyviä kysymyksiä, joskus kysymyksen voi lisätä myös kuvaan, jaa ajankohtaisia artikkeleita ja keskustele niiden sisällöstä seuraajien kanssa
käytä kuvien lisäksi videoita (muista, että videon tulee olla katsottavissa myös ilman ääntä,
koska harvat klikkaavat videota erikseen auki), varsinkin livevideot ovat hyvä idea esim.
osallistuessa johonkin tapahtumaan tai lyhyen aikaa voimassaolevien tarjousten julkaisuun
tykkää ja seuraa saman alan yrityksiä ja ole vuorovaikutuksessa niiden kanssa (seuraa
myös kilpailijoita!)
käytä analytiikkatyökaluja seuraajien paikallaolon selvittämiseen; julkaisu kannattaa tehdä
hieman ennen kuin suurin osa käyttäjistä on paikalla
joskus julkaisuun kannattaa lisätä puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite, jolloin asiakkaat
saattavat soittaa helpommin ja varata esimerkiksi ajan auton huoltoon
pyydä asiakkaita kirjoittamaan palautetta tai tekemään arvostelu yrityksen Facebook-sivuilla
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Instagram
Instagram on nykyään niin sanottu sekatili, eli se yhdistää yritykseen liittyviä julkaisuja sekä yrittäjän muuhun elämään liittyviä julkaisuja. Tämä on mielestäni hyvä idea, sillä näin seuraajat pääsevät
näkemään yrittäjän arkea ja näin pienellä paikkakunnalla kuin Pielavesi, monet tuntevat toisensa ja
tämä tuo yrittäjästä esiin omaa persoonaansa ja tekee kanavasta hieman henkilökohtaisemman.
Instagramin julkaisut ovat olleet työ- ja harrastuspainotteisia ja kuukaudessa on keskimäärin julkaistu yhden kerran. Julkaisut ovat lähinnä kuvia, videoita on kaksi. Profiilikuvana olisi hyvä olla
yrittäjän oma kuva, jotta sivusto saa enemmän luotettavuutta ja yrittäjän voi tunnistaa. Hashtageja per postaus on noin kolme, niitä voisi olla enemmänkin.
Kuvakaappaus Autokorjaamo Arto Saastamoisen Instagram-tilistä.
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Phlanx.com -sivusto laskee Instagram-tilin sitoutumisasteen. Alla kuvakaappaus analyysistä tammikuussa 2019, yrityksen postaus saa keskimäärin 12 tykkäystä ja yhden kommentin. Seuraajia on
90 ja sitoutumisaste 14,35 %.

Kuvat ja videot Instagramin käytössä
•
•

Koska Instagram perustuu visuaalisuuteen, kuvia kannattaa muokata ja pyrkiä olemaan
yhdenmukainen niiden ulkoasun kanssa, esim. käyttää useimmiten tiettyä filtteriä
Käytä Stories-osiota ja sieltä erityisesti kyselyitä ja kysymyksiä. Lisäksi voit vaikka kuvata
sinne videoita työpäivän lomasta

Videot ovat Instagramissa hyvä ominaisuus ja esimerkiksi kuinka- eli how to-videot, joissa opetetaan katsojaa tekemään jotakin, ovat usein todella suosittuja. Myös videot, joiden otsikoissa on
numeroita tai videot, jotka sisältävät asiakasta hyödyttäviä vinkkejä nostavat katsontakertoja.
Vaikka videot on käsitelty tässä osiossa tarkemmin, niitä voi ja kannattaa hyödyntää myös Facebookissa. Samat periaatteet toimivat sielläkin.
Esimerkkejä tällaisista videoista:
•
•
•

How to-videot – kuinka vaihdetaan auton öljyt, kuinka valita sopivat lisävalot
Numerot otsikoissa – 3 vinkkiä käytetyn auton ostoon lapsiperheelle tai 3 virhettä, jotka
teet renkaiden valitsemisessa
Vinkit – parhaat työkalut tee-se-itse-korjaajalle tai näillä vinkeillä vältät turhat auton korjaukset
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Postausehdotuksia
Seuraavaksi esittelen postausehdotuksia Instagramiin. Postauksissa on kiinnitetty Facebookin ehdotusten tapaan erityistä huomiota kysymyksellä herättelyyn, Savon murteen käyttöön sekä kuvien, emojien, merkintöjen ja hashtagien lisäämiseen. Postausten sisällöissä yhdistyy osittain todellisuus ja itse keksimäni sisältö. Jokaisen ehdotuksen kohdalla kerron tarkemmin postauksen sisällöstä.
Alla esimerkki postauksessa, jossa annetaan seuraajalle vinkkejä. Alussa aktivointikysymys, jonka
jälkeen kerrotaan hieman omista kuuntelutottumuksista ja loppuun listataan muutama kuunteluvinkki erityisesti pitkille automatkoille. Lopussa pyydetään myös jakamaan oma vinkki kommenteissa. Postaukseen on liitetty aiheeseen liittyvä kuva (Pixabaystä) sekä käytetty Facebook-julkaisuissakin näkyvää Savon murretta tehosteena. Huomaa myös emojit, maininnat sekä hashtagit.
Postauksen pituus 70 merkkiä.
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Alla toinen postausesimerkki, jossa kurkistetaan lyhyesti yrityksen tilojen historiaan. Postauksen
kuva on otettu yrityksen Facebook-sivulta ja se on muokattu mustavalkoiseksi viitaten kuvan tilojen historiaan. Postauksessa kerrotaan lyhyesti yrittäjän isän yrittäjyydestä hieman tunteisiin vedoten. Postauksessa on taas kiinnitetty huomiota Savon murteen käyttöön, emojeihin sekä
hashtageihin. Lyhyt historian valottaminen antaa seuraajille mahdollisuuden tutustua yritykseen
ja yrittäjään paremmin ja tällaisen postauksen kautta mukaan saa myös henkilökohtaisuutta. Postauksen pituus 98 merkkiä.
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Seuraavaksi postausehdotuksia Instagramin Stories- eli Tarinat-osioon. Instagramin Tarinoissa on
mahdollista luoda kyselyitä, pyytää seuraajilta kysymyksiä, joihin he haluavat vastauksen sekä lisätä kuvia ja erilaisia videoita. Tarinoissa on mahdollista myös pitää livelähetys, kuvata Boomerang-videoita ja käyttää muita erikoistehosteita. Kuviin ja videoihin voi myös lisätä erilaisia suodattimia, emojeita, GIF:eja sekä lisätä tekstiä ja piirtää. Tarinat ovat näkyvissä 24 tuntia, jonka jälkeen
ne häviävät, mutta ennen katoamista niistä voi tehdä koosteen yrityksen Instagram-tilille. Tarinat
ovat melko matalankynnyksen julkaisuja ja niitä voi olla helposti julkaista useita päivässä. Myös
Facebookin Tarinat osio toimi samalla periaatteella.
Alla vasemmanpuoleiseen olevaan Tarinaan tein kyselyn, jossa kysyin yksinkertaisen kysymyksen.
Vastausvaihtoehtoina on valmiiksi Kyllä ja Ei, mutta ne ovat muokattavissa. Huomioi, että tekstiä
niihin ei mahdu kovin paljoa. Kyseinen Tarina on melko pelkistetty, muuta lisäsin siihen kuitenkin
GIF:in pomppivasta renkaasta. Tarinaan olisi myös voinut lisätä aiheeseen liittyvän kuvan tai videon. Kyselyyn vastanneet ja heidän valitsemansa vastauksen näkee menemällä omaan Tarinaan
ja pyyhkäisemällä sen päällä ylöspäin. Molempiin Tarinoihin otin mustan kuvan ja valitsin suodattimeksi Rio De Janeiron, jolloin kuvasta tuli violetin kirjava.
Toisessa Tarinassa (oikealla) pyysin seuraajia kysymään jonkun mieltä askarruttavan kysymyksen
auton huoltamisesta. Kun seuraajilta pyytää kysymyksiä, niin niihin täytyy myös muistaa vastata ja
hyvä keino on jakaa vastaukset Tarinoissa, niin muutkin saavat tietää seuraajilta tulleet kysymykset ja niiden vastaukset. Älä kuitenkaan näytä seuraajien nimimerkkejä tai profiilikuvia. Tarinassa
voi muistuttaa seuraajia lähettämään pidemmät kysymykset yksityisviestinä, sillä laatikkoon ei
mahdu kovin paljoa tekstiä. Kysymyslaatikon päälle lisäsin kaksi auton huoltamiseen liittyvää emojia sekä laatikon alle GIF:in laastarista, jossa suomennettuna lukee korjaus.
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Suosituksia
•
•
•
•
•
•
•
•

•

postaustiheys: 3–7 kertaa viikossa (mukaan lukien Stories-osio)
postauksen pituus 130–150 merkkiä, toisaalta välillä kannattaa julkaista myös lyhyempiä
postauksia
yrityksen olisi hyvä olla samalla nimellä sekä Facebookissa että Instagramissa, jotta asiakkaat löytävät molemmat sivut helposti.
käytä Kuvaus-kohdassa sopivia emojeita ja ota #hashtagit haltuun (esim. #autokorjaamo
#pielavesi). Lisää kuvaukseen yrityksen aukioloajat sekä linkki yrityksen verkkosivuille
lisää profiilikuvaksi oma kuvasi
käytä kuvissa yrityksen brändivärejä ja filtteriä, niin kuvat näyttävät ammattimaisilta
käytä analytiikkatyökaluja seuraajien paikallaolon selvittämiseen; julkaisu kannattaa tehdä
hieman ennen kuin suurin osa käyttäjistä on paikalla
Kun tili saavuttaa 100 seuraajaa, tili kannattaa muuntaa yritysprofiiliksi (onnistuu vasta
kun on yli 100 seuraajaa), jotta saat käyttöösi erilaisia ominaisuuksia, mm. Ota yhteyttä painikkeen sekä analytiikkatyökalut
o Lisää tietoa löytyy esim. näiltä sivustoilta:
▪ https://emine.fi/instagram-analytiikka/
▪ https://www.kuulu.fi/blogi/instagram-yritystili-perustaminen/
▪ https://www.meltwater.com/fi/blog/someopas-miksi-instagramin-yritysprofiili-kannattaa-ottaa-kayttoon/
Vinkkejä Instagramin Stories-osion käyttöön löytyy esim. näistä Kuulun blogikirjoituksista:
o https://www.kuulu.fi/blogi/instagram-stories-opas-osa-1/
o https://www.kuulu.fi/blogi/instagram-stories-next-level/
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Verkkosivut
Verkkosivut ovat ihan toimivat, mutta voisivat olla paremmatkin. Mielestäni jotkut välilehdet voisi
yhdistää toisiinsa, sillä niissä on melko vähän sisältöä. Sivuilla on muutamissa kohtaa turhaa pahoittelua, esimerkiksi tiedusteluiden pitkistä vastausajoista ei tarvitse pahoitella etukäteen; pahoittele asiakasta vasta, jos niin on tapahtunut.
Sivuilla voisi olla kuvia tuotteista, esim. renkaista ja varaosista ja ylipäätään yrityksen tiloista. Kuvat tekevät sivusta luotettavamman oloisen ja visuaalisemman.
Alla kuvakaappaus yrityksen verkkosivujen etusivusta. Etusivu on mielestäni hieman sekava, sillä
siinä on useita eri fontteja ja tekstikokoja.

Alla pingdom.com -sivuston testitulokset verkkosivujen nopeudesta. Sivujen latausaika on 1,21
sekuntia, mikä on erittäin hyvä tulos.

Tein myös testin nettisivujen toimivuudesta HubSpotin Website Grader -työkalulla. Sen mukaan
yrityksen verkkosivut ovat hyvät. Kuten alla olevasta kuvakaappauksesta nähdään, sivun suorituskyky on melko hyvä. Ainoana parannusehdotuksena sivujen suorituskykyyn oli HTTP-pyyntöjen
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vähentäminen yhdistämällä tiedostoja; tällä hetkellä tiedostoja on 40, kun 10–30 olisi optimaalinen määrä. (HubSpot 3.1.2018.). Verkkosivut toimivat hyvin mobiilissa, mikä onkin nykyään todella tärkeää. Hakukoneoptimointi (SEO) on myös hyvällä mallilla, parannusehdotuksena oli otsikoinnin lisääminen jokaiselle sivulle. Sivut ovat myös turvalliset SSL-sertifikaatin ansiosta.

Verkkosivujen ulkoasuehdotus
Verkkosivujen ulkoasuehdotukseen olen valinnut yksityiskohtien väriksi oranssin, mikä mielestäni
olisi myös hyvä brändiväri yritykselle. Alla kuvakaappauksena ehdotus yrityksen verkkosivujen ulkoasuksi. Esimerkkisivuksi valitsin etusivun, sillä se vaatii tällä hetkellä mielestäni kehittämistä ja
se on ensimmäinen sivu, jonka asiakas verkkosivuille tullessaan näkee, eli siihen kannattaa erityisesti panostaa.
Suosittelen lisäämään yrityksen logon verkkosivuille. Ehdotukseen lisäsin mustan logon sijasta
oranssin logon, jotta brändin värimaailma lähtisi jo siitä liikkeelle. Oranssi väri voisi toistua myös
navigaatiopalkissa aktiivisena olevan sivun värinä (alla kuvakaappauksessa aktiivisena etusivu). Sivun nimi voisi olla lisäksi alleviivattu oranssilla, kuten ehdotuksessa.
Fontiksi valitsin Kalingan, sillä se on helppolukuinen. Etusivulle kirjoitin lyhyesti tietoa yrityksen
tarjoamista palveluista ja loppuun kehotuksen oman ajan varaamisesta. Sivun alatunnisteeseen
lisäsin yhteystiedot, jotka pysyvät yrityksen verkkosivun alatunnisteessa näkyvissä riippumatta,
millä sivulla milloinkin on. Alatunnisteessa on myös painikkeet Facebookiin ja Instagramiin, joista
asiakas pääsee suoraan tarkastelemaan yrityksen some-kanavia.
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Alla verkkosivujen ulkoasuehdotus.
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Suosituksia
•
•
•
•
•

Pohdi värimaailmaa, mm. logot, verkkosivut, muut tuotteet ja kanavat, joissa yritys viestii
Tutkimusten mukaan eri väreillä on erilaisia vaikutuksia mielikuvien muodostumisessa.
Esim. oranssi yhdistetään usein iloisuuteen, luovuuteen ja päättäväisyyteen.
Lisää väreistä löytyy esim. näistä linkeistä: https://www.entrepreneur.com/article/232401,
http://brandnews.fi/varien-psykologia-merkitys-viestinnassa/.
Lisää etusivulle tai tietoja-osioon tarjoamasi palvelut sekä esimerkiksi luettelo tuotteista,
joita myyt. Muista myös mainita saksalaisten autojen huoltojen erikoisosaaminen
Analysoi sivuja työkalujen avulla säännöllisesti, analysoi esimerkiksi, mistä kävijät tulevat
sivuille ja kuinka kauan he viettävät niillä aikaa
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Työkaluja
Seuraavaksi listaan hyödyllisiä työkaluja mm. mittaamisen, analytiikan sekä kuvien muokkauksen
osalta.

Mittaaminen ja analytiikka
Facebook Analytics
•
•
•

Facebook-sivujen analysointiin
Mahdollista analysoida mm. kävijätietoja, sitoutumista, kävijöiden toimintoja, julkaisuja ja
niiden näyttökertoja
Selaimessa www.facebook.com/analytics sekä Facebook Analytics -mobiilisovellus.

Instagram Insights
•
•
•
•

Instagram-tilin analysointiin
Mahdollista analysoida mm. kävijätietoja, julkaisujen kattavuutta ja näyttökertoja, työkalu
näyttää myös tavoitetut tilit
Ennen Insightsin käyttöönottoa Instagram-tili on muutettava yritysprofiiliksi
Instagram-sovelluksessa.

Google Analytics
•
•
•

Ilmainen työkalu verkkosivujen kävijäseurantaan
Vaatii Google-tunnuksen
Selaimessa analytics.google.com.

Likealyzer
•
•
•

Työkalu Facebook-sivujen analysointiin, kertoo muun muassa seuraajien sitoutumisasteen
ja sivun yleisen toimivuuden
Voi käyttää sekä omien että kilpailijoiden sivujen analysointiin, sivustolle tarvitsee vain
kopioida kyseisen Facebook-sivun osoite
Selaimessa likealyzer.com.

Website Grader (HubSpot)
•
•
•

Ilmainen analysointityökalu yrityksen verkkosivujen analysointiin
Lisää verkkosivun URL-osoite sekä sähköpostiosoitteesi ja saat analyysin heti näkyviin
Selaimessa website.grader.com.
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Kuvapankkeja ja muokkaustyökaluja
Morguefile
•
•

Ilmainen kuvapankki (englanniksi), josta voi ladata kuvia yrityskäyttöön
Toimii selaimessa ja rekisteröidyttyä palveluun saa myös mobiilisovelluksen käyttöönsä.

Everystockphoto
•
•
•

Ilmainen kuvien hakukone (englanniksi), joka etsii kuvia eri palveluista
Kuvien käyttöehdot vaihtelevat, joten ne kannattaa tarkistaa ennen kuvan käyttämistä
Selaimessa everystockphoto.com.

Pixabay
•
•
•

Ilmainen kuvapankki
Tekijänoikeuksista vapaita kuvia ja videoita myös kaupalliseen käyttöön
Mobiilisovellus & selaimessa pixabay.com/fi.

Hyperlapse
•
•

Ilmainen työkalu sellaisten videoiden vakauttamiseen, jotka on kuvattu ilman kamerajalustaa.
Videoita on myös mahdollista nopeuttaa
Mobiilisovellus.

Canva
•
•
•
•

Kätevä apuväline graafiseen suunnitteluun
Valmiita sekä helposti muokattavia pohjia erilaisiin julkaisuihin niin someen kuin printattavaksi. Sovellus sisältää valmiita kuvia, erilaisia suodattimia, useita eri fontteja ja sinne voi ladata myös omia kuvia
Ilmaisversio sekä maksullinen, ilmaisversio toimii mielestäni oikein hyvin yrityksen tarpeisiin
Mobiilisovellus & selaimessa canva.com.

Picmonkey
•
•
•
•

Kuvanmuokkaustyökalu (englanniksi)
Valmiita pohjia mm. kuvakollaaseihin ja julkaisuihin
7 päivän ilmainen kokeilu, jonka jälkeen maksaa 10,99€–42€/kk
Mobiilisovellus & selaimessa picmonkey.com.

Unfold
•
•
•

Ilmainen muokkaustyökalu Instagramin Stories-osioon (englanniksi)
Sisältää erilaisia valmiita pohjia, joihin voi lisätä videoita, kuvia sekä tekstiä. Pohjien avulla tarinoista saa helposti mielenkiintoisia
Mobiilisovellus.

Quik
•
•
•

Ilmainen työkalu videoiden muokkaamiseen (englanniksi)
Sovelluksella voidaan yhdistää kuvia ja videoita sekä lisätä niihin musiikkia ja tekstiä
Mobiilisovellus.
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