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1 JOHDANTO 

 

Olen toiminut markkinointi- ja media-alan myyntityössä tammikuusta 2012 lähtien. Työurani alussa 

työskentelin paljon erityisesti pienten yritysten kanssa ja mainonnan ostamiselle oli hyvin tyypillistä, 

että ensin varattiin mediatiloja, esimerkiksi ilmoituksia lehteen tai verkkoon ja sitten yhdessä tai yk-

sin pohdittiin, mitä ilmoituksiin laitettaisiin. Jossakin vaiheessa aloin tehdä havaintoja, että yrittäjien 

toimintatavat muuttuvat. Yhä useammin yrittäjällä on jo olemassa valmiit sisällöt, joille tarvitaan me-

dianäkyvyyttä. Tänä päivänä yhä useammin yrittäjät haluavat myös ostaa näkyvyyttä tietyille, etukä-

teen määritellyille kohderyhmille. Lisäksi eri sisältöjä halutaan näyttää eri kohderyhmille. 

 

Tämän opinnäytetyön keskeisenä tutkimuskysymyksenä on selvittää, millainen rooli sisältömarkki-

noinnilla on pienten yritysten markkinoinnissa ja miten sisältöjen tuotantoa toteutetaan käytän-

nössä. Opinnäytetyössä tarkastellaan pienten yritysten sisällöntuotantoon liittyvää vastuutusta, re-

surssointa, suunnitelmallisuutta ja vaikuttavuutta. Aluksi käydään peruskäsitteitä läpi ja rakennetaan 

teoriatiedon pohjalta määritelmä siitä, mitä sisältömarkkinointi todellisuudessa on ja mitkä ovat 

konkreettiset erot sisältömarkkinoinnin ja sille läheisten markkinointitapojen välillä. Tämän jälkeen 

luodaan tiivis katsaus tämän hetken mediakenttään ja laaditaan hahmotelma sisältömarkkinoinnin 

asemoitumisesta siihen. Kun sisältömarkkinointi on saatu määriteltyä ja asemoitua nykyiseen media-

kenttään, tarkastellaan tämän jälkeen lähemmin sisältömarkkinoinnin prosessia, käytettävien sisältö-

jen muotoja sekä niiden käyttökanavia.  

 

Tutkimustyö tehdään laadullisena tapaustutkimuksena yhteistyössä kolmen pohjois-savolaisen pien-

yrityksen kanssa. Rajausvälineinä käytetään henkilöstöluokkaa (alle 10 työntekijää ml. yrittäjät) ja 

liikevaihtoa (alle 1 Meur). Tapaustutkimukseen osallistuvat yritykset esiintyvät tässä tutkimuksessa 

nimillä Yritys A, Yritys B ja Yritys C. Tällä halutaan lisätä tutkimusaineiston totuudenmukaisuutta ja 

luotettavuutta. Case-yrityksille laaditaan tutkimuskysely, jonka jälkeen yritysten sisältöjen julkaisu-

toimintaa havainnoidaan käytännössä. Näiden aineistonkeruumenetelmien avulla muodostetaan ana-

lysoitava aineisto, josta johdetaan tulokset, johtopäätökset ja kehiysehdotukset. 

 

Työn lähtökohtana on oma mielenkiinto ja aiheen kokonaisvaltainen yhteiskunnallinen merkitys, 

koska sisältömarkkinointi muuttaa yritysten tapaa tehdä markkinointia, samalla muuttaen suurten 

mediayhtiöiden toimintaympäristöä. Asiakaskäyttäytymisen muutokset ja niihin reagointi korostuvat 

erityisesti niissä yrityksissä, joilla resursseissa on niukkuutta (esim. raha, työvoima, käytössä oleva 

aika). Työn avulla pyritään löytämään ratkaisun avaimia ja kehitysehdotuksia pienille yrityksille sisäl-

tömarkkinoinnin toteuttamiseen ja sen kehittämiseen tulevaisuudessa. 

 

 

  



         

         7 (47) 

 

2 MARKKINOINNISTA SISÄLTÖMARKKINOINTIIN 

 

Markkinoinnille löytyy useita erilaisia määritelmiä, mutta niitä yhdistää tarkoitus luoda asiakkaalle 

arvoa. American Marketing Association määrittelee markkinoinnin olevan toimintaa ja prosesseja, 

joilla luodaan, viestitään, toimitetaan ja vaihdetaan palveluksia, joilla on arvoa asiakkaille, 

yhteistyökumppaneille ja yhteiskunnalle isossa kuvassa. (AMA 2018) 

 

Kotlerin ja Kellerin mukaan (Kotler & Keller 2012, 24), markkinointi on ihmisten ja sosiaalisten tar-

peiden tunnistamista ja kohtaamista. Wikströmin mukaan (2013, 47) markkinointi on kaikkea sitä, 

millä yrityksen tuote tai palvelu saadaan kaupaksi, edellyttäen, että yritys pystyy luomaan asiakkaal-

leen ainutlaatuista arvoa.  

 

Myös mainonnalle löytyy paljon määritelmiä, mutta sen pyrkimykset ovat enemmän vaikuttamisessa 

ihmisten tai ihmisjoukon osto- tai kulutuskäyttäytymiseen (MTL 2018). Robert Cluleyn mukaan 

(2017, 3) mainonta on yrityksiä muuttaa kysyntää viestinnän keinoin. Mainonnalla luodaan 

tietoisuutta tuotteista ja niiden ominaisuuksista ja sen lopullisena pyrkimyksenä on myydä asiak-

kaalle asiakkaan tarvitsema ratkaisu tai unelma (Kotler 2005, 77). 

 

Sisältömarkkinoinnin määritelmästä on olemassa erilaisia näkemyksiä. Isokankaan ja Vassisen muk-

aan (2010, 66), sisältömarkkinointi on oleellisen sisällön säännöllistä luomista asiakkaille ja potenti-

aalisille asiakkaille, ja jonka tyypillinen ilmenemismuoto on blogiteksti.   

 

Vapamedian Noora Wuolanne määrittelee Vapamedian verkkosivuilla (Vapamedia 2018) sisältömark-

kinoinnin tavaksi sitouttaa asiakkaita hyvien sisältöjen avulla yrityksen asiakkaiksi. CMI:n (Content 

Marketing Institute) mukaan (Content Marketing Institute 2018), sisältömarkkinointi on strateginen 

markkinoinnin lähestymistapa, joka on keskittynyt tuottamaan arvokasta, relevanttia ja 

johdonmukaista sisältöä tarkasti määritellylle kohderyhmälle, joka parhaimmillaan ohjaa tuottavaan 

asiakastoimintaan. Markkinointitoimisto Matterin mielestä (matter.fi) sisältömarkkinointi on markki-

noijan itsensä tuottamaa ja hallinnoimaa, markkinoijan omissa kanavissaan julkaisemaa markki-

nointisisältöä. Kanasen mukaan (2018, 95) sisältömarkkinointi on keino hankkia uusia asiakkaita ja 

ylläpitää suhdetta vanhoihin asiakkaisiin, jolloin sisällöt toimivat keinona sitouttaa asiakkaita ja vi-

estiä heidän kanssaan ilman suoraa myyntitarkoitusta. Yhdistävää kaikille määritelmille ovat asiak-

kaille tuotettavan arvon luominen sisältöjen keinoin. 

 

Sisältömarkkinoinnilla on myös muita ulottuvuuksia kuin pelkkä kaupallisen toiminnan lisääminen. 

Sisältömarkkinoinnilla voidaan mm. parantaa asiakaskokemusta, rakentaa sijoittajasuhteita ja ra-

kentaa työnantajamielikuvaa. (Keronen & Tanni 2017, 30) 
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2.1 Mediapanostukset Suomessa ja asiakaskäyttäytymisen muutokset 

 

IAB Finland kerää tietoa yritysten mainontaan käyttämistä rahapanostuksista neljännesvuosittain. 

Vuonna 2017 Suomessa ostettiin mediamainontaa 1 217 miljoonalla eurolla (Kuvio 1). Mediaka-

navista suurimmat panostukset kohdistuvat digimainontaan, jonka osuus kokonaismäärästä on 

30,4%. Toiseksi eniten mediamainontaa ostettiin sanomalehdistä, joiden osuus oli 24,9% ko-

konaiseuromäärästä ja kolmanneksi ostetuin mediakanava oli televisio 19,7% osuudella.   

 

 

KUVIO 1. Mediamainonta 2017 (IAB 2018.)  

 

Digimainontaa kannattaa tarkastella syvemmin, koska sen mediakenttä on hyvin monitahoinen. 

Panostuksia tarkastellessa huomataan, että digimainontaan vuonna 2017 käytetyistä euroista 

(Taulukko 1) lähes kolmannes käytettiin hakumainontaan. Suurimpia kasvajia suhteessa vuoteen 

2016 olivat sosiaalisen median mainonta ja natiivimainonta. Todettakoon tässä yhteydessä, että na-

tiivimainonnan euromääräinen kokonaismäärä 13,2 Miljoonaa euroa on vielä vain noin 3,5% kaikesta 

digimainonnasta. Mainontatapa on kuitenkin selvästi kasvattamassa suosiotaan.  

 

Kantar TNS kerää kuukausittain tiedot julkaisijoilta digimainonnan panostuksista ja IAB Finland 

täydentää panostuksia kvartaaleittain mediatoimistoilta saamillaan luvuilla haku-, facebook- ja 

youtube-mainonnasta. Luvut sisältävät estimaattiosuuden, jotta mainostajien suoraan ostaman 

haku- ja facebook-mainonnan osuus saadaan mukaan lukuihin. Estimaatti on tehty Kantar TNS:n 

PäättäjäAtlaksen kyselyn pohjalta (IAB 2018). 

 

 

Messumedia

45 Meur, 3,7%
Aikakauslehd

et

72,1 Meur
5,9%

Digimainon

ta

370,4 Meur
30,4%

Elokuva

6,7 Meur

0,7%
Ulkomainonta

57,1 Meur, …

Radio, 63,5 Meur

5,2%

Televisio

240,1 Meur

19,7%

Kaupunki-

ja 

noutolehde
t

59,4 Meur
4,9%

Sanomaleh

det 302,6 

Meur
24,9%

MEDIAMAINONTA 2017
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TAULUKKO 1. Digimainonta Suomessa 2017 (IAB 2018.)  

 

Tämän työn kirjoittamishetkellä viimeisin tieto digimainonnan määrästä on vuoden 2018 tammi-

kesäkuun välisestä jaksosta. Digipanostukset olivat em. jaksolla yhteensä 208,1 miljoonaa euroa. 

Kovinta kasvutahti oli sosiaalisen median mainonnalla, jonka panostukset olivat 46,1 miljoonaa eu-

roa (IAB 2018). 

 

Taustaksi on hyvä ymmärtää, mihin tarpeeseen sisältömarkkinointi vastaa ja miksi sisältömarkki-

noinnin tekemisen merkitys kasvaa suhteessa tavanomaiseen mainontaan ja markkinointiin. 

 

Maailmankuva on muuttunut ja uudessa maailmassa vaikuttaa viisi voimaa, jotka ovat nopeus, 

sopeutuminen, läheisyys, skaalautuvuus ja mitattavuus. Kaikesta on tullut välitöntä ja kaikki tieto on 

saatavilla välittömästi. Ostajalla on tietoa enemmän kuin koskaan, uudet asiakasodotukset vaativat 

sopeutumista ja odotusten ylittäminen vaati uudenlaista ajattelua. Sisältömarkkinointi on uuden, 

asiakkaan aikakauden ajattelutapa markkinointiin. Luomalla ja jakamalla kiinnostavaa ja arvokasta 

sisältöä löytää helpommin uusia asiakkaita ja sitouttaa nykyisiä asiakkaitaan paremmin. Yritys saa 

asiakkaat rinnalleen jakamaan yrityksen arvoja eteenpäin. (Kurvinen & Seppä 2016, 19-23, 181) 

 

Yritys voi arvokasta sisältöä tarjoamalla näyttäytyä asiakkaalle ongelmien, haasteiden ja tavoitteiden 

ymmärtäjänä, asiakkaan auttajana, ostamisen esteiden poistajana, kysymyksiin vastaajana sekä 

tukena ja lisäarvona. Sisältömarkkinointi ei ole kuitenkaan nopea ratkaisu markkinoinnin ongelmiin, 

vaan kestävän kilpailuedun rakentaja pitkällä aikavälillä. (Kurvinen & Seppä 2016, 181-184) 

  

Digimainonta 2017 Meur Muutos-% 

   

Hakumainonta 113,3 5,9 % 

Mainonta sosiaalisessa media 68,3 39,1 % 

Display 91,7 4,9 % 

Natiivimainonta 13,2 39,6 % 

Instream video 19,3 8,2 % 

Mobiili 24,7 1,5 % 

Luokiteltu  39,9 10,5 % 

Digimainonta yhteensä  370,4 11,8 % 

http://www.iab.fi)/
http://www.iab.fi)/
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2.2 Sisältömarkkinoinnin taustaa 

 

Sisältömarkkinointia pidetään yleisesti uutena keinona tehdä markkinointia, mutta sen juuret ovat 

pitkät. Vanhimpana sisältömarkkinoinnin esimerkkinä pidetään John Deeren The Furrow 

asiakaslehteä (kuva 1), joka julkaistiin ensimmäisen kerran jo vuonna 1895. Lehdessä julkaistiin 

aluksi painettuja advertoriaaleja ja sen kohderyhmänä olivat maataloustuottajat. The Furrow´ta jul-

kaistaan edelleen. John Deere sai 1900-luvun alussa seuraajikseen mm. Michelinin, jonka ravinto-

loille antamista tähtiluokituksista kilpaillaan edelleen. (Gabriel 2018) 

 

 

KUVA 1. John Deeren The Furrow asiakaslehden kansikuva (Contently 2018.)  

 

Sisältömarkkinoinnin toisessa aallossa 2000-luvun alussa sisältömarkkinoinnin toteutus sähköistyi ja 

mukaan tuli uusia sisällöntuotantotapoja kuten blogit, e-kirjat, arikkelit, videot, podcastit ja webcas-

tit. Näitä ja muita sisällön muotoja käydään läpi tarkemmin kolmannessa luvussa. Vuoteen 2016 

mennessä 88% kaikista brändeistä käytti jo markkinoinnissaan sisältömarkkinointia. (Gabriel 2018) 

 

Käytännön esimerkkejä sisältömarkkinoinnista Suomessa ovat ruokakauppojen asiakaslehdet kuten 

Suomen Osuuskaupan Yhteishyvä-lehti ja Keskon Pirkka-lehti. Spoonin ja Norstatin vuonna 2017 

valmistuneen sisältömarkkinointitutkimuksen mukaan, jo 84% suomalaisista yrityksistä kertoo 

tekevänsä sisältömarkkinointia. Muihin pohjoismaihin verrattuna lukema on tutkimuksen mukaan 

suurin. Tutkimuksessa selvitettiin myös tulevaisuuden panostuksia. Sisältömarkkinointia tekevistä 

yrityksistä 60% aikoo kasvattaa sisältömarkkinoinnin budjettiaan tulevaisuudessa ja loput 40% aiko-

vat säilyttää budjettinsa samalla tasolla. (Spoonagency 2018)  

 

Tutkimuksessa on saatu myös selville, että suomalaiset yritykset tekevät ahkerasti sisältöjä, mutta 

strategia- ja mittaamisosaamisen osalta suomalaiset pärjäävät vertailussa pohjoismaista huonoiten. 

Vain 36% yrityksistä on dokumentoitu strategia ja vain 57% mittaa sisältömarkkinoinnin toimi-

vuutta, kun esimerkiksi Ruotsissa vastaajista 68% mittaa sisältömarkkinoinnin tehoa säännöllisesti ja 

peräti 60% yrityksistä on sisältömarkkinoinnille dokumentoitu strategia. (Spoonagency 2018)  
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2.3 Natiivimainonta ja advertoriaali 

 

Sisältömarkkinoinnista ja natiivimainonnasta usein puhutaan samoissa yhteyksissä, joten on tarkoi-

tuksenmukaista määritellä, mitä natiivimainonnalla tarkoitetaan ja miten se eroaa sisältömarkki-

noinnista.  

 

IAB Finland on julkaissut natiivimainontaa koskevan oppaan vuonna 2015 (IAB 2015.) Oppaan muk-

aan natiivimainonta on:  

 

• Maksettua sisältömarkkinointia eli vuokrattua media 

• Median keinoja ja muotoja hyödyntävää mainossisältöä  

• Median sisältöelementtien kaupallistamista.  

 

Eroavaisuuden sisältömarkkinointiin tekee vastikkeettomuus eli mainostaja luo ja tarjoaa kuluttajalle 

viihdyttävää ja hyödyllistä sisältöä vastikkeetta. Natiivimainonta voidaan erottaa sisältömarkki-

noinnista toteamalla, että natiivimainonta on maksettua sisältömarkkinointia muissa kuin mainosta-

jan omissa kanavissa. Kuten kuviosta 2 ilmenee, rajapinnat ovat hyvin lähekkäin toisiaan. (IAB 

2015) 

 

 

KUVIO 2. Sisältömarkkinoinnin ja natiivimainonnan rajapinnat (IAB 2015.)  

 

Advertoriaaliksi (Kuva 2) kutsutaan lehtimainosta, joka ulkoisesti muistuttaa tehtyä lehtijuttua (KKV 

2018.) Julkisen Sanan Neuvosto on antanut suosituksen 20.5.2015 kaupallisen sisällön merkitsemi-

sestä medioille. Sen mukaan advertoriaali on erotettava toimituksellisesta sisällöstä merkitsemällä 

advertoriaali termillä mainos tai kaupallinen yhteistyö. (JSN 2015) 

 

Toimituksellisesti käsiteltynä, yrityksen tai yhteisön asiat saavat syvemmän ja analyyttisemman 

käsittelyn (Juholin 2006, 226). Natiivimainonnan määritelmää tarkastellessa, advertoriaali voitaisiin 

luokitella myös natiivimainonnaksi (maksullisuus, median keinoja hyödyntävä julkaisumuoto), mutta 
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toisaalta advertoriaali terminä esiintyy ainoastaan lehtimainonnan yhteydessä, jolloin se voitaisiin 

yhtä hyvin luokitella myös printtimainonnaksi.  

 

 

KUVA 2. Esimerkki advertoriaalista (Kaleva 2018.)  

 

2.4 Sponsorointi, tuotesijoittelu ja sponsoroitu julkaisu 

 

Koska sisältömarkkinoinnista puhutaan usein samoissa yhteyksissä myös sponsoroinnin ja 

tuotesijoittelun kanssa, on tarkoituksenmukaista määritellä mitä sponsoroinnilla ja tuotesijoittelulla 

tarkoitetaan. Sponsorointi on tavoitteellista ja vastikkeellista yhteistyötä sponsoroivan yhteisön ja 

sponsoroinnin kohteen välillä. Viestintävirasto määrittelee sponsoroinnin olevan ohjelmien rahoitusta 

tai muuta taloudellista tukemista, jonka tavoitteena on tuen antajan myynnin tai tunnettuuden 

edistäminen (viestintavirasto 2018). 

 

Määritelmien yhdistävänä tekijänä on molemminpuolinen vastikkeellinen yhteistyö. Tuotesijoittelu on 

viestintäviraston määritelmän mukaan tuotteen, palvelun tai tavaramerkin sijoittamista audiovisu-

aaliseen ohjelmaan vastiketta vastaan. Se on yleensä kiellettyä, mutta sallittu elokuvateoksissa, 

sarjoissa, urheiluohjelmissa ja kevyissä viihdeohjelmissa. Tuotesijoittelusta (Kuva 3) on kerrottava 

katsojille erillisellä tunnuksella (viestintavirasto 2018). 

 

 

KUVA 3. Tunnus, jolla kerrotaan katsojalle tuotesijoittelusta (viestintavirasto 2018.)  
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Sosiaalisen median yleistyessä myös mainonta sosiaalisessa mediassa yleistyy. Sponsoroiduilla jul-

kaisuilla tarkoitetaan julkaisuja, joita käytetään maksettuna mainospaikkana kohdennetulle käyttäjä-

ryhmälle. Alan toimijat ovat laatineet yhteistyössä Ping Ethics-koodiston, jolla ohjeistetaan kerto-

maan avoimesti kaupallisesta yhteistyöstä (Pingethics 2018).   

 

Esimerkiksi Instagramissa maksetun yhteistyön erottaa tekstikentässä olevasta merkinnästä “kaupal-

linen yhteistyö”. Facebookissa ostettuun mainontaan tulee automaattisesti merkintä “sponsored”. 

Sponsoroitu julkaisu on maksettua sisältömarkkinointia, joten se täyttää natiivimainonnan tun-

nusmerkit. Lisäksi julkaisu tapahtuu vuokratulla alustalla, jossa toimitaan alustan vuokraajan 

sääntöjä noudattaen (Värtinen, 2017).   

 

2.5 Sisältömarkkinoinnin mittaamisongelma 

 

Sisältömarkkinointiin käytettävän kokonaiseuromäärän mittaamiseen ei riitä perinteiset mittarit ja 

keinot, koska markkinoinnin kehitystahti on kovaa. Tehokasta markkinointiviestintää jää koko ajan 

mittaamisen ulkopuolelle, jonka vuoksi todellisia panostuksia, mm. työpanostuksia, ei tarkalleen ot-

taen tiedetä. Kaiken lisäksi perinteisienkään medioiden mittaaminen ei ole enää helppoa, koska 

panostukset voivat olla limittäin tai päällekkäin toisten panostuksien kanssa (Kotilainen 2015).  

 

Vapa Impact-viestintätoimiston perustaja ja johtaja Timo Nurmi ehdottaa mittaamisen helpot-

tamiseksi, että jokainen viestinnällinen keino jaoteltaisiin palvelemaan yhtä strategiaa. Mitattavaksi 

tekemisen voi hänen mukaansa tiivistää viiteen vaiheeseen seuraavasti: 

 

1. Valitaan ne liiketoiminnan haasteet tai kehityskohdat, joihin viestinnällä tai markkinoinnilla voi-

daan ja halutaan vaikuttaa. 

2. Päätetään mittaristosta, joilla näitä strategisia tavoitteita mitataan. 

3. Tavoitteille määritellään työkalut, esim. lehdistöviestintä, sisäinen viestintä, joita käyttämällä 

tavoitteisiin aiotaan päästä. 

4. Määritellään työkaluille tavoitteen näkökulmasta mielekkäät yhteismitalliset mittarit. 

5. Allokoidaan työkaluille resurssit kuten raha ja työaika.  

 

Kun seurataan kahta viimeistä kohtaa neljännesvuosittain, on saatujen tietojen pohjalta helppoa 

tehdä allokaatiomuutoksia resursseihin (Nurmi, 2017). 
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3 SISÄLTÖMARKKINOINNIN PROSESSI JA KÄYTETTÄVÄT SISÄLLÖT 

 

Seuraavaksi käydään läpi lyhyesti sisältömarkkinoinnin suunnitteluprosessi ja käsitellään erilaisia 

sisällöntuotannon muotoja, jotka toistuvat sisältömarkkinoinnissa. Sisältöihin ja niiden julkaisuun 

liittyy paljon myös juridisia yksityiskohtia, mutta niitä ei tarkastella tässä työssä tarkemmin. 

 

Kurvisen ja Sepän mukaan (2016, 184), sisältömarkkinointiprosessi jakautuu viiteen osaan, jonka 

kautta sisältömarkkinointia tehdään ja kehitetään. Näitä osa-alueita ovat: 

 

• Suunnittelu 

• Sisällöntuotanto 

• Julkaisu 

• Jakelu 

• Mittaus 

 

Kehittämistyö prosessissa tapahtuu näiden vaiheiden kautta ja jokaisen kierroksen jälkeen todetaan 

tulokset ja hyödynnetään niitä seuraavalla kierroksella.  

 

Kurvisen ja Sepän mukaan (2016, 302), sisällöillä tarkoitetaan kaikkea yrityksen tuottamaa materi-

aalia muodoista riippumatta. 

 

3.1 Asiakaslehdet 

 

Asiakaslehdellä tarkoitetaan yleisö- tai kohderyhmälehteä, jonka tavoitteena on edistää julkaisi-

jansa toimintaa. Asiakaslehden tarkoituksena on välittää asiakkaille tietoa yrityksestä laajemmin ja 

syvemmin kuin mihin pelkällä mainonnalla tai suoramarkkinoinnilla päästään. Asiakaslehti rakentaa 

yhteisön kuvaa asiakkaan mielessä ja vaikuttaa myös käyttäytymiseen. (Reinikainen 2002, 22, 24)   

 

Asiakaslehtien sisältö koostuu tuote-, henkilö- ja yritysesittelyistä sekä kaikenlaisista ohjeista ja 

vinkeistä. Tavallisesti suoraa myyntiä edustavat muutamat asiakastarjoukset, mutta mukana on 

myös sekä julkaisijan edustajan että myös ulkopuolisten lehti-ilmoituksia ja mainoksia. (Kylänpää & 

Piirainen 2004, 98) 

 

Sisältötoimisto Kubo Creative Agencyn IROResearchilta tilaaman ja marras-joulukuussa 2016 to-

teutetun tutkimuksen mukaan, yli puolet kuluttajista kertoi asiakaslehden halutuimmaksi tavaksi 

vastaanottaa asiakasviestintää yrityksiltä. Tutkimustuloksista (Kuvio 3) voidaan havaita, että pai-

nettu asiakaslehti on ylivoimainen suosikki selvällä erolla verrattuna seuraaviin vaihtoehtoihin. 

Tutkimuksen kohderyhmänä oli 18-69-vuotiaat kuluttajat valtakunnallisesti ja otoskoko 500 

vastaajaa. Tutkimus kiintiöitiin sukupuolen, ikäryhmän ja asuinpaikan mukaan. (Lintulahti, 2017) 
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KUVIO 3. Kuluttajan mielestä mieluisimmat ja hyödyllisimmät viestintäkanavat (KUBO 2017.)  

 

Blue Wings-lehti on Finnairin asiakaslehti. Se on tiettävästi yksi maailman vanhimpia matkusta-

molehtiä. Sen tarkoituksena on tarjota Finnairin asiakkaille mukava lukuelämys ja kiinnostava pa-

ketti. Lehteä luetaan tarkkaan ja varsinkin karttojen sekä tilastojen suhteen lukijat ottavat Finnairiin 

yhteyttä. Viestintäjohtaja Arja Suomisen mukaan lehti on ikoninen yritysjulkaisu ja tärkeä osa sini-

valkoista Finnairia. (Komi 2018) 

 

Asiakaslehti voi olla myös sähköinen. Sähköisellä lehdellä tarkoitetaan näköislehteä, joka toteute-

taan digipaperina, html5-tekniikalla taitettuna tablet-lehtenä tai PDF-tiedostona. Sähköiset lehdet 

ovat useimmiten responsiivisia eli ne taipuvat kaikille päätelaitteille ja sisällön jakaminen sivustoilla, 

syötteissä ja sosiaalisessa mediassa on helppoa. (Stenroos 2014)  

 

Tennisliiton Tennislehti muuttui sähköiseksi lehdeksi maaliskuussa 2015. Tennisliiton toimitusjohtaja 

Teemu Purho kertoo, että sähköisen lehden tavoitteena on lisätä ilmestymiskertoja, tuoda 

monipuolisempaa ja nykyaikaisempaa sisältöä, lisätä vuorovaikutusta ja tarjota kanava myös luki-

joiden materiaalille, esimerkiksi Instagram-kuville. Responsiivisena lehteä voi lukea helposti niin tie-

tokoneella, tabletilla kuin matkapuhelimellakin ja lehtien artikkelien jakaminen sosiaalisessa medi-

assa käy kätevästi. (Edita Publisihing 2018)  
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3.2 Esitteet, tiedotteet, kirjeet, uutiskirjeet ja blogit 

 

Esitteet ovat suoramainontaa ja joukkoviestintää. Tyypillistä esitteille on, että niitä lähetetään hen-

kilökohtaisesti tietyille henkilöille tai niitä jaetaan messuilla, jolloin niitä voi ottaa kuka tahansa oma-

aloitteisesti. Esitteiden kieli muistuttaa usein tyyliltään mainoskieltä, mutta on luonteeltaan in-

formatiivisempaa. (Rönkä 2007) 

 

Tiedote on yleinen, muttei henkilökohtainen informoinnin keino. Se sopii erityisesti sellaisiin tilantei-

siin, kun tieto on saatava asiakkaille ja yhteistyökumppaneille nopeasti. Markkinointiin voidaan käyt-

tää myös tuotetiedotteita, joiden tarkoituksena on kertoa uudesta asiasta uutismaisesti. (Juholin, 

2006, 212, 223) 

 

Kirje on henkilökohtainen ja arvostettu tapa lähestyä asiakasta. Kirje osoitetaan henkilökohtaisesti 

ja se on paikallaan silloin, kun asiakasta tai yhteistyökumppania halutaan informoida yksilöllisesti ja 

ennen kuin asiasta kerrotaan laajemmin. (Juholin, 2006, 212) 

 

Uutiskirje on julkaisu, joka sisältää uutisia ja tietoa lähettäjästään. Uutiskirje on säännöllinen jul-

kaisu, jonka tilaajat ovat kiinnostuneita lähettäjänsä tarjoamasta sisällöstä. Uutiskirje luodaan ja sitä 

yleensä hallinnoidaan jonkin ohjelman avulla. Perusideana on asiakassuhteen ylläpito ja sen kehittä-

minen sähköisen viestinnän keinoin. Uutiskirjeen vastaanottaja on tilatessaan jo osoittanut kiinnos-

tuksensa yritystä kohtaan, mutta vasta kirjeen sisältö määrittää, jatkaako lukija tilausta ja alkaa 

muodostamaan lähempää sidettä yritykseen. (Louhimies, 2013) 

 

Blogi on verkkosivu tai –sivusto, johon tuotetaan ajankohtaista, päivämäärällä varustettua sisältöä. 

Blogeille tunnusomaista on keskustelevuus ja yhteisöllisyys. Useimmissa blogeissa onkin kommen-

tointimahdollisuus. (Kilpi 2006, 3-5) 

 

Blogeja usein rinnastetaan nettipäiväkirjoihin. Alasillan mukaan (2009, 22), blogi ja nettipäiväkirja 

ovat rinnakkaisia julkaisumuotoja, jotka joissakin toteutuksissa muistuttavat suuresti toisiaan, mutta 

toisaalta nettipäiväkirja ei sisällä esimerkiksi blogille ominaista kommentointimahdollisuutta.  

 

Blogipalveluita on monenlaisia. Maksuttomia blogipalveluita ovat esimerkiksi: 

 

▪ www.vuodatus.net 

▪ Blogspot (www.blogger.com) 

▪ Blogsome 

 

Usein palveluiden käyttöön tarvitaan toimiva sähköpostiosoite. (Kilpi 2006, 53-55) 

 

Yritykset pitävät blogeja mm. siksi, että blogi on viestin välityksessä nopea, blogiteksti menee perille 

ilman välikäsiä ja blogin avulla voi kommentoida sekä antaa välitöntä palautetta. Yritys voi käyttää 

http://www.vuodatus.net/
http://www.blogger.com/
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blogia sellaisen sanoman kertomiseen, jota se ei jostakin syystä koe saavansa tarpeeksi esille perin-

teisissä viestimissä. (Kilpi 2006, 45-46) 

 

3.3 Videot, sosiaalisen median postaukset, webcastit, podcastit ja infograafit 

 

Wikipedian mukaan, videolla tarkoitetaan teknologiaa, jossa sähköisiä signaaleja käsitellään siten, 

että niistä saadaan liikkuvaa kuvaa. Pääasiallinen videoteknologian käyttökohde on television, mutta 

videota hyödynnetään teollisuudessa, tieteissä, tehtaissa ja turvallisuuskäytössä. (Wikipedia 2019) 

 

Video voi toimia sisällön täydentäjänä sosiaalisessa mediassa tai yrityksen verkkosivuilla. Videolla 

voidaan edistää yrityksen tai sen tuotteiden tunnettuutta. Video sopii myös opastukseen, 

opetukseen ja oppimiseen. (Kananen 2018, 83) 

 

Sosiaalisessa mediassa voidaan tuottaa postauksia, joiden formaatti eroaa esimerkiksi sähkö-

posteista. Postaukset voivat olla esimerkiksi erilaisia kilpailuja ja testejä, yksinkertaisia kysymyksiä, 

avunpyyntöjä ongelmanratkaisutilanteisiin tai valintatilanteiden esittämisiä. Visuaalisten elementtien 

ja valokuvien lisääminen postaukseen lisää huomattavassa määrin huomioarvoa ja sitouttamista. 

(Kananen 2018, 52, 97-98) 

 

Webcast on verkon yli lähetettävä audiovisuaalinen esitys. Käytännössä se on mediatiedosto, joka 

lähetetään joko livenä tai pyydettäessä vastaanottajan koneen selaimeen. Tyypillisiä webcasteja 

ovat vuosikatsauksen yhteydessä pidettävät sijoittajatilaisuudet sekä erilaiset koulutusmateriaalit. 

Webinar on yksi webcastin muoto, jolla tarkoitetaan yhdeltä monelle-tyyppistä koulutus- tai lu-

entotilaisuutta netin yli. Tekniikasta riippuen kuuntelijoilla on mahdollisuus jättää kysymyksiä tai 

kommentteja web-käyttöliittymän avulla. Tuotevalmistajia ovat mm. Adobe, Webtrain ja Zoho. 

(Leino 2010, 221) 

 

Podcasting on tilauspohjaista ääni- ja videotiedostojen julkaisua verkossa. Lähetysten tilaamisen 

mahdollistavat podcasteja varten luodut RSS-syötteet. RSS on lyhenne sanoista Really Simple Syndi-

cation. Kyseessä on informaatiovirta, feed tai syöte. Käytännössä RSS muodostaa informaatiosta 

sovituilla muuttujilla tietosyötteen, jonka käyttäjä voi tilata omaan lukuunsa. (Leino 2010, 211, 222) 

 

Podcast mahdollistaa kiinnostavien lähetysten automaattisen noutamisen ja kuuntelun ajasta ja pai-

kasta riippumatta. Kuuntelijalla on koneellaan ohjelma, joka seuraa syötettä ja automaattisesti lataa 

sen perusteella tiedostot kuunneltavaksi ja katsottavaksi. Podcastin tekemiseen tarvitaan tietokone, 

mikrofoni ja nauhoitusohjelma. (Leino 2010, 222-223) 

 

Infograafit ovat tekstien, kuvioiden ja diagrammien yhdistelmä, joka on visuaalinen tiivistelmä 

sisällöstä. Tyypillinen julkaisukanava infograafille on Pinterest (Kananen 2018, 53.) 

 

Infograafi on tiedon visualisointia niin, että tieto on helpompi ja nopeampi omaksua kuin esimerkiksi 

tekstimuotoisena. Infograafi eroaa tilastollisesta kuviosta siinä, että infograafissa on mukana sekä 
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tekstit, että tekstejä selventävät kuvat samassa tuotoksessa. Nykyään on paljon myös interakrtiivisia 

ja toiminnallisia infograafeja, jotka lähentelevät animaatiota, multimediaa ja simulaatiota (Pitkänen, 

2015.)  
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4 SOSIAALISET MEDIAT SISÄLTÖMARKKINOINNIN JAKELUSSA 

 

Sosiaaliseksi mediaksi kutsutaan niitä verkkopalveluja, joiden ensisijainen käyttötarkoitus liittyy esi-

merkiksi keskusteluun, sisältöjen tuottamiseen ja jakamiseen tai verkostoitumiseen. (Pönkä 2014, 

36)  

 

Kuten kuviosta 4 ilmenee, tarkastellessa sosiaalisen median kanavia lähemmin huomataan, että suo-

situimmat sosiaalisen median palvelut Suomessa ovat Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, 

Google+, Twitter, Snapchat, LinkedIn ja Pinterest. Alle 30-vuotiaiden keskuudessa suosituimpia 

palveluita ovat Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram ja Snapchat. (Pönkä, 2017) 

 

Sosiaalisen median tutkija Harto Pönkä arvioi, että suurimmat yritysten haasteet somen käytölle 

ovat kohderyhmien löytäminen ja osaamisen puute. Isommissa yrityksissä on usein resursseja, 

mutta pk-yrityksissä toteutus jää usein harvoille. Yrittäjät käyttävät somea selvästi vähemmän kuin 

muut. Opiskelijat ovat taas aktiivisimpia ja monipuolisimpia sosiaalisen median käyttäjiä ja tämä 

etenkin pk-yritysten kannattaisi ottaa huomioon sosiaalisen median hyödyntämisessä. (Pönkä, 2018) 

 

Suurin osa sosiaalisen median käyttäjistä ei ole kiinnostunut yrityksistä ja brändeistä, vaan muista 

ihmisistä. (Pönkä 2014, 30) 

 

 

KUVIO 4. Eri ikäisten somen käyttö Suomessa (Harto Pönkä 2017.)  
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4.1 Facebook ja Instagram 

 

Facebook kertoo sivuillaan (Facebook 2019), että heidän tehtävänään on antaa ihmisille voimaa 

rakentaa yhteisö ja tuoda maailma lähemmäs yhdessä. 

 

Facebook on maailman suosituin sosiaalisen median palvelu. Sen toiminta perustuu käyttäjien 

tuottamaan sisältöön. Julkaisut voivat olla mm. tekstipohjaisia viestejä, valokuvia, videoita sekä 

linkkejä muille verkkosivuille. Facebook perustettiin vuonna 2004 nimellä “The Facebook”. Facebook-

sivujen luonti tuli mahdolliseksi marraskuussa 2007. Alkuperäinen tarkoitus on ollut tarjota yrityksille 

ja niiden tuotemerkeille mahdollisuus vuorovaikutukseen asiakkaidensa kanssa. (Pönkä 2014, 84-85, 

91) 

 

Elokuussa 2018 Facebookia käytti noin 2,9 miljoonaa suomalaista. Vuoden heinäkuusta 2011 

huhtikuuhun 2018 käyttäjämäärät kasvoivat, mutta tämän jälkeen käyttäjämäärä kääntyi hienoiseen 

laskuun. Pöngän mukaan Facebookin tietosuojaan kohdistunut kriittinen keskustelu on saanut su-

omalaiset muuttamaan suhtautumistaan palveluun. (Pönkä, 2018) 

 

Instagram on älypuhelimiin, tabletteihin ja Applen iPod Touch-musiikkisoittimiin saatavana oleva 

kuvanjakopalvelu ja yhteisöpalvelu. Instagram kertoo sivuillaan, että se on perustettu vuonna 2010 

ja sillä on vuonna 2019 jo yli biljoona kuukausittaista käyttäjää. (Instagram 2019)  

 

Käyttäjät voivat ottaa valokuvia suoraan Instagram-sovelluksella, lisätä niihin visuaalisia efektejä ja 

julkaista ne sitten Instagram-profiilissaan. Kuvatoimintojen lisäksi Instagram on täysiverinen 

yhteisöpalvelu, joka sisältää käyttäjien väliset seuraamissuhteet, kuvien kommentoinnin ja tykkäämi-

sen. Instagramia käytetään pääasiallisesti mobiililaitteilla, eikä palvelun järkevä käyttö muutoin edes 

onnistu. Vuodesta 2013 palvelussa on voinut julkaista myös videoita. (Pönkä 2014, 122-123) 

 

4.2 Videopalvelut YouTube ja Vimeo 

 

YouTube kertoo palvelunsa tiedoille varatussa osiossaan haluavansa antaa kaikille äänen ja mah-

dollisuuden tutustua maailmaan. Heidän arvonsa perustuvat neljään vapauden käsitteeseen, jotka 

ovat ilmaisunvapaus, tiedonsaantivapaus, mahdollisuuksien vapaus ja osallistumisen vapaus. 

(YouTube 2019)  

 

YouTube on vuonna 2005 perustettu videopalvelu, joka tarjoaa kenelle tahansa mahdollisuuden 

omien videoiden julkaisuun. Joka kuukausi YouTubesta katsotaan yli kuusi miljardia tuntia videota. 

YouTubeen kirjautuneet käyttäjät voivat tilata (engl. subscribe) haluamiensa muiden käyttäjien vi-

deokanavat, jonka jälkeen he näkevät niiden uudet videot palvelun etusivulla. Videoita on mahdol-

lista upottaa muille www-sivustoille, verkkolehtien sivustoille, yhteisöpalveluihin ja blogeihin. Vide-

oiden leviämistä edistää myös se, että ne löytyvät helposti Googlen hakukoneen kautta. Useissa 

älypuhelimissa ja tableteissa on valmiiksi toiminnot videoiden julkaisuun YouTubessa. (Pönkä 2014, 

115-117) 
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Halutessaan käyttäjä voi pitää YouTubeen ladatun videon täysin piilotettuna tai julkaista sen yksity-

isesti, rajatun käyttäjäjoukon nähtäväksi. Koska maksulliset mainokset ovat keskeinen osa YouTuben 

liiketoimintaa, mainosvideoiden julkaiseminen käyttäjien omissa videokanavissa on muutoin kiellet-

tyä. Sen sijaan vähemmän mainosmaiset esittelyvideot ovat sallittuja. (Pönkä 2014, 117) 

 

Suomessa YouTubella on kuukausittain yli kaksi miljoonaa yli 15-vuotiasta käyttäjää. YouTube on 

tärkein viihdepalvelu. Merkille pantavaa on se, että YouTubea käytetään kaikissa ikäryhmissä ja se 

on yhdessä Facebookin kanssa koko kansan kanava tuloluokkaan katsomatta. (Pönkä, 2017)  

 

Vimeo on erityisesti yritysten ja organisaatioiden suosima videopalvelu. Se muistuttaa YouTubea, 

mutta siinä on eroavia ominaisuuksia, mm. videotiedoston tallentaminen omalle tietokoneelle ilman 

lisäohjelmia, mikäli videon julkaisija on sen sallinut. Vimeo on rekisteröityneelle käyttäjälle ilmainen, 

mutta sisältää mainoksia ja rajoituksia julkaistavien videoiden määrään. Pelitallenteiden videoiden 

julkaiseminen on kiellettyä. (Pönkä 2014, 118) 

 

Yrityksille Vimeo tarjoaa maksullista palvelua, joka mahdollistaa mm. mainosvideoiden julkaisemisen 

sekä videoiden siirtämisen Dropbox-tiedostojakopalvelun ja FTP-tiedonsiirto-ohjelmien avulla. Vide-

oita on mahdollista upottaa myös muille www-sivustoille. (Pönkä 2014, 118) 

 

4.3 LinkedIn ja Twitter 

 

LinkedIN kertoo palvelunsa etusivulla visiostaan luoda taloudellisia tilaisuuksia kaikille jäsenilleen 

maailmanlaajuisesti. LinkedIN-palvelun missiona on yhdistää maailman ammattilaiset tehdäkseen 

heidät menestyksekkäämmiksi ja tuottavammiksi. Palvelulla on yli 610 miljoonaa käyttäjää yli 200 

maassa. (LinkedIn 2019)  

 

LinkedIn on työelämään keskittyvä sosiaalinen verkostopalvelu. Käyttäjäprofiilin sisältö vastaa ansi-

oluetteloa, johon on mahdollista lisätä kattavat tiedot työkokemuksesta, koulutuksesta ja osaami-

sesta. Muita käyttäjiä on mahdollista pyytää kontakteiksi. LinkedIN näyttää suositteluja henkilöistä 

sosiaalisen verkoston perusteella, jos käyttäjällä on heidän kanssaan yksi tai useampi yhteinen kon-

takti. Palvelu on suosittu erityisesti yrittäjien sekä korkeasti koulutettujen alojen asiantunti-

jatehtävissä ja myynnissä toimivien työntekijöiden keskuudessa. LinkedIN-palvelussa on lisäksi ryh-

miä ja yritykset voivat perustaa sinne yrityssivut, joita ne voivat käyttää mm. ajankohtaiseen 

tiedottamiseen ja työnantajakuvan rakentamiseen. (Pönkä 2014, 107-109) 

 

LinkedIN on onnistunut viime vuosina hieman kasvattamaan suosiota. Palvelun käyttö on suosittua 

erityisesti 40-50-vuotiaiden toimihenkilöiden keskuudessa. Käyttäjälle ominaista on myös keski-

määräistä parempi tulotaso. (Pönkä 2017) 

 

Twitter kertoo sivustollaan (Twitter 2019) olevansa sitä, mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt ja 

mistä ihmiset ovat keskustelemassa parhaillaan. 

 

https://harto.wordpress.com/2017/12/05/sosiaalisen-median-katsaus-12-2017/
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Twitter on vuonna 2006 perustettu mikroblogi eli lyhytviestipalvelu, joka tunnetaan 140 merkkiä 

pitkistä viesteistään eli twiiteistä. Twitterissä on mahdollista seurata lähes ketä tahansa käyttäjää tai 

tulla itse seuratuksi. Jokainen käyttäjä näkee Twitterin uutisvirrassa eli feedissä seuraamiensa käyt-

täjien tuoreimmat viestit. (Pönkä 2014, 97-98) 

 

Twitterin käyttäjät kirjoittavat pääsääntöisesti kolmen tyyppisiä viestejä. Twiitit näkyvät kaikille, 

mutta eivät ole erityisesti kenellekään suunnattuja. Viestin osana voi olla linkki jollekin nettisivulle tai 

uutiseen, blogikirjoitukseen tai YouTube-videoon. Viestiin voi liittää myös kuvan, jolloin se näkyy su-

oraan viestivirrassa. Toiseksi, viesti voi olla vastaus toiselle käyttäjälle, jolloin viestin alkuun tulee @-

merkki ja käyttäjätunnus, jonka viestiin vastataan. Kolmanneksi käyttäjät voivat välittää eli retwiitata 

muiden lähettämiä viestejä omille seuraajilleen. Yleisesti käytetty ratkaisu samaan aiheeseen liit-

tyvien viestien yhdistämiseen ovat #-merkillä merkityt aihetunnisteet eli hashtagit. Twitterin 

hakutoiminnolla on mahdollista hakea kaikki twiitit, joissa esiintyy tietty hashtag. (Pönkä 2014, 98) 

 

Twitterillä oli maaliskuussa 2018 hieman yli 160 000 suomalaista käyttäjää. Luvussa on mukana vain 

ne käyttäjät, jotka ovat twiitanneet vähintään kerran kuukauden aikana. (Pönkä 2018) 

 

4.4 SnapChat ja WhatsApp 

 

SnapChat kertoo sivustollaan (Snapchat 2019) olevansa kamerayritys, joka uskoo siihen, että 

uusien käyttötapojen keksiminen kameralle on suuri mahdollisuus parantaa viestintää ja ihmisten 

elämää. 

 

SnapChat on pikaviestisovellus älypuhelimille. Sovelluksen kautta voi käydä muiden pikaviestisovel-

lusten tapaan chat-keskusteluja. SnapChatin erikoisuutena ovat “snapit” eli kuva- ja videoviestit, 

jotka näkyvät vastaanottajalle vain 1-10 sekuntia. Viesti katoaa näyttämisen jälkeen eikä se tallennu 

pysyvästi SnapChatin palvelimille. (Pönkä 2014, 139) 

 

Uusi Snapchatin ominaisuus on Stories. Stories-ominaisuudella voi laatia julkisia “snapeja”, jotka 

katoavat 24 tunnissa. Live Stories-ominaisuus liittää “snapin” tiettyyn paikkaan tai tapahtumaan ja 

discovery-ominaisuudella voi nähdä erilaisten uutis- ja tv-kanavien “snapeja”. SnapChatin maksettu 

mainonta avattiin syksyllä 2017. (Suomen Digimarkkinointi 2018)  

 

Whatsapp kertoo sivustonsa tietoa-osiossa (Whatsapp 2019) haluavansa auttaa ihmisiä pitämään 

toisiinsa yhteyttä ilman rajoja. Sen tavoitteena on ollut luoda vaihtoehto tekstiviesteille.  

 

WhatsApp julkistettiin iPhonelle marraskuussa 2009. Se on älypuhelimille saatava pikaviestisovellus, 

jonka kautta käyttäjät voivat lähettää toisilleen viestejä. WhatsAppin käyttö edellyttää, että älypu-

helimessa on käytössä nettiyhteys viestejä lähettäessä ja vastaanottaessa. Viestit voi kohdentaa 

joko yksittäiselle käyttäjälle tai monelle käyttäjälle samalla kertaa, jolloin WhatsApp muodostaa py-

syvän keskustelukanavan ryhmään kuuluvien käyttäjien välille. Vain alkuperäinen ryhmän luoja voi 
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lisätä ryhmään uusia jäseniä, mutta käyttäjät voivat halutessaan poistua ryhmästä. (Pönkä 2014, 

136) 

 

WhatsApp oli vuoden 2017 lopussa kolmanneksi yleisimmin käytetty sosiaalinen media Suomessa. 

Erityisesti 12-17-vuotiaiden keskuudessa WhatsApp on sosiaalisista medioista suosituin. (Pönkä 

2017) 

 

4.5 Google+ 

 

Google+-palvelua on kutsuttu Googlen vastavedoksi Facebookille eli yhteisöpalveluksi, jossa käyt-

täjä voi seurata tuttaviaan ja jakaa sisältöjä sosiaaliselle verkostolleen. Palvelun käytön 

edellytyksenä on Google-tilin luominen. Palvelua käytetään samalla käyttäjätunnuksella kuin esi-

merkiksi Googlen Gmail-sähköpostia, YouTube-videopalvelua sekä Google Drive-pilvitallennus- ja 

toimisto-ohjelmapalvelua. Lisäksi Googlen valikoimaan kuuluvat mm. hangout-keskustelut ja Google 

Play-sovelluskauppa. (Pönkä 2014, 102) 

 

Google+-käyttäjät voivat jakaa ja julkaista toisilleen sisältöjä. Julkaisuja on mahdollista kommen-

toida ja niille voi antaa pisteitä samaan tapaan kuin Facebookissa voi tykätä muiden julkaisuista. 

Google+-palvelussa ei oteta muita käyttäjiä seurantaan, vaan heidät lisätään piireihin jotka voivat 

olla esimerkiksi työkaverit, harrastusporukat, opiskeluryhmät tai ystävät. (Pönkä 2014, 102) 

 

Googlella on erikseen yrityksille suunnattu My Business-palvelu, jossa yritys voi luoda itselleen mak-

sutta yritystiedot Googleen, jolloin yritystä haettaessa asiakkaat löytävät tietoja esimerkiksi 

yhteystiedoista, aukioloajoista ja uusimmista kuulumisista. Palveluun voi lisätä kuvia ja aloittaa 

keskusteluja. Lisäksi asiakkaat pystyvät jättämään yritystä koskevia arvosteluja. (Google 2018)  

 

4.6  Pinterest, Keskustelufoorumit, kysymys-vastauspalvelut ja omat verkkosivut 

 

Pinterest on vuonna 2010 perustettu sosiaalinen kirjamerkkipalvelu. Sitä käytetään asentamalla 

nettiselaimeen pin it-painike, jota painamalla käyttäjä voi tallentaa löytämiään kiinnostavia www-

sivuja eri aiheiden mukaisiin Pinterest-kokelmiinsa eli tauluihin. Käyttäjät voivat ottaa seurantaansa 

muiden käyttäjien yksittäisiä tauluja tai kaikki käyttäjän lisäämät pinnit. (Pönkä 2014, 153-154) 

 

Erilaisia keskustelufoorumeja voi pitää varhaisimpina verkkososiaalisuuden ilmentyminä. Verkko 

on täynnä eri aiheisiin ja harrastuksiin keskittyviä foorumeja. Esimerkiksi Suomi24 ja Vauva.fi ovat 

tällaisia palveluita. Lisäksi on olemassa erilaisia kysymys-vastauspalveluita, kuten nuorten su-

osima Ask.fm ja Quora. (Pönkä 2014, 141) 

 

Yrityksen verkkoliiketoiminnan peruskanava ovat aina yrityksen omat verkkosivut, joille ohjataan 

liikennettä muiden kanavien avulla. Verkkosivut eivät siis yksistään riitä, vaan tueksi tarvitaan 

asiakasajureita, joina toimivat mm. blogit, sosiaalisen median kanavat, sähköposti ja maksettu 

mainonta. (Kananen 2018, 53) 
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Oman kotisivun tulisi olla myyntikanava, varsinkin jos myy tuotteita netissä. Asiakasta kiinnostava 

sisältö ei usein ole yrityksestä lähtevää, mutta asiakasta voi silti innostaa yrityksen kotisivuilla. 

(Isokangas & Vassinen 2010, 81) 
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5 KVALITATIIVINEN TAPAUSTUTKIMUS: CASE POHJOIS-SAVOLAISET PIENYRITYKSET 

 

Tämän opinnäytetyön toteutuksessa on käytetty tutkimusmenetelmänä kvalitatiivista tutkimusta. 

Tutkimusstrategiana oli ennalta valikoituun joukkoon suunnattu tapaustutkimus. Kvalitatiivisessa 

tutkimuksissa tuodaan esiin tutkittavien asioiden laatua ja merkitystä mieluummin kuin määrää. 

Kvalitatiivinen tutkimus pyrkii tuomaan esiin kuvauksen todellisesta elämästä ja kokonaisvaltaisesti. 

Erottelu kvantitatiivisen eli määrällisen tutkimusmenetelmän kanssa ei ole yksiselitteistä ja yleensä 

näitä menetelmiä käytetäänkin toisiaan täydentävinä ja rinnakkain käytettävinä tutki-

musmenetelminä (Hirsijärvi ym 2004, 127-128, 151-152). Tässä tutkimuksessa ei käytetty kvanti-

tatiivista menetelmää missään muodossa. 

 

Opinnäytetyön tutkimukseen valittiin kvalitatiivinen menetelmä, koska tutkimuksessa tarkasteltava 

sisällöntuotannon toteuttaminen ja rooli pienissä yrityksissä voi olla monenlaista ja se on riippuvaista 

yrityksen liiketoiminnasta ja asiakaskunnasta, jolloin oikeanlaisia määrällisiä ajureita on hyvin hanka-

laa laatia. Tämän lisäksi tutkimukseen osallistuneet yritykset edustavat erilaisia liiketoiminta-aloja, 

joilla on erilainen asiakaspohja, jolloin ei ole kovin mielekästä vertailla julkaisutoimintaa numeroiden 

valossa. Kvalitatiivisen tutkimusmenetelmän vahvuutena on tavoite löytää laadullisia merkityssuh-

teita tutkittavien osa-alueiden väliltä.  

 

Tutkimuksen tekoon tutkimusstrategiana käytettiin tapaus- eli casetutkimusta. Tapaustutkimuksen 

ehdottomana vahvuutena on yksittäistapauksista yksityiskohtaisen ja intensiivisen tiedon saaminen. 

(Hirsijärvi ym 2004, 125)  

 

Tapaustutkimus valittiin tutkimusstrategiaksi, koska tutkimuksen kohteena olevia yrityksiä haluttiin 

tarkastella yksityiskohtaisesti niiden omista lähtökohdista. Lisäksi on huomioitava, että koska 

tutkimuksessa tarkastellaan yritysten toimintaa, on hyvin vaikeaa kerätä tietoa muulla tavalla, joka 

kuvastaisi yritysten varsinaista tapaa tehdä asioita.  

 

Tässä työssä tapaustutkimuksen aineiston keräämisen perusmenetelminä käytettiin kyselyä ja 

havainnointia. Kyselyä käytettiin, koska se mahdollistaa laaja-alaisemman tiedonkeruun sekä ajan ja 

vaivan säästämisen tutkimustyössä (Hirsijärvi ym 2004, 184). Kysely valittiin myös siksi, että 

vastaajat olivat pienestä organisaatiosta, jossa ajankäyttö voi olla haastavaa. Näin vastaajille annet-

tiin aikaa tutustua kysymyksiin rauhassa ja palauttaa mieleen, miten kysyttävät asiat todellisuudessa 

ovat.  

 

Kyselylomaketta suunnitellessa tulee miettiä, kuinka kauan vastaaja jaksaa keskittyä lomakkeeseen 

sen vaatimalla tavalla ja kysymysten laadinnassa kannattaa huomioida vastaajan lomakkeeseen 

käyttämää aikaa. Liian pitkä lomake luo helposti mielikuvan pitkästä ja raskaasta työstä, jolloin 

vastaamisesta on helppoa luopua, ellei se ole pakollista. (Valli ym 2018, 82) 
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Kyselyn avulla saadaan selville, mitä tutkittavat itse havaitsevat tapahtuvan ympärillään, mutta 

kysely ei vielä yksin kerro mitä todellisuudessa tapahtuu. Lisäämällä tutkimukseen havainnointia, 

voidaan saada tietoa siitä, toimiiko asiat siten niinkuin vastaajat sanovat niiden toimivan. (Hirsijärvi 

ym 2004, 201)  

 

Havainnointia tutkimusaineiston keräysmetodina käytettäessä on hyvä tutustua ensin tutkimus-

kohteeseen. Tästä syystä varsinainen havainnointi yritysten julkaisutoiminnasta tehtiin vasta kysely-

lomakkeiden vastausten tutkimisen jälkeen. (Valli 2018, 137) 

 

Havainnoinnin avulla nähtiin, miten sisältömarkkinointia yrityksissä käytännössä tehdään ja millainen 

vaikutelma roolista syntyy ulkopuolisen tarkastelijan silmin. Havainnoinnin suurin etu on, että sillä 

saadaan selville välitöntä ja suoraa tietoa. Tämän vuoksi havainnoinnilla haluttiin saada kyselyn 

vastausten analysointiin joko tuloksia vahvistavaa tai sammuttavaa vaikutusta.  Havainnointi on saa-

nut kritiikkiä erityisesti siitä, että havainnoija saattaa häiritä itse havainnoitavaa tapahtumaa. 

(Hirsijärvi ym 2004, 202) 

 

Havainnoinnin osalta päätettiin, että havainnoinnin suorittamisesta kerrotaan mukana olevalle yri-

tykselle, mutta varsinaista ajankohtaa havaintojen tekemisestä ei paljasteta. Tällä haluttiin poistaa 

mahdollisuus vaikuttaa havainnoijaan. Havainnointi ei siis ole täysin piilohavainnointia, jolloin tutki-

musta voidaan pitää eettisesti kestävämpänä. Vallin mukaan (2018, 139) on tutkimuseettisesti 

tärkeää, että ihmiset pystyvät itse päättämään tutkimukseen osallistumisestaan. 

 

5.1 Tutkimuksen reaabelius, validius ja eettisyys 

 

Laadullisen eli kvalitatiivisen tutkimuksen reaabeliuksen eli toistettavuuden ja validiuksen eli pät-

evyyden arviointi on haastavaa, koska kyseessä on tapaustutkimus. Tapaustutkimukselle pidetään 

ominaisena, että tutkimus ja sen tulosten kuvailu on aina jollakin tasolla ainutlaatuista. Haastetta 

tuo myös se, että kyselyn kysymyksenasettelusta voidaan muodostaa erilaisia tulkintoja. Toisin 

sanoen tulkintoja siitä, mitä tutkija on ajanut kysymyksillä takaa. (Hirsijärvi ym 2004, 216-217) 

 

Tästä huolimatta, laadullisen tutkimuksen pätevyyttä pitää pystyä arvioimaan ja tässä tutkimuksessa 

kiinnitettiinkin erityistä huomiota kuvaustapaan, jolla tutkimuksen toteuttamista ja tutkimuksen 

kulkua selostetaan, koska sillä tavalla pystytään osoittamaan selitysten ja tulkintojen yhteen-

sopivuutta lukijalle. (Hirsijärvi ym 2004, 217) 

 

Tutkimuksen eettisyyttä lähdettiin arvioimaan jo tutkimuksen aihetta valittaessa, koska haluttiin 

käsitellä jotakin ajankohtaista ja merkityksellistä aihetta, jolla on vaikutusta pienen yrittäjän 

toimintaan tässä hetkessä ja tulevaisuudessa.  

 

Tutkimuksessa mukana olleille yrittäjille on kerrottu tutkimustyön tarkoitus. Heidän kanssaan on 

käyty läpi tutkimuksen kulku ja millaisia menetelmiä tutkimuksessa käytetään. Kyselylomake käytiin 

heidän kanssaan läpi. Tutkituille kerrottiin myös, mihin tietoja tullaan käyttämään ja ketkä kaikki 
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tulevat käsittelemään tutkimusaineistoa. Yritysten kanssa keskusteltiin myös opinnäytetyön 

julkisuudesta ja nimien käytöstä. Tässä vaiheessa osan toiveena oli, ettei tutkimuksessa esiintyisi 

yritysten nimiä. Siksi päätettiin, että yrityksiä kuvataan tutkimuksessa nimillä yritys A, yritys B ja 

yritys C. Tällä haluttiin suojata mahdollisesti liikesalaisuuden piiriin kuuluvia luottamuksellisia tietoja, 

joita kilpailijat voisivat hyödyntää tutkimukseen osallistuvaa yritystä vastaan. Lukijan ja koko 

tutkimuksen hyödyllisyyden kannalta on kuitenkin olennaista, että jotakin tietoja yrityksistä on 

tiedossa, koska muuten selityksiä, merkityssuhteita ja tulkintoja on hyvin vaikeaa verrata toisiinsa. 

Yrityksistä siis tiedetään, että liikevaihtoluokka on alle 1Meur ja henkilöstökokoluokka on alle 10 

henkilöä. Tämän lisäksi on oleellista kertoa ylätason toimiala sekä antaa tietoa siitä, ovatko Asiak-

kaat kuluttajia vai yrityksiä.  

 

Havainnointia tutkimusvälineenä oli tarkasteltava erikseen. Aluksi oli tarkoitus suorittaa havainnointi 

ilman, että siitä kerrotaan tutkittaville, mutta suunnitelmaa muutettiin, koska tässä kohdassa 

havaittiin eettinen ristiriita. Lähtökohtaisesti tutkittavana olemisen täytyisi olla avointa ja vapaa-

ehtoista, joten tätä näkökulmaa haluttiin kunnioittaa kaikilta osin ja havainnointiosuudesta kerrottiin. 

Sen sijaan tarkkaa ajankohtaa ei haluttu paljastaa, koska sillä olisi saattanut olla vaikutusta tehtäviin 

havaintoihin. (Hirsijärvi ym 2004, 27) 

 

Tutkimuksen eettisyyttä arvioidessa on myös syytä huomioida, että opinnäytetyön tekijä on itse alan 

ammattilainen. Myöskään mahdollista kaksoisroolin vaikutusta ei voi väheksyä, koska tekijä on 

työsuhteessa yrityksessä, joka myy aiheeseen liittyviä tuotteita ja palveluja. Näiden seikkojen vuoksi 

subjektiivisuuden vaara voi olla olemassa. Toisaalta, eettisesti oikein toimiva tutkija havaitsee 

subjektiivisen asenteen vaaran ja näin ollen osaa asettautua tutkijan rooliin ja omien henkilökohtais-

ten mielipiteidensä ulkopuolelle, nojaten päätelmiään luotettavista lähteistä keräämäänsä tietoon 

sekä asianmukaisesti kerättyyn tutkimusaineistoon (Hirsijärvi ym 2004, 20.)   

 

5.2 Tapaustutkimuksen toteuttaminen pohjois-savolaisten pienyritysten kanssa  

 

Tutkimuksen toteuttaminen aloitettiin keväällä 2018 rajaamalla kohderyhmäksi alle miljoonan euron 

liikevaihdon ja alle kymmenen henkilön henkilöstökokoluokan yritykset. Tällä rajauksella pyrittiin sii-

hen, että tutkimuksesta saatavat tulokset olisivat mahdollisimman vertailukelpoisia, eikä resurssit 

kuten käytössä oleva raha ja henkilökunnan määrä aiheuttaisi tuloksissa poikkeamia. Samalla ver-

tailukelpoisuuteen liittyvällä logiikalla caseyritykset haluttiin valikoida pohjois-savon alueelta.  

 

Tapaustutkimukseen osallistuvien yritysten toimialoihin ja asiakassegmentteihin liittyviä kysymyksiä 

mietittiin tarkasti. Tutkija päätyi siihen lopputulokseen, että case-yrityksiä piti olla tutkittavana 

vähintään kolme, jotka ovat mielellään eri toimialoilta ja niillä tulisi olla kaikilla erilainen asiakaspro-

sessi. Näin pystyttäisiin varmistamaan, että pienestä tutkimusjoukosta pystyttäisiin muodostamaan 

mahdollisimman monipuolinen kokonaiskuva, joka on toimialasta tai asiakaskunnasta riippumaton.  

 

Case-yritysten rekrytoitiin ryhdyttiin heti keväällä 2018 ja kesäkuuhun 2018 mennessä yrityksiltä oli 

jo kerätty alustavat suostumukset tutkimukseen osallistumisesta.  
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Kyselylomakkeen laadintaan ryhdyttiin elokuun alussa 2018. Kyselyn muotona käytettiin kontrolloi-

tua kyselyä, sillä kysely jaettiin henkilökohtaisesti, kysymykset käytiin kohta kohdalta läpi ja sovittiin 

että lomakkeet voi palauttaa sähköpostilla myöhemmin (Hirsijärvi ym 2004, 185). Kysely rakennet-

tiin neljän pääelementin ympärille, joita olivat vastuukysymykset, resurssointi, suunnitelmallisuus ja 

vaikuttavuus. Kysymykset muotoiltiin avoimiksi. Tällä haluttiin kiinnittää erityistä huomiota siihen, 

että vastaukset eivät voisi olla kovin lyhyitä. Kysymyksiin pyrittiin jättämään riittävästi avointa tilaa 

ajattelulle. Jos kysymys näytti liian suppealle, sitä pyrittiin täydentämään lisäkysymyksellä (esi-

merkiksi kysymys vastuusta). Kyselylomakkeen toimintaa testattiin ulkopuolisella, tutkimukseen liit-

tymättömällä taholla, jolloin voitiin tehdä pieniä korjauksia ja todeta, että kyselylomake toimii 

käytännössä, niinkuin sen halutaan toimivan. 

 

Elokuussa 2018 oli tarkoituksena sopia aloituskeskustelut yritysten kanssa, jossa käydään läpi tutki-

mus ja siihen liittyvä eteneminen. Tässä vaiheessa kuitenkin ilmeni, että yhden tutkimuksessa muka-

naolevan yrityksen liiketoiminta päättyisi vuoden 2018 lopussa, josta syystä yrityksen mukanaole-

miselle ei ollut enää järkevää perustetta. Myös toinen alussa mukaan lupautunut toimija joutui jää-

mään pois tutkimuksesta muiden kiireiden vuoksi. Uusien, tilalle tulevien yritysten rekrytointi 

jouduttiin aloittamaan nopealla aikataululla tekemällä puhelinsoittoja suoraan potentiaalisiin yri-

tyksiin viikolla 38. Yrittäjien kanssa varattiin puhelimessa keskusteluaika, jolloin tutkimuksesta voitiin 

keskustella tarkemmin. Keskustelut käytiin 27.9 (2 kpl) ja 28.9. Tutkimuksen suorittaja laati kysely-

lomakkeen word-tiedostoksi ja lähetti sen yrittäjille sähköpostilla. Kyselylomake pyydettiin palautta-

maan viimeistään 31.12.2018 mennessä. Yrittäjille kerrottiin, että yrityksistä tehdään havaintoja 

alkuvuodesta 2019 kuitenkaan määrittelemättä tarkemmin ajankohtaa milloin ja miten.  

 

Yritys A palautti kyselylomakkeen sähköpostitse 21.10.2018 klo 17.00. Yritys B:n palautus tuli 

keskiviikkona 31.10.2018 klo 12.05, niin ikään sähköpostin välityksellä. Yritys C palautti kysely-

lomakkeen 30.12.2018 klo 9.34. Myös C:n palautus tuli sähköpostitse. Kaikki vastanneet pyysivät 

myös olemaan yhteydessä, mikäli täydentäviä kysymyksiä tarvitaan. Ensimmäisen kerran kyselykaa-

vakkeita tarkasteltiin lähemmin viimeisen palautuksen jälkeen, jotta voitiin nähdä välittömästi, 

tulisiko lisäkysymyksille olemaan tarvetta esimerkiksi liian vähäisen tiedon vuoksi.  

 

Maaliskuussa 2019 todettiin, että lisäkysymystarpeita palautettujen kyselylomakkeiden pohjalta ei 

ilmennyt, joten päätettiin siirtyä havainnointivaiheeseen. Havainnointi toteutettiin siten, että kaikista 

yrityksistä tehtiin vuorotellen Google-hakukoneessa haku yrityksen omalla nimellä ja tarkasteltiin 

kaikkea sitä materiaalia, mitä yrityksestä pystyi löytämään ilmaiseksi ja ilman kirjautumista mi-

hinkään palveluihin. Lähtöolettamana havainnoinnissa haluttiin käyttää tilannetta, jossa mahdollinen 

potentiaalinen asiakas ei tiedä eikä tunne yritystä tai sen toimintaa. Havainnointijaksot yritystä 

kohden kestivät noin puolesta tunnista yhteen tuntiin, riippuen saatavilla olevista kanavien ja 

sisällön määrästä. Havainnoinnit suoritettiin 18.3.2019 klo 9 (Yritys A), klo 10 (Yritys B) ja klo 11 

(Yritys C). 
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5.3  Aineiston analyysi 

 

Laadullisen aineiston analysointiin ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa, vaan lähestymiskulmana kan-

nattaa pitää sellaista analyysitapaa, joka vastaa parhaiten tutkimuskysymykseen (Hirsijärvi ym 2004, 

212). Tässä tutkimustyössä haluttiin löytää vastaus siihen, miten pienet yritykset toteuttavat 

sisältömarkkinointia ja millainen rooli sisältömarkkinoinnilla on yrityksen markkinoinnin kannalta. 

 

Avaimet aineiston luokitteluun analysointia varten rakennettiin jo kyselylomakkeen suunnittelu-

vaiheessa, kun kyselylomake teemoitettiin neljän keskeisen teeman ympärille, jotka ovat vastuuky-

symykset, resurssointi, suunnitelmallisuus ja vaikuttavuus. Aineisto avataan tässä raportissa teemoi-

tusten mukaan. 

 

Empiirisessä tutkimustyössä aineisto vaatii hieman esitöitä ennen päätelmien tekemistä. Kaikki tutki-

musaineistot tarkistettiin maaliskuun aikana ja todettiin, että saadut materiaalit olivat kaikilta osin 

tutkittavaksi kelpaavia eikä niissä havaittu virheitä tai tutkimustuloksiin vaikuttavia puutteita. Tästä 

syystä tietoja ei tarvinnut missään vaiheessa täydentää eikä mihinkään yksityiskohtaan tarvinnut 

erikseen palata mukana olevan yrityksen kanssa. (Hirsijärvi ym 2004, 209-210) 

 

5.4 Vastuukysymykset 

 

Tutkimukseen kohderyhmäksi valittiin kolme pohjois-savolaista pienyritystä, joiden liikevaihtoluokka 

on alle 1 Meur ja jonka henkilöstökokoluokka on alle 10 henkilöä.  

 

Tutkimuksen ja lukijan kannalta on oleellista, että mukana olevista yrityksistä kerrotaan ainakin 

toimiala, jolla yritys toimii ja millaisille asiakkaille myynti on suunnattu. Yritys A toimii puhtaanapito-

alalla ja sen tuotteet ovat suunnattu sekä kuluttaja- että yritysasiakkaille. Yritys B on maatilayritys, 

joka myy tilatuotteitaan pääsääntöisesti suoraan kuluttajille valtakunnallisen tuottajille suunnatun 

jakeluverkon kautta. Yritys C toimii rakennusteollisuuden toimialalla ja suuntaa myyntinsä pääasial-

lisesti vain kiinteistöyhtiöille, taloyhtiöille ja yrityksille.  

 

Aineiston analysoinnin ja tulosten tulkinnan kannalta, on oleellista tarkentaa mitä vastuukysymyksillä 

tässä työssä tarkoitettiin. Vastuukysymyksillä tarkoituksena oli selvittää, kuka yrityksessä on 

päävastuussa sisällöntuotannosta ja sisältömarkkinoinnin toteuttamisesta. Lisäksi haluttiin saada 

tietoa myös siitä, onko sisältöjen tekeminen ja julkaiseminen yhden vai useamman henkilön 

vastuulla ja tietävätkö kyseiset henkilöt vastuullisuutensa. Kaikissa tutkittavissa yrityksissä julka-

isuista ja niiden toteuttamisista päävastuun kantoivat yrittäjät itse.  

 

Yritys A:n tapauksessa, yrittäjä kertoi pääasiallisesti olevan itse se, joka tuottaa sisällön, kysyen 

myös työntekijöiden ajatuksia ja ehdotuksia. Eli yritys A konsultoi henkilökuntaa kehitysehdotuksin, 

mutta yrittäjä itse vastaa ensisijaisesti tuotannosta ja julkaisuiden tekemisestä.   
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Yritys B:n kohdalla vastuunjako oli suhteellisen selkeää ja tasapuolista yrittäjien kesken. Sosiaalisen 

median kanavat ja verkkosivujen päivittäminen oli pääasiallisesti toisen yrittäjän vastuulla, kun taas 

toisen vastuualuetta oli enemmän kuvaaminen. Bloggaamisen osalta yrittäjät olivat yhteisvastuul-

lisia, mutta molemmilla on ollut oma tyyli kirjoittamisessa. Toinen yrittäjistä kirjoittaa kantaaotta-

vammin ja tieteellisemmin, kun taas toisen postaukset ovat kepeämpiä luonteeltaan.  

 

Yritys C:n kohdalla yrittäjä itse on yrityksensä ainoa työntekijä, jonka johdosta myös kaikki toimen-

piteet ja vastuu on hänellä itsellään. 

 

5.5 Resurssointi 

 

Tässä tutkimuksessa resurssointiin liittyvillä kysymyksillä haluttiin selvittää, mitä kaikkia sisältöjä yri-

tyksessä tehdään, toteuttaako yritys sisällön tuottamista itse, paljonko sisältöjen tuottamiseen ja 

julkaisemiseen käytetään aikaa ja käyttääkö yritys tuotannon tai julkaisemisen apuna tällä hetkellä 

ulkopuolista palvelua.  

 

Yritys A kertoi, että heidän tarkoituksena on tuottaa sisältöä, jolla saadaan lisäarvoa ja näkyvyyttä. 

Yleensä sisällöt ovat tekstiä, joihin on liitetty kuvia. Muutaman videon he ovat tehneet itse, mutta 

yrityksen esittelyvideo on ostettu ulkopuolelta. Myös blogia on ajateltu, mutta käytettävissä olevan 

ajan puolesta tämä ei ole ollut mahdollista toistaiseksi. Yritys A käyttää tällä hetkellä sisältöihin aikaa 

noin muutaman tunnin kuukaudessa, joka on yrittäjän mielestä aivan liian vähän. Heillä harkitaan 

sisällöntuotantopalveluiden ostamista ulkopuolelta.  

 

Suoritetussa havainnoinnissa ilmeni, että yritys A:lla on monimuotoisesti sisältöjä saatavilla heidän 

verkkosivuillaan. Sisältömuotoina on käytetty useimmin tekstiä ja kuvia. Sisältöinä on käytetty myös 

videoita. Myös ajankohtaisille uutisille löytyi verkkosivustolta osio, johon viimeisin päivitys oli tehty 

marraskuussa. Facebookissa olevissa julkaisuissa oli käytetty niinikään kuvia, tekstejä ja videoita.  

 

Yritys A:n Facebook-sivulta ilmeni, että yritys vastaa viesteihin tyypillisesti tunnin kuluessa, mikä vie-

sti siitä, että kanava on oikeasti asiakaspalvelukäytössä. Yritys on pääsääntöisesti kommentoinut 

kaikkia palautteita. Yritys A:lla havaittiin olevan käytössä myös Instagram-tili, jossa julkaisut olivat 

pääasiallisesti kuvia. YouTube-kanavaa, Twitter-tiliä tai LinkedIN-profiilia ei löytynyt yrityksen 

nimellä, mutta yrittäjällä itsellään oli LinkedIN-profiili. Muita julkaisukanavia ei havaittu.  

 

Yritys B kertoi, että heillä sisällöntuotantoon ja julkaisemiseen käytetään viikkotasolla aikaa keski-

määrin parin työpäivän verran, joskus enemmän ja joskus vähemmän. Yritys B kertoi, että Insta-

gramissa ja Facebookissa pääasiallisena sisältömuotona on kuvat. Lisäksi yritys B:stä kerrottiin, että 

se julkaisee toisinaan myös lyhyitä videoita. Toinen yrittäjistä oli suunnitellut myös vlogin aloit-

tamista, mutta toistaiseksi se on jäänyt ajatuksen asteelle. Lisäksi yritys B kertoi julkaisevansa blogia 

pääasiallisen myyntikanavansa sivuilla, mutta jakavansa blogitekstit myös omiin kanaviinsa. He eivät 

ostaneet sisältöpalveluita ulkopuolelta, eikä heillä ole ollut tarkoitustakaan siihen, vaan yrittäjät 
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tekevät sisältöjä mieluummin itse ja panostavat omaan kouluttautumiseensa sisältöjen tuottamisen 

ja julkaisemisen suhteen. 

 

Havainnoinnin perusteella voitiin todeta, että yritys B käyttää verkkosivuillaan pääasiallisina 

sisältöinään tekstejä ja kuvia. Sivuilta löytyi myös blogi, jonka edellinen päivitys oli tehty lokakuussa 

2018.  

 

Facebookissa sisältömuotoina olivat tekstit kuvineen ja erilaiset videojulkaisut. Facebook-sivulta il-

meni, että yritys B vastaa viesteihin tyypillisesti muutamassa tunnissa, mikä kertoo siitä, että face-

bookilla on rooli asiakaspalvelukanavana ja siihen on resurssoitu aikaa. Pääasiallisesti yritys B on 

aina jotenkin kommentoinut keskusteluja julkaisuiden yhteydessä.  

 

Yritys B:n Instagram-tililtä löytyy sekä kuvia että videoita. Myös tästä kanavasta löytyi osallistuvaa 

kommentointia. YouTube-kanava yritykseltä löytyy, mutta toistaiseksi kanavalta löytyi yksi ainoa 

video ja tilaajia oli ainoastaan yksi, joka viestisi siitä, että YouTube-kanava ei ole ainakaan tällä het-

kellä mitenkään keskeisessä roolissa. Muita julkaisukanavia ei havainnoinnissa löydetty. 

 

Yritys C on pääsääntöisesti päivittänyt verkkosivustonsa kuvia ja tekstejä. Videoita tai blogitekstejä 

Yritys C ei ole tehnyt. Yrittäjä arvioi, että sisältöjen päivittämiseen menee viikkotasolla 2-3 tuntia, 

mutta ei joka viikko. Yritys C:n facebook-julkaisut ovat olleet pääasiallisesti kampanjoita tai ar-

vontoja. Sisällöntuotantoon liittyviä palveluita yrittäjä ei ole juurikaan ostanut. 

 

Havainnoinnin suorittaminen vahvisti, että verkkosivujen sisällöt olivat poikkeuksetta tekstiä ja kuvia. 

Myös yritys C:n verkkosivuilta löytyi ajankohtaisiin uutisiin viittaava osio, jossa viimeisin päivitys kos-

ki kevättä 2019. Aikamerkintää päivityksen ajankohdasta ei ole, mutta sisällöstä pystyi päät-

telemään, että se on tehty sivuille hiljattain. Videota tai muita sisältömuotoja ei löytynyt.  

 

Havaintojen perustella voitiin myös todeta, että facebook-sivu on ainoa yritys C:n käyttämä julkai-

sukanava sosiaalisen median julkaisukanavista. Facebook-julkaisut olivat enimmäkseen kuvattomia 

tekstejä. Facebook-sivulta ilmeni, että yritys vastaa viesteihin tyypillisesti muutamassa tunnissa, 

mikä kertoisi siitä, että yrittäjä kuitenkin seuraa aktiivisesti facebook-sivun tapahtumia. Muita julkai-

sukanavia tai sisältöjä yritykseltä ei löytynyt.  

 

5.6 Suunnitelmallisuus 

 

Tässä tutkimuksessa suunnitelmallisuuteen liittyvillä kysymyksillä haluttiin saada selville, kuinka tar-

kasti yritys on etukäteen suunnitellut sisältöjen tuottamista ja julkaisemista. 

 

Yritys A kertoi, että suunnitelma on kyllä olemassa, mutta siinä ei ole kyetty pysymään. Yleensä jul-

kaisuja on pyritty luomaan ja ajastamaan sellaisina hetkinä, kun sille on ollut aikaa. Yritys A:n 

yrittäjä lisäsi, että joskus, jos on töiden osalta tiukka kuukausi, julkaisuihin ei pystytä keskittymään, 

jolloin ne jäävät tekemättä. 
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Havainnoinnin perusteella ilmeni, että esimerkiksi yritys A:n verkkosivuilla olevassa ajankoh-

taisuuksien osiossa viimeisin päivitys oli tehty marraskuussa, joka vahvistaisi yrittäjän kertomusta 

siitä, että sisältöjen tuottaminen ja julkaiseminen väistää ydinliiketoiminnan kiireitä. Vuoden 2018 

aikana julkaisuja oli tehty keskimäärin kerran kuukaudessa. Havainnointihetkellä vuoden 2019 alusta 

pystyttiin havaitsemaan, että julkaisutahti on tiivistynyt noin joka toiselle viikolle, mikä viittaisi sys-

tematiikan kehittymiseen.   

 

Yritys B kertoi, että heillä pyritään suunnitelmallisuuteen koko ajan enenevissä määrin, mutta 

toiminta on edelleen liiankin spontaania. Yrittäjä lisäsi, että tämä ilmenee mm. siten, että joinakin 

viikkoina on monta päivitystä päivässä ja jotkut viikot ovat hyvinkin hiljaisia. Yritys B:n tavoitteena 

on, että joka viikko tulee ainakin kolme päivitystä Facebookiin ja Instagramiin. Myös tyyliä ja asiapi-

toisuutta pyrittiin jaksottamaan siten, että yhtä tiukkaa ja asiapitoista päivitystä vastaan tehdään 

seuraavaksi pari eläinpäivitystä ja kivoja kuvia.  

 

Havainnoinnissa ilmeni, että verkkosivuston blogitekstejä oli päivitetty viimeksi lokakuussa 2018 eli 

lähes puoli vuotta sitten havainnointien tekohetkellä 18.3.2019. Havainnoinnissa ilmeni, että Face-

bookin ja Instagramin päivitystahti oli noin 2-3 julkaisua viikossa. Päivitysten luonne oli tällä hetkellä 

enimmäkseen arjen kuvaamista, mutta havainnoinnissa löytyi myös tiukasti asiapitoisia päivityksiä.  

 

Yritys C:n yrittäjä kertoi, että julkaiseminen tapahtuu aina tarve edellä, jos on esimerkiksi jokin kam-

panja tai muu vastaava idea. Yritys C miettii aina tapauskohtaisesti mitä julkaistaan ja miten julkai-

sun luokse löydetään, mutta systematiikkaa julkaisutoiminnassa ei ole. 

 

Havainnointi vahvisti käsitystä siitä, että julkaiseminen tapahtuu tarve edellä. Verkkosivuilta 

havaittiin päivitys, joka liittyi havainnointihetkellä olevaan ajankohtaan. Sisältöjen muusta 

olemuksesta voitiin päätellä, että ne ovat tiukasti sidottuja hyötyjen argumentointiin ja teknisiin 

tietoihin. Verkkosivuilta löytyi myös arvonta, joka koskee vuotta 2019. Vastaava arvonta oli ollut jul-

kaisusta tehtyjen päätelmien perusteella myös vuonna 2018 (julkaisussa luki edellisen arvonnan 

voittajan nimi.) Facebookista pystyi havaitsemaan epäsäännöllisen julkaisutahdin, jossa ei vaikutta-

nut olevan mitään logiikkaa. Tämä vahvisti näkemystä siitä, että julkaisutoiminta ei ole suun-

nitelmallista, vaan toimii kulloisenkin tilanteen ehdoilla. 

 

5.7 Vaikuttavuus 

 

Vaikuttavuudella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa julkaisutoiminnan tavoitteellisuutta sekä julkaisu-

jen laadun ja tehokkuuden mittaamista. Kysymällä kysymyksiä vaikuttavuudesta haluttiin saada sel-

ville tietoa yritysten tämänhetkisistä valmiuksista (tiedot, taidot, ymmärrys) asettaa sisältöjen 

tuottamiselle ja julkaisemiselle selkeitä tavoitteita. Kysymyksillä haluttiin myös selvittää yrittäjien 

valmiuksia mitata sekä arvioida toteutuksen laatua ja tehokkuutta.  
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Yritys A kertoi, että heillä keskeinen tavoite on tuottaa laadukasta sisältöä jo olemassa oleville asiak-

kaille sekä tuoda yritystä esille uusille asiakkaille. Yritys A:n yrittäjän mukaan, tykkäyksiä ja kom-

mentteja seurataan aktiivisesti ja jokaiseen kommenttiin vastataan. Yritys A:n yrittäjä toteaa, että 

kotisivujen, Facebookin ja Googlen analytiikkaa olisi tarkoituksenmukaista seurata, kun se on mah-

dollista, mutta seuranta on kuitenkin jäänyt vähäiseksi.  

 

Havainnoinnissa ei pystytty suoraan saamaan ilmi, mitkä viestit olivat suunnattu jo olemassa oleville 

asiakkaille ja mitkä uusille asiakkaille. Havainnoinnista kävi ilmi, että lähes jokaiseen kommentoin-

tiketjuun oli vastattu, tosin ei aivan kaikkiin.  

 

Yritys B:n mukaan, heidän tavoitteena on olla näkyvillä, ihmisten huulilla, vahvistaa omaa brändiä 

(mm. kuvilla) ja tehdä näin toimimalla mainoslauseista totta. Yritys B:n yrittäjä mainitsee lisäksi, että 

sosiaalisen median julkaisut ovat heidän pääasiallinen markkinointikanava. Yritys B seuraa Face-

bookin luomaa dataa tykkäyksistä, jaoista ja tavoittavuuksista. Lisäksi maksettujen mainoksien 

kohdalla mitataan myyntien nousua. Yritys B:n yrittäjä lisää, että aika paljon mennään myös 

tunnepohjalta esimerkiksi tapahtumien osalta (tuleeko ihmisiä vai ei). Markkinointikeinoista 

lehtimainonnan yrittäjä yksilöi lopettaneensa melkeinpä kokonaan, jonka ansiosta heidän on helppoa 

seurata sosiaalisen median tavoittamien asiakkaiden toimintaa.  

 

Havainnoinnista ilmeni, että julkaisuille oli kertynyt reaktioita säännöllisesti yli 100 kertaa. 

Havainnointi vahvistaa käsitystä siitä, että Facebookin dataa seurataan ja maksettua mainontaa mi-

tataan. Havainnoinnista ilmeni myös, että yritys B osallistui aktiivisesti Facebook-seinän tapahtumiin.  

 

Yritys C:n yrittäjä kertoi, että tottakai häntä kiinnostaa mikä toimii ja mikä ei. Lopputuloksen hän 

kertoi näkevänsä nopeasti, mutta lisäsi, että on hankalaa sanoa, mikä toimenpide maksaa itsensä 

pois.  

 

Havainnoinnin osalta todettiin, että kaikki yritys C:stä havaittu vahvisti käsitystä yrittäjän kertomista 

vastauksista. Havainnointi ei tuonut yritys C:n kohdalla lisäarvoa yrittäjän kertomukseen vaikutta-

vuuden osalta, koska yrittäjä ei avannut tarkemmin tavoitteitaan tai valmiuksiaan mitata tehokkuutta 

tai laatua. Huomionarvoista oli kuitenkin se, että havainnoilla pystyi näkemään, että yritys C:n julkai-

suja kommentoitiin ja niistä tykättiin huomattavasti vähemmän, kuin toisten tutkittavien julkaisuista.  

 

5.8 Sisältömarkkinoinnin rooli ja haasteet 

 

Lopuksi haluttiin vielä kysyä yrityksien näkemystä sisältömarkkinoinnin roolista suhteessa muuhun 

markkinointiin tulevaisuudessa ja mitkä ovat yrittäjien mielestä keskeiset ydinhaasteet. 

 

Yritys A:n yrittäjän kertoman mukaan, heillä on tavoitteena kasvattaa sisällöntuotantoa, koska se 

nähdään osana tulevaisuuden markkinointia. Suurimpana haasteena yrittäjä pitää ehdottomasti 

ajankäyttöä, koska yrittäjän ja työntekijöiden aika kuluu suorittavaan työhön, jolloin aikaa käytetään 

sisältömarkkinointiin vain silloin, kun sitä on.   
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Yritys B:n kertomuksen mukaan, heidän pääasiallinen kanava markkinointiin tulee olemaan jatkos-

sakin sosiaalinen media ja julkaisut eri kanavissa. Aiempiin toimenpiteisiin lisätään ehkä vlogi (vide-

oblogi). Myös yritys B kokee ajankäytön haasteeksi ja on sitä mieltä, että toiminnan pitäisi olla suun-

nitelmallisempaa ja ammattimaisempaa. Yrittäjä lisäsi myös, että haastetta luo lisäksi Facebookin 

muuttuva toiminta, kun yritysten näkyvyyttä koko ajan supistetaan ja maksullisia palveluita on 

käytettävä enemmän. Myös sitä täytyy yrittäjän mielestä seurata, “ajaako aika Facebookista ohi” ja 

mitä sen tilalle tulee. 

 

Yritys C:n yrittäjä oli sitä mieltä, että asiakkaat ottavat yhteyttä verkosta entistä enemmän. Yrittäjä 

kertoi käyttävänsä ulkomainontaa, lehtimainontaa ja radiota lisäten, että niistäkin huomaa jonkin-

laista vaikutusta, mutta todeten edelleen, että suurin osa tänä päivänä ottaa yhteyttä netistä. 

Yrittäjän mukaan alalla on niin kova kilpailu, että suurin haaste on saada asiakas ottamaan yhteyttä 

tai ylipäätään tietää, onko asiakas kiinnostunut vai ei.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tutkimuksen päätarkoituksena ja tärkeimpänä tutkimuskysymyksenä oli selvittää, millainen rooli si-

sältömarkkinoinnilla on yritysten markkinoinnissa ja miten sisältöjen tuotantoa toteutetaan käytän-

nössä. Tutkimuksessa haluttiin etsiä ja löytää vastauksia pienten yritysten sisällöntuotantoon ja jul-

kaisutoimintaan liittyviin vastuukysymyksiin, resurssointiin, suunnitelmallisuuteen ja vaikuttavuuteen. 

Hirsijärven ja muiden mukaan (2004, 244) tutkijan on tarkastettava ennen päätelmien tekemistä, 

että tutkimuskysymyksiin on saatu vastaus. Myös vastauksen mahdollinen puuttuminen on vastaus. 

 

Tutkimustuloksista tehtävien johtopäätösten kuvaus on järkevintä tehdä samalla toimintamallilla, 

kuin aineiston analysointikin, eli teemoittaa johtopäätökset edellämainittuihin neljään teemaan. Li-

säksi johtopäätöksiä on tehtävä myös kysymyksiin haasteista tai roolista, sillä työn lopullisena pää-

määränä oli löytää kehitysehdotuksia pienille yrityksille sisältömarkkinoinnin toteuttamiseen ja sisäl-

tömarkkinoinnin kehittämiseen. Tuloksia esitetään mahdollisimman selvästi ja yksinkertaisesti, että 

lukijaa löytää esityksestä päätulokset. (Hirsijärvi ym 2004, 244) 

 

Ennen johtopäätösten muodostamista todetaan, että yleensä kuviot ja taulukot soveltuvat hyvin tu-

losten esittelyyn ja päätelmien tekemiseen (Hirsijärvi ym 2004, 244), mutta tässä tapauksessa näitä 

esitystapoja ei koettu tarkoituksenmukaisiksi, koska tutkimus oli luonteeltaan tapaustutkimus, jolloin 

jokaista tarkastelun kohteena olevaa tutkimuskohdetta voidaan käsitellä omana ainutlaatuisena ta-

pauksenaan (Hirsijärvi ym 2004, 155.) Myös tapaustutkimukseen osallistuneiden pieni kohdejoukko 

tuki päätöstä, ettei kuvioita tai taulukoita nähty tarkoitukseen sopivina tulosten esitystapoina tässä 

tutkimuksessa. 

 

6.1 Vastuukysymykset ja resurssointi 

 

Vastuukysymysten osalta tutkimustuloksista kävi ilmi, että kaikissa tapauksissa vastuu sisältömarkki-

noinnin toteuttamisesta on viime kädessä yrittäjillä itsellään. Kysely ja havainnointi tukivat yhdessä 

tätä päätelmää, koska havaintoja tehdessä ei voinut havaita, että yrityksillä olisi ollut käytössään 

ulkopuolisia vastuutettuja. Yhdessä tapauksista ilmeni, että työntekijöitäkin osallistetaan sisällön ide-

ointiin, mutta muuten tuotannon ja toteutuksen hoitaa yrittäjä. Tämän pohjalta voidaan tehdä johto-

päätös, että pienessä yrityksessä sisältömarkkinoinnin toteuttamisesta vastaa yleensä yrittäjä itse.   

 

Resurssoinnin osalta saadut tutkimustulokset eivät olleet niin yksiselitteisiä, mitä vastuukysymysten 

osalta. Ajankäyttöön liittyvistä kommenteista voidaan huomata, että skaala kolmen tapauksen välillä 

on hyvin laaja, kahdesta päivästä viikkotasolla muutamaan tuntiin kuukaudessa.  

 

Toteuttamistapojen osalta voidaan päätellä, että yhteneväistä toimintamallia ei ole, vaan jokaisella 

on oma tapansa tehdä ja toteuttaa asioita. Toteuttamisen vaihtoehtoina on tehdä itse mahdollisim-

man paljon ja kehittää omaa osaamista esimerkiksi kouluttautumalla tai tehdä osittain itse ja ostaa 
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sisällöntuotantoa myös ulkopuoliselta toimijalta. Tuloksista ei syntynyt havaintoja, joiden perusteella 

voitaisiin päätellä, että pienet yritykset ulkoistaisivat sisällöntuotantoaan tai julkaisutoimintaa.  

 

Vertailtaessa yritysten keskinäistä ajankäyttöä voidaan päätellä, että ajankäytön määrä ei korreloi 

julkaisujen määrän, laadun tai monipuolisuuden kanssa, koska vertailtaessa A:n ja C:n ajankäyttöä, 

A:n käyttämä aika on sama kuukausitasolla kuin C:n viikkotasolla ja A:n julkaisutoiminta on selvästi 

monipuolisempaa, tiheämpää ja monikanavaisempaa kuin C:llä.  

 

Tulosten pohjalta voidaan päätellä, että resurssointi on hyvin tapauskohtaista ja siihen saattaa 

vaikuttaa esimerkiksi sisältömuodot, esimerkiksi blogi, joka vie enemmän aikaa, ja julkaisukanavien 

määrä. 

 

6.2 Suunnitelmallisuus ja vaikuttavuus 

 

Toiminnan suunnitelmallisuutta ja siitä saatuja tuloksia arvioidessa todettakoon, että suun-

nitelmallisuus tuottaa kaikissa yrityksissä ainakin osittain haasteita.  

 

Yrityksillä näyttäisi suurimmaksi osaksi olevan suunnitelmat taustalla, mutta suunnitelmissa py-

syminen on haastavaa. Toimintaa tehtiin myös ilman suunnitelmaa, tarpeiden ja tilanteiden ehdoilla. 

Havainnoinnin kautta pystyttiin vahvistamaan tämä ilmiö, koska suunnitelmista maininneilla yri-

tyksillä näytti selvästi olevan julkaisuiden välillä säännöllinen logiikka ja ilman suunnitelmia operoi-

valla ei selvästikään ollut havaittavissa mitään systematiikkaa. 

 

Tuloksista voidaan päätellä, että pienissä yrityksissä pyritään ja tähdätään suunnitelmalliseen 

toimintaan ja sen arvo on kyllä tiedossa, mutta suunnitelmissa on haasteita pysyä. Yritys C:n kom-

menteista ja toiminnasta voidaan päätellä, että sisältömarkkinoinnilla ei ole tällä hetkellä niin suurta 

painoarvoa heidän päivittäisessä arjessaan, vaan sisältömarkkinointi on ennemminkin suoraan tak-

tiseen asiakashankintaan liittyvä markkinointikeino.  

 

Vaikuttavuuden osalta havaittiin, että tavoitteiden asettamisessa ja mittaamisessa on vaihtelua tutki-

musjoukon kesken, mutta myös yhdistäviä tekijöitä löydetään. 

 

Keskeiseksi tavoitteeksi aineistosta nousee esiin halu ja tarve saada näkyvyyttä ja olla esillä 

sisältömarkkinoinnin avulla. Joissakin tapauksissa tavoitteiden asettaminen on viety vielä hieman 

syvemmälle brändiin ja lupauksesta mainoslauseiden lunastamisesta. Yritykset seuraavat Facebook-

kanavaansa ja sinne kertyviä reaktioita. Lisäksi myös muuta dataa, kuten näkyvyyttä ja mainosten 

vaikutusta myyntiin seurataan. Kahta yritystä yhdisti ymmärrys mittaamisesta ja molemmilla oli 

selvästi tietoa siitä, millaisia keinoja mittaamiseen ja seurantaan on, mutta vain yhdellä mittaaminen 

on viety konkretian tasolle ja se on säännönmukaista. 

 

Saaduista tuloksista pystytään päättelemään, että pelkästään tavoitteiden asettamisella ja mittaami-

symmärryksellä saadaan vaikuttavampia tuloksia sisältömarkkinoinnissa. Havainnot vahvistavat, että 
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julkaisutoiminnan tavoitteellisuudella ja ymmärryksellä saadaan sisältömarkkinoinnille parempaa rea-

gointia ja pystytään myös havaitsemaan, että asiakkaat viettävät aikaa tällaisten yritysten parissa 

enemmän, mm. kommentoimalla ja tykkäämällä julkaisuista heidän sivuillaan. Lisäksi 

tykkääjämäärät ovat huomattavasti korkeammat verrattuna toimijaan, joka ei ole asettanut toimin-

nalleen tavoitteita tai toimintaa ei varsinaisesti arvioida tai mitata. Vaikuttavuutta tutkittaessa ei 

noussut esiin tarkemmin, millä tasolla mittaamista tehdään. 

 

6.3 Sisältömarkkinoinnin rooli ja keskeiset haasteet 

 

Tutkimuksen viimeisessä kysymyksessä kysyttiin yrittäjien mielipidettä sisältömarkkinoinnin roolista 

suhteessa muuhun markkinointiin ja mitkä ovat toteuttamisen kannalta keskeisimmät haasteet.  

 

Kaikkien yritysten kommenttien perusteella voidaan todeta, että yrityksissä tiedostetaan markki-

noinnin toimintaympäristön muuttuminen. Sisältömarkkinointi nähtiin yrityksissä markkinoinnin tule-

vaisuuden kehityssuuntana. Kaikki mukana olleet yritykset selvästi tiedostavat asiakkaiden 

käytöksessä muutoksia, mutta ratkaisevaa näyttäisi olevan tiedostaa ja ymmärtää toiminnan mer-

kityksellisyys, että sisältömarkkinointi olisi laadukasta ja tuloksellista. 

 

Tuloksista voidaan myös tehdä johtopäätös, että sisältömarkkinoinnista on jo tässä vaiheessa tullut 

joillekin pienille yrityksille markkinoinnin keskeisin markkinointikeino ja sisältömarkkinointiin aiotaan 

panostaa vielä jatkossa entistäkin enemmän. 

 

Haasteita kysyttäessä esiin nousi useimmin ajankäyttöön liittyvät haasteet. Tästä voidaan tehdä 

päätelmä, että sisältömarkkinointia kyllä haluttaisiin pienissä yrityksissä tehdä enemmän, mutta 

ajankäyttö ei mahdollista sitä. Voi olla, että tästä halun ja mahdollisuuksien paradoksista johtuen 

esille nousee myös suunnitelmia tukeutua ulkopuolisen palveluntarjoajan käyttöön sisällön tuotta-

misessa tai julkaisemisessa. Missään vaiheessa raha ei näyttänyt nousevan esiin haasteena, mikä 

kertoisi siitä, että rahallista panostusvalmiutta ostaa palveluita ulkopuolelta saattaisi olla.  

 

Haasteina nousivat esiin myös mahdolliset julkaisualustoja tarjoavien yhtiöiden muutokset palvelui-

hinsa hinnoittelun ja näkyvyyden osalta. Myös mahdollisuus uusista ja tällä hetkellä toimivien alusto-

jen mahdollisista korvaajista nostettiin esiin. Haasteena mainittiin lisäksi keinojen löytäminen siihen, 

miten asiakkaat saadaan jatkossa ottamaan yhteyttä tai edes ilmaisemaan kiinnostustaan yritysten 

tarjoamia tuotteita ja palveluita kohtaan. 

 

Tuloksista voidaan johtaa ajatus, että haasteet ovat tapauskohtaisia ja tilanneriippuvaisia, mutta 

yhteiset nimittäjät niille ovat resurssien niukkuus (ts. aika eli ehditäänkö tehdä, ehditäänkö mitata) 

ja tuloksellisuus (miten saadaan kontakti asiakkaaseen). 
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6.4 Kehittämisehdotuksia 

 

Yrittäjät eivät voi pienen henkilökuntakoon vuoksi kovinkaan helposti ulkoistaa vastuuta sisällön 

tuottamisesta ja julkaisemisesta, varsinkaan silloin, jos yrittäjä on yrityksensä ainoa työntekijä. Joka 

tapauksesssa yrittäjä on viime kädessä aina itse vastuussa oman yrityksensä toiminnasta.  

 

Vapauttaakseen omia resurssejaan, yrittäjät voisivat esimerkiksi nimetä yritykseensä vastaavan, jos 

siis sellainen on mahdollista, jonka tehtävänä on huolehtia tai vähintäänkin muistuttaa julkaisuiden 

tekemisestä ja sisällön laatimisesta. Mikäli tämä ei ole mahdollista, niin yrittäjä voisi tehdä selvän 

periaatepäätöksen, että tälle asialle varataan x määrä aikaa viikossa tai x määrä aikaa kuukaudessa. 

Periaatepäätöksellä ja säännönmukaisella ajan varaamisella olisi tavoitteena saada sisältömarkki-

noinnin tekeminen osaksi arkea, muiden työtehtävien joukkoon perusrutiiniksi. Jos aikaa on säännöl-

lisesti varattuna, niin mahdollisuudet suunnitelmallisuuteen ja tulosten mittaamiseen sekä toimen-

piteiden kehittämiseen paranee. 

 

Yrittäjien kannattaisi myös laskea omalle työlleen selkeä hinta, jolloin resurssisuunnittelua olisi 

helpompaa tehdä talousnäkökulmasta. Käytetyllä ajalla on aina jokin vaihtoehtoiskustannus, joten 

tämä antaisi mahdollisuuden arvioida uudestaan esimerkiksi sitä, millaisia sisältöjä kannattaa tehdä 

itse ja millaisia töitä olisi todellisuudessa edullisempaa ostaa ulkopuoliselta. Esimerkiksi blogitekstin 

kirjoitus voi olla hyvin työlästä ja aikaa kuluttavaa. Koska aikaa ei ole saatavilla enempää, kuin tietty 

määrä, voisi tällä tavalla löytää taloudellisesti järkevän ja kannattavan tasapainon sisältöjen 

tuottamiseen ja julkaisuun.  

 

Suunnitelmallisuuteen liittyen, ehdotetaan, että pienet yritykset tekisivät suunnitelmista näkyviä eli 

kehystäisivät suunnitelman esimerkiksi työpöydälleen tai kirjoittaisivat suunnitelman johonkin ylös. 

Visualisoinnilla ja kirjoittamisella jätettäisiin konkreettisempi muistijälki asian tärkeydestä, jolloin 

suunnitelma ei olisi vain jossakin ajatusten seassa, josta suunnitelmat syrjäytyvät helpommin 

muiden kiireiden vuoksi. Suunnitelmallisuutta voisi auttaa julkaisukanavien toiminnot, joiden ansi-

oista julkaisuja voi myös tehdä etukäteen ja ajastaa. Tulosten perusteella tätä jo tehtiin, mutta 

lisäämällä etupainotteisuutta olisi helpompaa pysyä suunnitelmassa, ilman että tilapäinen kiire se-

koittaa suunnitelmia.     

 

Vaikuttavuuteen liittyen, kehittämismahdollisuuksia on näiden tietojen valossa havaittavissa myös 

tavoitteiden asetannassa. Hyvä lähtökohta on, että tavoitteita jo tällä hetkellä asetetaan, mutta ne 

ovat hyvin abstrakteja ja laajoja (brändin kehittäminen, laadukas sisältö, mainoslauseiden lupausten 

lunastaminen). Abstrakteja tavoitteita ja niihin pääsemistä on hyvin hankalaa mitata ja niitä suositel-

taisiin käytettäväksi ennemmin yrityksen isossa kuvassa, esimerkiksi visiota suunnitellessa. Yritykset 

voisivat ottaa strategisempia eli käytännönläheisempiä tavoitteita sisältömarkkinoinnille, esimerkiksi 

tavoitteita tykkäyksille, katselukerroille, myynti- ja asiakashankintatavoitteita tai muuta numeeri-

sessa muodossa mitattavia tavoitteita. Tällä päästäisiin siihen lopputulokseen, että yritykset tavoit-

telisivat jatkuvasti jotakin konkreettista suoritusta ja voisivat näin ollen kehittää paremmin omaa 



         

         39 (47) 

tekemistään data edellä. Heillä olisi koko ajan myös parempaa tietoa tavoitteiden realistisuudesta ja 

onnistumisista. 

 

Saaduista tuloksista ilmeni, että markkinoinnin tehokkuutta mitataan jo tällä hetkellä jonkin verran. 

Myös tuloksellisuuden arvioinnin haasteita nousi esiin. Ensimmäisenä kehitysehdotuksena nousee 

esiin tarvittavien mittaamisvälineiden käyttöönotto ja aktiivinen käyttäminen. Lisäksi kannattaa 

määritellä, mitä halutaan mitata. Mitattavat funktiot saataisiin johdettua suoraan tavoitteista. 

 

Tämän työn teoriaosassakin tuotiin esiin sisältömarkkinoinnin kokonaisvaltaiseen mittaamiseen liit-

tyviä ongelmia, koska esimerkiksi yrittäjän omaan, markkinointiin kuluvaa työhön menevää osuutta 

kustannuksista on vaikeaa arvottaa. Ongelmia mittaamisessa tuottaa myös sisältömarkkinoinnin ar-

vostaminen suhteessa muuhun markkinointiin. Tuloksellisuuden edistämiseksi pienyritys voisi Nur-

men ehdotuksen mukaan (2017) pilkkoa ja allokoida strategisia tavoitteitaan enemmän, jolloin 

jokaiselle tavoitteelle olisi allokoitu omat resurssit ja onnistumisten mittaamiseksi olisi helpompaa 

muodostaa selkeä mittaristo. Tämä lisäisi resurssiviisautta auttaen pieniä yrityksiä suuntaamaan en-

emmän niukkoja resurssejaan oikeisiin ja tuottavampiin asioihin.   
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7 YHTEENVETO JA POHDINTA 

 

Tämän tutkimustyön päätarkoituksena oli saada selville, miten pienissä yrityksissä sisältömarkki-

nointia tehdään ja millainen rooli sisältömarkkinoinnilla on tämän hetken markkinoinnissa ja tule-

vaisuudessa. Tutkimus tehtiin yhteistyössä kolmen pohjois-savolainen pienyrityksen kanssa, joiden 

liikevaihto oli alle 1Meur ja henkilöstökokoluokka alle 10 henkilöä. Tutkimusmenetelmänä käytettiin 

kvalitatiivista eli laadullista tapaustutkimusta. Tutkimusaineiston kerääminen suoritettiin kontrolloi-

dulla kyselyllä sekä havainnoinnilla. 

 

Tutkimustyössä saatiin selville, että pienessä yrityksessä yrittäjät ovat itse vastuussa markki-

nointisisältöjen tuottamisesta ja julkaisemisesta, mutta toisinaan myös pienyrittäjät saattavat käyt-

tää ulkopuolista, ostettua sisällöntuotantoapua. Julkaisutoiminta on monimuotoista, sisältäen erilai-

sia sisältömuotoja kuten kuvia, blogeja ja videoita sekä monikanavaista, jolloin yrityksellä on 

käytössä omien verkkosivujensa lisäksi myös vähintään jokin muu toinen kanava, esimerkiksi Face-

book. Pienissä yrityksissä on havaittu suunnitelmallisuuden merkitys laadukkaaseen sisällöntuotan-

toon ja ymmärrys mittaamismahdollisuuksista on suurimmaksi osaksi olemassa.  

 

Pienten yritysten merkittävimmät haasteet sisältömarkkinoinnin tekemisessä ovat käytettävissä 

oleva aika sekä tuloksellisuuden mittaaminen, joka osittain riippuu suunnitelmallisuuteen ja 

mittaamiseen käytössä olevan ajan puuttumisesta. Pienissä yrityksissä tiedostetaan asiakaskäyt-

täytymisen jatkuva muutos ja jo tämän tutkimuksen tekohetkellä sisältömarkkinoinnilla oli hyvin 

merkittävä rooli yrityksen kaikessa markkinoinnissa. Sisältömarkkinointia haluttiin myös kehittää 

edelleen ja se nähtiin tulevaisuuden kehityssuuntana. 

 

Tutkimustyössä onnistuttiin saamaan hyvä kuvaus siitä, millainen sisältömarkkinoinnin tekemiseen 

liittyvä prosessi pienillä yrityksillä on ja miten sisältömarkkinointi asemoituu yrittäjien arkeen. Saadut 

tulokset näyttäisivät viittaavan siihen, että pienen yrittäjän on tasapainoteltava paljon oman 

ajankäyttönsä kanssa. Vastatakseen muuttuvaan asiakaskäytökseen, pienellä yrittäjällä täytyy olla 

tänä päivänä hyvin monipuolinen osaaminen myös markkinoinnin osa-alueelta. Sisältömarkkinoinnin 

roolin merkityksen löytäminen suhteessa muuhun markkinointiin jäi tässä työssä hyvin pinta-

puoliseksi. Tämä johtui kysymysten asettelusta. Roolia kysyttäessä, olisi pitänyt pyrkiä selvittämään 

tarkemmin, mitä muuta markkinointia yritys toteuttaa ja tehdä asemoinnista päätelmiä tämän 

pohjalta. Nyt saaduissa tuloksissa muusta markkinoinnista tiedettiin jotain, mutta ei läheskään 

tarpeeksi, että sisältömarkkinoinnin asema markkinointikeinojen valikoimassa olisi tullut ilmiselväksi. 

 

Olen omassa työssäni viimeisen seitsemän vuoden aikana nähnyt muutoksen yritysten markki-

noinnissa. Kipinä tutkimuksen tekemiseen lähti omasta halukkuudestani selvittää, miten pienet yri-

tykset pystyvät mukautumaan muuttuvaan asiakaskäyttäytymiseen ja miten he itse kokevat 

muutokset markkinoinnissa. Urani alussa oli vielä paljon sellaista markkinointia, että lehdestä varat-

tiin ilmoitustila tai radiosta ostettiin toistoja ja sitten asiakkaan kanssa yhdessä keksittiin, mitä 

mainoksiin laitetaan. Tämä toimintatapa jäi kuitenkin jossakin vaiheessa lähestulkoon kokonaan 
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pois. Tein päätelmiä, että muutoksen olisi oltava pysyvää ja sillä tulisi olemaan myös yhteiskunnal-

lisesti merkittävä vaikutus yrittäjien näkökulmasta, koska yrittäjien olisi kehitettävä omaa osaamis-

taan ja tehtävä entistä enemmän myös markkinoinnin eteen itse töitä. Koska nämä olivat kuitenkin 

pelkkiä arvioita ilman todisteita, halusin selvittää miten asia käytännössä on.  

 

Tutkimustyön edetessä ilmeni, että sisältömarkkinointi ei ole missään tapauksessa yksiselitteinen 

käsite, jolla olisi yksi ja selkeä määritelmä, vaan sen rajapinnat ovat hyvin häilyvät. Varsinaisen 

tutkimuskysymyksen eli toteuttamisen kannalta rajapinnoilla ei kuitenkaan ole juuri mitään mer-

kitystä, koska käsitteet eivät vaikuta itse julkaisujen tekemiseen. Pienyrittäjälle natiivimainonnan ja 

advertoriaalin väliset erot ja niiden tunteminen ei ole välttämättä kovinkaan arvokasta tietoa. 

 

Jos tutkimustyö aloitettaisiin nyt tällä tutkimuskokemuksella uudestaan, niin aihetta voisi rajata vielä 

tarkemmin, koska alkuperäinen tutkimuskysymys oli varsin laaja ja tarkastelun pääpainoksi olisi 

voinut valita pelkästään jommankumman, joko toteutuksen tai roolin. Myös toteutuksesta olisi voinut 

vielä johtaa rajausta pienemmäksi, esimerkiksi keskittyä vaikuttavuuteen, jolloin tulokset olisivat 

voineet olla vielä paljon konkreettisemmat. Toisaalta riittävän yleinen aihe antoi myös joustavuutta 

tutkimuksen suorittamiseen (Hirsijärvi ym, 2004, 76.) Uskon, että aihetta rajaamalla tarkemmin, 

tulokset olisivat todennäköisesti tuottaneet helpommin uutta, tutkimustyön myötä syntynyttä teo-

reettista tietoa jatkojalostettavaksi. 

 

Nyt saatuja tuloksia ei kuitenkaan missään nimessä pidä aliarvioida, koska ne antavat mielestäni 

hyvän yleiskuvan pienen yrityksen tekemisestä ja haasteista arjen pyörittämisen keskellä. Vaikka 

tapaustutkimuksessa kaikkia tutkimuskohteita käsiteltäisiinkin omina ainutlaatuisina tapauksinaan, 

niin yhdistävyyttä tapausten välillä on kuitenkin löytynyt. Saadun tuloksen pohjalta olisi vaikeaa 

kuvitella, että vaihtamalla maakuntaa tai mukanaolevien yritysten kokoonpanoa samassa liikevaihto- 

ja henkilöstökokoluokassa saataisiin nyt saaduista tuloksista täysin toisenlaisia. Pienten yrittäjien 

resursseihin ja osaamiseen liittyvistä haasteista saa lukea talouslehdistä lähes viikottain. 

 

Tutkimuksen tiedonkeruumenetelmiä pidän aiheen luonne ja laajuus huomioiden onnistuneena. 

Kontrolloitu kysely jättää kiireiselle yrittäjälle pelivaraa miettiä ja vastata kysymyksiin rauhassa silloin 

kun sille on oikeasti aikaa. Onnistuminen riippuu hyvin paljon kysymysten asettelusta. Mielestäni on-

nistuin tekemään hyvin avoimia kysymyksiä saadakseni riittävästi tietoa. Ehkä kysymystä vastuista 

olisi voinut jotenkin syventää, mutta toisaalta kysymyksellä saatiin se tieto käyttöön, mitä tarvittiin. 

Jos olisin tehnyt tiedonkeruun teemahaastatteluna, niin todennäköisesti vastausten todenmukaisuus 

olisi kärsinyt. Myös työn määrä olisi tarpeettomasti lisääntynyt ja itse pidän sitäkin osaamisena, että 

osaa välttää työtä, joka ei ole tarkoituksenmukaista.  

 

Pidän myös havainnoinnin menetelmää onnistuneena valintana, koska tutkimuksessa haluttiin sel-

vittää käytännön arkea mahdollisimman totuudenmukaisesti. Pelkkä suusanallinen tieto ei olisi 

riittänyt antamaan riittävän tarkkaa kuvaa siitä, miten käytäntö arjessa oikeasti toimii. Havainnointi 

verkon yli oli ehdottomasti oikea ratkaisu. Havainnointia olisi ollut hyvin vaikeaa tehdä esimerkiksi 
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paikan päällä, koska käytännön arjessa keskitytään yleensä itse työhön, eikä kovinkaan paljon vide-

oiden tekemiseen, valokuvien ottamiseen tai Facebookin käyttämiseen. Tämän vahvistaa myös 

yrittäjien kertomukset sisältömarkkinointiin käytössä olevasta ajasta. Jos havainnointi olisi järjestetty 

jotenkin sovitusti juuri niinä päivinä, milloin yritykset olisivat tehneet päivityksiä, uskon että 

läsnäoloni ja etukäteinen sopiminen olisi muuttanut yrittäjien käytöstä. 

 

Jos mietitään rinnalle jotakin vaihtoehtoista tapaa tehdä tutkimus, niin mielestäni tutkimuksen luon-

ne pitäisi jollakin tavalla muuttaa. Toteutuksesta olisi voinut tehdä kvantitatiivisen tutkimuksen kyse-

lylomakkeella isommalle kohdejoukolle, mutta ehkä se ei sitten kuitenkaan olisi antanut yhtä luotet-

tavaa kuvaa, miten käytäntö oikeasti toimii, koska ihmisillä on kaikki mahdollisuudet sanoa tekevän-

sä jotakin, jota käytännössä tehdään kuitenkin toisin.  

 

Oppimisen ja tutkijana kehittymisen näkökulmasta olen tyytyväinen, että päädyin tekemään 

opinnäytetyönä tutkimuksen. Myös muita vaihtoehtoja olisi ollut tarjolla. Tutkimustyö on kehittänyt 

omaa tiedonhankintaosaamista oikean tiedon etsimisestä löydetyn tiedon kriittiseen arviointiin. Hyvin 

paljon saatavilla olevaa ja löytynyttä materiaalia piti hylätä, koska havaitsin niiden olevan enemmän 

tai vähemmän yksittäisten ihmisten mielipiteitä, joista ei voinut johtaa tieteellisiä päätelmiä, ellei sit-

ten mielipiteen taustalla olevia lähteitä olisi itse tarkastanut. Tämä olisi kuitenkin ollut hyvin työläs ja 

vaivalloinen tie, kun on olemassa jo valmiiksi tahoja (esim. sanomalehdet, tutkijat) joiden velvol-

lisuuksiin kuuluu selvittää tarjottujen tietojen taustat. Tiedonhankinnassa ja arvioinnissa koen kehit-

tyneeni paljon. Jatkoa ajatellen eniten opittavaa on varmasti oikeanlaisen tiedon poiminnassa oike-

aan tutkimuskysymykseen, koska tässäkin työssä tein havainnon, että esimerkiksi sisältömarkki-

noinnin alakäsitteillä ei ole itse päätarkoituksen silmissä juurikaan merkitystä. Kaikesta huolimatta 

minusta alakäsitteiden avaamiselle on lukijan kannalta silti paikkansa, koska lukija ei tunne käsitteitä 

ja minusta tuntui tärkeältä kertoa lukijalle, millaisia rajapintoja sisältömarkkinoinnilla on, ettei lukija 

itse saisi väärää kuvaa siitä, mistä sisältömarkkinoinnissa on oikeasti kysymys. Painotus teoreetti-

sessa osassa tulisi mielestäni kuitenkin olla markkinassa ja sen muutoksessa, koska sisältömarkki-

noinnilla pyritään vastaamaan muuttuneeseen asiakkaiden käyttäytymiseen tiedonhankinnassa ja 

ostamisessa.   

 

Arvioidessa omaa oppimista ja kehittymistä tämän työn aikana, heräsi myös ajatuksia aiheen valin-

nasta. Tajusin tutkimuksen edetessä, että minulla on olemassa jo valtavasti tietoa aiheesta, joka 

täytyisi lähinnä osoittaa todeksi, koska ammattini puolesta minulla täytyy olla valmiudet myydä 

sisältömarkkinointiin liittyviä tuotteita ja palveluja. Olen joutunut kysymään itseltäni, että olisiko op-

piminen ja kehittyminen ollut vieläkin laadukkaampaa, jos olisin valinnut aiheen jostakin muusta 

alueesta, kuin omasta asiantuntija-alueestani. Tämä aihe oli minun omalta mukavuusalueeltani ja 

uskon itse kehittymisen olevan aina suurempaa, jos tehtävät ovat vaikeampia tai ne vaativat enem-

män ponnisteluja. Toisaalta, nykyisen työnkuvani asiantuntijuuteen kuuluu olennaisena osana 

ymmärtää asiakkaiden haasteita ja pienyrittäjät ovat ammatillista asiakaskohderyhmääni, joten am-

matillista kehittymistä on mielestäni tapahtunut, koska tietämys pienten yrittäjien tieto- ja tai-

totasosta sekä heidän keskeisistä haasteistaan on tutkimuksen myötä lisääntynyt.  
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Tutkimustyön tavoitteena on ollut antaa ratkaisun avaimia ja kehitysehdotuksia pienille yrityksille 

sisältömarkkinointityön kehittämiseen. Koen, että käytännöstä tehdyt päätelmät ovat antaneet 

paljon hyviä raaka-aineita, miten markkinointityöskentelyä voisi kehittää. Yrittäjien pitäisi osata en-

tistä useammin laskea selvä arvo omalle työpanokselleen ja ajankäytölleen. Pienen yrityksen kannat-

taisi ehdottomasti selvittää, millaisten toimenpiteiden tekeminen on edullisempaa ja tehokkaampaa 

itse ja millaisia palveluita kannattaisi näistä näkökulmista ehkä hankkia ulkopuolelta. Lisää aikaa ei 

voi saada muulla tavalla, kuin hankkimalla joko lisää resursseja tai sitten ulkoistamalla palvelu, jol-

loin aikaresurssia vapautuu muuhun, kenties tuottavampaan työhön.  
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LIITE 1: TUTKIMUSKYSELYLOMAKE 

 

Tutkimuskysymys: Miten tuotatte sisältöjä markkinointiin? 

 

VASTUUKYSYMYKSET 

 

1. Onko teidän yrityksessänne nimettyä henkilöä, joka vastaa sisällön tuottamisesta? Onko sisällön tuottajia 

useita?  

 

RESURSSOINTI 

 

2. Millaisia sisältöjä tuotatte, otatteko kuvia, julkaisetteko blogia, teettekö videoita? 

 

3. Kuinka paljon aikaa käytätte sisältöjen tuottamiseen ja suunnitteluun? Lisäkysymyksenä: Ostatteko sisäl-

löntuotannon palveluita ulkopuolisilta toimijoilta? 

 

SUUNNITELMALLISUUS 

 

4. Kuinka suunnitelmallista julkaisutoimintanne on, onko teillä suunnitelma mitä julkaistaan, missä ja milloin?  

 

VAIKUTTAVUUS 

 

5. Mitkä ovat keskeiset tavoitteenne julkaisutoiminnassanne? 

 

6. Mittaatteko julkaisuiden tehoa ja laatua jotenkin? (esim. yhteydenottojen määrä, tykkäykset) 

 

7. Millainen rooli omalla julkaisutoiminnallanne on tulevaisuudessa suhteessa muuhun markkinointiin? Mitkä 

ovat keskeiset ydinhaasteet? 

 

 

 

 


