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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyöni aiheena on osuuskunnan verkkosivujen ja sosiaalisen median sisällön-

tuotanto ja sen kehitys. Tilaajayritys AieDesign osk on Mikkelissä vuonna 2013 perus-

tettu luovan alan osuuskunta. Olen itse osuuskunnan perustajajäsen ja toiminut osuus-

kunnan hallituksen puheenjohtajana sen perustamisesta lähtien. Opinnäytetyöni aika-

taulu sijoittuu keväälle 2019, jolloin suuri osa osuuskunnan jäsenistä viimeistelevät 

osuuskunnan perustamisen jälkeen aloitetut opintonsa ja tästä johtuen osuuskunnan 

toiminnassa koetaan uusi aktivoitumisen aalto. 

Osuuskunta markkinoi ja viestii asiakkailleen toiminnastaan tällä hetkellä vain ver-

kossa. Lisäksi jäsenet esittelevät osuuskuntatoimintaa itsenäisesti asiakkailleen. 

Osuuskunta siis tarvitsee yhteisen digitaalisen markkinointiviestintäsuunnitelman 

verkkosivujen ja sosiaaliseen median käytöstä, joka auttaa jäseniä markkinoimaan yri-

tystä ja kehittämään niitä puutteita, joita tällä hetkellä löytyy verkkosivuilta sekä sosi-

aalisen median viestinnästä. Digitaalisen markkinoinnin puutteet ja siihen vähäinen 

panostus osuuskunnassa johtuu enemmän resurssien kuin tahdon puutteesta. Ajan 

puute johtuu siitä, että kaikki osuuskunnan jäsenet työskentelevät osuuskunnan 

kautta sivutoimisesti, eikä aikaisemmin ole löytynyt henkilöä työskentelemään tämän 

kehitystarpeen parissa.  

Tutkimuskysymykseni on: Miten luoda toimiva ja selkeä sisältö verkkoon, joka hyö-

dyttää jokaista osuuskunnan jäsentä tasapuolisesti ja markkinoi heidän osaamistaan 

sekä yritystä asiakkaille?  Ja miten toimintaa markkinoidaan tasapuolisesti sosiaalisen 

median kanavissa, niin että sisältö miellyttää ja palvelee osuuskunnan kaikkia jäseniä 

sekä parantaa osuuskunnan näkyvyyttä? 

Tutkimukseni on laadullista tutkimusta ja siihen valikoituneet tutkimusmenetelmät 

ovat: 

• Benchmarking 

• Osallistuva havainnointi 

• Jäsenten haastattelu 

Työssäni tavoitteena on selvittää millaista sisältöä osuuskunnan kannattaa verkkosi-

vuillaan ja sosiaalisessa mediassa jakaa ja miten, tunnistaa eri käyttäjätyypit, ja tehdä 
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verkkoon ja sosiaaliseen mediaan viestintäsuunnitelma. Tutkimusmenetelmien perus-

teella loin osuuskunnan viestintää varten käyttäjäprofiilit, joissa esitellään osuuskun-

nan sisältä löytyvät erilaiset jäsentyypit sekä asiakkaiden ja yhteistyötahojen profiilit. 

Näiden profiilien avulla pystyin suunnitelmaan markkinointiviestintää sekä tuotta-

mani sisällöt eri kohderyhmiä vastaavaksi. Selvitin sisältöjen tärkeyden ja merkityksen 

eri käyttäjäprofiilien näkökulmasta. Verkkosivujen ja sosiaalisen median viestintä-

suunnitelma toimii yrityksen markkinoinnin tukena. Suunnitelman pohjalta selvitin 

miten sisällöntuottaminen toteutetaan niin, että se ei työmääräisesti kuormita osuus-

kunnan jäseniä liikaa ja että sitä on mahdollista tehdä omien töidensä ohella.  

2 PROJEKTIN TAUSTA JA TARVE 

Opinnäytetyöni aiheena on Osuuskunnan verkkosivujen ja sosiaalisen median sisäl-

löntuotanto ja sen kehitys. AieDesign osk on luovan alan osuuskunta. Osuuskunta 

markkinoi toimintaansa tällä hetkellä vain jäseniensä kautta sekä verkossa. 

Osuuskunnan markkinointi on ollut alusta asti vähäistä, eikä osuuskunnalta löydy tuo-

tettua sisältöä, jota jakaa markkinointikanavissaan verkkosivuilla ja sosiaalisessa me-

diassa. Tämä johtuu siitä, että kaikki osuuskunnan jäsenet työskentelevät osuuskun-

nan kautta sivutoimisesti eikä aikaisemmin ole löytynyt henkilöä työskentelemään tä-

män kehitystarpeen parissa. Työni tavoitteena on selvittää millaista sisältöä osuuskun-

nan kannattaa verkkosivuillaan ja sosiaalisessa mediassa jakaa ja miten, tunnistaa eri 

käyttäjätyypit, ja tehdä verkon ja sosiaalisen median viestintäsuunnitelma.  

2.1 Osuuskunta yrityksenä 

Osuuskunnan omistavat ja sen päätösvaltaa käyttävät jäsenet. Kaikilla jäsenillä on 

osuuskunnassa yhtäläiset oikeudet, ellei sitä tosin säädetä säännöissä. (Finlex B 2013.) 

Tämä tarkoittaa, että osuuskunnan jäsenet jakavat keskenään yritystoiminnan kulut ja 

saavat vastikkeeksi hyödyntää osuuskunnan tarjoamia palveluita. Osuuskunnan jäse-

net ovat keskenään tasa-arvoisia, eli asioista päätetään jäsen ja ääni –periaatteella 

(Lehto, Holopainen, 2014). Periaate tarkoittaa, että jokaisella jäsenellä on yksi ääni 

käytettävissä, osuuskunnan kokouksissa asioista päätettäessä. Osuuskunnan perusta-

miseen vaaditaan Osuustoimintakeskus Pellervon mukaan vähintään kolme henkilöä, 

yritystä tai muuta yhteisöä.  Heidän mukaansa osuuskunta on joustava yritysmuoto, 
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jonka perustaminen on mahdollista pienelläkin sijoituksella, sillä laki ei määrittele mi-

nimipääomaa. (Osuustoimintakeskus Pellervo 2019.) Osuuskunnalla on lain mukaan 

oltava hallitus, johon kuuluu vähintään yksi jäsen. Muita toimielimiä hallituksen li-

säksi osuuskunnassa ovat lain mukaan osuuskunnan kokous ja tilintarkastaja. Jäsen-

ten ylintä päätösvaltaa käyttää osuuskunnan kokous. (Finlex B 2013.) 

Osuuskuntalaki määrittelee osuuskunnan toiminnan tarkoituksen seuraavasti: 

Osuuskunnan toiminnan tarkoituksena on jäsenten taloudenpidon tai elin-
keinon tukemiseksi harjoittaa taloudellista toimintaa siten, että jäsenet 
käyttävät hyväkseen osuuskunnan tarjoamia palveluita taikka palveluita, 
jotka osuuskunta järjestää tytäryhteisönsä avulla tai muulla tavalla. (Finlex 
B 2013.) 

 

Osuuskuntatoiminta poikkeaa muusta yritystoiminnasta esimerkiksi siten, että se 

mahdollistaa yrityksen perustamisen pienelle pääomalla isollakin jäsenmäärällä. Jos 

osuuskunnan jäsenmäärä on seitsemän tai yli, eivät sen jäsenet ole lain silmissä pää-

toimisia yrittäjiä, vaan heidät nähdään sivutoimisina yrittäjinä. Kun jäsenten omistus-

osuus yrityksestä on alle 15%, päätoimisen yrittäjyyden määritelmä ei täyty (Finlex A 

2018).  

2.2 AieDesign osuuskunta 

AieDesign osuuskunta, eli AieDesign osk, on Mikkelissä vuonna 2013 perustettu yritys. 

Suurin osa jäsenistä on opiskellut Mikkelin ammattikorkeakoulussa teollisen muotoi-

lun koulutusohjelmassa, ja osuuskunnan päätoimiala onkin teollinen muotoilu. Jäse-

net työskentelevät myös paljon graafisen suunnittelun alalla. 

Osuuskunta perustettaessa jäsenmäärä oli 13, nyt keväällä 2019 jäsenmäärä on supis-

tunut yhdeksään jäseneen. Osuuskunnan hallitus koostuu viidestä jäsenestä. Kaikki 

jäsenet ovat perustajajäseniä, eikä osuuskunnalla ole erillisiä työntekijöitä. Jäsenet 

asuvat eri puolella Suomea ja työskentelevät osuuskunnan kautta joko yksittäin tai yh-

dessä muiden jäsenten kanssa. 
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Osuuskunnan perustaminen ja toiminnan käynnistyminen 

Osuuskunta perustettiin, koska tuolloin vielä muotoilua opiskelevat jäsenet kokivat 

yrittäjyyden hyvänä tapana mahdollistaa työllistyminen valmistumisen jälkeen. Yrit-

täjyys kuitenkin tuntui vieraalta ja pelottavalta. Osuuskunta valikoitui juuri tämän ta-

kia yritysmuodoksi, koska se koettiin kevyempänä yrittäjyytenä. Kun jäseniä osuus-

kuntaan oli tulossa yli 10, tiedettiin jo perustamisvaiheessa, että omistusosuudet yri-

tyksestä jäisivät lain täysipäiväisen yrittäjyyden määritelmän alle. 

Toimintaa suunniteltaessa oli tarkoitus, että osuuskunta tekisi aina kerran vuodessa 

yhden isomman projektin, joka työllistäisi useita osuuskunnan jäseniä saman aikai-

sesti.  Osuuskunta mahdollistaa jäsenten työskentelyn yhdessä mutta jokainen jäsen 

voi myös itse etsi pienempiä projekteja ja asiakkaita, joille tehdä töitä itsenäisesti 

osuuskunnan kautta. Työtarjouksia osuuskunnalle otettaan vastaan osuuskunnan 

kautta, jonka jälkeen halukkaat jäsenet voivat näihin tehtäviin hakea. Tavoitteena on, 

että jäsenille ei synny kilpailua keskenään samoista työtarjouksista. Kaikesta mahdol-

lisesta asiakastoiminnasta jäsenet tiedottavat hallitusta, joten pystyttään myös seuraa-

maan asiakkuuksia tehokkaasti. 

 

Toiminta keväällä 2019 

Osuuskunnan toiminta alkoi kehittyä heti sen perustamisen jälkeen. Alkuun suunni-

tellut isot yhteiset projektit osuuskunnan jäsenten kesken jäivät muutaman projektin 

jälkeen vähäisiksi. Keväällä 2019 toiminta käsittää lähinnä yhden tai kahden jäsenen 

itsenäisesti hankitun projektin. Tämä johtuu paljolti siitä, että yli puolet jäsenistä opis-

kelee päätoimisesti tai on juuri päättänyt opintonsa.  

Jäsenten työtehtäviin lukeutuvat muun muassa graafinen suunnittelu, visualisoinnit, 

konseptisuunnittelu, palvelumuotoilu sekä erilaiset konsultoinnit ja koulutukset. 

Osuuskunnalla ei ole omia tiloja, joten työt suoritetaan joko jäsenen kotona oman tie-

tokoneen ääressä tai asiakkaan tiloissa. Osuuskunnan markkinointi asiakkaille tapah-

tuu käytännössä kokonaan verkkosivujen kautta ja sekä sosiaalisen median Facebook-

sivun kautta. Yrityksen yhteyshenkilönä toimii hallituksen puheenjohtaja.  
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Osuuskunnan jäsenilleen tarjoamat palvelut ovat laskutus-, kirjanpito- hankinta- ja 

markkinointipalvelut. Laskutus- ja kirjanpitopalvelut tarjoavat jäsenille mahdollisuu-

den laskuttaa töitään ja takaavat osuuskunnalle lakisääteisen tilintarkastuksen. Han-

kintapalvelut mahdollistavat isojen hankintojen kulujen jakamisen jäsenien kesken. 

Markkinointipalvelu hyödyntää sekä osuuskuntaa yrityksenä että sen jäsenistön näky-

vyyttä. 

3 YRITYKSEN MARKKINOINTIVIESTINNÄN SUUNNITTELU 

Yrityksen viestinnän ja markkinoinnin tulee olla yrityksen arvojen ja toiminnan mu-

kaista, sekä tavoitteellista ja pitkäjänteistä. Markkinointiviestinnällä tavoitetaan asi-

akkaat ja sen perusteella syntyy asiakkaalle ensimmäinen mielikuva yrityksestä. Tämä 

ensimmäinen mielikuva vaikuttaa asiakkaan ostopäätöksen syntyyn. (Tanni & Kero-

nen 2013, 104.) 

Yrityksen markkinointiviestinnän suunnittelu auttaa yritystä ennakoimaan ja toteut-

tamaan markkinointiviestinnän käytännön toimenpiteitä (Kortejärvi-Nurmi & Mur-

tola 2016, 54-55). Yrityksen markkinoinnin ja viestinnän tulee olla brändin arvojen, 

mission ja vision mukaista, koska näihin sisältyy tieto siitä, millainen yritys on ja miten 

se toimii. Markkinointiviestintään suunniteltaessa on tärkeää määrittää eri kanavat ja 

sidosryhmät, joissa viestitään. Suunnittelua voidaan jakaa seuraaviin osa-alueisiin: 

päivittäisviestintä, vuosi- tai periodikohtainen, yksittäiset toimenpiteet, projektit ja 

muut operaatiot sekä markkinointiohjeisto, politiikka ja prosessikuvaukset. (Juholin 

2017, 94.) 

3.1 Missio, visio, arvot ja brändi 

Yrityksen arvot ovat periaatteita, joita kaikkien yrityksen työntekijöiden niin nykyisten 

kuin tulevien tulisi sitoutua noudattamaan. Arvoja määriteltäessä pyritään vastaa-

maan kysymykseen ”miten”. Ne ohjaavat yrityksen jäsenten toimintaa yrityksen sisäi-

sesti ja kertovat asiakkaalle millaista arvomaailmaa yritys ylläpitää ja arvostaa omassa 

toiminnassaan. (Kotler 2011, 58-59.) 

Yrityksen missio löydetään, kun haetaan toiminnassa vastausta kysymykseen ”miksi”. 

Missio voidaan mieltää määrittelemään yhtiön tai yrityksen perusajatuksen.  Missio 

kertoo, miksi yritys ylipäätään on olemassa. Mission kannattaa olla yksinkertainen ja 
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sellainen, että se mahdollistaa liiketoiminnan suunnanmuutokset. (Kotler 2011, 56-57, 

70.) 

Yrityksen visio vastaa toiminnassa kysymykseen ”mitä”. Visio nimensä mukaisesti ku-

vastaa yrityksen tai yhtiön tulevaisuutta. Visio kertoo yrityksen jäsenille ja asiakkaille 

mitä yritys haluaa tulevaisuudessa saavuttaa ja millainen se haluaa tulevaisuudessa 

olla. Visio on niin sanottu yrityksen henkinen tila, ja se muodostuu mission ja arvojen 

kytkemisestä toisiinsa. (Kotler 2011, 58, 118.) 

Brändissä yhdistyvät arvot, missio, visio, strategia, tuotteet ja palvelut sekä visuaaliset 

elementit kuten graafinen ilme. Asiakkaalle brändi muodostaa käsityksen yrityksen 

hänelle luomista arvoista (Uusitalo 2014, 38). Näitä käsityksiä asiakkaille luovat yri-

tyksen markkinointi, tuotteet ja palvelut, joten on tärkeää, että ne kuvastavat yrityksen 

arvoja (Juholin 2017, 175-176). Asiakkaille arvo tarkoittaa hinnan ja hyödyn välistä 

suhdetta, jossa hinnalla ei välttämättä tarkoiteta suoraan rahallista arvoa vaan tuot-

teen tai palvelun hyödyllisyyttä asiakkaalle. Asiakkaille arvo voi olla jotain tunnepe-

räistä (Uusitalo 2014, 44). Sen takia brändiä voidaan vahvistaa tarinnallisilla keinoilla. 

Tarinat jäävät ihmisten mieleen ja vaikuttavat tunteisiin. Tarinankerronta on myös 

hyvä tapa levittää yrityksen missiota (Kotler 2011, 80-81).  

Uusitalon mukaan brändin tehtävät liiketoiminnassa ja markkinoinnissa ovat seuraa-

vat: 

• Asiakkaiden huomion kiinnittäminen palvelun tai tuotteen tuomaan etuun ja arvoon 

• Asiakkaalle tuotetun arvon erottaminen kilpailijoista 

• Ostokynnyksen madaltaminen sekä riskien poistaminen 

• Hinnoittelu voiman kasvattaminen 

• Myynnin kustannusten madaltaminen 

• Fokuksen luominen yrityksen toiminalle ja resursseille 

• Muutosjohtamisen työkaluna toimiminen 

• Yrityksen omistaja-arvon kasvaminen 

(Uusitalo 2014, 39.) 
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Hyvä brändi ei pelkästään näy, vaan se koetaan. Sen takia brändiä muodostaessa on 

tärkeää miettiä, mikä tekee kyseisestä brändistä ainutlaatuisen sekä miten brändi nä-

kyy ja kuinka se koetaan (Tuulaniemi 2013, 30, 51). Hyvä brändi on selkeä, kilpaili-

joista erottuva ja yrityksen jäseniä sekä asiakkaita inspiroiva. Hyvä brändi siis vetoaa 

yrityksen jäsenten ja asiakkaiden tunteisiin. (Uusitalo 2014, 30-31.)  

3.2 Markkinointiviestintä 

Markkinoinnin tehtävä on herättää asiakkaan mielenkiinto yrityksen palveluita ja 

tuotteita kohtaan (Filenius 2015, 50). Markkinointiviestintä tukee tuotteiden myyntiä 

sekä auttaa asiakassuhteiden hoidossa. Sen avulla luodaan, ylläpidetään ja vahviste-

taan asiakassuhteita. Sillä vaikutetaan tuotteiden haluttavuuteen, tunnettavuuteen ja 

myyntiin, korostamalla tuotteen tarjoamaa hyötyä ja arvoa uusille ja nykyisille asiak-

kaille. (Isohookana, 2007,16-17.) Yrityksen markkinointi rakentuu vahvasti brändin 

ympärille. Markkinoinnilla pyritään vahvistamaan yrityksen brändiin liittyviä miel-

leyhtymiä ja mielikuvia kuluttajilla. Onnistunut brändi on omintakeinen, erottuva ja 

merkityksellinen kaikille sidosryhmilleen. (Juholin 2017, 175-176.) Brändimarkkinoin-

nin tavoitteena riittää, että se synnyttää asiakkaalle mielikuvan kiinnostavasta yrityk-

sestä ja vahvistaa tuota syntynyttä mielikuvaa (Filenius 2015, 50). 

Yrityksen digitaalinen markkinointiviestintäsuunnitelma pohjautuu yrityksen strate-

gioihin tai strategiaan. Yrityksen strategian muodostavat keinot, jolla yrityksen tavoit-

teet saavutetaan. (Kananen 2013, 17.) Kaikkien yrityksen työntekijöiden tulee olla si-

toutuneita noudattamaan markkinointiviestintäsuunnitelmaa viestiessään yrityksestä 

ulospäin. Markkinointiviestintäsuunnitelmassa määritellään tavoitteet, toimenpiteet, 

sidosryhmät, välineet ja kanavat sekä ydinviestit. Suunnitelmassa on hyvä vastata ky-

symyksiin:  

• mitä, kenelle tai keiden kanssa 

• miten usein, missä ja miten 

• kuka vastaa ja järjestää markkinointiviestinnän  

(Juholin 2017, 94.)  

Digitaalinen markkinointiviestintä käsittää sähköpostin, yrityksen verkkosivut, sosi-

aalisen median kanavat sekä verkossa tehtävät erilaiset markkinointijulkaisut. Digi-



13 

 

taalisessa markkinointiviestintäsuunnitelmassa eritellään tarkemmin verkkoviestin-

nän näkökulmasta asiakkaat, se mitä tarjotaan, miksi asiakkaan kannattaa valita yri-

tyksen palvelut sekä miten nykyiset ja uudet asiakkaat tavoitetaan. Suunnitelmassa 

määritellään yrityksen näkökulmasta se, milloin ja miten markkinointi järjestetään, 

sekä yrityksen sisällä jäsenten vastuualueet. (Kananen 2013, 18-19).  

Verkossa jaettavan sisällön tulee olla houkuttelevaa ja johtaa asiakasta läpi verkon ka-

navien (Tanni & Keronen 2013, 61). Kun määritellään sisältöjä, on tärkeä vastata ky-

symykseen siitä, kenelle sisällöt ovat suunnattuja ja mitä tietoa näillä sisällöillä halu-

taan esiin tuoda. Verkossa olevat sisällöt voivat olla ensimmäinen asia johon asiakas 

yrityksestä törmää (Kananen 2013, 31-32). Millaisia sisältöjä asiakkaille pitää jakaa 

niin että asiakas saa vastauksen yritykseen liittyviin kysymyksiin tai että asiakkaalla 

herää kiinnostus yritystä kohtaan? Ja miten sisällöillä erotutaan kilpailijoista. Digitaa-

lisissa julkaisuissa kannattaa muistaa sääntönä laatu ennen määrää. Kaikissa kana-

vissa viestittäessä on tärkeää pitää mielessä missä ja miksi viestitään. Verkkosivuilla ja 

sosiaalisen median kanavissa jaettava sisältö on laadukasta silloin, kun se on ennen 

kaikkea suunniteltu juuri sitä varten.  Voidaan ajatella, että laadukas sisältö tuottaa 

vastaanottajalleen arvoa, herättää tunteita, eikä tuputa ja turhauta. (Kurio 2018; File-

nius 2015, 50-51.) 

4 TUTKIMUSMENETELMÄT 

Tutkimukseni on laadullista tutkimusta. Laadullisessa eli kvalitatiivisessa tutkimuk-

sessa pyritään ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä kokonaisvaltaisesti ja selvittämään 

sen merkitys ja tarkoitus. Tutkimuksessa pääpaino on ihmisten mielipiteillä ja tutki-

mus aineistoa kerätään usein haastattelujen ja havainnoin avulla. (Tuulaniemi 2013, 

143-144.) Tutkimuksessani käytetyiksi menetelmiksi valikoituivat benchmarking, 

osallistuva havainnointi sekä haastattelu.  

4.1 Benchmarking 

Benchmarkingilla tarkoitetaan toisilta oppimista. Sen avulla vertaillaan halutun alan 

toimijoiden strategisia valintoja, tuotteita, palveluita ja toimintatapoja, eli opitaan par-

haista käytännöistä. Benchmarkingiin kuuluu tutkimusta, havainnointia, vertailua, ar-

viointia ja kiinnostusta muiden organisaatioiden tai yritysten toimintaa kohtaan. 

Benchmarking-menetelmän hyötyjä ovat muiden käyttämien hyvien toimintatapojen 
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hyödyntäminen omassa toiminnassa ja muiden tekemien virheiden välttäminen. Sen 

avulla opitaan tuntemaan muita toimijoita sekä markkinatarjonta. (Tuulaniemi 2013, 

138-139.) 

Benchmarking valikoitui tutkimusmenetelmäksi koska verkkoon ja sosiaaliseen medi-

aan sisältöjä suunniteltaessa on aluksi hyvä etsiä saman alan, tai yritysmuodon yrityk-

siä ja selvittää millaista sisältöä he jakavat verkossa ja sosiaalisessa mediassa. Näiden 

pohjalta voi saada ideoita omaan työhönsä, ja esimerkkejä miten kehitystyössä aiheena 

oleva asia on tehty muiden toimesta.  

Verkkosivujen sekä sosiaalisen median benchmarking 

Benchmarkingin pääpaino verkkosivuissa oli muotoilualan osuuskunnissa ja muissa 

muotoilun ja graafisen alan pienyrityksissä. Tämä rajaus johtui siitä, että AieDesign 

osuuskunta on tällä hetkellä yhdeksän henkilön yritys, eli kooltaan verrattain pieni. 

Benchmarking-menetelmän tutkimuskohteina verkkosivujen sisältöjen osalta olivat 

Young Skills osuuskunta eli YOSK, Noheva -luova osk, ILOVE CREATIVE graafisen 

suunnittelun toimisto, Syyskuu-niminen suunnittelutoimisto sekä myös Mikkeliläiset 

Mainostoimistot Haaja ja Groteski. 

Pääpaino tutkimuksella oli yritysten Facebook-sivuissa, koska tämä oli se kanava, joka 

AieDesign osk:lla on käytössään. Sosiaalisen median benchmarkingin aloitin tutki-

malla osuuskunnan omia Facebook-sivuja. Kävin läpi kaikki julkaisut perustamisvuo-

desta asti ja jaottelin ne eri kategorioihin. Näin sain itselleni paremman käsityksen 

siitä, millaista sisältöä osuuskunta on jakanut sivuillaan ja kuinka usein. Tämä auttoi 

hahmottamaan, kuinka aktiivista sivun käyttö on.  

4.2 Osallistuva havainnointi 

Osallistuva havainnointi voi olla joko passiivista tai aktiivista (Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka 2006). Aktiivinen osallistuva havainnointi valikoitui tutkimusmenetel-

mäksi, koska olen ollut osuuskunnan jäsen sen perustamisesta lähtien sekä toiminut 

hallituksen puheenjohtajana. Osuuskunnan toiminnassa aktiivisesti mukana olleena 

olen pystynyt jo yli viiden vuoden ajan havainnoimaan osuuskuntamme toimintaa ja 

sen periaatteita. Olen osallistunut verkkosivujen ja sosiaalisen median käyttöä ja sisäl-

töä koskeviin kokouksiin vuosien aikana ja minulle on muodostunut näkemys siitä, 

miten markkinointia ja sen sisältöä tulisi kehittää havaintojeni pohjalta. Lisäksi, koska 
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toimin hallituksen puheenjohtajana, on minulla valmiina käsitys yrityksen sisäisistä 

jäsentyypeistä sekä asiakkaista. Toimin puheenjohtajana kontaktina yrityksen ja asi-

akkaiden välillä, joten minulla on selkeä käsitys yrityksen nykyisistä ja aikaisemmista 

asiakkaista ja heidän tarpeistaan. 

4.3 Haastattelu 

On tärkeää, että kaikille jäsenille annetaan mahdollisuus osallistua verkkosivujen ja 

sosiaalisen median sisältöjen kehitykseen. Haastatteluilla pystytään kartoittamaan 

käyttäjiä sekä käyttäjälähtöisesti palvelun tai tuotteen käyttöä eri näkökulmista, etsiä 

ongelmakohtia ja kehitysehdotuksia. Haastattelun vahvuus on siinä, että ihmisten te-

kemisistä on vaikea saada kuvaa ilman, että he kertovat omia tulkintojaan ja valottavat 

toimiensa taustoja. (Hyysalo 2009, 125–126.)   

Haastattelun valitsin tutkimusmenetelmäksi, koska kyseessä on yritys, jossa kaikki jä-

senet eli työntekijät ovat samanarvoisia. Markkinointi on yksi palvelu, jota osuuskunta 

tarjoaa jäsenilleen, joten on tärkeää kuulla heidän mielipiteensä ja kehitysehdotuk-

sensa keinoista ja käytettävistä kanavista. Osuuskunnan hallitus voi tehdä ehdotuksia 

jäsenille liittyen verkkosivujen muutoksiin tai sosiaalisen median sisältöihin, mutta 

osuuskunnan koko jäsenistöltä pitää saada lupa toteuttaa muutokset. Lisäksi on tär-

keää, että yrityksen jäsenet pääsevät osallistumaan markkinointiviestintäsuunnitel-

man laatimiseen, koska suunnitelman tavoitteiden ja periaatteiden tulee olla kaikkien 

jäsenten tiedossa ja heidän pitää pystyä seisomaan niiden takana (Kortejärvi-Nurmi & 

Murtola 2016, 55).  

 

Jäsenten haastattelu 

Haastattelu toteutettiin Webropol-haastatteluna, koska jäsenten haastattelu henkilö-

kohtaisesti olisi ollut hyvin aikaa vievää, sillä jäsenistö on levittäytynyt ympäri Suo-

mea. Haastattelu suoritettiin anonyymisti, koska tunnen monet osuuskunnan jäsenet, 

enkä halunnut keskinäisten suhteidemme vaikuttavan vastauksien arviointiin ja ana-

lysointiin. Näin pystyin osaltani analysoimaan tutkimuskohdetta objektiivisemmin. 

Osuuskunnan jäseniä haastatellessa pyrin muodostamaan kysymykset mahdollisim-

man selkeiksi. Haastattelun rakenteeseen ja kysymyksen asetteluun vaikutti se, että 

kaikki jäsenet ovat saaneet muotoilualan koulutuksen, joten kysymyksiä ei tarvinnut 
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juurikaan pohjustaa. Haastattelukysymykset oli jaettu kolmeen kategoriaan: markki-

nointi, verkkosivut ja sosiaalinen media.  

Kysymykset olivat pääasiassa avoimia kysymyksiä, kahta monivalintakysymystä lu-

kuunottamatta. Niillä halutaan herättää jäseniä ajattelemaan markkinoinnin ja digi-

taalisen viestinnän tilannetta osuuskunnassa sekä antamaan kehitystoiveita ja ehdo-

tuksia, miten viestintää voidaan parantaa. Kysymyksien avulla pyritään kartoittamaan 

myös jäsenten mielikuvaa osuuskunnan brändistä, koska asiaa ei ole jäsenten kesken 

yhteisesti pohdittu perustamisvuoden jälkeen. Haastatteluun vastasi jäsenistöstämme 

viisi jäsentä. Osuuskunnan kokonaisjäsenmäärään nähden tulos on tyydyttävä, koska 

yli puolet jäsenistöstä vastasi kyselyyn. Haastattelu runko löytyy liitteestä 1. 

 

Haastattelujen analysointi  

Haastatteluja analysoin laadullisen tutkimuksen menetelmillä. Laadullisessa tutki-

muksessa pääpaino on mielipiteillä ja näkemyksillä, ja siinä pyritään vastamaan kysy-

myksiin mikä, miksi ja kuinka (Tuulaniemi 2013 144).  

Haastatteluista nousi esille, että osuuskunnan brändin ydin on jäsenille hieman epä-

selvä. Tästä syystä on tärkeää, että osuuskunta pitää yhteisen yrityksen strategiaa ja 

brändin muodostamiseen liittyvän kokouksen, jossa selkeästi esitetään jäsenille osuus-

kunnan brändin ydinviestit sekä strategiatason viestit. Haastatteluissa brändiä koske-

vassa osiossa nousivat kuitenkin usean jäsenen vastauksissa samat teemat, kuten yh-

dessä yrittäminen sekä itsensä työllistäminen nousivat selkeästi esille suurimmassa 

osassa haastatteluja. Näitä teemoja lähdin lujittamaan markkinointiviestinnässä.  

Osuuskunnan jäsenet olivat hyvin tietoisia siitä, missä yritys itseään markkinoi. Suurin 

osa vastaajista osasi nimetä oikeat markkinointiviestinnän kanavat. Haastatteluissa 

kuitenkin ilmeni, että osalla jäsenistä oli virheellinen käsitys, että osuuskunnalla olisi 

Facebook -tilin lisäksi käytössä myös Instagram-tili. Tämä saattaa johtua siitä, että 

osuuskunnan nimeä on käytetty tunnisteena jäsenten henkilökohtaisten julkaisujen 

yhteydessä. Tämä kertoo siitä, että osuuskunnan tulee yhteisesti tiedottaa jäseniään 

vuosikokouksen yhteydessä käytössä olevista markkinointikanavista, niin että jokai-

selle jäsenelle on selkeää missä kanavissa osuuskunta toimintaansa markkinoi.  
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Melkein kaikki haastatteluun vastanneista kokevat, että osuuskunnan markkinointi on 

vähäistä. Haastatteluissa ilmeni, että markkinoinnin pääpaino on jäsenten itse suorit-

tamalla markkinoinnilla ja myynnillä. Toivottiin että osuuskunnan verkkosivujen ja 

sosiaalisen median sisällöt toimisivat markkinointia helpottavana työkaluna ja toisivat 

vahvemmin esille osuuskunnan brändin ja ydintuotteet ja -palvelut. Sivuilla voitaisiin 

julkaista blogissa jäsenten omia tekstejä ja näin kasvattaa osuuskunnan asiantuntija-

organisaation roolia. Sosiaalisessa mediassa toivottiin aktiivisuuden ja vuorovaikutuk-

sen lisäämistä. 

 

5 OSUUSKUNNAN MARKKINOINNIN VIESTINTÄSUUNNITELMA 

Verkon sekä sosiaalisen median viestintäsuunnitelman tarkoitus on olla selkeä, niin 

että osuuskunnan jäsenten on helppo käyttää ja hyödyntää sitä päivittäessään verkko-

sivujen sisältöjä tai tehdessään julkaisuja sosiaaliseen mediaan sekä markkinoidessaan 

osuuskunnan toimintaa. Suunnitelmassa esitellään viestinnän ja markkinoinnin haas-

teet, kohderyhmät, tavoitteet ja sisältökärjet, toimenpiteet sekä viestinnän ydinviestit.  

Osuuskunta markkinoi asiakkailleen tällä hetkellä toiminnastaan vain verkossa, jonka. 

Lisäksi jäsenet esittelevät osuuskuntatoimintaa itsenäisesti asiakkailleen. Osuuskunta 

tarvitsee yhteistä markkinointiviestinnänsuunnitelmaa verkkosivuille ja sosiaaliseen 

median käyttöön, joka auttaisi jäseniä markkinoimaan yritystä eteenpäin, yhtenäis-

täisi yrityskuvaa ja kehittäisi niitä puutteita, joita tällä hetkellä löytyy verkkosivuilta 

sekä sosiaalisen median viestinnästä. Osuuskunnalle tekemäni verkkosivujen ja sosi-

aalisen median viestintäsuunnitelma löytyy kokonaisuudessaan liitteestä 2. 

5.1 Osuuskunnan missio, visio, arvot ja brändi 

Osuuskunnan missio määriteltiin jäsenien toimesta perustamisvaiheessa vuonna 

2013. Missio on tarjota luovia ratkaisuja arkeen, laadukasta muotoilua ja muita muo-

toilupalveluita sekä toimia avoimesti ja reilusti.  

Osuuskunnan visio on saavuttaa laaja tunnettuus ja arvostus niin kotimaassa kuin kan-

sainvälisesti ja tarjota asiakkailleen kokonaisvaltaista ja laadukasta suunnittelua.  

Osuuskunnan arvot ovat rohkeus, vastuullisuus, ekologisuus, luovuus, yhteistyö ja 

asiakaslähtöisyys. Nämä arvot ohjaavat kaikkien jäsenten toimintaa.  
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Haastatteluista nousi esille, että osuuskunnan jäsenten mielestä yrityksen brändin ta-

voitteena on olla ammattimainen ja kuvata nuoria muotoilun ammattilaisia, ja yrityk-

sen tarina pohjautuu vastavalmistuneiden muotoilijoiden haluun ja paloon työllistää 

itsensä ja yrittää yhdessä. Osuuskunnan imago ja brändi ovat melko neutraaleja, koska 

ne on pyritty määrittelemään niin, että jokainen osuuskunnan jäsen allekirjoittaa voi 

ne ja haluaa toimia niiden mukaisesti.   

5.2 Markkinointiviestinnän vahvuudet ja haasteet 

Markkinointiviestinnän näkökulmasta osuuskunnan suurin vahvuus on sen jäsenien 

oma osaaminen ja halu työllistyä. Jokaisella jäsenellä on suoritettuna muotoilualan 

tutkinto, josta on saatu osaamista myös markkinoinnin ja viestinnän aihepiireistä. 

Näin jokainen jäsen ymmärtää viestinnän ja markkinoinnin merkityksen yrityksen toi-

minnalle. Jokaisella jäsenellä on myös vahva tahtotila työllistyä yrityksen kautta.  

Osuuskunnassa ollaan siis tilanteessa, jossa kuka tahansa jäsenistä pystyisi toimitta-

maan viestintävastaavan virkaa ja viemään kehitystä eteenpäin. Koska jäseniä on kui-

tenkin monta, voidaan vastuuta jakaa jäseneltä toiselle niin, että jokainen jäsen vuo-

rollaan hoitaa viestintävastaavan tehtäviä.  

Verkossa ja sosiaalisessa mediassa tapahtuvan markkinointiviestinnän vahvuus on 

että sen tulokset ovat mitattavissa (Leino 2012, 16). Näin suunnitelmassa voidaan aset-

taa selkeitä lyhyen sekä pitkän aikavälin määrällisiä tavoitteita ja mitata niiden tulok-

sia. Nämä mittaustulokset ovat arvokkaita, kun kehityksen onnistumista arvioidaan ja 

ne tarjoavat tietoa yrityksen tunnettuudesta ja löydettävyydestä. 

Haastattelun ja oman osallistuvan havainnoinnin pohjalta päättelin, että verkkosivu-

jen sekä sosiaalisen median sisällöntuotannon puutteellisuus johtuu suurelta osin re-

surssien, kuten ajan puutteesta. Osuuskunnan kaikki jäsenet työskentelevät yrityk-

sessä sivutoimisesti ja samanaikaisesti joko opiskelevat tai työskentelevät muualla. 

Koska osuuskunnan koko toiminta on sivutoimista yrittäjyyttä, käyttävät sen jäsenet 

palveluita satunnaisesti, välillä enemmän ja välillä vähemmän. Tämän lisäksi haastetta 

luo se, että yrityksen brändin muodostavat elementit eivät ole kaikille jäsenille selkeitä. 

Markkinointiresurssien haasteena on myös sivutoiminen toiminta, eli verkkosivuihin 

ja sosiaalisen median sisällöntuotantoon ei ole paljon resursseja. Ulkopuolista työnte-
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kijää ei haluta mielellään palkata tekemään markkinointia, vaan palkata joku osuus-

kunnan jäsenistöstä, koska jäseniltä löytyy ymmärrystä aiheesta ja jäseniä saataisiin 

työllistettyä osuuskunnan kautta. 

Markkinointiviestinnässä haasteena on osuuskunta toimintamallin takia myös yrityk-

sen palvelutarjooman yhtenäistäminen. Koska kaikki jäsenet ovat vapaita tekemään 

omia töitään ja projektejaan osuuskunnan kautta, on palveluiden yhtenäistäminen 

haasteellista. Asiakkaille on tärkeää markkinointiviestinnässä tuoda esille selkeästi 

mitä palveluita ja tuotteita yritys asiakkailleen tarjoaa (Isohookana 2007, 16).  Haas-

teena on myös kehittää digitaalisten palveluiden, kuten verkkosivujen ja sosiaalisen 

median, palvelukokemus asiakkaiden tarpeet täyttäviksi ja jättää vierailusta positiivi-

nen mielikuva (Filenius 2015, 26). 

5.3 Sidosryhmät ja käyttäjäprofiilit 

Markkinointiviestinnän suunnitelmassa on määriteltävä ulkoiset ja sisäiset sidosryh-

mät. Ketkä ovat meidän asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneita kenelle haluamme 

viestiä? Millaisia asiakkaita halutaan houkutella ja mihin ongelmiin asiakkaat hakevat 

yritykseltä ratkaisuja? (Kananen 2013, 18.) Markkinoinnin ja viestinnän vaikutta-

vuutta voidaan parantaa ja kehittää kun tunnistetaan sidosryhmien tilanteet, tarpeet 

ja odotukset. Eri sidosryhmien viestintätarpeet vaihtelevat tiedonsaannista vaikutta-

miseen, osallisuuteen ja tarpeeseen olla vuorovaikutuksessa (Juholin 2017, 24, 151). 

Nämä tarpeet tulee huomioida suunnitelmaa laadittaessa. Käsittelen sidosryhmiä ja 

heidän tarpeitaan esittelemällä laatimani osuuskunnan ulkoiset sekä sisäiset käyttäjä-

profiilit. 

Osuuskunnan viestinnän käyttäjäprofiilit jakaantuvat sisäisiin ja ulkoisiin käyttäjäpro-

fiileihin. Sisäisen viestinnän käyttäjäprofiilit kuvaavat osuuskunnan sisältä löytyviä 

kolmea erilaista käyttäjätyyppiä. Nämä käyttäjät tulee ottaa huomioon markkinointi-

viestintää suunnitellessa, koska heillä kaikilla on toiveita viestinnän toteutuksen ja si-

sällön suhteen. Ulkoiset käyttäjäprofiilit kuvaavat markkinointiviestinnän sidosryh-

miä eli osuuskunnan asiakkaita. Käyttäjäprofiilit perustuvat tekemiini haastatteluihin 

sekä osallistuvaan havainnointiin. Profiileissa pyritään määrittämään ja ymmärtä-

mään kullekin kohderyhmälle merkityksellisiä asioita ja heidän toimintansa motiiveja 

(Tuulaniemi 2013, 154). 
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Sisäiset käyttäjät 

Osuuskunnan sisältä löytyvät kolme eri käyttäjätyyppiä muodostuvat toteuttamani 

osallistuvan havainnoinnin sekä haastattelujen perusteella ja kuvaavat osuuskunnan 

eri jäseniä. Sisäisten käyttäjäryhmien määrittely on tärkeää, koska jäsenet ovat osuus-

kunnan markkinointiviestintää tuottaessa avainasemassa, vastaten osuuskunnassa 

markkinointimateriaalien ja sisältöjen tuotosta.   

Yrittäjäjäsen-käyttäjäprofiili kuvaa jäsentä, joka on kiinnostunut yrityksen toimin-

nasta kokonaisvaltaisesti. Jäsen toimii aktiivisena osuuskunnan hallituksessa ja hä-

nellä on vahva yrittäjäidentiteetti. Hän on kiinnostunut kehittämään aktiivisesti 

osuuskunnan toimintaa. Tällainen käyttäjä haluaa osuuskunnan toiminnan olevan 

mahdollisen ammattimaista ja on valmis antamaan omaa työpanostaan sen onnistu-

miseksi. Hänellä on tarve markkinoida itseään ja osuuskuntaa, ja hankkia osuuskun-

nalle lisää yhteisiä asiakkaita.  

Rivijäsen-käyttäjäprofiili kuvaa jäsentä, jonka kiinnostus yrityksen toimintaan on vä-

häisempää kuin yrittäjäjäsenen, eikä hänen mielenkiintoihinsa kuulu yrityksen hallin-

nolliset asiat. Jäsen käyttää osuuskunnan palveluita aktiivisesti, ja häntä kiinnostaa 

yrityksen toiminnan kehittäminen. Omaa työpanostaan hän ei ole valmis kuitenkaan 

kovin paljon tähän antamaan. Hänellä on tarve markkinoida itseään osuuskunnan 

kautta, mutta hän odottaa, että osuuskunta tarjoaa tähän välineet ja kanavat. Tätä jä-

sentyyppiä voidaan motivoida kehittämällä ja parantamalla osuuskunnan palveluita 

niin, että ne palvelevat jäseniä paremmin. Jäsenelle pitää osoittaa hyöty, jonka hän saa 

kuuluessaan osuuskuntaan. 

Nukkuva jäsen-käyttäjäprofiili kuvaa jäsentä, jonka kiinnostus yrityksen toimintaan 

on vähäistä. Häntä eivät kiinnosta yrityksen hallinnolliset asiat ja päätökset, elleivät 

ne vaadi häneltä toimenpiteitä, esimerkiksi ylimääräisiä jäsenmaksuja. Jäsen kuuluu 

osuuskuntaan tavasta tai velvollisuudesta, ja hän ei käytä osuuskunnan palveluita juuri 

ollenkaan. Hänellä ei ole tarvetta markkinoida itseään osuuskunnan kautta tai hän ei 

pidä osuuskunnan tämän hetkistä markkinointia tarpeeksi uskottavana. Nukkuvien jä-

senten aktivointi on tärkeää, jotta osuuskunta pystyy hyödyntämään kaikkien jäsen-

tensä työpanoksen yritystoiminnan kehittämisessä. Tämä jäsentyyppi tulisi saada si-

toutettua vahvemmin osuuskunnan toimintaan, ja korostaa hänelle niitä hyötyjä, joita 
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hän osuuskunnan palveluista saa. Sitouttaminen saadaan parantamalla osuuskunnan 

hänelle tarjoamia palveluita kuten markkinointia. Jäsen ei hanki aktiivisesti itse asiak-

kaita, joten hänelle ovat tärkeitä osuuskunnan kautta tulleet asiakasprojektit, joita jae-

taan yhteisesti jäsenten kesken. Jäsentä voidaan kannustaa näillä työllistävillä projek-

teilla mukaan osuuskunnan toimintaa. Kannustamisen lisäksi Nukkuvien jäsenyydelle 

voidaan asettaa ehtoja. Jäsenyyden säilymisen ehdoksi voidaan laittaa esimerkiksi 

joko uuden asiakkaan tuominen osuuskuntaan tämän vuoden aikana tai osuuskunnan 

toimintaa kehittävä kohde, kuten osallistuminen hallintotehtäviin tai osuuskunnan 

markkinointi sisältöjen tuottamiseen. Jos ehdot otetaan käyttöön, päätetään asiasta 

yhteisesti koko jäsenistön kesken. 

 

Ulkopuoliset käyttäjät 

Ulkoiset käyttäjäprofiilit kuvaavat osuuskunnan asiakkaita, niin nykyisiä kuin tulevia. 

Markkinointiviestinnällä pyritään luomaan, vahvistamaan ja ylläpitämään asiakassuh-

teita sekä vaikuttamaan tuotteiden haluttavuuteen sekä tunnettavuuteen ja niiden 

myyntiin (Isohookana 2007, 16). Asiakkaiden näkökulmasta mietitään digitaalista pal-

velua suunniteltaessa palvelun saavutettavuuteen, löydettävyyteen, valintaan ja pää-

töksentekoon, sekä käyttöönottoon, transaktioon ja hankinnan jälkeisiin toimenpitei-

siin liittyviä seikkoja (Filenius 2015, 79).  

Osuuskunnan asiakkaista pidetään asiakasrekisteriä. Jäsenien vastuulla on toimittaa 

laskutuksen yhteydessä asiakkaan tiedot osuuskunnan asiakasrekisteriin. Asiakasre-

kisterin kautta osuuskunta pystyy tehostetummin seuraamaan ja hallinnoimaan asiak-

kuuksiaan, sekä jakamaan tietoa asiakkaille myös sähköpostitse.  

Käyttäjäprofiilit on luotu osuuskunnan olemassa olevan asiakasrekisterin kautta sekä 

niissä on mietitty millaisia ovat osuuskunnan toiminnasta, palveluista ja toimialasta 

kiinnostuneet uudet mahdolliset asiakkaat. Näiden käyttäjäprofiilien laatiminen oli 

hankalampaa, koska osuuskunnalle on kertynyt hyvin vähän asiakaspalautetta toimin-

nastaan. Osuuskunta on kasvattanut asiakasmääriään tasaisesti toiminnan alkami-

sesta asti. Tästä suurin syy on jäsenten oma markkinointi, ja aktiivisuus etsiä itselleen 

töitä. Tavoitteena on, että verkkosivut ja sosiaalinen media tukisivat uusien asiakkai-

den löytämistä ja toimisivat siinä tehokkaana kanavana, jota jäsenet pystyvät hyödyn-
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tämään. Olen itse henkilökohtaisesti osuuskunnan kautta työskennellessäni huoman-

nut, että osuuskunnan toimin ja sen tekemät projektit herättävät kiinnostusta, mutta 

asiakkaille ei ole kanavaa, josta he voisivat etsiä lisätietoa osuuskunnasta. Tämä on 

vaikeuttanut yrityksen markkinointia jäsenten toimesta.  

Luomissani käyttäjäprofiileissa Asiakas-käyttäjät ovat yrityksen nykyisä tai vanhoja 

asiakkaita ja Kiinnostuneet-käyttäjät kuvaavat osuuskunnan toiminnasta kiinnostu-

neita ja mahdollisia uusia asiakkaita 

Asiakas-käyttäjäprofiili kuvaa nimensä mukaisesti käyttäjiä, jotka ovat jo ostaneet 

osuuskunnalta palveluita. Osuuskunta pystyy tiedottamaan toiminnasta ja sen muu-

toksista heille suoraan sähköpostimarkkinointiviesteillä, verkkosivuilla sekä sosiaali-

sen median kanavissa. Asiakas-käyttäjälle toiminnan markkinoinnissa on tärkeää 

viestiä toiminnan aktiivisuudesta ja palveluiden päivityksistä sekä kertoa uusista pro-

jekteista. Heidät on tärkeä pitää kiinnostuneina osuuskunnasta. Nykyiselle tyytyväi-

selle asiakkaalle on helpompi myydä palveluita kuin uudelle (Leino 2012, 16).  He ovat 

jo löytäneet osuuskunnan palvelut ja ovat käyttäneet niitä. He ovat kiinnostuneita 

osuuskunnan palveluista, ja yritys on heille potentiaalinen vaihtoehto heidän etsies-

sään uusia palveluita ja tuotteita itselleen tai yritykselleen. Heille on tärkeää esitellä 

laajasti osuuskunnan palveluita, jotta he ovat tietoisia koko yrityksen palvelutar-

joomasta.  

On tärkeää varmistaa, että verkossa ja sosiaalisessa mediassa julkisesti jaettavat mark-

kinointikanavat ovat asiakkaille selkeät ja helppokäyttöiset sekä ajan tasalla ja uskot-

tavat. Asiakasuskollisuus lujittuu ja kasvaa kun kokemukset yrityksen palveluista ovat 

sujuvia ja positiivisia. Positiivinen kokemus aktivoi asiakkaita myös suosittelemaan 

yritystä eteenpäin muille kiinnostuneille asiakkaille. (Filenius 2015, 34.)  

Osuuskunnan nykyisinä asiakkaina on sekä pienempiä toimijoita, kuten yksityisyrittä-

jiä, yhdistyksiä, kuin suurempia toimijoita, kuten kuntia ja koulutuslaitoksia. Asiak-

kaista monet ovat pieniä yrityksiä ja tästä syystä heillä saattaa olla halu tukea muita 

pienyrittäjiä ostamalla heidän palveluitaan. Osuuskunta sai luotua moni asiakassuh-

teitaan perustamisen jälkeen, koska yrityksen toiminta sai Mikkelissä paikallisesti pal-

jon näkyvyyttä. Heillä voisi olla tarve käyttää osuuskunnan palveluita myös isompiin 
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projekteihin. Kun markkinoinnin sisällöissä korostetaan yhteisöllisyyttä ja osuuskun-

nan jäsenten yhdessä tekemiä projekteja, voidaan houkutella isompia asiakasprojek-

teja, jotka työllistäisivät useamman osuuskunnan jäsenen kerrallaan.  

Monet osuuskunnan asiakkaat ovat Mikkelistä ja sen lähiseuduilta, ja he vaikuttavat 

haluavan ostaa palveluita paikallisilta yrityksiltä. Vaikka osuuskunnan jäsenet asuvat 

nykyään eri puolilla Suomea, on osuuskunta kuitenkin kirjoilla Mikkelissä, ja siten se 

käsitetään paikallisena yrityksenä. Tästä syystä mikkeliläisyys on vieläkin yksi mark-

kinoinnin keskeisin viesti nykyisille sekä uusille asiakkaille. Mikkeliläisyys on myös 

vahvasti osa yrityksen tarinaa ja asia, joka yhdistää kaikkia osuuskunnan jäseniä. 

Kiinnostuneet-käyttäjäprofiili kuvaa nimensä mukaisesti osuuskunnan toiminnasta, 

toimialasta tai palveluista kiinnostuneita tahoja, joka ei ole käyttänyt osuuskunnan 

palveluita. Osuuskunnan toiminnasta kiinnostuva uusia asiakas on toivotusti henkilö 

tai yritys, joka haluaa hyödyntää tulevaisuudessa osuuskunnan palveluita. Kiinnostu-

nut käyttäjä saattaa haluta palveluita ja tuotteita ostaessaan tukea nuorien suunnitte-

lijoiden työllistymistä. Kiinnostunutta käyttäjää voidaan houkutella jakamalla toimia-

laa kuvastavaa ja kiinnostavaa sisältöä niin verkkosivuilla kuin Facebook-sivulla, sekä 

olemalla aktiivisessa vuorovaikutuksessa verkkosivujen ja sosiaalisen median välityk-

sellä sivujen seuraajiin. Kiinnostunut käyttäjä ei välttämättä tunne osuuskuntaa en-

tuudestaan, jolloin on tärkeää, että verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa 

osuuskuntaa, sen toimintaa ja toimialaa kuvaavat sisällöt ovat selkeitä ja ammattimai-

sia, niin että asiakkaalle tulee yrityksestä ja sen toiminnasta uskottava kuva.  

5.4 Tavoitteet ja sisältökärjet 

Tavoitteiden määrittely auttaa määrittelemään oikeat ja vaikuttavat toimenpiteet. Ta-

voitteiden määrittelyn apuna voidaan käyttää SMART-tavoitetta. SMART-tavoite vas-

taa kysymyksiin: minkä tarvitsee muuttua, keitä tähän asiaan liittyy, mikä on lähtöti-

lanne, mikä on haluttu lopputilanne, mihin mennessä haluttuun lopputilanteeseen on 

päästy sekä mistä tiedämme, että asia on muuttunut ja miten seuraamme tavoitteiden 

toteutumista? (Lupa tehdä toisin 2016.)  

SMART- tavoitteet määritellään seuraavasti: 

• Specific: tavoitteiden tulisi olla tarkkoja, selkeästi määriteltyjä ja yksinkertaisia 

• Measurable: tavoitteiden tulisi olla mitattavissa 
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• Attainable: tavoitteiden tulisi olla saavutettavissa olevia. 

• Relevant: tavoitteiden tulisi olla realistisia eli olennaisia, merkityksellisiä ja viedä ke-

hitystä oikeaan suuntaan. 

• Time-bound: tavoitteiden tulisi olla aikaan sidottuja. 

Osuuskunnalle laadittu SMART-kaavio: 

• S: Osuuskunta päivittää verkkosivunsa sisällöt, niin että jokaisen osuuden kohdalla 

on sisältöä, joka palvelee asiakkaita ja jäseniä. Osuuskunnan Facebook-sivujen toi-

minta aktivoituu ja vuorovaikutusta kasvatetaan. Tavoitteena on näkyvyyden paranta-

minen sekä yrityskuvan uskottavuuden lujittaminen. Kävijämäärät lisääntyvät sekä 

verkkosivuilla että Facebook-sivulla, joista jälkimmäiselle saadaan myös uusia seuraa-

jia. 

• M: Osuuskunnan verkkosivuille ja sosiaaliseen mediaan asetetaan niin laadulliset 

kuin määrälliset tavoitteet, joiden toteutumista seurataan. Näitä tavoitteita ovat esi-

merkiksi Facebook-sivujen julkaisujen määrä kuukautta tai vuotta kohden sekä osuus-

kunnan verkkosivujen sisällön kehittäminen asiantuntijamaisempaa. Tavoitteita ja 

niiden tuloksia mitataan kuukausittain verkkosivuilta Google Analytics-työkalulla ja 

Facebook-sivulta sovelluksen omilla työkaluilla, jotka antavat mahdollisuuden kerätä 

tietoa sivusta. Hallitus ja viestintävastaava kirjaavat tuloksia ylös, jotta niitä voidaan 

vertailla. Tuloksien mittaaminen on aktiivista ja pitkäjänteistä. 

• A: Resurssien määrittely. Osuuskunnassa päätetään yhdessä jäsenten kesken kenen 

tai keiden päävastuulla yrityksen verkkosivujen päivittäminen ja sosiaalisen median 

kanavien hallinnointi on. Vastuu voidaan vuorottaa niin, että jokainen jäsen on vuo-

rollaan vastuussa. Myös taloudelliset resurssit määritetään. 

• R: Tässä opinnäytetyössä syntyvä digitaalinen markkinointiviestintäsuunnitelma ja 

sen suosittelemat toimenpiteet otetaan käyttöön. 

• T: Osuuskunnan markkinointiviestintäsuunnitelmassa on sekä pitkän että lyhyen ai-

kavälin tavoitteita. Pitkän aikavälin tavoitteena on tunnettuuden, löydettävyyden ja 

näkyvyyden lisääminen. Lyhyen aikavälin tavoitteina verkkosivujen päivitys sekä sosi-

aalisen median julkaisujen aikatauluttaminen. 
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Tavoitteiden tulee olla sellaisia, joiden tuloksia voidaan mitata. Osuuskunnan markki-

nointiviestinnän tavoitteena on tunnettuuden ja näkyvyyden lisääminen, joten on tar-

koitus parantaa löydettävyyttä ja kasvattaa kävijä- ja seuraajamääriä. Verkkosivujen ja 

sosiaalisen median kanavissa jaettavan sisällön tulee olla laadukasta. (Kurio, 2019.) 

Tästä syystä verkkosivujen sisällön tavoitteet ja sosiaalisen median sisällön tavoitteet 

voivat olla hieman erilaiset.  

Osuuskunnan verkkosivujen tavoitteena on olla selkeät, mutta yksinkertaiset. Verkko-

sivujen toiminnan tavoite on markkinoida osuuskunnan jäseniä ja palveluita asiak-

kaille. Tavoitteena on, että verkkosivut ja sosiaalinen media tukisivat uusien asiakkai-

den löytymistä ja vanhojen säilyttämistä. Sivujen tulee toimia uskottavana markki-

nointimateriaalina yritykselle, jota myös jäsenet voivat hyödyntää etsiessään uusia asi-

akkaita. Asiakkaalle verkkosivut ovat virallinen kanava, jolla osuuskunta viestii. Tä-

män takia sisältöjen pitää luoda uskottavaa kuvaa yrityksestä ja sen toiminnasta. Verk-

kosivuille luodaan sisällöt, jotka esittelevät niin osuuskunnan kuin sen töitä, jäsenistön 

sekä tarjottavat palvelut. Sisältöjen pitää olla selkeitä ja kuvaavia, joita ei tarvitsisi päi-

vittää ja muokata jälkeenpäin ja rakenne tulee pitää yksinkertaisena ja kevyenä päivit-

tää. Verkkosivuilta osuuskunnan tiedot tulee olla helposti löydettävissä ja niiden ra-

kenteen on oltava kevyt ja helppokäyttöinen. 

Osuuskunnan Facebook-kanavan tavoitteena on jakaa tietoa osuuskunnan toimin-

nasta sen asiakkaille tahoille verkkosivuja ajankohtaisemmin. Sivun tavoitteena on he-

rättää mielenkiinto yritystä kohtaan ja toimia virtuaalisena käyntikorttina, joka ohjaa 

toivottavasti potentiaaliset asiakkaat myös yrityksen verkkosivuille tai ottamaan yh-

teyttä osuuskuntaan myös muiden kanavien välityksellä, kuten sähköpostilla. 

Verkkosivujen ja sosiaalisen median sisältöjen ydin muodostuu yrityksen markkinoin-

nista, tunnettuuden sekä näkyvyyden kasvattamisesta. Kaikki julkaistut sisällöt muo-

dostetaan näiden kolmen kriteerin ympärille. Osuuskunnan sisältökärjet ovat:  

• Osuuskunnan tuotteet ja palvelut 

Jaetaan Facebook-sivulla linkkejä, kuvia ja julkaisuja osuuskunnan jäsenten projek-

teista, joko projektien aikana tai niiden päättymisen jälkeen. Jaetaan myös tietoa aiem-

min tehdyistä projekteista. Päivitetään osuuskunnan verkkosivuille portfolioon uusia 

projekteja.  
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• Muotoilu ja luova-ala 

Jaetaan Facebook-sivulla muotoiluun liittyviä mielenkiintoisia uutisia, tapahtumia 

sekä blogitekstejä. Osuuskunnan verkkosivuilla palvelutarjoomassa nostetaan selke-

ästi esille osuuskunnan ydinosaaminen. 

• Vuorovaikutus 

Facebook-sivulla kasvatetaan vuorovaikutusta. Jaetaan muiden sivujen julkaisuja ja 

linkkejä, jotka liittyvät olennaisesti osuuskunnan toimialaan. Vastataan aktiivisesti si-

vulle tulleisiin viesteihin. Otetaan verkkosivuilla ”pyydä tarjous”- sekä ”yhteydenotto” 

lomakkeet käyttöön. Niiden kautta tulleisiin viesteihin vastataan aktiivisesti 

5.5 Välineet ja kanavat 

Sisäisen viestinnän kanavista käytössä ovat sähköposti, Skype, osuuskunnan What-

sApp viestiryhmä sekä hallituksen sisäinen viestiryhmä, jossa viestitään hallituksen si-

säisistä asioista. Sähköpostitse viestitään koko jäsenistölle, ja jäsenten yhteystiedot on 

kerätty yhden sähköpostiosoitteen alle, joka helpottaa tiedotusta. Tätä kautta lähete-

tään hallituksen toimintaan ja päätöksiin liittyvät viestit sekä osuuskunnan muut si-

säiset asiat koko jäsenistölle. Hallituksella on myös oma yhteinen sähköpostiosoite, 

jolla jäsenet tavoittavat koko hallituksen. Lisäksi jäsenet kommunikoivat keskenään 

omilla henkilökohtaisilla sähköposteillaan tai puhelimitse. Skype-tapaamisia osuus-

kunta käyttää silloin, kun halutaan kasvokkain keskustella yhteisistä asioista ja pää-

töksistä. Tämä on hyödyllinen kanava jäsenten etäisyyksien takia, ja siten osuuskun-

nan jäsenet voivat tavata toisiaan kasvokkain, olematta konkreettisesti samassa pai-

kassa. Viestintää ja markkinointia koskeviin asioihin perustettiin osuuskunnalle yhtei-

nen WhatsApp-viestiryhmä. Digitaaliseen viestintään liittyvät asiat, kuten mahdolliset 

julkaisu- tai kehitysehdotukset jäsenet voivat laittaa suoraan tähän ryhmään, ja vies-

tintävastaava poimii ehdotukset ja vie niitä eteenpäin. 

Verkkosivut ja sosiaalinen media ovat markkinointiviestinnän kanavista ne, joilla 

osuuskunta markkinoidaan asiakkaille. Nykyisille asiakkaille viestitään verkkosivujen 

ja sosiaalisen median lisäksi myös sähköpostitse. Asiakkaat voivat ottaa yhteyttä 

osuuskuntaan myös soittamalla hallituksen puheenjohtajalle. Nämä ja jäsenten koh-

taamiset asiakkaiden kanssa ovat osuuskunnan asiakkaiden kosketuspisteitä (KAAVIO 
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1). Brändimarkkinoinnin kannalta on tärkeää miettiä asiakkaan kosketuspisteet yri-

tykseen ja varmistaa että niissä palvelun laatu on samantasoista ja brändin mukaista. 

Kosketuspisteitä suunniteltaessa ja kehittäessä on tärkeää huomioida, että niissä tar-

jotaan asiakkaalle tarvittavat tiedot yrityksestä selkeästi ja helposti. (Filenius 2015, 

44.)  

KAAVIO 1. Osuuskunnan asiakkaiden kosketuspisteet Fileniuksen mallin mukaan (Fi-

lenius 2015, 44). 

 

Asiakkaille lähetettävien sähköpostiviestien sisältö rajataan yritystoiminnan ja palve-

luiden muutoksista kertoviin uutisiin ja tiedotteisiin. Asiakkailta pyydetään suostumus 

sähköpostitiedottamiseen, sekä annetaan luonnollisesti mahdollisuus pyytää omien 

tietojensa poistamista osuuskunnan sähköpostilistalta. Sähköpostiviestissä tulee olla 

selkeä otsikko, josta lukija osaa päätellä viestin ydinsisällön (Leino 2012, 196). Tehok-

kaan viestin sisältö pystytään omaksumaan silmäilemällä. Eli sähköpostiviesti asiak-

kaalle on sisällöllisesti rakennettava niin, että jokaisen kappaleen alussa selviää kap-

paleen ydin ja tärkeimmät asiat ovat viestin alussa. Jos viestissä on paljon sisältöä, 

helpotetaan lukemista alaotsikoilla ja välttämällä turhaa täytetekstin käyttöä. (Leino 

2012, 197.)  

Verkkosivu on tällä hetkellä osuuskunnan tärkein kanava viralliseen ulkoiseen mark-

kinointiin asiakkaille. Sieltä asiakkaan oletetaan löytävän kaikki oleellinen tieto yrityk-

sestä eli yrityksen esittely, yhteystiedot sekä palvelutarjooma. Verkkosivujen sisältöä 

päivitetään hitaammin kuin sosiaalisen median sisältöjä. Koska nykyisiä asiakkaita ei 
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kannata kuormittaa sähköpostitiedotteilla aina kun osuuskunta haluaa heille viestiä, 

saadaan tietoa yrityksestä jaettua ajankohtaisesti ja nopeasti sosiaalisen median kana-

vissa. Näin tavoitetaan nykyisten asiakkaiden lisäksi myös uusia asiakkaita. Sosiaali-

sen median kanavista valitaan käyttöön ne, jotka jäsenten näkökulmasta toimivat par-

haiten (Olin 2011, 14). Tähän valintaan vaikuttuvat suunnitelmaan kirjatut tavoitteet, 

toimenpiteet ja missä kanavissa toimiminen on jäsenille luontevaa. Luontevuus on tär-

keä valintakriteeri, koska osuuskunnan sivutoimisen toiminnan takia ei jäseniltä voida 

odottaa kokopäiväistä panostusta sosiaalisen median sisältöjen kanavien hallintaan ja 

päivittämiseen. 

Sosiaalisen median kanavista osuuskunnan käytössä on tällä hetkellä vain Facebook. 

Facebookilla ja sen eri palveluilla on Kauppalehden mukaan globaalisti yhteensä 2,7 

miljardia käyttäjää yrityksen viimeisen neljänneksen aikana vuonna 2018 (Elo 2019). 

Helsingin sanomien mukaan Facebookilla olisi Suomessa päivittäin 2,3 miljoonaa ih-

mistä toisen neljänneksensä aikana vuonna 2018 (Pullinen 2018). Eli vaikka mediassa 

on viimeisen parin vuoden aikana puhuttu Facebookin kävijäkadosta, ei se vielä tar-

koita sitä että yrityksen tulisi siirtää sosiaalisen median tilinsä toisiin kanaviin. 

Sosiaalisessa mediassa osuuskunnan laajentaminen tai siirtyminen muihin kanaviin ei 

ole vielä mielestäni järkevää. Jo pelkästään osuuskunnan Facebook-markkinoinnin ja 

kanavan toimiminen takkuilee tällä hetkellä, vaikka Facebook on kaikille jäsenille tuttu 

media ja suurin osa ainakin periaatteessa hallitsee sen käytön myös yrityksen näkökul-

masta. Tästä syystä sosiaalisen median kanavien pääpainona on osuuskunnan Face-

book-sivujen sisältö ja kehitys. Facebookissa osuuskunta voi jakaa myös kevyempää 

sisältöä, mutta kuitenkin niin, että sivu pysyy uskottavana ja toimii väylänä ohjata asi-

akkaita verkkosivuille tai suoraan ottamaan yhteyttä osuuskuntaan. 

5.6 Ydinviesti 

Markkinointiviestintä sisältää muun viestinnän tavoin ydinviestejä, jotka ovat sanoi-

tusta toimintaa ohjaavasta perusajatuksesta. Viestinnän sisältöjä tuotetaan konkreet-

tisesti tekemällä viestinnällisiä tekoja, esimerkiksi julkaisuja. Näiden julkaisujen sisäl-

töä ohjaavat ydin viestien kuvamaat toiminnan perusajatukset sekä arvot. Julkaisujen 

avulla vahvistetaan sitä, mitä yritys haluaa arvoistaan kertoa. Viestinnän sisältöihin 

voi kuulua myös keskusteluteemoja, jotka ovat yrityksen olemassaolon kannalta tär-
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keitä aiheita tai kysymyksiä. (Juholin 2016, 83-86.) Ydinviesteillä tarkoitetaan vies-

tejä, joita toistetaan viestintätilanteissa. Ydinviestit ovat uskottavia, erottuvia, selkeitä 

ja lyhyitä viestejä, jotka kuvastavat yrityksen toimintaa. Ne perustuvat yrityksen vah-

vuuksiin, ja niiden pitää olla totta, eli koko yrityksen on allekirjoitettava toiminnassaan 

nämä viestit. Yrityksen tavoitekuva muodostuu ydinviestistä ja visuaalisesta ilmeestä. 

Ydinviestit voidaan jakaa visio- ja strategiatason viesteihin. (Kortejärvi-Nurmi & Mur-

tola 2016, 57.) 

Osuuskunnan arvoista luovuus on se, joka on vahviten nostettu viestinnässä ydinvies-

tiksi tällä hetkellä. Tästä esimerkkinä on osuuskunnan logo, joka muodostuu nimeä 

kuvaavasta visuaalisesta elementistä sekä lauseesta ”Luova osuuskunta”. Luovuuden 

viesti pitää mielestäni tuoda esiin viestittäessä verkossa ja sosiaalisessa mediassa. 

Osuuskunta myös haluaa korostaa paikallisuuttaan, koska vaikka jäsenet asuvat eri-

puolilla Suomea, on osuuskunta kuitenkin mikkeliläinen ja kaikki sen jäsenet ovat 

opiskelleet tai opettaneet Mikkelissä. Tästä syystä mikkeliläisyys on yksi osuuskunnan 

markkinoinnin strategiatason viesteistä. Osuuskunnan visioviesti on ”AieDesign. 

Luova osuuskunta”. Strategiatason viestejä ovat ”AieDesign edistää nuorten muotoili-

joiden työllistymistä”, ”AieDesign on luovien suunnittelu- ja muotoiluratkaisujen ke-

hittäjä” sekä ” AieDesign on mikkeliläislähtöinen osuuskunta”. 

5.7 Visuaalisuus 

Visuaalisuuden keskeisien elementtien käyttö viestinnässä on tärkeää. Näitä element-

tejä ovat yrityksen visuaalinen ilme eli logo, väritys sekä fontit eli typografia. Visuaali-

silla keinoilla ja elementeillä vahvistetaan organisaation yhtenäistä kuvaa, paranne-

taan yrityksen muistettavuutta sekä erotutaan kilpailijoista. (Juholin 2013, 111). 

Osuuskunnan vahvin ja tärkein visuaalinen elementti on logo. Logon perusteella yri-

tykselle on määritelty käytettävät fontit sekä yleisilme.  

Osuuskunnan visuaalinen yleisilme on logonsa (KUVA 1) innoittamana hyvin pelkis-

tetty ja ajaton. Ilmeeseen on vaikuttanut myös se, että sen on haluttu miellyttävän suu-

rinta osaa jäsenistöstä, jolloin yksinkertainen, pelkistetty ja ajaton ilme on ollut paras 

ratkaisu. On myös toivottu, että pitämällä yleisilme pelkistettynä ja ajattomana ei vi-

suaalista ilmettä tarvitsisi päivittää niin usein. Koska visuaalisuudella voidaan myös 

vahvistaa yrityksen arvoja ja nostaa yritykselle tärkeitä asioita esille (Juholin 2013 
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112), on markkinointimateriaaleissa logon lisäksi käytetty logon yhteydessä osuuskun-

nan toimintaa ja toimialaa kuvaavaa visioviestiä ”Luova osuuskunta”. Jos osuuskun-

nan markkinointimateriaalissa halutaan käyttää korostus väriä niin sanottua aksentti 

väriä, sovitaan sen käytöstä aina yhteisesti.  

 

 

KUVA 1. Talsi Jesse 2013. AieDesign osuuskunnan logo. AieDesign osk:n graafinen oh-

jeisto. 

5.8 Vastuut ja roolit 

Markkinointiviestintäsuunnitelmassa määritellään yrityksen jäsenten vastuut ja roo-

lit. Osuuskunta käyttää markkinointiviestinnässä osittain hajautetun toiminnan mal-

lia, jossa jokainen jäsen voi tehdä ehdotuksia sisältöihin verkkosivuille ja sosiaalisen 

mediaan. Hajautetun toiminnan mallissa haasteena on sisältöjen hallitsemattomuus, 

ristiriitaisuus sekä yhteisen sävelen löytäminen (Kananen 2013, 20-21). Tämän takia 

on tärkeää, että jäsenistö sitoutuu noudattamaan markkinointiviestintäsuunnitelmaa 

markkinoidessaan yritystä verkossa.  

Jäsenten vastuulla on selvittää ennen yrityksen markkinointia viestintävastaavalta 

osuuskunnan hyväksymät markkinointi keinot ja tavat. Yrityksen hallinnon vastuulle 

kuuluvat liiketoiminnan kehittäminen ja sen valvominen (Uusitalo 2014, 36), sen takia 

päävastuu markkinoinnista ja viestinnästä on kuitenkin osuuskunnan viestintävastaa-

valla ja hallituksella. Viestintävastaava voi olla myös hallituksen ulkopuolinen jäsen. 

Viestintävastaavan avuksi tarpeen vaatiessa ja markkinoinnin lisääntyessä nimetään 

osuuskunnan sisältä markkinointivastaava. Näissä rooleissa toimiminen on jäsenille 

vapaaehtoista. 

6 DIGITAALINEN SISÄLLÖNTUOTANTO OSUUSKUNNALLE 

Osuuskunnan digitaaliset sisällöt eri verkkoympäristöissä toimivat asiakasta houkut-

televana voimana, joka ohjaa kohti yrityksen omia sisältöjä (Tanni & Keronen 2013, 
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104). Digitaalisen sisällön pitää houkutella asiakkaita ja herättää heidän mielenkiin-

tonsa, sekä nostaa osuuskunnan jäseniä ja heidän osaamista tasapuolisesti esille. Vuo-

rovaikutus ja muiden kuin omien sisältöjen jakaminen on myös tärkeää. Digitalisaa-

tion ja mediakentän hajaantumisen myötä markkinointiviestintä on painottunut asi-

akkaan ja yrityksen väliseksi vuoropuheluksi (Tuulaniemi 2013, 48). Osuuskunnan 

verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa viestiään pääosin suomeksi. Sosiaalisessa me-

diassa voidaan jakaa myös muiden tahojen vieraskielisiä julkaisuja, olettaen että joku 

osuuskunnan jäsenistä osaa kääntää ne ja ymmärtää täysin niiden sisällön. 

Osuuskunnalla on tärkeää olla verkkosivut, joissa on uskottavaa sisältöä. Jos halutaan 

että osuuskunnalla on käytössä sosiaalisen median kanavia, tulee näissäkin jakaa si-

sältöjä, jotka tukevat osuuskunnan markkinointia ja viestintää, ja lisäävät uskotta-

vuutta asiakkaiden silmissä. Monet osuuskunnan asiakkaat ostavat osuuskunnan jäse-

niltä esimerkiksi graafisen suunnittelun palveluita, jolloin olisi tärkeää, että osuuskun-

nan ainoat markkinointi kanavat, verkkosivut ja sosiaalinen media, loisivat uskottavan 

kuvan yrityksestä, koska ne toimivat samalla esimerkkinä osuuskunnan visuaalisesta 

ja sisällöllisestä osaamisesta. 

6.1 Osuuskunnan verkkosivut  

Verkkosivujen yleisilme ja rakenne ratkaisee paljon, koska sivuilla vieraileva yleensä 

tekee nopeasti päätöksen sivun kiinnostavuudesta ja siitä, onko sivut tarkoitettu hä-

nelle, eli vastaako yritys hänen tarpeisiinsa. Kuitenkin pääpaino verkkosivuilla on si-

sällössä. (Kananen 2013, 29., 31-32.) Verkkosivut ovat osa osuuskunnan palveluita 

sekä jäsenilleen että asiakkailleen. Osuuskunnan verkkosivut ovat tällä hetkellä saata-

villa vain suomeksi. 

Vanhat sivut on mobiilioptimoitu ja uudet sivut mobiilioptimoidaan myös. Mobii-

lioptimoinnilla lisätään verkkosivujen saavutettavuutta ja parannetaan käytettävyyttä 

kaikilla niillä laitteilla, joilla asiakkaat sivua selaavat. Googlen vuonna 2012 teettämän 

tutkimuksen mukaan älypuhelimet ovat tärkeä osa tiedonhakua ja ovat usein se laite, 

jolla tiedonhaku aloitetaan (Filenius 2015, 81).  Tilastokeskuksen mukaan älypuhelin-

ten käyttäjien osuus kasvoi vuodesta 2016 vuoteen 2017 viisi prosenttiyksikköä ja 

vuonna 2017 kolmella neljästä 16–89 -vuotiaasta oli käytössään kosketusnäytöllä ja 

3G- tai 4G yhteydellä varustettu puhelin (Tilastokeskus 2017).  
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Verkkosivujen sisältöä ja rakennetta kehittäessä on tärkeää pitää mielessä sivujen käy-

tettävyys. Visuaaliset ratkaisut ja design ohjaavat käyttäjää sivulla ja ulkonäön lisäksi 

ovat tärkeä osa sivuston rakennetta. Pelkästään hyvällä designilla ei onnistuta luo-

maan hyviä verkkosivuja ja asiakaskokemusta, mutta sen avulla saadaan sivuista us-

kottavamman näköiset (Filenius 2015, 29-30).  

Kehitysehdotuksissani muokkasin hieman sivujen asettelua ja rakennetta, vaikka pää-

paino oli sisällön kehittämisellä. Verkkosivujen rakennetta kehittäessä ja suunnitelta-

essa on tärkeää muistaa, että käyttäjät ovat omaksuneet tietyt periaatteet ja rakenteet, 

joita odottavat verkkosivujen noudattavan (Kananen 2013, 31). Osuuskunnan verkko-

sivuille määritelty rakenne osuuskunnan kahden jäsenen toimesta. Osuuskunnan 

verkkosivujen rakenne koostuu viidestä selkeästä eri sivusta: etusivusta, palveluista, 

osuuskunnan portfoliosta, jäsenten esittelystä sekä osuuskunnan esittelystä. Kaikilta 

sivuilta on tärkeää sisällön lisäksi löytyä myös sivun aihe sekä navigointipalkit (Kana-

nen, 2013, 31). Tätä sivujen jaottelun rakennetta en lähtenyt muuttamaan, koska se on 

koettu toimivaksi jäsenten puolelta. Sivujen perusrakenne vastasi myös paljolti mui-

den saman alan sivujen rakennetta ja mielestäni se tuo esille osuuskunnasta tärkeim-

mät tiedot. Sivujen rakenteen pitäminen yksinkertaisena ei välttämättä tuo sivulle tun-

nistettavuutta lisää, mutta siihen voidaan vaikuttaa sisällöillä ja visuaalisilla elemen-

teillä. Kuten aiemmin todettu, osuuskunnan visuaalinen ilme on hyvin pelkistetty ja 

ajaton, joten osuuskunnan erottuvuudessa ja mieleen painuvuudessa sisältöjen merki-

tys on suuri. 

Verkkosivujen sisällöt olivat kesken ja kaipaavat kehitystä. Verkkosivujen sisältöä ke-

hittäessä käytin apuna haastatteluista kertynyttä tietoa, eli mitä osuuskunnan jäsenet 

toivovat yrityksen sivuilta löytyvän sekä luomiani ulkoisia käyttäjäprofiileja. Toivotta-

vaa on, että vierailu verkkosivuilla ja tai yrityksen Facebook-sivulla johtaisi kiinnostu-

neen asiakkaan yhteydenottoon.  

Kaikki sisältövaihtoehdot esitellään osuuskunnan hallitukselle, joka saa antaa palaut-

teen niistä. Näiden palautteiden pohjalta valitaan lopulliset versiot osuuskunnan verk-

kosivuille. Osuuskunnan verkkosivuja käsiteltiin viimeksi lakisääteisessä kokouksessa 

kesäkuussa 2017, ja silloin annettiin hallitukselle vapaat kädet verkkosivujen kehittä-

miseen ja parantamiseen. Vaikka haastattelin koko jäsenistöä, oli pääpainona hallituk-
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sen kanssa käydyt palautekeskustelut tekemistäni sisältöehdotuksista. Tämän kokouk-

sen jälkeen osuuskunnalle on myös kerätty materiaalia, kuten kuvia töistä ja jäsenistä 

sekä esittelytekstejä jäseniltä, jota voidaan hyödyntää verkkosivuilla. Yritin mahdolli-

simman paljon hyödyntää tätä jo olemassa olevaa materiaalia kehitysehdotuksissani, 

koska toiveena että verkkosivuille tuleva sisältö ja sen kehitys kuormittaisi jäsenistöä 

työmäärällisesti mahdollisimman vähän. 

Tein kaikista osuuskunnan sivuista kehitysehdotukset, joita havainnollistin visuaali-

sesti. Lisäsin kaikille sivuille, etusivua lukuun ottamatta, muutaman lauseen, jotka ku-

vaavat sivun sisältöjen ydinviestit. Lauseilla pyrin sanoittamaan osuuskunnan arvoja 

ja toimintaa. Nykyinen rakenne on määrittynyt suurimmalta osin sen perusteella, että 

verkkosivuilla on käytössä valmis WordPress-pohja, joka rajoittaa osaltaan rakenteel-

lisia muutoksia. Kuitenkin jokaisella sivulla muokkasin hieman sivun rakennetta ja ke-

hitin sisältöä.  Haastattelun perusteella jäsenistössä oltaisiin valmiita sijoittamaan li-

sää resursseja markkinointiin, joten mielestäni olisi tällöin järkevää tehdä verkkosivut 

niin, että niiden rakenne ei olisi sidottuna ilmaiseen pohjaan ja vain sen tarjoamiin 

vaihtoehtoihin.  

6.2 Etusivun sisältö 

Osuuskunnan etusivujen rakenne on hyvin yksinkertainen. Rakenteellisesti etusivu 

koostuu navigointipalkista, josta löytyvät linkit verkkosivujen sisältöön. Etusivulta 

ovat pienessä roolissa osuuskunnan visuaaliset elementit kuten logo. Etusivun on tär-

keä kertoa asiakkaalle heti mistä yrityksestä on kyse ja mitä yritys tekee. Etusivu toimii 

verkkosivujen kansilehtenä, ja näin sen pitää herättää asiakkaan kiinnostus ja olla sel-

keä. On tärkeää miettiä, millainen vaikutelma etusivusta syntyy ja mitä osuuskunnan 

ydinviestejä sen kautta kerrotaan. 

Etusivun vaikutelma on keskeneräinen (KUVA 2), koska etusivulla ei oikeastaan lue 

muuta kuin yrityksen nimi harmaan laatikon päällä, joka näyttää place holderilta, eli 

tilan varaajalta mahdolliselle sisällölle, esimerkiksi kuvalle. Kehitysehdotuksissani 

etusivulle vaihdetaan osuuskunnan toimintaa ja arvoja heijastava kuva osuuskunnalta 

löytyvästä materiaalista. 
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KUVA 2. AieDesign osk:n etusivu, 2018. Kuvankaappaus verkkosivuilta 

https://aiedesign.fi/ 

 

Etusivusta tein kaksi kehitysvaihtoehtoa. Molemmat kuvastavat osuuskunnan kahta 

mielestäni tärkeintä arvoa. Arvo, jonka nostin ensimmäisessä etusivun kehitysehdo-

tuksessani sisällössä etusivulla esiin on luovuus, koska kyseessä on nimensä mukai-

sesti luova osuuskunta. Kaikki osuuskunnan myymät palvelut ovat luovan alan palve-

luita, joten tätä pitää mielestäni korostaa verkkosivuilla heti ensimmäisenä. Luovuutta 

voidaan kuvata niin että etusivulle valitaan yhdestä viiteen valokuvaa töistä, jotka ku-

vastavat osuuskunnan palvelutarjoomaa. Kuvista tehdään galleria ja kuvat vaihtuvat 

etusivulla tasaisesti (KUVA 2).  Portfolio-sivulta valikoidaan äänestyksellä yhdessä 

hallituksen kanssa ne kuvat, jotka kuvastavat osuuskuntamme palveluiden tarjoamia 

ratkaisuja mielestämme parhaiten. Elävän gallerian mallia käytti benchmarking koh-

teistani mikkeliläinen mainostoimisto Haaja (Mainostoimisto Haaja 2019). Tämä rat-

kaisu nostaisi esiin etusivulla mitä palveluita osuuskunta pystyy asiakkailleen tarjoa-

maan, sekä esittelisi osuuskunnan jäsenten luovia ratkaisuja eri tilanteisiin. Ratkai-

suun voitaisiin käyttää osuuskunnalla olemassa olevia tuotekuvia, joten kenenkään jä-

senen työmäärä ei lisääntyisi kuvia luodessa. Tuotekuvia on myös muuhun olemassa 

olevaan kuvamateriaaliin nähden paljon, joten palveluvalikoima-variaation toteutta-

minen olisi helposti mahdollista. Koko portfoliota ei kannatta etusivulle siirtää, koska 

portfoliossa on useita töiden kuvia, ja jos kaikki ne siirrettäisiin etusivun galleriaan, 

saattaisi etusivun vaikutelma olla tukkoinen ja raskas. Lisäksi tällöin portfolion päivit-

täminen olisi hankalampaa.   
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KUVA 3. Etusivun kehitysehdotus tuotegalleria, Saara Komulainen 2019. Galleriassa 

käytetty tuotekuva: Talsi Jesse 2015. AieDesign osk. 

Toinen vaihtoehtoinen etusivun kehitysehdotus kuvastaa osuuskunnan arvoista yh-

teistyötä. Etusivun keskiöön nostettaan osuuskunnan tekijät, kuten on tehnyt mikke-

liläinen mainostoimisto Groteski sivuillaan (Mainostoimisto Groteski 2019). Tällöin 

kuvassa etusivulla voisivat olla joko jäsenten yksitäiset kuvat ja etusivun taustan väri-

tys voisi olla vuosittain vaihdettavan aksenttivärin mukainen (KUVA 4) tai etusivulla 

voisi olla kuva jäsenistä työskentelemässä yhdessä jonkin projektin parissa tai yhteis-

kuva kaikista jäsenistä yhdessä. Tällainen kuva viestisi asiakkaalle ihmisläheisyydestä 

ja kirjaimellisesti antaisi kasvot osuuskunnalle, jolloin osuuskunta muuttuisi yrityk-

sestä katsojan silmissä henkilöiksi. Tässä vaihtoehdossa ongelmaksi nousee se, että jä-

senistä ei ole valmiina sellaisia kuvia, joissa esiintyisivät vain nykyiset jäsenet. Tätä 

vaihtoehtoa varten pitäisi järjestää jäsenille yhteinen kuvauspäivä, joka saattaa olla 

hankala järjestää jäsenten asuessa eri puolilla Suomea. Vaihtoehtona voisi käyttää jo-

kaisen jäsenen omaa kuvaa, ja tehdä niistä kollaasimaisen ratkaisun etusivulle. 
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KUVA 4.Yhteistyötä kuvastava kehitysehdotus etusivulle, jäsenten kuvat etusivulle. 

Saara Komulainen 2019. Jäsenten kuvat: AieDesign osk, 2017. 

6.3 Osuuskunnan esittely 

Osuuskunnan esittelysivulla on tarkoitus esitellä osuuskuntaa yleisellä tasolla ja si-

vulta löytyvät myös osuuskunnan yleiset yhteystiedot. Täältä asiakas löytää yrityksen 

yhteistiedon ja vahvistaa käsitystään yrityksen arvoista ja toiminnasta. 

Esittely on nykyisin vain muutama lause esittelysivulla, yhteystiedot sekä linkki Face-

book-sivulle. Kehitysehdotuksessani osuuskunnan esittelytekstin muuttuu tarinalli-

semmaksi. Kuten todettu, tarinat jäävät ihmisten mieleen, vaikuttavat tunteisiin ja luo-

vat eroa kilpailijoihin. Asiakkaan mielikuva on vahvempi, jos siihen liittyy tunnereak-

tiota. Osuuskunnan tarinassa nostetaan yrityksen syntymiseen vaikuttaneita tekijöitä 

esille ja tuodaan esille yrityksen mikkeliläislähtöisyys sekä nuorten jäsenten halu ja 

palo työllistää itsensä ja yrittää yhdessä.  

Nykyisessä monikanavaisessa ympäristössä asiakkaat ovat tottuneet tavoittamaan yri-

tykset nopeasti ja vaivatta (Filenius 2015, 70). Kehitysehdotuksessani (KUVA 5) yri-

tyksen perustiedot sekä yhteystiedot löytyvät verkkosivujen alatunnisteesta kaikilla si-

vuille. Muokkasin alatunnisteesta rakennetta vanhasta ja lisäsin selkeämmän linkin 

osuuskunnan Facebook-sivulle. Osuuskunnan esittelyn yhteyteen tulee ”ota yhteyttä” 

painike, josta pääsee suoraan lähettämään osuuskunnalle viestiä. Viesti ohjautuu 

osuuskunnan hallitukselle, jonka vastuulla on vastata viestiin yhden päivän kuluessa. 

Näin saadaan selkeä kanava asiakkaille, miten he voivat ottaa yritykseen yhteyttä. 
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Osuuskunta saa myös näin kerättyä tietoa siitä, mitä kautta asiakkaat ovat yrityksen 

löytäneet. 

 

KUVA 5. Osuuskunnan esittelysivun kehitysehdotus, Saara Komulainen 2019. Sivulla 

käytetyt pienet kuvat: Koponen Seppo 2014 sekä AieDesign osk 2018. 

6.4 Palvelutarjooma 

Palvelutarjoomalla tarkoitetaan yrityksen palveluiden esittelyä. Esittelyillä on tarkoi-

tus kertoa esimerkiksi yrityksen aiempien töiden avulla asiakkaille se, mitä palveluita 

yritys heille voi tarjota. Palvelut-kohdassa on esiteltynä ydinpalvelut, joita osuuskunta 

tarjoaa asiakkailleen. Palvelutarjoomalla voidaan vaikuttaa asiakkaan mielikuvaan yri-

tyksen toiminnasta ja ammattimaisuudesta (Isohookana 2007, 20). Niin kuin on aiem-

min todettu, osuuskunnan markkinointiviestinnän haasteena palvelutarjooman yhte-

näistäminen ja siitä selkeästi viestiminen asiakkaille. 

Palvelutarjooman yhtenäistämistä helpottaakseen on osuuskunnan palvelut verkkosi-

vuilla rajattu neljään ydinpalveluun, jotka kuvastavat osuuskunnan palveluita parhai-

ten (KUVA 6). Kun palvelutarjooma on selkeä, on jäsenten helppo tietää markkinoi-

dessaan mitä muuta osaamista osuuskunnasta löytyy ja asiakkaat näkevät verkkosi-

vuilta mitä palveluita osuuskunta heille voi tarjota sekä miten osuuskunnalta voi pyy-

tää tarjousta. Rajaukset on tehty jäsenistön kanssa kesäkuussa 2017.  Nämä valitut pal-

velut ovat: Palvelumuotoilu, tuotesuunnittelu, graafinen suunnittelu ja erilaiset työpa-

jat. Kehitysehdotukseni myötä sivun rakenne yhtenäistyy ja selkeytyy. Tarkoituksena 
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on, että asiakkaat löytävät helposti sivulta tiedon siitä, mitä palveluita osuuskunta tar-

joaa. Kehitysehdotukseni palvelutarjooma on vuoden 2017 mukainen. Ehdotan kuiten-

kin, että markkinoinnissa korostettavaa palvelutarjoomaa käsiteltäisiin aina vuosittain 

uusien projektien perusteella ja päivitetään tarvittaessa tarjoaman kasvaessa tai muut-

tuessa. Näin yrityksen verkkosivut vastaavat yrityksen todellisia palveluita, ja pysyvät 

paremmin ajan tasalla. 

 

KUVA 6. Kaksi erilaista palvelumme sivua nykyisillä osuuskunnan nykyisillä verkkosi-

vuilla. Kuvankaappaus verkkosivuilta https://aiedesign.fi/ 

Tällä hetkellä palvelutarjoomaa esitellään verkkosivuilla niin, että jokaista palvelua 

kuvaavat yksinkertaiset ikonit, jotka ovat osuuskunnan jäsenen suunnittelemat. Pal-

velujen kuvaukset ovat lyhyet, mielestäni nämä kuvakkeet voisivat toimia linkkeinä 

osioihin, jossa esitellään jokaista palvelua hieman enemmän. Palvelutarjooman esitte-

lyt löytyvät verkkosivuilta tällä hetkellä kahdesta eri paikasta, eivätkä nämä sivut ole 

linkitettyinä toisiinsa (KUVA 6).  

Kehitysehdotuksessani muutin rakennetta selkeyden vuoksi niin, että palvelutarjooma 

sivu on saman näköinen joka kohdassa verkkosivuilla.  Poistin kuvakkeet kuviksi, 

koska halusin että sivun visuaalisuus on yhtenäistä muiden verkkosivujen kanssa. 

Muutin kuitenkin kuvien sijoittelua ja palveluiden asettelun vaakatasoon, sekä lisäisin 
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palvelutarjoomaan myös ”pyydä tarjous” linkin (KUVA 7). Tästä linkistä asiakas pää-

sisi heti halutessaan ottamaan yhteyttä osuuskuntaan ja pyytämään tarjousta. ”Pyydä 

tarjous” linkki tuli vastaan useasti benchmarkingin yhteydessä, esimerkiksi ILOVE 

GREATIVEN sivuilla (ILOVE GREATIVE 2018), ja se on mielestäni yksi hyvä keino 

nopeuttaa ja selkeyttää asiakkaan asiointia verkkosivuilla. 

Palvelutarjooman kuvaukset ovat mielestäni selkeitä ja ytimekkäitä. Kehitysehdotuk-

sessa teksteistä kohdat ”portfoliostamme” sekä palvelun otsikko ovat linkkejä, joista 

pääsisi suoraan kyseisen palvelun portfolioon. Palvelutarjooman kuvaukseen muotoi-

lin lauseen: Palvelemme Teitä niin suurissa kuin pienissäkin muotoilutarpeissa. 

Osuuskunnastamme löytyy osaamista niin palvelumuotoilun, graafisen suunnittelun, 

tuotesuunnittelun ja koulutuksen saralta. 

 
 KUVA 7. Palvelutarjooma-sivun sisällön kehitysehdotus, Saara Komulainen 2019. Pie-

net kuvat: AieDesign osk verkkosivut 2017. https://aiedesign.fi/palvelumme/ 

6.5 Portfolio 

Portfolio-osio esittelee osuuskunnan työnäytteet. Erityisen tärkeää on, että portfoli-

osta löytyvät ne projektit, joita osuuskunnan jäsenet ovat toteuttaneet yhdessä, koska 

jokaisella jäsenellä on mahdollisuus omaan esittelyynsä saada henkilökohtainen port-

folionsa.  Portfoliossa verkkosivujen kävijä pääsee tutustumaan jo tehtyihin projektei-

hin sekä osuuskunnan asiakkaisiin. Portfoliossa on tärkeää korostua osuuskunnan toi-

mialan osaaminen, ja tästä syystä on mietittävä tarkkaan, millaisia sisältöjä siellä ha-

lutaan jakaa, sekä muistaa päivittää portfoliota tasaisesti uusien projektien mukaan. 
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Portfoliossa työnäytteet on jaoteltu osuuskunnan palvelutarjooman mukaisesti niin, 

että asiakkaan on helppo selata sen palvelun työnäytteitä kiinnostuksensa perustella 

(KUVA 8). Portfolio on osuuskunnan vahvin työnäyte asiakkaalle, joka ei ole vielä käyt-

tänyt osuuskunnan palveluita ja sen avulla kiinnostunut asiakas näkee minkälaisia 

töitä osuuskunnan jäsenet tekevät. Portfoliosta voidaan myös esitellä nykyisille asiak-

kaille osuuskunnan jäsenten osaamisen laajuutta ja monipuolisuutta. Jäsenet voivat 

hyödyntää verkkosivujen portfoliota markkinoidessaan itseään ja osuuskuntaa uusille 

tai nykyisille asiakkaille, koska portfoliosta on helppo näyttää mitä projekteja osuus-

kunta on tehnyt ja mihin se pystyy. Osuuskunnan portfolio koostuu tällä hetkellä työ-

näytteiden valokuvista.  

 

KUVA 8. Portfolio-sivun kehitysehdotus, jossa gallerian selaaminen palvelutarjooman 

mukaisesti, Saara Komulainen 2019. Kehitysehdotuksessa käytetty tuotekuva: Peso-

nen Jani 2016, AieDesign osk. 

Kehitysehdotuksessani portfoliossa esitellään isompia projekteja sekä palvelumuotoi-

lua ja työpaja- ja koulutustoimintaa laajemmin. Tekstissä kerrotaan yleisesti projek-

tista ja kuvilla esitetään työn eri vaiheita. Esimerkiksi palvelumuotoiluprojektia on vai-

kea kuvailla vain kuvilla niin, että asiakkaalle selviää mitä on tehty. Nykyisten sivujen 

portfolio on selkeä, työt on jaettu eri osioiden alle ja galleriaa on helppo selata. Muutin 

kehitysehdotuksessani kuitenkin edellisestä sivusta osiot vastaamaan palvelutarjoo-

maa niin, että eri osiot olisivat heti sivulla näkyvissä. Lisäksi viemällä hiiren kuvien 

päälle nousee niin kutsuttu infolaatikko, josta löytyy lyhyt kuvaus projektista  
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(KUVA 9). Klikkaamalla kuva vaihtuu. Portfolion kuvaukseen tulee lause: ”Luovat rat-

kaisut ovat tärkeä osa suunnittelufilosofiaamme! Tutustu tarkemmin tekijöidemme 

töihin täältä”. 

 

KUVA 9. Portfoliokuvan päälle nouseva infolaatikko, Saara Komulainen 2019. Kehi-

tysehdotuksessa käytetty tuotekuva: Pesonen Jani 2016, AieDesign osk. 

Portfolio löytyy palvelutarjooman tapaan kahdesta kohdasta verkkosivuilta ja sivut 

ovat linkitettyinä toisiinsa. Etusivusta alaspäin siirryttäessä linkki on nykyisessä si-

vussa vain teksti vihreällä pohjalla. Kehitysehdotuksessani etusivun alapuolelle tulee 

sama sivu kuin navigointipalkin linkin kautta. Näin asiakas löytää portfolion loogisesti. 

Portfoliota pitää myös päivittää aiempaa aktiivisemmin. Kaikki siellä olevat sisällöt tu-

lee käydä läpi ja lisätä uusia viimeisen kahden vuoden aikana toteutettuja projekteja ja 

karsia vanhoista vain tärkeimmät jäljelle. Jatkossa portfoliota päivitetään kerran tai 

kaksi vuoden aikana jäseniltä tulleiden projektikuvausten ja sisältöehdotusten mu-

kaan. 

6.6 Jäsenten esittelyt  

Tämä osio verkkosivuilla esittelee osuuskunnan jäsenet. Yrityksen identiteetti määräy-

tyy ja henkilöityy paljolti sen työntekijöiden tai jäsenten mukaan (Isohookana 2007, 

21). Koko osuuskuntatoiminta perustuu sen jäseniin, joten on tärkeää, että verkkosi-

vuilla jäsenet ja heidän ammattitaitonsa nostetaan palveluiden ja tuotteiden lisäksi 

esille. Verkkosivuja koskevassa kokouksessa 2017 päätettiin että jokainen jäsen saa 

laatia itsestään lyhyen esittelytekstin osuuskunnan verkkosivuille. Jäsenten esittelyä 
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varten on laadittu ohjeet keväällä 2017. Jäseniltä on pyydetty esittelyä varten lyhyt lista 

osaamisesta (palvelumuotoilu, teollinen muotoilu yms.) sekä linkki sähköiseen portfo-

lioon ja LinkedIn-profiiliin, mikäli jäsenellä sellainen on. Näin jäsen saa selkeästi 

oman osaamisensa esille, ja osuuskunnan verkkosivuilta löytyvä portfolio voi keskittyä 

osuuskunnan yhteisiin töihin. Jäsenet toimittavat omat sisältönsä, mikäli haluavat 

esittelynsä osuuskunnan sivuille. Tällä hetkellä jäsenesittelyistä verkkosivuilta puut-

tuu täysin kahdelta jäseneltä. Asiasta on heille lähetetty hallituksen kautta muistutus-

viesti maaliskuussa 2019. Lisäksi kaikki esittelytekstit ovat jäsenien osalta kesken. 

Kehitysehdotuksessani esittelytekstejä muutetaan niin, että niissä otetaan tarinalli-

suuden elementti käyttöön ja osaamisensa lisäksi voidaan kertoa muita tietoja jäse-

nestä itsestään. Esittelyssä tuodaan myös esille jäsenen suhde Mikkeliin. Sen avulla 

vahvistetaan mikkeliläisyyttä osuuskunnan markkinoinnissa.  Esittelytekstin runko 

on: 

• Jäsenen nimi 

• Mistä jäsen on kotoisin 

• Koulutus- tai työtausta (tähän opiskelu tai opettajuus Mikkelissä) 

• Rooli osuuskunnassa 

• Osaaminen 

• Linkit portfolioon ja/tai LinkedIn-profiiliin 

• Jäsenen muotoilufilosofia tai millaisia muotoiluratkaisuja jäsen arvostaa 

Esimerkkiteksti: Saara on helsinkiläinen muotoilija ja kulttuurituottaja. Muotoi-

luopinnot veivät hänet 2010-luvun alussa Mikkeliin ja sen jälkeen opinnot kulttuuri-

tuottajaksi takaisin Helsinkiin. Saaran suunnittelufilosofia on käyttäjälähtöinen. Hä-

nen ydinosaamistaan ovat: teollinen muotoilu, graafinen suunnittelu, tuotantokoordi-

nointi sekä monialaiset tapahtumatuotannot.  

Jäsenten esittelyt eivät ole tällä hetkellä aivan yhtenäiset, joten selkeällä tarinallisella 

rakenteella niitä saadaan yhtenäistettyä, siten, että jäsenet ovat selkeästi erotettavissa 

toisistaan. Muutin jäsenten kuvien rajauksen suorakulmioksi niin, että se säilyi yhte-

näisenä muiden sivujen kuvien asettelujen ja rajauksien kanssa. Kun käyttäjä vie hiiren 

kuvan päälle nousee jäsenestä kertova infolaatikko kuvan päälle (KUVA 10). 
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KUVA 10. Jäsenesittely-kuvan päälle nouseva infolaatikko, Saara Komulainen 2019. 

Rakenteellisesti jäsenten esittelyt löytyvät tällä hetkellä vain etusivulta alhaalle liikku-

essa, eikä niihin ole linkkiä muiden linkkien joukossa navigointipalkissa. Tämä on hel-

posti ratkaistavissa niin, että lisätään osaajamme niminen linkki muiden linkkien 

joukkoon. Mielestäni ”osaajamme” termi on parempi kuin ”jäsenemme”, koska se ku-

vaa osuuskunnan toimintaa paremmin. Tätä termiä oltiin käytetty verkkosivuilla myös 

aiemmin. Osaajamme sanasta tulee heti mielleyhtymä osaamiseen, ja tämä luo asiak-

kaalle heti ammattimaisen kuvan. Osaajamme-sivun rakennetta en muuttanut paljon. 

Sivulta löytyy selkeästi jäsenten kuvat sekä tieto, miten jäseniin voi ottaa yhteyttä 

(KUVA 10).  

 

KUVA 11. Osaajamme-sivun sisällön ja rakenteen kehitysehdotus, Saara Komulainen 

2019. Jäsenten kuvat: AieDesign osk 2017. 
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6.7 Osuuskunnan sosiaalisen median käyttö 

Sosiaalisessa mediassa sisältöjen ydin on vuorovaikutuksessa. Sosiaalisessa mediassa 

julkaisujen kannattaa olla tiiviitä, niin että käyttäjät jaksavat lukea ne. Jos julkaiset 

pidempiä asiatekstejä kannattaa niiden julkaisualustaksi miettiä esimerkiksi erillistä 

blogia, jonka voit linkittää sosiaalisen median sivuille. Sisällöt voivat olla pohtivia ja 

kysyviä, jolloin ne avaavat keskustelua. Sisältöjen kannattaa olla helppolukuisia ja 

ajankohtaisia. Jos sisällöt ovat kriittisiä, kannattaa kuitenkin niissä säilyttää positiivi-

nen vivahde, eikä sortua haukkumaan muita. Sisällöt voivat olla myös hauskoja, koska 

sosiaalisessa mediassa viestiminen on rennompaa kuin virallisissa tiedotteissa. (Kor-

tesuo 2014, 16.) Sisältöjen pääasiallinen tarkoitus ei ole vain tykkäysmäärien ja seu-

raajamäärien hetkellinen kasvattaminen.  Esimerkiksi nyt kovasti eri yrityksillä käy-

tössä olevat ”tykkää ja jaa”-kampanjat saavat houkuteltua varmasti sivuille hetkellistä 

näkyvyyttä ja seuraajia, mutta näistä suurin osa saattaa poistua sivulta kampanjan 

päätyttyä.  (Kormilainen 2013, 34-35). Vaikka osuuskunnan markkinointiviestinnän 

tavoitteena on seuraajamäärän kasvattaminen, mielestäni ”tykkää ja jaa”-kampanjat 

eivät palvele osuuskunnan markkinointia eivätkä kasvata seuraajamäärää välttämättä 

halutulla tavalla. En usko, että näiden kampanjoiden avulla saavuttaisimme kohderyh-

määmme paremmin tai houkuttelisimme lisää seuraajia, jotka ovat kiinnostuneet os-

tamaan osuuskunnan palveluita sekä kiinnostuneita osuuskunnan toiminnasta. 

Osuuskunnan jakaminen sisältöjen tarkoitus on kuitenkin vahvistaa ammattimaista ja 

uskottavaa kuvaa yrityksestä. 

Sosiaalisen median kentältä Facebook on valikoitunut yrityksen sosiaalisen median 

kanavaksi, koska osuuskunnassa koetaan, että siellä näkyminen vahvistaa yrityksen 

uskottavuutta, ja siellä osuuskunta pystyy niin sanotun matalan kynnyksen ympäris-

tössä markkinoimaan toimintaansa uusille ja nykyisille asiakkaille. Facebookissa yri-

tys voi jakaa kevyempää sisältöä, ja päivityksiä toiminnastaan helpommin ja useam-

min kuin verkkosivuilla. Facebook on kaikille jäsenille entuudestaan tuttu sosiaalisen 

median kanava ja ainut tällä hetkellä käytössä oleva sosiaalisen median kanava osuus-

kunnan markkinoinnissa. Facebook-sivu luotiin nopeasti yrityksen perustamisen jäl-

keen, koska se koettiin helpoksi ja vaivattomammaksi ja tiedettiin että verkkosivujen 

luominen vie aikaa. Tahdottiin olla heti asiakkaiden saavutettavissa ja perustamisen 

jälkeisenä parina vuotena kanavan käyttö oli selkeästi aktiivisempaa. Sisältöjä kuten 
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osuuskunnan perustamiseen ja toimintaan liittyviä uutisia oli helpompi löytää. Osuus-

kunta työskenteli vuosina 2014-2016 myös aktiivisena osana Mikkelissä järjestetyn 

osana Mikkeli Art & Design Week- tapahtuman työryhmää, joten se pystyi jakamaan 

myös tapahtuman sisältöjä Facebook-sivuillaan. Käyttö on kuitenkin ollut viimeisenä 

kahtena vuotena hyvin vähäistä, eikä julkaisuja ole kertynyt viimeisenä kahtena vuo-

tena kuin n.2-4 julkaisua (TAULUKKO 1). Haastatteluissa tuli ilmi, että jäsenet toivo-

vat Facebookin käytön aktivointia, ja edes muutamaa julkaisua kuukaudessa. Faceboo-

kin käyttöön ei ole olemassa osuuskunnan yhteistä suunnitelmaa, joten jäsenillä ei ole 

selkeää tietoa mitä sisältöjä osuuskunnan Facebook-sivuilla voi jakaa ja mitä siellä ha-

lutaan jakaa. 

TAULUKKO 1, Facebook-julkaisut v.2013-2018, Saara Komulainen 2019. 

AieDesign osk:n Facebook-julkaisut v.2013-2018       

JULKAISU 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tapahtuma 4 1 2 1 2   

Uutinen 7 5 9 4 1 1 

Kuva/Video 3 5 10 5 0   
         
YHT. 14 11 21 10 3 1 

       
       

Osuuskunnan kokouksissa on käsitelty muidenkin sosiaalisen median kanavien käyt-

töä pintapuolisesti. Kanavia, joita on harkittu, ovat Instagram ja Twitter. Kuitenkin 

koska Facebook-tilin käyttö on ollut vähäistä, eikä siihenkään ole saatu haluttua otetta, 

on päätetty, että toimintaa ei ainakaan vielä laajenneta muihin sosiaalisen median ka-

naviin. Mielestäni tämä päätös on hyvä, ja keskityinkin tutkimuksessani tuottamaan 

sisältöjä osuuskunnan Facebook-sivulle.  

6.8 Osuuskunnan Facebook-sivun sisällöntuotanto 

Kaikki sisällöt, joita jaetaan yrityksen Facebook-sivulla ovat osa markkinointia. Nämä 

sisällöt ovat osa asiakaspalvelua ja niiden tarkoitus on houkutella sivulle yrityksen asi-

akkaita sekä uusia asiakkaita. Facebookin käyttö ei vaadi kovin suuria taloudellisia re-

sursseja, koska sen käyttö on ilmaista. (Leino 2012, 129.) Sisältöjä luotaessa on hyvä 
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pitää mielessä kysymykset mitä halutaan julkaista ja mitä sivun seuraajat haluavat, 

että sivulla julkaistaan, miksi julkaisu halutaan tehdä ja miten julkaisut tehdään ja mi-

ten niitä tai muiden julkaisuja kommentoidaan. (Kormilainen 2013, 28-29.) Näiden 

avulla pystytään ennen julkaisua varmistamaan, että julkaisu on osuuskunnan mark-

kinointiviestintäsuunnitelman mukainen.  

Osuuskunnan Facebook-sivulla sisältöjä tulee julkaista useammin kuin verkkosivuilla. 

Facebook-sivulla on tärkeää jakaa ja luoda sisältöjä aktiivisesti, koska näin sivun seu-

raajat saavat vastinetta sivustosta tykkäykselleen (Kormilainen 2013, 30-31). Face-

book-sivuille julkaistaan reaaliaikaista tietoa osuuskunnan toiminnasta ja jäsenistä 

sekä heidän tekemistään projekteista. Sisällöt ovat kevyempiä kuin verkkosivuilla ja 

voivat olla esimerkiksi kuvia, videoita ja linkkejä. Sisältöjen tulee kuitenkin olla am-

mattimaisia. On toivottavaa, että sivun kävijät luottavat siellä jaettuihin sisältöihin, 

koska näin he saattavat jakaa sisältöjä positiivisella viestillä myös eteenpäin, joka pa-

rantaa osuuskunnan näkyvyyttä. Kun jäsen toteuttaa asiakkaalle projektin, hän arvioi 

onko projektista jotakin mielenkiintoista julkista dataa, jota voidaan jakaa osuuskun-

nan Facebook-sivulla projektin aikana ja/tai projektin jälkeen. Jäsen ilmoittaa mah-

dollisesta sisällöstä viestintävastaaville, jotka toteuttavat julkaisun. Koska jäsenmäärät 

ovat muuttuneet viimeisen kahden vuoden aikana, osuuskunta voi jakaa myös päivite-

tyt jäsenesittelyt Facebook-sivuillaan. Voidaan jakaa myös ”throwback”-hengessä ku-

via vanhoista suunnitteluprojekteista esimerkiksi jäsenten opiskeluaikana toteutetusta 

Nollasarja-projektista. Verkkosivujen päivittämisestä kannattaa tehdä julkaisu myös 

Facebook-sivulle, koska näin saadaan myös linkkejä osuuskunnan verkkosivuille ja-

koon julkaisuissa. Yleisen verkkosivujen päivitysjulkaisun jälkeen voidaan nostaa 

verkkosivuilta myös jokin tietty päivitetty osio, kuten palvelut. Tällöin julkaisussa voi-

daan kehottaa asiakkaita tutustumaan osuuskunnan päivitettyihin palveluihin. Näin 

verkkosivujensa uudistuksesta tiedotti benchmarking kohteistani Mainostoimisto 

Groteski, mielestäni onnistuneella tavalla. Facebook-sivulla voidaan jakaa kevyempiä 

vuosittaisia sisältöjä esimerkiksi Aikeen syntymäpäivänä tai joulun tai juhannuksen 

toivotuksia. Facebookin profiilikuvana käytetään yrityksen logoa ja kansikuvan tulee 

kuvastaa osuuskunnan toimintaa tai esitellä osuuskunnan jäsenten töitä. Kansikuvalla 

voidaan myös markkinoida tapahtumaa, jossa osuuskunta on mukana tai tuottajana, 

kuten osuuskunnan Facebook-sivulla tehtiin vuoden 2015 Mikkeli Art & Design Wee-

kin aikana. 
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Facebook-sivun ja toiminnan tulee olla vuorovaikutteista. Käyttäjät ovat tottuneet, että 

sosiaalisen median kanavia käytetään myös uutiskanavina, josta etsitään kiinnostavia 

sisältöjä. Facebook on yhteisöllisen median kanava, jossa tarkoituksena on vuorovai-

kutus (Forsgård & Frey 2010, 52-55). Osuuskunnan Facebook-sivusta hyödytään mo-

nipuolisemmin, jos siellä jaetaan osuuskunnan omaa toimintaa kuvaavien julkaisujen 

lisäksi myös muiden esimerkiksi saman alan toimijoiden julkaisuja, uutisia ja kom-

mentoidaan niitä. Tällaisia julkaisuja voivat olla esimerkiksi väri-instituutti Pantonen 

vuosittainen julkaisema tulevan vuoden väri tai Mikkelin alueella alkava kiinnostava 

muotoiluprojekti tai kaupunkiin liittyvä asia kuten Mikkelin kaupungin syntymäpäi-

vät. Näin toimivat molemmat paikallisista benchmarking kohteistani, mainostoimistot 

Haaja ja Groteski. Vuorovaikutusta lisää julkaisujen jakamisen lisäksi muiden sivuista 

tai julkaisuista tykkääminen ja niiden kommentointi. Vuorovaikutuksessa oleminen 

myös varmistaa sen, että osuuskunnan jakamat sisällöt näkyvät seuraajien uutisvi-

rassa. Facebook seuloo sivujen päivityksiä Page Rank-algoritmillaan, ja jos sivu on toi-

minnassa aktiivinen ja sivulla on paljon seuraajia sekä kommentoijia, näkyvät sivun 

julkaisut todennäköisemmin seuraajilleen (Kortesuo 2014, 37). 

 

Sisältökalenteri 

Sisältökalenteri tarkoittaa kalenteria, johon merkitään mahdollisia sisältöjä, joita 

osuuskunta voi Facebook-sivuillaan julkaista. Kalenterista näkyy julkaisujen ajan-

kohta ja mitä julkaistaan, sekä julkaisun vastuuhenkilö. Facebook-sivun kaikki julkai-

sut kirjataan sisältökalenteriin ennen julkaisua. Kalenterista näkyy julkaisujen ajan-

kohta ja mitä julkaistaan, sekä julkaisun vastuuhenkilö. Kaikissa ulkopuolisten tahojen 

julkaisuissa pitää mainita aina lähde. Kalenteriin kerätään myös julkaisujen jälkeen 

niiden saamat tykkäysmäärät. Sisältökalenteri on Excel -tiedosto, joka jaetaan kaikille 

osuuskunnan jäsenille. Muutokset päivitetään kalenteriin reaaliaikaisesti. Excel-tie-

doston toisella välilehdellä on kalenteri ja toisella ehdotukset sivuista, joista voi tykätä 

tai etsiä sisältöjä sekä päivämäärät, jolloin on tärkeää julkaista sisältöä vuosittain. Ka-

lenteri on viestintää helpottava työkalu ja se tehdään osuuskunnalle vuodeksi kerral-

laan. Kaikki Facebook-julkaisut tehdään sisältökalenterin avulla, ja sitä pitää päivittää 

aktiivisesti koko ajan. Kalenterin päivittäminen on viestintävastaavan ja hallituksen 
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vastuulla. Se jaetaan koko jäsenistölle, ja siten toimii tukena, kun jäsenet haluavat 

tehdä julkaisuja osuuskunnan Facebook-sivuilla.  

Osuuskunnan Facebook-sivuilla ei julkaista sisältöä, koska jäsenet kokevat, että ei ole 

sisältöä, jota jakaa. Tämän takia kalenterista löytyy myös niin sanottuja täytesisältöjä, 

eli sisältöehdotuksia, joita voidaan julkaista silloin kun erimerkiksi yrityksen toimin-

taan liittyviä julkaisuja ei ole saatavilla. Osuuskunnalle sisältökalenterin pohja tehdään 

aina vuodeksi kerrallaan edeltävän vuoden joulukuuhun mennessä. Sisältökalenteriin 

merkitään jo tiedossa olevat sisällöt ja vuosittain jaettavat sisällöt. Kalenteriin merki-

tään, milloin sisältö julkaistaan ja kuka osuuskunnasta on vastuussa julkaisun luon-

nista. Jos osuuskunta ottaa käyttöön muita sosiaalisen median kanavia, merkitään ka-

lenteriin myös missä kanavassa sisältö julkaistaan. Koska osuuskunnan hallituksella 

on hallinnointioikeudet osuuskunnan Facebook-sivuille, on julkaisujen tekeminen 

pääasiassa hallituksen vastuulla. Vastuu voidaan siirtää kuitenkin hallituksen ulko-

puoliselle jäsenelle, jos osuuskunnan kokous näin päättää. Sisältökalenteri jaetaan 

osuuskunnan Dropboxissa, jolloin kaikki jäsenet voivat tehdä siihen ehdotuksia julkai-

suista. 

Kartoitin benchmarking-menetelmällä sisältöjä, joita osuuskunta voisi Facebook-si-

vuillaan jakaa. Näiden avulla loin sisältökalenterille julkaisupohjan, joka auttaa sisäl-

tökalenterin täytössä. Lisäksi tein myös alustavan kalenteripohjan loppuvuodelle 

2019, joka löytyy kokonaisuudessaan osuuskunnan verkkosivujen ja sosiaalisen me-

dian viestintäsuunnitelmasta liitteestä 2, jotta jäsenet pääsevät paremmin alkuun si-

sältökalenterin täytön kanssa ja saamme tehtyä uusia julkaisuja Facebook-sivuille jo 

kesäkuussa. Osuuskunnan tavoite sisältökalenterissa on ensisijaisesti omien julkaisu-

jen tekeminen tai muiden julkaisujen jakaminen osuuskunnan sivuilla ja niistä tykkää-

minen. Tykkäämiskohteet rajataan ohjeistuksessa niin että tykkäyksen kohteet ovat 

ammattimaisia ja uskottavia saman alan toimijoita sekä osuuskunnan asiakkaita ja yh-

teistyökumppaneja. 

Sisältökalenterin julkaisupohja: 

• Osuuskunnan toimintaa ja uutisia esittelevät julkaisut  

• Osuuskunnan jäseniä tai jäsenten toimintaa esittelevät julkaisut 

• Throwback- julkaisut vanhoihin projekteihin 
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• Mielenkiintoiset muotoilualan tapahtumat, esimerkiksi Stockholm Furniture & Light 

Fair ja Habitare 

• Muotoilualan uutisia kotimaasta ja maailmalta 

• Muotoilualan teemaviikot ja -päivät 

• Juhlapäivät, kuten joulu, uusivuosi ja juhannus 

6.9 Jatkokehitys 

Opinnäytetyössäni esitellyt toimenpiteet ja suunnitelmat otetaan käyttöön osuuskun-

nan verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa, osuuskunnan vuosittaisen kokouksen jäl-

keen kesäkuussa 2019. Suunnitelmana on, että kun verkkosivujen ja sosiaalisen me-

dian uusittu sisältö julkaistaan kesäkuun alussa ja vuoden 2019 lopussa joulukuussa 

kerätään siitä palaute mahdollisimman monelta käyttäjätaholta. Yksi markkinointi-

viestinnän päätavoitteista on osuuskunnan näkyvyyden ja tunnettuuden lisääminen. 

Tämän takia on tärkeää, että verkkosivujen ja sosiaalisen median kehityksen jälkeen 

osuuskunta arvioi ja mittaa miten nämä uudistukset ovat parantaneet osuuskunnan 

näkyvyyttä ja tunnettuutta.  

Aiemmin osuuskunnan verkkosivut olivat hieman kesken, eikä niitä haluttu markki-

noida asiakkaiden löydettäväksi koska ne eivät kuvastaneet yritystä. Tämän takia on 

tärkeää sisältöuudistuksen jälkeen analysoida verkkosivuilta saatavasta datasta, miten 

käyttäjät ovat löytäneet sivut sekä onko vuorovaikutuksen lisääminen Facebook-si-

vulla tuonut uusia tykkäyksiä tai muuta toimintaa. Näin osuuskunta voi parantaa ke-

hittää eteenpäin sivujen linkityksiä hakutuloksissa. Verkkosivut ja sen sisällöt ovat 

tällä hetkellä vain suomeksi. Verkkosivujen kääntäminen myös englanniksi on mah-

dollista, ja osuuskunta käsittelee tämän asian kokouksessaan toukokuussa 2019. 

Osa osuuskunnan jäsenistä toivoi verkkosivuille nykyisten sivujen lisäksi jäsenten yl-

läpitämää julkista blogia. Yritysblogi on toimiva yrityksen osaamista ja näkemyksiä 

markkinoiva kanava (Leino 2012, 179). Blogin avulla osuuskunta pystyy kommunikoi-

maan asiakkailleen, nostamaan esille yritykselle tärkeitä aiheita, uutisia ja ilmiöitä. 

Hyvät blogikirjoitukset leviävät helposti ja nopeasti, joten blogin pitäminen auttaa yri-

tystä kasvattamaan tunnettuuttaan ja näkyvyyttä. Blogin avulla pystytään myös kerää-

mään palautetta asiakkailta. (Leino 2012, 179-180.) 
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KUVA 12. Blogi-sivun kehitysehdotus verkkosivuille, Saara Komulainen 2019. 

Jäsenet voivat osuuskunnan blogiin kirjoittaa muotoiluun ja luovaan alaan liittyviä 

tekstejä. Sen avulla pystytään kasvattamaan osuuskunnan asiantuntijaroolia, erottu-

maan muista saman alan yrityksistä ja herättämään asiakkaiden kiinnostusta. Näitä 

tekstejä jaetaan osuuskunnan Facebook-sivulla, jolloin sivulle saadaan lisää yrityksen 

omia sisältöjä ja ohjattua kävijöitä Facebook-sivulta verkkosivulle. Blogitekstejä on 

mahdollista kommentoida myös suoraan tekstin yhteydessä löytyvällä kommentointi 

työkalulla. Verkkosivuilla vierailijat voivat jakaa blogitekstejä myös sosiaalisen median 

kanavissaan. Työssäni en lisännyt vielä blogiosiota verkkosivulle, koska siitä päätökset 

tehdään vasta osuuskunnan seuraavassa vuosikokouksessa. Tein kuitenkin pohjaeh-

dotuksen, jota voidaan käyttää apuna blogin havainnollistamisessa muille jäsenille 

(KUVA 12). 

 

Palautteen kerääminen ja mittaaminen 

Käyttäjien palautetta saadaan kerättyä verkkosivuilta esimerkiksi maksuttoman 

Google Analyticsin avulla. Tämän työkalun avulla osuuskunnan verkkosivuilta voidaan 

kerätä määrätyn ajanjakson sisältä kävijädataa, josta selviää eri osioiden kautta tietoja 

käyttäytymisestä ja reagoinnista sivulla. Tietoa saadaan siitä, miten kävijät ovat löytä-

neet sivun, kauan he viipyvät sivuilla, millä sivuilla kävijät vierailivat ja mitä kävijät 

sivuilla tekevät. (Google Marketin Platform 2019). Facebook tarjoaa sivun käyttäjälle 



51 

 

tiedot kävijämääristä, julkaisuista, sisällöistä, kattavuudesta ja näyttökerroista, joko 

yhden, seitsemän tai 28 päivän ajalta (Facebook 2019).  Kaikista näistä tiedoista saa-

tuja tuloksia mitataan ja tutkitaan lyhyellä sekä pitkällä aikavälillä.  

Seuraava osuuskunnan vuosikokous pidetään toukokuun lopussa, joten opinnäyte-

työni valmistuu siihen mennessä. Osa osuuskunnan jäsenistä toivoo, että seuraavan 

vuosikokouksen yhteyteen pidettäisiin liiketoimintaan ja markkinointiin liittyvä stra-

tegiaworkshop jäsenistölle. Workshopissa määritellään uudestaan osuuskunnan mis-

sio, visio sekä arvot, koska nekin ovat jäsenistölle epäselvät ja niitä ei ole päivitetty 

perustamisen jälkeen. Ennen workshopia esittelemme hallituksen kanssa tämän opin-

näytetyön ja sen tulokset jäsenistölle. Jäsenet voivat tällöin antaa myös työstäni pa-

lautteen. Työni toimii hyvänä lähtökohtana yrityksen liiketoimintasuunnitelman ja 

viestintäsuunnitelman päivittämiselle, joka on tarkoitus vuosikokouksen jälkeen aloit-

taa. 

7 LOPUKSI 

Opinnäytetyössäni kehitin osuuskunnan verkkosivujen ja sosiaalisen median sisällön-

tuotantoa. Loin yrityksen verkkosivuille uuden ilmeen sekä kehitin ja lisäsin sisältöjä. 

Tein yhteisen viestintäsuunnitelman verkkoon ja sosiaaliseen mediaan, jota yritys pys-

tyy hyödyntämään markkinoinnin tukena. Osuuskunta pystyy hyödyntämään suoraan 

tekemiäni kehitysehdotuksia verkkosivujen päivityksessä. Luomani Facebook kalente-

ripohja, auttaa yritystä seuraamaan toimintaansa Facebook-sivulla ja se antaa ideoita 

uusien sisältöjen jakamiseen. 

Tutkimukseni oli laadullista ja sen avulla onnistuin mielestäni hyvin tunnistamaan ke-

hitystarpeet ja haasteet, tarvittavat toimenpiteet ja kohderyhmät. Tunnistamien haas-

teiden ja niiden ratkaisujen lisäksi työssäni on selkeästi ehdotetut jatko toimenpiteet, 

miten toimintaa voidaan kehittää eteenpäin ja miten kehityksen tuloksia voidaan mi-

tata.  

Osuuskunnalle työn tekeminen oli tärkeää, koska työssäni esille nousseet ratkaisut 

auttavat konkreettisesti toiminnan kehittämistä ja markkinointia. Osuuskunta auttaa 

työllistämään nuoria muotoilijoita ja tukee yhdessä yrittämisen periaatteita. Toivon 

että työssäni esitetyt ratkaisut otetaan käyttöön ja niiden kehittäminen jatkossa on te-
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kemäni suunnitelman avulla helpompaa. Jatkossa osuuskunnan tulee aktiivisesti seu-

rata markkinointitavoitteiden saavuttamista ja työni avulla näiden tavoitteiden toteu-

tumista on helpompi mitata. 
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LIITEET 

LIITE 1       

Jäsenhaastattelu runko 

Markkinointi 

1. Millainen brändi mielestäsi AieDesign osk:lla on?  

2. Mitä markkinointiviestinnän kanavia käytetään? Valitse alla olevista vaihtoehdoista 

(voit valita useita) * 

 Printit 

 Verkkosivut 

 Sosiaalinen media 

3. Onko markkinointi mielestäsi yrityksen brändin mukaista? * 

4. Mihin suuntaan ja miten kehittäisit markkinointia? * 

5. Paljon olisit valmis maksamaan markkinoinnista? Esimerkiksi ylimääräisillä jäsen-

maksuilla * 

 

Verkkosivut 

6. Mihin tarkoitukseen yrityksen verkkosivuja käytetään? * 

7. Millaista sisältöä verkkosivuilla julkaistaan? * 

8. Mitä tai ketä yrityksen verkkosivuilla tavoitellaan? * 

9. Onko yrityksen verkkosivuilla mielestäsi kehitettävää, jos on, niin miten kehittäisit 

niitä? * 
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Sosiaalinen media 

10. Mitä kanavia käytetään? * 

 Facebook 

 Twitter 

 Instagram 

 Snapchat 

11. Millaista sisältöä sosiaalisessa mediassa julkaistaan, milloin ja missä kanavissa? * 

12. Mitä tai ketä sosiaalisella medialla tavoitellaan? * 

13. Onko sosiaalisen median käytössä tai julkaisussa kehitettävää, jos on, miten kehit-

täisit näitä? * 
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LIITE 2 

Osuuskunnan verkkosivun ja sosiaalisen median viestintäsuunnitelma. 
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