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ABSTRACT 

The subject of this thesis was marketing development of the 
RekryAuto project. The work was commissioned by a com-
pany named Alen Consulting Oy which is specialized in a per-
sonnel services sector. RekryAuto is a project founded in 
2018. The aim of the RekryAuto project is to get around the 
Pirkanmaa region by telling about work and study opportuni-
ties. The purpose of the project is to combine job seekers and 
open job positions. 
 
The aim of the thesis itself was to develop the marketing of 
RekryAuto and to increase the visibility of RekryAuto by using 
digital marketing channels and measures. The target was to 
develop concrete and useful ways to develop marketing. 
 
The thesis was carried out as a functional thesis including 
both a theoretical and a practical part. The theory built a 
workable foundation for starting the practice. The theoreti-
cal part consisted of marketing theory, digital marketing the-
ory and the theory of personnel services. The practical part 
included analyzing the operations of RekryAuto, planning the 
marketing and the measures to develop the marketing. 
 
As a result of the thesis, concrete marketing measures were 
created to increase the visibility of RekryAuto. In addition, 
the thesis created marketing measures that the company can 
use in the future. The result was also a marketing plan, which 
will be helpful for RekryAuto to continue marketing in the fu-
ture 
 

Keywords Digital marketing, marketing planning, recruitment 
 
Pages 62 pages including appendices 18 pages 
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1 JOHDANTO 

Nykypäivänä asenteet työntekoa kohtaan ovat muuttuneet 
ja työntekijöiden sekä avoimien työpaikkojen kohtaaminen 
koetaan toisinaan haasteelliseksi. Myös rekrytoinnin toimin-
tatavat ovat muuttuneet ja henkilöstöpalvelualan yrityksiä 
käytetään yhä useammin rekrytoinnin tukena.  
 
Tällä hetkellä joillakin aloilla on havaittavissa jopa suurta työ-
voimapulaa, ja ratkaisuksi on lähdetty räätälöimään erilaisia 
rekrytointi- ja oppisopimuskoulutuksia. Suurin pula tällä het-
kellä on kädentaitajista ja hyvistä ammattiosaajista. Lisäksi 
työvoimapulaa on havaittavissa yhä enemmän laitakaupun-
geilla. Aikaisemmin hakuprosessissa arvostettiin enemmän 
työnhakijan koulutusta ja osaamista, mutta nykyään yhä use-
ampi työnantaja etsii niin sanottua ”hyvää tyyppiä” ja asen-
teella on suuri merkitys. (Häkli, haastattelu 26.4.2019). 
 
Tämän opinnäytetyön aiheena on RekryAuton markkinoinnin 
kehittäminen ja työntilaajana toimii henkilöstöpalvelualan 
yritys Alen Consulting Oy. RekryAuto on kiertävä palvelu, joka 
on kehitetty helpottamaan työvoimapulaa ja auttamaan ih-
misten ja urapolkujen kohtaamisessa. Opinnäytetyö tilattiin, 
jotta RekryAuto saisi lisää näkyvyyttä ja näin ollen tuottaisi 
parempaa tulosta. RekryAuto hankkeena on uusi, joten 
markkinointi on hyvin tärkeässä roolissa hankkeen toimivuu-
den kannalta.  
 

1.1 RekryAuto - hanke 

RekryAuto on vuonna 2018 perustettu hanke, jonka tarkoitus 
on auttaa työllistymisessä ja kertoa erilaisista kouluttautu-
mismahdollisuuksista Pirkanmaalla. Hanke on Alen Consul-
ting Oy:n ideoima konsepti, johon Tampereen Aikuiskoulu-
tuskeskus lähti yhteistyökumppanina mukaan. Vuonna 2019 
hankkeeseen lähti mukaan myös Tampereen kaupunki, jonka 
rooli on muun muassa tuoda esille omia työllisyys- ja ohjaus-
palveluitaan. (Rekryauto 2018) 
 
Alen Consulting Oy on henkilöstövuokraukseen, rekrytointei-
hin ja suorahakuihin erikoistunut asiantuntijayritys Tampe-
reelta. TAKK eli Tampereen Aikuiskoulutuskeskus puolestaan 
on monialainen ammatillinen kouluttaja ja työelämän kehit-
täjä, joka huolehtii, että työ- ja elinkeinoelämällä on ammat-
titaitoista työvoimaa. Tänä vuonna mukaan lähtenyt Tampe-
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reen kaupungin työllisyyspalvelut taas tarjoavat tamperelai-
sille työnhakijoille neuvoja ja tukea kuntoutumiseen, osaami-
sen kehittämiseen ja työllistymiseen. (Takk n.d.; Alen consul-
ting n.d.;Tampereen kaupunki n.d.) 

 
RekryAuto kiertää ympäri Suomea kertoen sekä koulutus- 
että työllistymismahdollisuuksista Pirkanmaalla. RekryAuton 
tarkoitus on helpottaa ihmisten ja urapolkujen kohtaamista 
ja olla matalan kynnyksen kohtaamispaikka niin työnhaki-
joille kuin yrittäjillekin. RekryAuton asiakas voi olla muun mu-
assa työnhakija, alan vaihtaja, koulutuksista kiinnostunut tai 
töitä tarjoava yritys. Tavoitteena on auttaa yhdistämään 
työntekijät ja työpaikat sekä löytää motivoituneita työnteki-
jöitä, jotka tarvittaessa koulutetaan työhön. (Rekryauto 
2018; Alen consulting 2018.) 
 
Idea RekryAutosta syntyi, kun etsittiin ratkaisua työvoimapu-
laan ammateissa, joissa vaaditaan kädentaitoja. Lisäksi työ-
voimapulaa havaittiin yhä enemmän laitakaupungeissa ja 
muissa kuin ydinkeskustan työpaikoissa. Hanketta perusta-
essa pohdittiin, millä keinoin hakijat tavoitettaisiin parem-
min. Jotkut työnhakijat saattavat kokea työhakemuksien ja 
cv:n täyttämisen netissä haasteelliseksi, ja toiset puolestaan 
kokevat ongelmalliseksi pitkän työmatkan. Tämän vuoksi 
päätettiin kehittää kiertävä palvelu ja viedä tietoisuutta 
sinne, missä osaamista ja hakijoita on. Lisäksi logoilla varus-
tettu kiertävä auto lisää kaikkien yhteistyökumppaneiden nä-
kyvyyttä ja näin ollen toimii myös markkinointikeinona. 
(Häkli, haastattelu 26.4.2019.) 
 

1.2 Työn toteutus ja tavoitteet 

Tämä opinnäytetyö on toteutettu toiminnallisena opinnäyte-
työnä ja sisältää teoreettisen osuuden sekä käytännön osuu-
den. Teoriaosuus koostuu markkinoinnin teoriasta, digitaali-
sen markkinoinnin teoriasta sekä henkilöstöpalvelualan teo-
riasta. Markkinoinnin teoriassa syvennytään markkinoinnin 
merkitykseen yrityksessä, markkinoinnin ajattelu- ja toimin-
tatapoihin sekä tuodaan ilmi tapahtumamarkkinoinnin hyö-
tyjä. Digitaalisen markkinoinnin luvussa syvennytään sosiaa-
liseen mediaan, sisältömarkkinointiin, verkkosivuihin sekä 
sähköpostimarkkinointiin. Henkilöstöpalvelualan luvussa 
puolestaan esitellään henkilöstöpalvelualan yrityksen toi-
mintaa ja tarkastellaan Suomen tämän hetkistä työllisyysti-
lannetta.  
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Opinnäytetyön toiminnallinen osuus koostuu RekryAuton 
toiminnan analysoimisesta, markkinoinnin suunnittelusta, 
tehdyistä toimenpiteistä markkinoinnin kehittämiseksi sekä 
tuloksien esittelystä ja analysoimisesta. Lisäksi opinnäytetyö-
hön sisältyy erillinen raportti, jossa on esitelty ja havainnol-
listettu tarkemmin tehtyjä toimenpiteitä. Toiminnallisen 
osuuden ensimmäinen vaihe on lähtökohta-analyysien ra-
kentamien ja markkinoinnin suunnittelu yritykseltä saatujen 
tietojen perusteella. Opinnäytetyön tekijä ollut mukana Rek-
ryAuton kevätkiertueella, joten tiedot perustuvat myös teki-
jän omiin havaintoihin ja kokemuksiin. Toteutettuja markki-
noinnin toimenpiteitä ovat muun muassa Facebook-sivun ak-
tivoiminen, markkinointimateriaalien tekeminen, arvonnan 
järjestämien ja markkinointikanavien laajentaminen. Rajalli-
sen ajan ja budjetin vuoksi kaikkia ideoita ei voitu toteuttaa 
ja näin ollen työn lopussa on vielä koottuna markkinoinnin 
kehittämisideoita seuraaville kiertueille.  

 
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää RekryAuton markki-
nointia sekä lisätä RekryAuton näkyvyyttä käyttäen digitaali-
sen markkinoinnin keinoja. Tarkoituksena on kehittää konk-
reettisia ja hyödyllisiä keinoja markkinoinnin kehittämiseen. 
Opinnäytetyössä etsitään vastauksia kysymyksiin: Millä kei-
noin saadaan lisättyä RekryAuton näkyvyyttä? Miten Rekry-
Auton markkinointia voidaan kehittää? Kuinka saadaan Rek-
ryAutolla käymään uusia asiakkaita? 
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2 MARKKINOINTI  

Markkinoinnin määritelmiä on luultavasti yhtä monta kuin on 
määrittelijöitäkin, eikä yhtä ja oikeaa määritelmää ole ole-
massakaan. Muuttuvien toimintatapojen, ajattelumallien ja 
digitalisaation vuoksi myös markkinoinnin määritelmä on 
muuttunut ja muuttuu todennäköisesti myös tulevaisuudes-
sakin. Aikojen saatossa markkinointi on kehittynyt kilpailun, 
tarjonnan ja asiakkaiden muuttumisen myötä. Markkinointi 
on muuttunut tuotekeskeisyydestä asiakaslähtöiseen mark-
kinointiin ja uusimpina ilmiöinä ovat tulleet vastuullinen ja 
yhteisöllinen ajattelu. (Bergström & Leppänen 2015.) 
 
Tässä luvussa perehdytään markkinoinnin teoriaan. Alussa 
syvennytään markkinoinnin merkitykseen yrityksessä ja lo-
puksi käydään läpi erilaisia markkinoinnin toimintatapoja ja 
tarkastellaan tapahtumamarkkinointia. 

2.1 Markkinoinnin merkitys yrityksessä  

Markkinointi on keskeinen osa yrityksen liiketoimintaa ja se 
omaa hyvin tärkeän roolin yrityksen menestystekijänä. Mark-
kinoinnin avulla erotutaan kilpailijoista sekä viestitään 
omasta tuotteesta tai palvelusta. Lisäksi markkinointi edistää 
yrityksen kasvua ja tulosta sekä toimii muiden toimintojen, 
kuten myynnin vahvana tukena. Näin ollen markkinointiin tu-
lisi laittaa niin rahaa kuin aikaakin ja sitä tulisi ajatella ennem-
min investointina kuin kulueränä. (Bergström & Leppänen 
2015, 1-2.) 
 
Nykypäivänä markkinoinnin rooli myynnin tukena on suu-
rempi kuin koskaan. Markkinointia tulisi tehdä tavoitteelli-
sesti pyrkien tietoisesti kasvattamaan yrityksen tulosta. Mi-
käli yritystä ei tunneta, myös uusien asiakkaiden hankkimi-
nen on melkoisen hankalaa. Ilman markkinointia yritys to-
dennäköisesti jää tuntemattomaksi monelle tärkeälle asiak-
kaalle. Oikein tehdyn markkinoinnin avulla tavoitetaan suuri 
määrä potentiaalisia asiakkaita ja ellei markkinointia ole hoi-
dettu kunnolla, suuri joukko asiakkaista menetetään jo hyvin 
varhaisessa vaiheessa. Etenkin digitaalisessa markkinoinnissa 
mahdollisuudet ovat monipuoliset ja suuret. (Hirvonen 
2016.) 
 
Erityisesti tuotteissa ja palveluissa, joissa kilpailu on kovaa ja 
kilpailijoiden tuotteet ovat asiakkaan mielestä lähes yhtä hy-
viä, ratkaisee markkinointi. Tämänlaisissa tilanteissa usein 
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myös kilpailevan yrityksen tuotteet tai palvelut ovat asiak-
kaan mielestä hyviä. Näin ollen ostopäätös tehdään myös 
muiden vaikuttavien tekijöiden takia, kuten markkinoinnin, 
tehokkaan mainonnan, taitavan myyntityön tai suosituksien 
myötä. (Lahtinen & Isoviita 2004, 2.) 

2.2 Markkinoinnin toimintatavat ja ajatusmallit 

Markkinoinnin toimintatavat muuttuvat jatkuvasti ja uusia 
trendejä tulee ja menee. Koko ajan syntyy uusia tapoja, ka-
navia ja ismejä, joilla pyritään tavoittamaan asiakkaita ja pal-
velemaan heitä parhaalla mahdollisella tavalla. Toimintata-
vat voivat muuttua dramaattisestikin ja siksi yrityksen on hy-
vin tärkeää pysyä jatkuvasti ajan tasalla ja päivittää tietojaan. 
(Bergström & Leppänen 2015.) 
 
Vaikka toimintatavat muuttuvat jatkuvasti, ei markkinoinnin 
perustehtävä ole muuttunut mihinkään. Markkinoinnin teh-
täviin kuuluvat edelleen ihmisten tunteisiin, arvoihin, käyt-
täytymiseen ja ostopäätöksiin vaikuttaminen. Lisäksi markki-
noinnissa on ollut aina kaksi merkittävintä tavoitetta: houku-
tella uusia asiakkaita ja pitää nykyisistä asiakkaista kiinni pi-
tämällä heidät tyytyväisinä. (Kotler & Armstrong 2017, 28.) 
 
Ajattelumallit ovat muuttuneet tuotantosuuntaisesta mark-
kinoinnista suhdeajatteluun ja uusimpina malleina ovat tul-
leet esille vastuullinen ja yhteisöllinen ajattelu. Suhdemark-
kinoinnissa yrityksen tärkein suhde on asiakassuhde.  Yritys 
suunnitelmallisesti luo ja kehittää suhteita kaikkiin keskeisiin 
sidosryhmiinsä ja yhteistyökumppaneihin. Tavoitteena on 
luoda pysyviä ja kannattavia suhteita ja kaikki sidosryhmät 
ovat yhtä tärkeitä. Myös tuotekehittely on asiakaslähtöistä. 
(Bergström & Leppänen 2015; Lahtinen & Isoviita 2004, 72.) 
 
Uusimpina ilmiöinä ovat syntyneet vastuullinen ja yhteisölli-
nen ajattelu. Vastuullisuudella tarkoitetaan, että markkinoi-
jan on kannettava vastuu tarjoamastaan, huolehdittava asi-
akkaan turvallisuudesta sekä toimittava ympäristöä säästel-
len. Yhteisöllisyydellä puolestaan tarkoitetaan vuorovaiku-
tusta asiakkaan ja yrityksen välillä. Markkinoija käy vuoropu-
helua asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa esimerkiksi 
tuotekehityksestä. (Bergström & Leppänen 2015.) 
 
Markkinoinnin yksi merkittävä toimintatapa on mainonta. 
Mainonnalla tarkoitetaan tunnistettavissa olevaa, maksettua 
ja tavoitteellista tiedottamista tavaroista, palveluista ja aat-
teista. Mainonta toteutetaan joukkotiedotusvälineissä tai 
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viestitään muuten suurelle yleisölle samanaikaisesti. Mai-
nonta voi olla jatkuvaa ja pitkäkestoista tai esimerkiksi lyhyitä 
mainoskampanjoita. Lisäksi se voi olla informoivaa, suostut-
televaa, asiakassuhdetta vahvistavaa tai muistuttelevaa. 
Mainontaa on esimerkiksi mediamainonta, kuten lehti-ilmoi-
tukset, televisio- ja radiomainonta sekä verkkomainonta tai 
suoramainonta, kuten sähköposti- ja mobiilimainonta. Tär-
keintä on löytää ne mainonnan muodot ja välineet, jotka ta-
voittavat parhaiten potentiaaliset asiakkaat. (Bergström & 
Leppänen 2015.) 
 
Täytyy kumminkin muistaa, että markkinointi ei ole vain pelk-
kää mainontaa ja tietoisuuden kasvattamista. Se ei ole vain 
yksittäinen toimenpide, vaan markkinointi kattaa kaikki ne 
toimenpiteet, joilla yritys pyrkii edistämään tuotteidensa tai 
palveluidensa myyntiä. Henkilökohtainen myyntityö, ulkoi-
nen ja sisäinen viestintä, työntekijöiden hyvinvointiin panos-
taminen, uusien tuotteiden kehittäminen, pakkauksen suun-
nittelu, tyyli kirjoittaa sähköposteja ja moni muu kuuluvat 
markkinoinnin toimenpiteisiin. Haastavampaa on keksiä toi-
menpiteitä yrityksestä, jotka eivät suoraan tai välillisesti pyr-
kisi vaikuttamaan yrityksen tuotteiden tai palveluiden myyn-
tiin kuin toimenpiteitä, jotka voidaan laskea markkinoinniksi. 
(Koski-Sipilä 2018.) 
 

2.3 Tapahtumamarkkinointi 

Tapahtumamarkkinoinnilla tarkoitetaan markkinoinnin ja ta-
pahtuman yhdistämistä. Se on toimintaa, joka yhdistää yri-
tyksen ja sen kohderyhmän valitun teeman ympärille. Tapah-
tumamarkkinoinnin tulee olla tavoitteellista, suunniteltua ja 
vuorovaikutteista onnistuakseen. Tapahtumamarkkinointi 
voi olla yrityksen itse järjestämiä tapahtumia tai osallistu-
mista erilaisiin valmiisiin tapahtumiin. Lisäksi esimerkiksi 
sponsorointi ja osallistuminen messuihin voivat olla tapahtu-
mamarkkinointia. (Vallo & Häyrinen 2010, 19-21.) 
 
Tapahtumamarkkinoinnissa oleellisinta on se, että se on osa 
organisaation markkinointistrategiaa. Toisin sanoen, se on 
tavoitteellista toimintaa, jolla pyritään rakentamaan tai vah-
vistamaan yrityksen brändiä ja tehostamaan tuotteiden tai 
palveluiden markkinointia. Tapahtumien tulisi kytkeytyä mui-
hin markkinoinnin toimenpiteisiin eikä olla irrallisia tilaisuuk-
sia, jotka suunnitellaan ja toteutetaan puolihuolimattomasti. 
Tapahtumamarkkinoinnille tulee aina asettaa selkeä tavoite, 
kuten näkyvyyden lisääminen, yrityskuvan kehittäminen, uu-
sien asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden hankkiminen tai 



10 
 

 
 

tuotteiden ja palveluiden esittely. (Vallo & Häyrinen 2010, 
20,22.) 
 
Onnistunut tapahtumamarkkinointi luodaan aloittamalla 
suunnittelu hyvissä ajoin, asettamalla selkeä tavoite ja mää-
rittelemällä kohderyhmä. Tärkeää on, että tapahtumassa to-
teutuvat kokemuksellisuus, elämyksellisyys ja vuorovaikut-
teisuus.  
 
Tapahtumamarkkinoinnilla on monia vahvuuksia, joita ovat 
muun muassa:  
 
✓ Vuorovaikutteisuus ja henkilökohtaisuus osallistujien ja 

järjestäjän välillä 
✓ Elämyksellisten kokemuksen ja ainutlaatuisen muiston 

tuottaminen 
✓ Erottuminen kilpailijoista myönteisesti 
✓ Mahdollisuus rajata osallistujajoukko tavoitteiden mukai-

sesti 
✓ Mahdollisuus asettaa tavoite ja saada palautetta välittö-

mästi  
 
Tärkeintä kumminkin on, että yritys tietää miksi tapahtuma 
ollaan järjestämässä ja kenelle se on suunnattu. Mitä konk-
reettisempi tapahtuman tavoite on, sitä helpommin onnistu-
minen on mitattavissa. Kun tapahtuma toteutetaan oikein, se 
on strategista, suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa. 
(Vallo & Häyrinen 2010, 20, 22-23.) 
 
Tapahtumat ovat oiva keino syventää vuorovaikutusta työ-
elämässä ja tapahtumien ydin on ihmisten välisissä kohtaa-
misissa. Nykypäivänä järjestetään tapahtumia myös verkko-
ympäristössä, mutta silloinkin on tärkeää muistaa vuorovai-
kutteisuus. Nykyisellä sosiaalisen median aikakaudella on tär-
keää muistaa syventää ihmisten välisiä suhteita, mutta so-
mea on hyvä käyttää hyödyksi markkinoinnissa. Vaikka digi-
viestimien jatkuva läsnäolo tuottaa tapahtumamarkkinoin-
nissa haasteita, on se oikein käytettynä voimavara. Somen 
avulla tavoitat entistä laajemman yleisön, syvennät kävijäko-
kemusta ja pidennät tapahtumasi elinkaarta. (Vallo & Häyri-
nen 2010, 21; Tapaus n.d.) 
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3 DIGITAALINEN MARKKINOINTI 

Digitaalisella markkinoinnilla tarkoitetaan markkinointia, 
jossa käytetään sähköisiä jakelu- ja viestintäkanavia. Teknii-
kan kehittyessä digitaalista markkinointia käytetään yhä 
enemmän ja monipuolisemmin. Digitaalista markkinointia 
ovat esimerkiksi sosiaalisen median markkinointi, sähköpos-
timarkkinointi ja sisältömarkkinointi. (Bergström & Leppänen 
2015) 
 
Digitalisaatio on muokannut markkinoinnin luonnetta ja toi-
mintatapoja merkittävästi. Digiaika on tuonut tullessaan pal-
jon uusia mahdollisuuksia ja perinteiseen markkinointiin ver-
rattuna digimarkkinointi on tehokkaampaa, reaaliaikaisem-
paa ja helpommin mitattavaa. Digimarkkinointi on kehittynyt 
hurjasti viimeisien vuosien aikana ja ihmiset viettävät yhä 
enemmän aikaa verkossa. (Kananen 2018a, 13-14.)  
 
Tilastokeskuksen (2018) tutkimuksen mukaan vuonna 2018 
internetiä käytti 16 - 89-vuotiaista suomalaisista 89 %, käyt-
täjistä 76 % käytti internetiä monta kertaa päivässä. Tutki-
muksesta voi päätellä, että nykypäivänä digitaalinen markki-
nointi on suuressa roolissa liiketoiminnassa ja yrityksen tulee 
panostaa siihen menestyäkseen. 

3.1 Sosiaalisen median markkinointi 

Some eli sosiaalinen media on ihmisten välistä vuorovaiku-
tusta internetissä. Some on sosiaalinen ilmiö, johon kuuluu 
yhteisöllisyyttä, kuuntelemista ja keskustelua. Suosituimpia 
sosiaalisen median palveluita ovat yhteisöpalvelut, joita ovat 
esimerkiksi Facebook, Instagram, Twitter ja Snapchat. Muita 
suosittuja sosiaalisen median yhteisöpalveluja ovat muun 
muassa Linkedin, Youtube ja erilaiset blogialustat. (Kananen 
2018a, 26.) 
 
Tilastokeskuksen tutkimus todentaa, että yhteisöpalveluiden 
käyttö Suomessa on yleistä, mutta ikäsidonnaista. Vuonna 
2018 61 prosenttia 16–89-vuotiaista oli seurannut jotain yh-
teisöpalvelua viimeisen kolmen kuukauden aikana. 93 pro-
senttia 16–24-vuotiaista käytti yhteisöpalvelua ja 25–34-vuo-
tiaistakin 87 prosenttia, mutta vain puolet 45–54-vuotiaista. 
(Tilastokeskus, 2018) 
 
Somessa ihmiset tuottavat ja jakavat tekstejä ja sisältöä, 
jotka voivat olla esimerkiksi mielipiteitä, suosituksia ja omia 
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kokemuksia. Sosiaalisen median sisältö on kaikkien ulottu-
villa ja näin ollen se luo paljon mahdollisuuksia verkossa. 
Luonteeltaan sosiaalinen media on avointa ja jatkuvasti 
muuttuvaa. Kun somea mietitään markkinointinäkemyksenä, 
kyseessä on tehokas väline asiakassuhteiden luomiseen ja 
hoitamiseen. (Kananen 2018a, 26-29.) 
 
Tärkeää sosiaalisen median markkinoinnissa on muistaa, että 
jokainen kanava on erilainen. Jokaisella kanavalla on oma eri-
tyispiirteensä, joka tulee ottaa huomioon sisältöä tuottaessa. 
Esimerkiksi Instagramissa korostuu kuvat ja visuaalisuus, kun 
taas Facebook painottuu ennemmin yhteisöllisyyteen ja ja-
koihin. Samat sisällöntuoton perussäännöt pätevät kummin-
kin kaikkiin kanaviin. Sosiaalisen median kanavan valinnassa 
tulee pohtia muun muassa sitä, missä medioissa asiakkaat 
liikkuvat ja ovatko kilpailijat kyseisessä mediassa. Jos kilpaili-
jat ovat läsnä jossakin tietyssä mediassa, todennäköisesti sa-
massa mediassa ovat myös asiakkaat. Toisaalta kyseisessä 
mediassa on myös kilpailijat, joten etulyöntiasemaa kyseinen 
media ei tarjoa. (Kananen 2018b, 81-82) 
 
Alla on esiteltyinä toimeksiantajan kannalta merkittäviä sosi-
aalisen median kanavia ja kyseisin kanavien luonnetta.  
 

3.1.1 Facebook 

 
Facebook on ylivoimaisesti suosituin somekanava ja 
yleensä yrityksen valitsevat Facebookin markkinointika-
navakseen. Jopa joka neljäs maapallon asukas on läsnä 
Facebookissa, joten sitä voi kutsua massamarkkinointika-
navaksi. Facebookin luonne on hauskanpitoa ja jaka-
mista, koostuen valokuvista, sisällöstä sekä tapahtu-
mista. Facebook on erittäin oivallinen työkalu markki-
nointiin, mutta myös kilpailu siellä on kovaa. Suurin osa 
kilpailevista yrityksistä on nimittäin todennäköisesti teh-
nyt saman kanavavalinnan. Facebook-markkinoinnissa 
kohderyhmänä ovat uudet asiakkaat ja jo sivusta tykän-
neet asiakkaat. Varsinkin aloittelevan yrityksen kannat-
taa tehdä Facebookissa aluksi hyvin kohdennettua mak-
sullista mainontaa. (Kananen 2018b, 82; Kortesuo 2018 
87.)  
 
 
 

Kuva 1. Facebook logo (Pixabay) 
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3.1.2 Instagram 

 
Instagram on kuvien jakopalvelu, jossa korostuu visuaali-
suus. Näin ollen tuotteet ja palvelut, joissa visuaalisuus 
on merkittävässä roolissa, sopivat hyvin Instagramiin. 
Alustan idea perustuu ennemmin tunteisiin, ei niinkään 
tiedon ja faktojen jakamiseen. Tärkeää on kumminkin 
muistaa, että julkaistujen kuvien tulee myös tukea liike-
toimintaa. Facebook osti Instagramin vuonna 2012 ja se 
toimii samassa alustassa Facebookin kanssa, joten kana-
via on myös helppo yhdistellä. Instagram toimii mobiilin 
kautta. (Kananen 2018b, 85.) 
 
 

 

Kuva 2. Instagram logo (Pixabay) 

3.1.3 Youtube 

Youtube on maailman suosituin videoiden toistopalvelu ja se 
on suosittu erityisesti nuorien keskuudessa. Myös Google 
suosii videoita laskiessaan sivujen hakukonenäkyvyyttä eli 
toisin sanoen Youtube-videot löytyvät hyvin hakukoneista. 
Kuluttajien yleisin hakusana, joka johtaa Youtubeen on 
”kuinka?” tai ”miten?” eli yritys saa helposti näkyvyyttä tuot-
tamalla ratkaisukeskeisiä videoita Youtubeen. Youtubessa 
hyvin tärkeää on sisällöntuotto, joten sisällön on hyvä olla 
myös laadukasta. Video voi toimia sisällön täydentäjänä esi-
merkiksi yrityksen verkkosivuilla tai muihin sosiaalisen me-
dian kanaviin yhdistettynä.  (Kananen 2018b, 82; Kortesuo 
78.) 

 
 

 

Kuva 3. Youtube logo (Pixabay) 
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3.2 Verkkosivut 

 
Internetin käytön yleistymisen myötä, yhä useampi kuluttaja 
käy etsimässä tietoa internetistä eri ostoputken vaiheissa. 
Esimerkiksi vakuutusta hankkiva kuluttaja voi haluta etsiä tie-
toja erilaisista vakuutuksista ja niiden hinnoista nettisivuilta 
ennen ostopäätöstä. Tai vaihtoehtoisesti jotakin tiettyä pal-
velua etsivä yritys todennäköisesti etsii ja vertailee eri palve-
luntarjoajia netistä ennen yhteydenottoa. Tässä kohtaa yri-
tyksen nettisivut nousevat merkittävään rooliin. (Kananen 
2018a, 57) 
 
Onnistuneet verkkosivut omaavat hyvän sisällön ja ovat visu-
aalisesti hienot sekä hakukoneystävälliset. Kun verkkosivut 
ovat rakennettu tyylikkäästi ja asiakkaiden tarpeet huomioon 
ottaen, myös myynti lisääntyy ja yrityksen imago parantuu.  
Toimivien nettisivujen rakentaminen ei ole helppo prosessi, 
sillä se vaatii yritykseltä suunnitelmallisuutta ja strategian 
luomista. Useimmiten yritykset hankkivat verkkosivut ulko-
puolisilta tahoilta, mutta kukaan ulkopuolinen ei voi toteut-
taa toimivia nettisivuja ilman riittäviä taustatietoja ja ajatusta 
siitä, mihin nettivisuilla pyritään. (Kananen 2018a, 52-53) 
 
Verkkosivujen yleisilme on ratkaiseva tekijä, sillä nettisivuilla 
vieraileva tekee nopeasti johtopäätöksen sivuston kiinnosta-
vuudesta. Näin ollen on tärkeää kiinnittää huomiota niin si-
sällöllisiin kuin ulkoasuun liittyviin seikkoihin. Vierailija päät-
telee ensisilmäykselle, onko sivut tarkoitettu hänelle, mitä si-
vustolla tarjotaan ja löytyykö sivulta ratkaisu ongelmaan. Yri-
tyksen tulee siis pohtia: kenelle sivusto on tarkoitettu? Mitä 
sivustolla viestitään? Mitä tarvetta sivusto palvelee ja mihin 
sivustolla pyritään? Myös visuaalisuus on hyvin tärkeässä 
roolissa yleisvaikutelman luomisessa.  Visuaalisuuteen kuulu-
vat muun muassa värit, kuvat, rakenne, fontit sekä muodot, 
ja kaikilla näillä ominaisuuksilla on tärkeät roolit ja merkityk-
set. (Kananen 2018a 56-65) 

 
Nettisivujen hakukoneystävällisyydellä tarkoitetaan yksin-
kertaisesti sivuston näkyvyyttä Googlessa ja sijoittumista ha-
kutuloksissa. Kuluttajat ohjautuvat sivustolle tekemiensä ha-
kusanojen perusteella, jos sivustot on laadittu niin, että ha-
kukoneet löytävät avainsanat ja jos sivustot ovat rakennettu 
hakukoneet huomioon ottaen. Hakusanat sijoitetaan otsikoi-
hin, kuvaukseen sekä itse tekstiin ja niiden tarkoituksena on 
olla osoiteviittoja kuluttajille, joiden avulla he etsivät tarpei-
taan. Yrityksen tulee kuitenkin muistaa, että sivuille tulee 
saada nimenomaan potentiaalisia asiakkaita, jotta tavoitteet 
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saavutetaan. Tämä edellyttää asiakkaiden toiminnan ja ajat-
telumaailman tuntemista. (Kananen 2018a, 81, 93, 102)  
 
Verkkosivut voivat näyttää visuaalisesti onnistuneilta, mutta 
asiakaskävijämäärä on nollassa. Tällöin on syytä perehtyä 
Googlen määrittelemiin verkkosivujen perusvaatimuksiin. 
Jos verkkosivut eivät täytä Googlen ehtoja, ne eivät myös näy 
potentiaalisten asiakkaiden hakutuloksissa. Yksinkertaisilla 
toimenpiteillä sivustoa voidaan optimoida niin, että se näkyy 
paremmin hakukoneissa. Tätä kutsutaan hakukoneoptimoin-
niksi ja se on yksi tärkeimmistä keinoista saada asiakasvirtaa 
sivustolle. (Kananen 2018a, 159) 
 
Google muuttaa ajoittain laskenta-algoritmiaan eli ”hyvien” 
verkkosivujen käsitettä pitääkseen kilpailun vapaana ja ver-
kon mielenkiintoisena. Algoritmi ei ole julkinen ja sitä muu-
tetaan aika ajoin, ettei optimaalinen ratkaisu ”hyville” verk-
kosivuille tulisi julki. Aina on kumminkin hyvä tarkistaa, mil-
lainen sivusto on ihanteellinen Googlen mielestä.  Google oh-
jeistaa sivujen suunnittelijoita yleisluontaisesti liittyen teks-
teihin, linkkeihin ja kuviin, mutta ei paljasta sitä, miten haku-
koneet painottavat eri tekijöitä laskiessaan sivujen sijoittau-
tumista hakuja tehdessä. Ohjeet tähtäävät selviin, yksinker-
taisiin ja loogisiin verkkosivuihin, joilta vierailijat löytävät et-
simänsä. (Kananen 2018a, 81-82) 

3.3 Sähköpostimarkkinointi 

Sähköposti on tällä hetkellä yrityksien ja yksityishenkilöiden 
välillä yleisin kommunikointikanava ja yritykset käyttävät 
sähköpostia edelleen mieluummin kuin muita vastaavia vies-
tintävälineitä. Sähköpostimarkkinoinnin maine ei ole paras 
mahdollinen, sillä nykypäivänä roskapostit tukkivat niin yksi-
tyishenkilöiden kuin yrityksienkin sähköpostit. Tämän ongel-
man poistamiseksi ei ole luotu maailmanlaajuista juridista 
ratkaisua, mutta Suomessa on sähköpostimarkkinointia kos-
keva lainsäädäntö, jonka perusteella yritys ei voi lähettää 
sähköpostia kuluttajalle ilman tämän suostumusta. (Kananen 
2018a, 238-239) 
 
Sähköpostimarkkinoinnilla on kumminkin omat etunsa ja sen 
käyttö yritysviestinnän keinona ei ole osoittanut laantumista. 
Sähköpostin käyttö on todella yleistä ja se mielletään hel-
poksi ja mielekkääksi kommunikointivälineeksi. Lisäksi säh-
köpostilla kommunikointi ja markkinointi on kustannusteho-
kasta. Sähköpostiin voidaan myös kytkeä uusia ominaisuuk-
sia kuten videoita ja kuvia, jotka lisäävät sisällön kiinnosta-
vuutta. (Kananen 2018a, 240) 
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Sähköpostimarkkinointi on merkittävä osa yrityksen digitaa-
lista markkinointia. Niin kuin muunkin digitaalisen markki-
noinnin, myös sähköpostimarkkinoinnin tulee olla hyvin koh-
dennettua, jotta se on toimivaa ja tehokasta. Se tulee koh-
dentaa niille, jotka todennäköisesti ovat kiinnostuneet ai-
heesta ja markkinoitavasta tuotteesta tai palvelusta. Lisäksi 
sähköpostimarkkinoinnissa on tärkeää tehokas mitattavuus 
ja seuranta, jotta pystytään todentamaan viestin toimivuus. 
(Suomen digimarkkinointi, n.d.) 
 
Sähköpostimarkkinoinnin tavoitteena on tavoittaa mahdolli-
nen uusi asiakas tai pitää yhteyttä nykyisiin asiakkaisiin. Me-
netelmä on kuitenkin hyvin tärkeää pitää erillään roskapos-
tien lähettämisestä eli ”spämmäämisestä”. Sähköpostimark-
kinoinniksi voidaan kutsua oikeastaan kaikkea yrityksen ja 
asiakkaan välistä sähköpostiviestintää, joka auttaa kasvatta-
maan asiakkaan luottamusta yritystä kohtaan, edistää myyn-
tiä tai auttaa rakentamaan brändiä ja tunnettavuutta. (Suo-
men digimarkkinointi, n.d.) 
 
Sähköpostimarkkinoinnissa on omat haasteensa ja se ei ole 
niin helppoa kuin voisi kuvitella. Hyvän sähköpostimarkki-
noinnin tavoitteina onkin, että viestit vastaanotetaan, viesti 
on tervetullut, viestit sekä viestin sisältämät linkit avataan ja 
sisältö luetaan. Onnistunutta sähköpostimarkkinointi toteu-
tetaan luomalla toimiva sähköpostirekisteri, keskittymällä 
sähköpostin sisältöön sekä otsikkoon ja ajoittamalla viestit 
oikeaan aikaan oikeille henkilöille. Lisäksi tulee ottaa huomi-
oon muun muassa lainsäädäntö ja oikeat työkalut, esimer-
kiksi asiakasrekisterin hallintaan. (Suomen digimarkkinointi, 
n.d; Kananen 2018a, 252) 
 

3.4 Sisältömarkkinointi 

Toisin kuin aiemmin mainituissa digitaalisen markkinoinnin 
keinoissa, sisältömarkkinoinnin päätavoite ei ole suora mai-
nostaminen. Sisältömarkkinoinnilla tarkoitetaan yksinkertai-
sesti hyödyllisen tiedon jakamista asiakkaille maksutta. Käy-
tännössä se on oman erikoisosaamisen ja tietojen jakamista 
verkossa esimerkiksi blogitekstin muodossa tai Youtube-vi-
deona. Sisältömarkkinointia voidaan kutsua epäsuoraksi 
markkinoinniksi, koska sen päätavoite ei ole mainostaa vaan 
tuoda ilmi palvelun tai tuotteen laadukkuus ja antaa asiak-
kaan itse päättää. Sisältömarkkinoinnissa ei siis vakuutella 
asiakasta vaan tavoitteena on, että asiakas vakuuttuu oma-
toimisesti. (Nokkonen-Pirttilampi 2014, 41; Kortesuo 171.) 
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Sisältömarkkinoinnin tavoitteena on luoda yritykselle asian-
tuntijamaine. Tarjoamalla ilmaista sisältöä voi vakuuttaa asi-
akkaat yrityksen osaamisesta eikä tiedon jakaminen ole yri-
tykseltä pois, vaan paremminkin hyödyksi. Erikoisosaamisen 
kerryttämiseen menee vuosia, joten asiakkaan on helpompi 
ostaa palvelu tai tuote yritykseltä kuin alkaa opettelemaan ja 
selvittämään asioita itse. Sisältömarkkinoinnin aihe riippuu 
paljon yrityksen toimialasta. Pääasia on, että sisällöstä on jo-
tain hyötyä asiakkaalle ja näin ollen he kiinnostuvat myös yri-
tyksestä.  Lankakauppa voi esimerkiksi julkaista omia neulo-
misohjeita Youtubessa tai yrityskonsultti voi antaa vinkkejä 
uusasiakas hankintaan blogissaan. (Nokkonen-Pirttilampi 
2014, 42) 
 
Sisältömarkkinointi on pitkäjänteistä puuhaa ja tarkoituk-
sena ei ole suora mainostaminen. Sisältömarkkinoinnissa tu-
lokset eivät näy heti ja voitot saattavat tulla vasta vuosienkin 
päästä. Tämän vuoksi sisältömarkkinointi vaatii sinnikkyyttä. 
(Nokkonen-Pirttilampi 2014, 41) 

 

4 HENKILÖSTÖPALVELUALAN TOIMINTA 

Henkilöstöpalvelualanyritykset ovat nykypäivänä merkittäviä 
työllistäjiä ja suomalaisten hyvinvoinnin rakentajia. Niiden 
tavoitteena on auttaa yrityksiä löytämään sopivia työnteki-
jöitä ja tarjota muita henkilöstöalan palveluita. Sen sijaan, 
että yritys hoitaisi itse kaikki henkilöstöpuolen työtehtävät, 
se voi käyttää ulkopuolista apua. Henkilöstöpalvelualantoi-
mintaan voi kuulua monenlaista palvelua, kuten henkilöstö-
vuokrausta, rekrytointia, suorahakua, koulutusta, valmen-
nusta ja kuntoutusta. Tilastokeskuksen mukaan henkilöstö-
palvelualalla toimii yli tuhat alan yritystä, joista on arvioitu 
vakiintuneita yrityksiä olevan noin 500-600.  Ala on kehitty-
nyt nopeasti, ja siitä on tullut tiivis osa suomalaista elinkei-
noelämää. (HPL 2018) 

4.1 Henkilöstövuokraus  

Nykypäivänä henkilöstövuokraus on oleellinen osa Suoma-
laista työelämää. Henkilöstövuokrauksella tarkoitetaan, että 
yritys käyttää ulkopuolista työvoimaa sen sijaan, että se palk-
kaisi työntekijöitä omaan työsuhteeseen. (Salli 2012) 
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Kyse on siis siitä, että työntekijän ja yrityksen välillä on vuok-
rayritys. Näin ollen vuokrayritys välittää työntekijöitä asia-
kasyritykselle vastiketta vastaan ja vuokratyössä työskente-
levän työntekijän työnantajana puolestaan toimii vuokrayri-
tys. Työnantajan velvoitteista vastaa vuokrayritys eikä työn-
tekijän ja käyttäjäyrityksen välille muodostu työsuhdetta. 
(Salli 2012)  
 
Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2017 vuokratyöntekijöiden 
osuus palkansaajista oli kaksi prosenttia. Lisäksi Tilastokes-
kuksen mukaan hyvän taloudellisen kehityksen myötä vuok-
ratyötä tekevien määrä on kasvanut tasaisesti vuodesta 2014 
alkaen. Esimerkiksi vuonna 2017 vuokratyötä teki keskimää-
rin 41 000 henkeä, mikä oli 3 000 enemmän kuin vuonna 
2016. (Tilastokeskus 2018) 
 
Vuokratyö jakaantuu monille aloille. Vuonna 2017 yleisintä 
se oli teollisuuden sekä sähkö-, lämpö-, vesi- ja jätehuollon, 
tukku- ja vähittäiskaupan sekä majoitus- ja ravitsemistoimin-
nan toimialoilla. Vuoteen 2016 verrattuna vuokratyö lisään-
tyi etenkin teollisuuden toimialoilla. (Tilastokeskus 2018) 
 
Osalla Suomalaisista on vuokratyötä kohtaan ennakkoluuloja 
ja ennakkoluuloihin törmätään lähes päivittäin. Ennakkoluu-
loja kuulee paljon työnhakijoilta ja useimmiten juuri niiltä ha-
kijoilta, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta vuokratyöstä. 
Useimmiten ennakkoluulot ovat kuulopuheita ja perustuvat 
vanhempien ihmisten muistelmiin vanhoista ajoista, jolloin 
vuokratyövoima on ollut kyseenalaisempaa. Useimmiten ha-
kijat luulevat, että vuokratyö on vain keikkatyötä, vaikka to-
dellisuudessa vuokratyö voi olla niin määräaikaista kuin vaki-
tuistakin. Jotkut yritykset ovat jopa ulkoistaneet henkilöstö-
asiat kokonaan henkilöstöpalvelualan yritykselle. Vuosi vuo-
delta ennakkoluulot kumminkin vähentyvät ja muutos on ol-
lut positiivista. Nuorien tietoisuus vuokratyöstä on lisäänty-
nyt ja näin ollen ennakkoluulot vähentyneet. Joskus nuoret 
hakijat ovat saattaneet kuulla vanhemmiltaan, että ei kan-
nata hakea vuokratyöhön, mutta oman kokemuksen myötä 
mielikuva parantuu. (Häkli, haastattelu 26.4.2019) 

 

4.2 Rekrytointi  

Kun henkilöstöpalvelualan yritys puhuu rekrytoinnista, tar-
koitetaan sitä, kun henkilöstöpalvelualan yritys etsii sopivan 
henkilön asiakasyrityksen avoimena olevaan työpaikkaan 
palkkiota vastaan. Näin ollen henkilöstöpalvelualanyritys hoi-
taa koko rekrytointiprosessin asiakasyrityksen puolesta ja 
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esittelee sopivat ehdokkaan yritykselle. Vuokratyön sijaan, 
työntekijä siirtyy asiakasyrityksen kirjoille rekrytointiproses-
sin jälkeen. Rekrytointiprosessiin kuuluvia toimenpiteitä ovat 
muun muassa asiakasyrityksen työtehtävään vaadittavien 
kriteerien tarkka selvitys, työpaikkailmoituksen laatiminen, 
hakemuksien käsittely ja sopivien kandidaattien haastattele-
minen. Haastatteluiden perusteella henkilöstöpalvelualan 
yritys antaa oman suosituksensa asiakasyritykselle. (Alen 
Consulting 2018) 
 
Yrityksine tulisi miettiä jo rekrytointia suunniteltaessa, löy-
tyykö omasta organisaatiosta tarvittavat resurssit rekrytoin-
nin hoitamiseksi vai tarvitaanko ulkopuolisen henkilöstöpal-
velualan yrityksen apua. Myös erilaisia työnhakukanavia on 
niin paljon, että ulkopuolinen apu voi olla joskus tarpeen. Li-
säksi esimerkiksi työhaastattelun kohdalla tulisi miettiä, lisäi-
sikö ulkopuolisen, neutraalin asiantuntijan käyttö hakijoiden 
tasavertaista kohtelua. (HPL n.d.) 

4.3 Suorahaku 

 
Suorahakua puolestaan käytetään yleisimmin ylimmän joh-
don ja hallitusjäsenten etsimisessä ja valinnassa. Suorahaku 
eli englanninkielisellä nimellä headhunting on rekrytointi-
tapa, joka tarkoittaa prosessia, jossa etsitään, houkutellaan, 
vertaillaan ja valitaan sopiva henkilö organisaation johtoteh-
tävään. Toisin sanoen, kun yritys tarvitsee joukkoonsa uuden 
avainhenkilön, se palkkaa suorahakuyrityksen etsimään teh-
tävään sopivat ehdokkaat. Vähitellen suorahaku on laajentu-
nut myös muiden tehtävien rekrytointitavaksi, kuten asian-
tuntija- ja keskijohdontason tehtäviin. (Soikkanen, Sormunen 
& Stelander 2015, 15) 
 
Suorahaussa ei käytetä perinteisiä julkisia ilmoituksia, vaan 
niiden sijaan käytetään erilaisia työkaluja, verkostoja ja kana-
via, joiden avulla etsitään ja löydetään potentiaaliset henki-
löt. Tämän jälkeen heihin ollaan suoraan yhteydessä ja kysy-
tään kiinnostusta tehtävään. Johdon suorahaku vaatii suora-
hakuyritykseltä valtavan laajaa osaamista, sillä se on asiakas-
yritykselle merkittävä taloudellinen ja ajallinen investointi. 
Tärkeää on, että suorahakuyritys ymmärtää asiakasyrityksen 
tilanteen ja tarpeen, etsii ja löytää ehdokkaita ja tekee valin-
nan. Lopullisen valinnan tehtävään valittavasta henkilöstä te-
kee kuitenkin tuleva työnantaja. 
(Soikkanen, Sormunen & Stelander 2015, 11,15,36; HPL n.d.) 
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4.4 Työllisyystilanne Suomessa  

Tilastokeskuksen mukaan työttömyysprosentti tammikuussa 
2019 oli 6,8%. Tämä luku on 2,1 prosenttiyksikköä pienempi 
kuin vuotta aiemmin.  Kuitenkin tällä hetkellä Suomessa on 
havaittavissa niin työttömyyttä kuin työvoimapulaakin. Tästä 
voidaan päätellä, että jostain syystä työntekijät ja avoimet 
työpaikat eivät aina kohtaa.  
 
Yleisesti ottaen työvoimapulaa on havaittavissa kädentaidon 
osaajista esimerkiksi metalli-, rakennus- ja puhdistusalalla. 
Nykypäivänä työnhakijan persoona ja asenne ovat merkittä-
vässä roolissa ja vaikuttavat enemmän kuin työkokemus tai 
kokemattomuus. Yritykset ovat yhä enemmän valmiita kou-
luttamaan työhön kokemattomankin työnhakijan kohdalla. 
Myös työpaikkojen sijainti on merkittävässä roolissa. Liikku-
minen pidemmälle töiden parissa on koettu yhä haasteelli-
semmaksi, kun taas ydinalueen ja keskustan työpaikoista on 
kova kilpailu. Aikaisemmin myös hakijamäärät ovat olleet 
suurempia, joista on voitu helposti valita ammattiosaajat, 
kun taas nykyään hakemuksia tulee vähemmän ja asenne on 
yleensä ratkaiseva tekijä. (Häkli, haastattelu 26.4.2019) 
 
Tällä hetkellä suosittuja työtehtäviä ovat hakijoiden keskuu-
dessa esimerkiksi varastotyöntekijöiden paikat, joihin voi-
daan hakea monenlaisilla taustoilla. Lisäksi kova kilpailu on 
korkeakoulu painotteisissa paikoissa, kuten esimerkiksi eri-
laisissa assistenttien, koordinaattoreiden, hr-tekijöiden ja 
toimihenkilöiden työtehtävissä.  Näissäkin tapauksissa täytyy 
kumminkin muistaa, että sijainti on todella merkittävässä 
roolissa. (Häkli, haastattelu 26.4.2019) 
 
Lyhyesti sanottuna, työvoimapulaa on tällä hetkellä erityi-
sesti toimialoilla, joihin riittää ammattikoulutausta. Ammat-
tikouluista tulisikin tehdä nuorille entistä houkuttelevampi 
vaihtoehto jatko-opiskelupaikaksi, jotta osaajia löytyisi yri-
tyksille tulevaisuudessakin ja nuoret pääsisivät nopeammin 
työelämään kiinni. Tästä voidaan päätellä, että suomalaisten 
tulisi hakeutua nykypäivänä enemmän ammattikouluihin, 
koska kaikki eivät voi pyrkiä korkeakouluihin. (Häkli, haastat-
telu 26.4.2019) 
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5 MARKKINOINNIN SUUNNITTELU: REKRYAUTO 

Tässä luvussa käydään läpi markkinointisuunnitelman eri vai-
heita ja samalla suunnitellaan RekryAuton markkinointia. 
Teoriaa suhteutetaan RekryAuton toimintaan ja analyysit ra-
kennetaan teorian avulla. Analyysien ja suunnittelun tukena 
käytetään Alen Consulting Oy:ltä saatuja tietoja sekä opin-
näytetyön tekijän omia kokemuksia ja havaintoja.  
 
Markkinointisuunnitelma on yksi tärkeä osa yrityksen liike-
toimintaa ja sen tarkoituksena on suunnitella markkinointi-
toimenpiteet, joiden avulla yrityksen myyntiä saadaan kasva-
tettua. Markkinointisuunnitelmassa on tärkeää ottaa huomi-
oon, että markkinointipanokset kohdistetaan oikein, toimen-
piteet ovat tehokkaita ja tavoitteiden toteuttamista voidaan 
mitata. (Meriläinen, 2018) 
 
Markkinointisuunnitelma on kirjallinen suunnitelma, joka si-
sältää esimerkiksi kohderyhmät, tavoitteet, analyysit, toi-
menpiteet, budjetin ja seurannan mittarit. Täytyy kumminkin 
muistaa, että markkinointisuunnitelmaan ei ole olemassa 
yhtä ja oikeaa runkoa, vaan jokainen yritys laatii omannäköi-
sen suunnitelman ottaen huomioon omat asiakkaansa ja toi-
mintatapansa. (Meriläinen, 2018) 

5.1 Lähtökohta-analyysit 

Markkinoinnin suunnitteleminen on hyvä aloittaa lähtö-
kohta-analyysien teosta. Niiden tarkoituksena on kartoittaa 
yrityksen ja markkinoiden nykytilannetta. Analyysien tavoit-
teena on pohtia sitä, keitä asiakkaat ovat ja missä he ovat 
sekä missä ollaan ja mihin halutaan mennä. Lähtökohta-ana-
lyyseillä kartoitetaan niin ulkopuolisia tekijöitä kuin yrityksen 
sisäistä tilannetta. Ulkoisia analyysejä ovat markkina-ana-
lyysi, kilpailija-analyysi ja ympäristöanalyysi, kun taas puoles-
taan sisäinen yritysanalyysi pohtii yrityksen sisäistä tilannetta 
suunnittelu hetkellä. Lopuksi analyysien tulokset kootaan yh-
teen ja muodostetaan johtopäätökset. Tähän toimiva malli 
on esimerkiksi SWOT-analyysi. (Raatikainen 2010, 61; Meri-
läinen 2018) 
 
RekryAuto-hanke on suhteellisen uusi. Pilotti käynnistettiin 
Syksyllä 2018 ja ensimmäinen kiertue pidettiin 17.9.-
12.12.2019. Hanke sai positiivisen vastaanoton ja toimintaa 
päätettiin jatkaa käynnistämällä toinen kiertue, RekryAuton 
kevätkiertue. Kevätkiertueelle mukaan lähti uusi kumppani, 
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Tampereen kaupunki, jonka myötä RekryAuto sai uusia pal-
veluita sekä lisää näkyvyyttä. Ensimmäisellä kiertueella Rek-
ryAuto vieraili yhteensä 31 paikkakunnalla ja kävijöitä oli noin 
950. Pirkanmaan lisäksi RekryAuto vieraili Turussa ja Uudessa 
kaupungissa.  

 
Ennen kevätkiertuetta RekryAuton markkinointi on ollut 
heikkoa. Markkinointia on tehty jonkin verran, mutta esimer-
kiksi maksullista mainontaa ei ole käytetty. Ensimmäisen 
kiertueen aikana paikallislehdet kiinnostuivat RekryAutosta 
ja Suomenselän Sanomat, Vakka-Suomen Sanomat, Oriveden 
Sanomat, Valkeakosken Sanomat sekä KMV-lehti kirjoittivat 
RekryAutosta artikkelin. Kuitenkin isojen medioiden, kuten 
Aamulehden, kiinnostus on puuttunut.  
 

 

 

Kuva 4. KMV-lehdessä 5.10.2018 julkaistu artikkeli RekryAutosta. 
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RekryAuton Facebook-sivut ovat perustettu hankkeen 
alussa, mutta niiden käyttö on ollut vähäistä ja sisältö on ollut 
hyvin yksipuolista. Kevätkiertueen alkaessa RekryAutolle on 
avattu myös Twitter-tili, mutta sitä ei ole käytetty juuri lain-
kaan.  Lisäksi RekryAutolle on tehty omat nettisivut, jotka 
ovat toimivat, mutta hieman epäammattimaiset. Nettisi-
vuilta löytyy kaikki oleellinen tieto, mutta rakenteessa olisi 
parannettavaa ja sisältöä voisi lisätä. Ennen kevätkiertueen 
alkua RekryAutosta lähetetiin myös mainos sähköpostilla 
noin 200 yritykselle. Myös Pirkanmaan yrittäjäjärjestöihin 
sekä erilaisiin työpajoihin oltiin yhteydessä. 
 

 

Kuva 5. Havainnollistava kuvankaappaus RekryAuton Facebook-sivuilta 
ennen kevätkiertueen alkua. Julkaistut päivitykset ovat olleet yk-
sipuolisia sisältäen kuvan autosta ja tekstin, jossa kerrotaan au-
ton sijainti.  
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Kuva 6. RekryAuton nettisivujen etusivu. Oikealla ylhäällä olevia välileh-
tiä tulisi muokata ja sisältöä tulisi lisätä.  

 

Kuva 7. Kuvakaappaus RekryAuton nettisivuilta välilehdeltä ”Mikä”. 
Alempana on lyhyesti esiteltynä yhteistyökumppanit. Nettisivu-
jen rakenteesta tulisi tehdä selkeämpi ja muokata blogityylisiä 
sivuja enemmän verkkosivumaiseksi.   

5.2 SWOT-analyysi 

SWOT-analyysi on yksi tunnetuimmista analyysimenetel-
mistä ja sillä tarkoitetaan nelikenttäanalyysiä, jossa määritel-
lään yrityksen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uh-
kat.  Vahvuudet ja heikkoudet ovat yrityksen sisäisiä tekijöitä. 
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Vahvuudet viestivät siitä, mitkä tekijät auttavat yritystä me-
nestymään ja saavuttamaan asetetut tavoitteet ja päämää-
rät. Heikkoudet puolestaan ovat tekijöitä, jotka estelevät yri-
tyksen menestymistä. Ulkoisia tekijöitä ovat mahdollisuudet 
ja uhat, joista mahdollisuudet auttavat yritystä menesty-
mään ja uhat puolestaan vaarantavat yrityksen menesty-
mistä. (Kananen, 2018b, 18) 
 
Tässä luvussa analysoidaan RekryAuton toimintaan vaikutta-
via sisäisiä sekä ulkoisia tekijöitä eli vahvuuksia, heikkouksia, 
uhkia ja mahdollisuuksia. Analyysin pohdinnat perustuvat 
RekryAuton yritys-, markkina-, kilpailija- ja ympäristötekijöi-
hin. Oheisessa kaaviossa on esiteltynä RekryAuton SWOT-
analyysi.  

 

 

Kuva 8. RekryAuton SWOT-analyysi, jossa kuvattu vahvuudet, heikkou-
det, mahdollisuudet ja uhat. 
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RekryAutolla on paljon vahvuuksia, mutta myös toimintaa es-
televiä tekijöitä eli heikkouksia löytyy. RekryAuton merkit-
tävä vahvuus on, että se on yhteiskunnallisesti merkittävää 
toimintaa. Tarkoituksena on helpottaa vallitsevaa työvoima-
pulaa ja auttaa ihmisten ja urapolkujen kohtaamista. Näin ol-
len RekryAuto saa asiakkailtaan paljon positiivista palautetta 
ja vastaanotto on lämmin. Lisäksi RekryAuto on matalan kyn-
nyksen kohtaamispaikka niin työnhakijoille kuin yrityksille-
kin. RekryAuton tarkoituksena on auttaa ihmisiä työelämään 
ja opiskelumahdollisuuksiin liittyvissä kysymyksissä sekä 
tuoda konkreettisesti työ- ja opiskelupaikkoja esille.   
 
Muita vahvuuksia ovat yhteistyökumppanit TAKK ja Tampe-
reen kaupunki, kilpailijoista erottuvuus sekä alojen monipuo-
linen edustus. TAKK ja Tampereen Kaupunki tuovat lisää nä-
kyvyyttä sekä monipuolisia palveluita. Lisäksi RekryAuton tar-
joamat työpakat sijoittuvat kaikille aloille, vaikka ensisijai-
sesti haetaankin työntekijöitä aloille, joissa on tällä hetkellä 
työvoimapulaa. RekryAuto myös erottuu kilpailijoista, sillä 
vastaavanlaista palvelua ei ole muilla kilpailijoilla.  
 
Mitä tulee heikkouksiin, RekryAuton vähäinen markkinointi 
ja heikko tunnettavuus ovat suuria tekijöitä, jotka estävät 
hankkeen menestymistä. Markkinoinnissa on pieni budjetti, 
mikä rajoittaa markkinointitoimenpiteitä. Lisäksi tuloksien 
mittaamien on koettu haastavaksi ja sitä on tehty heikosti.  
 
RekryAuton mahdollisuuksia ovat maanlaajuinen tunnetta-
vuus, työttömyyden vähentyminen ja työvoimapulan helpot-
taminen. Näiden lisäksi mahdollisuutena on, että toimin-
nasta tulisi sujuvaa ja uusia työntekijöitä ja koulutukseen me-
neviä saataisiin säännöllisesti eteenpäin suoraan töihin ja 
koulutuksiin. Lisäksi myös yritykset löytäisivät palvelun hyö-
dyllisenä rekrytointikanavana.  
 
Toimintaa kumminkin uhkaa rahoituksen järjestäminen eli 
rahojen riittämättömyys. Vaikka yhteistyökumppaneita on ja 
toiminta on saanut positiivista palautetta, rahoituksen järjes-
täminen on aina hankalaa. Lisäksi toimintaan vaikuttavat eri-
laiset yhteiskunnalliset muutokset liittyen työllisyyteen, esi-
merkiksi työvoimapulat ja niiden muuttuminen sesonkien ai-
kaan. Myös alaan liittyvät uudet lainsäädökset voivat vaikut-
taa toimintaan negatiivisesti.  
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5.3 Markkinoinnin kilpailukeinot 

Merkittävä osa markkinointityöstä on kilpailukeinojen pohti-
mista eli markkinointimixin laatimista. Markkinointimixillä 
tarkoitetaan Philip Kotlerin laatimaa 4P:n mallia. Neljällä P:llä 
viitataan englannin kielisiin sanoihin product, price, place ja 
promotion. Toisin sanoen markkinoinnin toimenpiteitä laa-
tiessa pohditaan muun muassa tuotepäätöksiä, hinnoittelua, 
palvelun tai tuotteen saatavuutta, jakelua ja mainontaa. Näin 
ollen pohditaan vastauksia kysymyksiin: Millaisella tuotteella 
tai palvelulla kilpaillaan? Miten tuote tai palvelu hinnoitel-
laan? Mistä tuote tai palvelu on saatavilla? Miten asioista 
viestitään? (Kananen 2018b, 15; Lahtinen & Isoviita 2004, 
76.)  
 
Kyseisellä 4 P:n mallilla on selitetty markkinointia jo lähes 50 
vuoden ajan. Koska aika muuttuu ja markkinointi sen mu-
kana, 4P:n mallista on kehitetty uusi 7P:n malli. Lisäyksinä 
ovat tulleet people, processes ja physical environment. Mal-
lin laajennus siis käsittelee myös ihmisiä eli henkilöstöä ja 
asiakaspalvelua, prosesseja sekä toimintaympäristöä. (Kana-
nen 2018a, 14.) Alla esiteltynä RekryAuton kilpailukeinot.  

Kuva 9. RekryAuton 4P:n malli, jossa analysoidaan RekryAuton palvelua, 
hinnoittelua, palvelun saatavuutta ja mainontaa.  
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5.4 Segmentointi  

Segmentoinnilla tarkoitetaan potentiaalisten asiakkaiden 
lohkomista keskenään erilaisiin ryhmiin jollain kriteerillä. Yri-
tys ryhmittelee eli segmentoi potentiaaliset asiakkaat keske-
nään samanlaisista asiakkaista koostuviksi ryhmiksi ja valit-
see näistä kohderyhmäkseen yhden tai useampia segment-
tejä. Kun segmentit on valittu, yrityksen tulee pohtia, kuinka 
ja mitä valituille segmenteille markkinoidaan. Esimerkiksi 
nuorille ja vanhoille markkinoidaan täysin erilaisia vaatteita 
sekä miehille ja naisille markkinoidaan erilaisia ihonhoito-
tuotteita. (Lahtinen & Isoviita 2004, 32.) 

 
Segmentointi on oleellisen tärkeää, sillä ilman asiakastunte-
musta markkinointi on hakuammuntaa. Yrityksen tulee tun-
tea asiakkaansa, mitkä ovat hänen ongelmansa, tarpeensa ja 
haasteensa. Segmenttien tulee olla riittävän suuria, niiden 
tulee olla helposti eroteltavia toisistaan sekä niiden täytyy 
olla luotettavasti ja tarkasti mitattavissa. Lisäksi segmentit 
tulee saavuttaa helposti markkinoinnin avulla. (Kananen 
2018b, 26-27; Lahtinen & Isoviita, 34.) 
 
Perinteisessä segmentoinnissa on kiinnitetty huomiota po-
tentiaalisen asiakkaan sosioekonomisiin tekijöihin, joita ovat 
ikä, sukupuoli, koulutus, ammatti, tulotalo, asuinpaikka ja si-
viilisääty. Näiden sosioekonomisien tekijöiden avulla saa-
daan selville, mitä kyseinen ryhmä kuluttaa, mutta ne eivät 
kerro ryhmän ongelmista, tarpeista, haasteista tai asenteista. 
Näin ollen perinteisien luokittelutekijöiden lisäksi tarvitaan 
myös asiakkaan syvempää ymmärrystä. Sosioekonomisien 
tekijöiden lisäksi asiakkaan kuvauksessa voidaan pohtia asi-
akkaan haasteita ja ongelmia, tavoitteita ja arvoja sekä tie-
donhankintamenetelmiä. Asiakkaan kokonaisvaltainen ajat-
telumaailman ymmärtäminen on avain toimivaan markki-
nointiin. (Kananen 2018b, 27.) 
 
RekryAuton kohderyhmää ovat niin työnhakijat, alan vaihta-
jat kuin työtä tarjoavat yrityksetkin. Asiakas voi olla esimer-
kiksi oman alansa ammattilainen, joka haluaa uudelleen kou-
luttautua uuteen ammattiin töiden ohella. Vaihtoehtoisesti 
asiakas voi olla yritys, joka kokee työntekijöiden löytämisen 
hankalaksi. Myös työttömät työnhakijat tai työelämään uusia 
tuulia hakevat asiakkaat ovat RekryAutossa tavallinen näky.  
 
RekryAuton asiakaskunta on suhteellisen laaja. Suurin osa 
kohderyhmästä on noin 18-55 vuotiaita ja asuvat Pirkan-
maalla. He tulevat eri koulutus- ja ammattitasoilta ja voivat 



29 
 

 
 

olla sekä miehiä että naisia. Kaikkia näitä asiakkaita kummin-
kin yhdistää kiinnostus saada työ- tai opiskelupaikka. Yksi 
tuntee työnhaun hankalaksi ja toinen ei oikein tiedä, mille 
alalle lähtisi. Kolmas on muuten vain kiinnostunut uusista 
mahdollisuuksista. Suurin osa etsii julkisia työpaikkoja ne-
tistä, mutta joillekin, esimeriksi vanhemmille ihmisille, tämä 
vaihtoehto saattaa tuntua haasteelliselta.  
 
Mitä tulee yrityksiin, asiakasyritykset ovat kohdanneet 
yleensä saman ongelman: hyviä työntekijöitä on haasteellista 
löytää esimerkiksi sijainnin tai resurssien vuoksi. Näin ollen 
he kaipaavat ulkopuolista apua sopivien työntekijöiden löy-
tämiseen ja säästävät samalla omaa aikaansa sekä omia rek-
rytointiresurssejaan.  
 
Koska kohderyhmä on laaja ja kattaa monenlaisia asiakkaita 
omine ongelmineen ja haasteineen, myös markkinointi ja sen 
kohdentaminen on haastavaa. Alla esiteltynä neljä tyypillistä 
RekryAuton asiakasta. Nämä asiakastyypit ovat valittu poten-
tiaaliseksi kohderyhmäksi ja myös markkinointitoimenpiteet 
on kohdistettu näitä segmenttejä ajatellen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Kuva 10. RekryAuton neljä tyypillistä asiakasta, jotka on valittu kohderyh-
mäksi myös markkinointitoimenpiteitä ajatellen. 

 
Ville 25 v. Kangasalta. 

Tällä hetkellä on työtön ja 
hakee töitä. Kokee työn-
haun hieman hankalaksi, 
eikä oikein tiedä minkä-
laiset työt kiinnostaisi. 

Voi kulkea myös toiselle 
paikkakunnalle töihin. 

 

Teollisuusalan yritys 
Orivedellä. 

Haastavaa löytää työnteki-
jöitä, koska eivät sijaitse 

Tampereella tai ydinkeskus-
tassa. Etsivät hyviä tyyppejä, 
joilla on asenne kohdillaan. 

 
 

Jenni 21 v. Tampereelta.  
Opiskelee yliopistossa  

Psykologiaa, mutta hakee 
 kesäksi töitä. Alalla ei juuri-

kaan väliä, kunhan saa vähän 
lisätienestiä. 

 

 
 
 

Päivi 45 v. Tampereelta. 
 On ollut monta vuotta 

kaupan alalla, mutta halu-
aisi vaihtaa alaa. Ei oikein 
tiedä mille alalle lähtisi ja 
kokee olevansa jo vanha 

työnhakijaksi. 
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5.5 Tavoitteiden asettaminen 

 
Markkinointia suunniteltaessa on tärkeää määritellä tavoit-
teet selkeästi ja täsmällisesti käyttäen lukumääriä ja prosent-
teja. Tavoitteita asettaessa tulee ottaa huomioon muun mu-
assa markkinointistrategia ja markkinointitoimenpiteet. Stra-
tegialla tarkoitetaan tietoisesti valitsemia keinoja päästä pää-
määrään, kun taas markkinointitoimenpiteellä tarkoitetaan 
käytännön toimia esimerkiksi mainoskampanjaa. (Bergström 
& Leppänen 2015) 
 
Tavoitteet ovat tärkeä osa markkinointisuunnitelmaa ja ta-
voitteiden tulee olla selkeitä ja konkreettisia. Lisäksi tavoit-
teiden tulee olla tarkkoja, mitattavia, saavutettavissa olevia 
ja realistisia. Tavoitteille tulee aina asettaa selkeä aikataulu 
mihin mennessä tavoite tulee saavuttaa. Kun tavoitteet ovat 
selkeitä ja hyvin suunniteltuja, ne ovat myös helpommin mi-
tattavissa ja toteutettavissa. Hyviä tavoitteita ovat esimer-
kiksi: myynnin kasvattaminen 10 % 1.1.2020 mennessä, net-
tisivujen kävijämäärän lisääminen 4000 kävijällä 6 kuukau-
den sisällä tai kymmenen uutta asiakasta vuoden loppuun 
mennessä. Nämä tavoitteet ovat selkeitä, mitattavia ja 
omaavat aikarajan. (Raatikainen 2010, 89; Meriläinen 2018)  
 
Markkinoinnin päätavoitteet ovat yleensä melko yleisluon-
teisia, kuten markkinoinnin hyvään tuottavuuteen pyrkimi-
nen. Tavoitteita lähestytään välitavoitteiden kautta, joiden 
avulla päästään päätavoitteisiin. Välitavoitteita ovat muun 
muassa myyntitavoitteet, tuotetavoitteet, hinta- ja saata-
vuustavoitteet kun taas päätavoitteita ovat esimerkiksi kan-
nattavuus ja taloudellisuus. (Raatikainen 2010, 91.) 
 
RekryAuton kevätkiertueen markkinoinnin tavoitteet ovat: 
 
1. Näkyvyyden lisääminen   
2. Facebook-sivuille seuraajia lisää 100 kpl 
3. Työntekijöitä eteenpäin yrityksiin ja koulutuksiin  
4. Mitattavuuden parantaminen 
 
Tavoitteiden toteuttamisaikataulu on kevätkiertueen aikana 
eli 17.5.2019 mennessä. RekryAuton toiminnan yhtenä on-
gelmana on ollut heikko mitattavuus. Näin ollen myös tavoit-
teiden asettaminen selkeiksi ja mitattaviksi on haastavaa. 
Tällä hetkellä tavoitteet ovat suhteellisen suurpiirteisiä, 
mutta mitattavuuden parantuessa, tavoitteet voidaan aset-
taa yhä tarkemmin.  
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5.6 Toimenpiteiden suunnittelu 

Tavoitteet saavutetaan toimenpiteillä. Markkinoinnissa toi-
menpiteitä ovat muun muassa mainoskampanjat, suora-
markkinointi, asiakastilaisuudet, tapahtumat ja monet muut 
toimenpiteet. Toimenpiteiden laatimisvaiheessa pohditaan 
mitä operatiivisia toimenpiteitä tehdään, jotta tavoitetaan 
kohderyhmä. Jo suunnitteluvaiheessa on tärkeää jakaa roolit 
ja määrätä, kuka on vastuussa toimenpiteiden toteuttami-
sesta. (Raatikainen 2010, 105; Meriläinen 2018) 
 
Toimenpiteitä suunnitellessa mietitään, millä keinoin kohde-
ryhmä tavoitetaan ja kuinka heitä lähestytään. Toisin sanoen 
pohditaan, millä markkinointikeinoilla puhutellaan parhaiten 
omaa kohderyhmää ja saavutetaan asettamat strategiset ta-
voitteet.  Tässä vaiheessa kootaan yhteen kaikki strategisen 
suunnittelun aikana kerätty tieto ja tiedon pohjalta pääte-
tään, millaisia markkinointikeinoja tullaan käyttämään. (Me-
riläinen 2018) 

 
RekryAuton kevätkiertueen markkinoinnin kehittämiseksi va-
littiin viisi toimenpidettä. Rajallisen ajan ja budjetin vuoksi 
markkinointitoimenpiteitä piti karsia ja valita parhaimmat 
RekryAuton tilannetta ja kevätkiertuetta ajatellen. Nämä kar-
situt toimenpiteet voidaan toteuttaa seuraavilla kiertueilla. 
Näin ollen työssä on ideoitu myös muita markkinointitoimen-
piteitä tulevaisuutta ajatellen, joita voidaan käyttää hyödyksi 
seuraavilla kiertueilla.  
 
Niin kuin aiemmin mainittiin, RekryAuton kohderyhmä on 
laaja. RekryAuton kohderyhmä on iältään 18-55 vuotiaita ja 
asuinpaikkakunta on Pirkanmaa. Kaikkia kohderyhmään kuu-
luvia yhdistää kiinnostus työpaikkoihin, koulutuksiin tai alan 
vaihtoon. Kohderyhmää ovat myös Pirkanmaalla toimivat yri-
tykset, jotka kokevat rekrytoinnin haasteelliseksi. Tilastokes-
kuksen (2018) tutkimuksen mukaan vuonna 2018 internetiä 
käytti 16 - 89-vuotiaista suomalaisista 89 %, käyttäjistä 76% 
käyttivät internetiä monta kertaa päivässä. Näin ollen par-
haaksi markkinoinnin toimintatavaksi valittiin digitaalinen 
markkinointi ja suuressa roolissa on sosiaalinen media ja Fa-
cebook. Koska budjetti on pieni, maksettua mainontaa kevät-
kiertueen markkinointiin ei valittu.  
 
Markkinointi toimenpiteiksi valittiin Facebookin aktivoimi-
nen, mainoksien ja flyereiden päivittäminen ja niiden jakami-
nen, arvonnan järjestäminen, mainoskanavien laajentami-
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nen ja Google Analytics -seurannan aloittaminen.  Näiden toi-
menpiteiden avulla pyritään saavuttamaan aiemmin asetetut 
tavoitteet.  
  
 

5.7 Seuranta 

Seurannan tarkoituksena on parantaa olemassa olevia käy-
täntöjä ja oppia virheistä. Seurannan avulla saadaan vastauk-
sia siihen, missä onnistuttiin, mikä meni pieleen ja mihin ta-
voitteisiin päästiin. Näin ollen markkinoinnin seuranta on tär-
keää ja sen tulee olla jatkuvaa. Seurannan tuottamaa pa-
lautetta hyödynnetään seuraavien kausien suunnittelussa. 
(Raatikainen 2010, 118.) 
 
Seurannan onnistumisen kannalta on tärkeää, että tavoitteet 
ja niiden toteutumisen mittaaminen on määritelty selkeästi 
jo alun perin. Seurannan eri vaiheisiin kuuluvat muun muassa 
seurantakohteiden nimeäminen, seurantamenetelmien va-
litseminen, tuloksien mittaaminen ja korjaavien toimenpitei-
den suunnittelu. Seurannassa voidaan käyttää apuna asiakas-
palautetta ja markkinointitutkimusta, jotta saadaan selville 
asiakkaiden mielipiteet. (Raatikainen 2010, 118.) 
 
RekryAuton toiminnassa mitattavuus on koettu haasteel-
liseksi ja sitä on tehty hyvin vähän. Ainoa seurannan väline 
on ollut raportti, johon on kirjattu asiakasmäärät jokaisesta 
tapahtumasta. Kevätkiertueen alkaessa RekryAuton nettisi-
vuilla aloitettiin Google Analytics -seuranta heti alku toimiksi 
ja raportteja alettiin tarkkailemaan säännöllisesti. Lisäksi Fa-
cebookin kävijätietoja käytetään hyödyksi niitä seuraamalla 
ja analysoimalla. Näiden lisäksi mitattavuutta pitää kehittää, 
jotta tavoitteet voidaan asettaa selkeämmiksi ja niiden seu-
raaminen on helpompaa.  
  
 
 
 

  



33 
 

 
 

6 MARKKINOINNIN KEHITTÄMINEN: REKRYAUTO 

Tässä luvussa käydään läpi RekryAuton kevätkiertueen 2019 
(11.2.-17.5.2019) aikana tehdyt toimenpiteet markkinoinnin 
kehittämiseksi ja näkyvyyden lisäämiseksi sekä suunnitellaan 
ja ideoidaan tulevien kiertueiden markkinointia.  

6.1 Tehdyt toimenpiteet markkinoinnin kehittämiseksi 

Tässä luvussa esitellään kevätkiertueen aikana tehdyt toi-
menpiteet näkyvyyden lisäämiseksi ja markkinoinnin kehittä-
miseksi.  Toimenpiteet keskittyvät digitaaliseen markkinoin-
tiin sekä sosiaalisen median markkinointiin, sillä suurin osa 
kohderyhmästä käyttää nettiä ja sosiaalista mediaa päivit-
täin. Ohessa listaus tehdyistä toimenpiteistä:  
 

• Facebookin aktivoiminen 

• Arvonnan järjestäminen 

• Markkinointikanavien laajentaminen 

• Mainoksien ja flyereiden tekeminen   

• Google Analytics – seurannan aloittaminen 
 
Kevätkiertueen alkaessa RekryAuton Facebook-sivut olivat 
hiljaiset ja jaettu sisältö ei ollut kovin monipuolista. Näin ol-
len heti ensi toimiksi lähdettiin aktivoimaan Facebook-sivuja 
ja kasvattamaan seuraajakuntaa. Kevätkiertueen alkaessa 
Facebook-sivuilla oli 190 tykkääjää ja tavoitteeksi asetettiin 
saada 100 tykkääjää lisää.  
 
Facebookiin alettiin lisäämään monipuolista sisältöä, kuten 
kuvia erilaisista tilanteista, videoita ja jakoja. Lisäksi TAKK:n 
ja Tampereen kaupungin työllisyyspalveluiden nettisivuja ja 
Facebook-sivuja alettiin seuraamaan aktiivisesti ja jakamaan 
heidän sivuiltaan hyödyllisiä linkkejä. Joka viikko julkaistiin 
viikon aikataulu ja mahdollisuuksien mukaan jokaisesta ta-
pahtumasta päivitettiin postaus ennakkoon, paikan päältä 
sekä jälkikäteen.   
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Kuva 11. Kuvakollaasissa esiteltynä Facebook-sivujen monipuolista sisäl-
töä. 

Lisäksi RekryAuton Facebook-sivuilla järjestettiin elokuvalip-
pujen arvonta. Arvontaan osallistuminen edellytti Facebook 
– sivuista tykkäämistä ja julkaisuun kommentoimista. Ennen 
arvonnan järjestämistä työn tekijä tutustui Facebook-arvon-
nan sääntöihin ja arvonta järjestettiin sääntöjen puitteissa. 
Koska arvonnan tavoitteena oli saada lisää näkyvyyttä, ase-
tettiin edellytykseksi myös julkaisuun kommentoiminen. Ar-
vontaan osallistuminen edellytti vastausta kysymykseen: 
”Mikä RekryAuton palveluista kiinnostaa sinua?”. Lisäksi 
osallistujille annettiin vastausvaihtoehdoiksi työpaikat, kou-
lutusmahdollisuudet, ohjaus ja neuvonta tai jokin muu. Kysy-
mykseen annettiin vastausvaihtoehdot, jotta vastaamisen 
kynnys olisi pienempi. Kysymysten avulla saatiin kerättyä 
myös hyödyllistä palautetta ja vastauksista huomasi, että 
koulutuspaikat nousivat selkeästi yli muiden vaihtoehtojen. 
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Vaihtoehtoisesti arvontaan pystyi myös osallistumaan Rekry-
Autolla täyttämällä arvontakupongin. Arvonta herätti suuren 
kiinnostuksen ja osallistujia oli yhteensä 163 kpl, joista 115 
osallistui Facebookissa ja 48 osallistui autolla. Itse julkaisu ta-
voitti yli 2000 henkilöä ja sivukävijöitä arvonnan tiimoilta oli 
noin 300.  
 

 
 

Kuva 12. RekryAuton Facebook-sivuilla järjestetty elokuvalippuarvonta 

Myös markkinointikanavia alettiin laajentamaan. Tässä hyö-
dyksi käytettiin sosiaalista mediaa ja yhteistyötä tehtiin Nais-
tenhuoneen, Ideaparkin ja Kauppakeskus Elon kanssa. Lisäksi 
kiertuepysäkkejä alettiin ilmoittamaan Aamulehden menoin-
fossa. Naistenhuoneelle mainos saatiin veloituksetta sille pe-
riaatteella, että mainos on yleishyödyllinen kaikille ryhmän 
jäsenille ja näin ollen Naistenhuone halusi lähteä tukemaan 
RekryAutoa. Mainos sai hyvän suosion ja tuloksena tuli 25 
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uutta sivutykkääjää ja noin 370 sivulla kävijää. Itse mainok-
sessa tykkääjiä oli 76. 
 

Kuva 13. Mainos Naistenhuoneella. Naistenhuone on vuonna 2016 perus-
tettu kaikenikäisille naisille tarkoitettu Facebook -yhteisö, jossa 
on tällä hetkellä yli 160 000 jäsentä.   

 
Lisäksi RekryAuto kiersi kaksi päivää oppisopimusteemalla 
Pirkanmaalla. Kiertueella vierailtiin kuudella eri paikkakun-
nalla ja pysäkkejä olivat muun muassa Ideapark Lempäälä 
sekä Kauppakeskus Elo Ylöjärvellä. Oppisopimuskiertueen 
mainos saatiin Ideaparkin ja Elon Facebook- ja nettisivuille 
veloituksetta sillä periaatteella, että myös RekryAuto mai-
nosti kyseisiä kauppakeskuksia saapuessaan paikalle. Lisäksi 
oppisopimuskiertue ilmoitettiin myös Aamulehden menoin-
fossa, joka näkyi sekä painetussa lehdessä että Aamulehden 
nettisivuilla. Oppisopimuskiertue saavutti suuren suosion ja 
asiakkaat kertoivat nähneensä mainoksen joko Aamuleh-
destä tai Facebookista.  
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Kuva 14. Oppissopimuskiertueen mainos, joka jaettiin muun muassa 
Kauppakeskus Elon ja Ideapark Lempäälän Facebook- ja nettisi-
vuilla.  

RekryAuton mainosmateriaaleja päivitettiin ja uusia tehtiin 
tarpeen mukaan. Mainoksia jaettiin sosiaalisessa mediassa 
sekä sähköpostilla potentiaalisille asiakkaille, kuten yrittäjä-
järjestöille ja työpajoille. Mainokset kohdennettiin aina tie-
tylle paikkakunnalle sekä joko yrittäjille tai työnhakijoille.  
 

Kuva 15. Esimerkki kohdennetusta mainoksesta Orivesiläisille yrittäjille. 
Kun RekryAuto suuntasi Orivedelle, mainoksia lähetettiin Orive-
den yrittäjille ja Oriveden työpajoille. 
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Mitattavuus koettiin RekryAuton toiminnassa hankalaksi ja 
näin ollen heti alku toimiksi nettisivuille asennettiin Google 
Analytics. Tämän avulla saatiin tieto siitä, kuinka paljon net-
tisivuilla on kävijöitä, mistä paikkakunnalta kävijät ovat ja 
kuinka kauan kävijät käyttävät aikaa sivustolla. Google Ana-
lyticsin tukena seurattiin aktiivisesti myös Facebook sivujen 
kävijätietoja. Näiden avulla havaittiin, että esimerkiksi oppi-
sopimuskiertue herätti kiinnostusta ja kävijöitä oli paljon op-
pisopimuskiertueen aikana. Muuten sivustolla kävijöitä ei ol-
lut kovin paljoa eivätkä kävijät viihtyneet kovin pitkään sivus-
tolla. Tästä voi päätellä, että sivustoja tulisi muokata asiakas-
ystävällisemmiksi, jotta asiakkaat viihtyisivät sivustolla pi-
dempään.  

 

 

Kuva 16. Kuvankaappaus Google-Analytics raportista oppisopimuskiertu-
een aikana. Oppisopimusteemalla kierrettiin 15.-16.4. ja taulu-
kosta voi huomata, että silloin myös nettisivuilla oli huomatta-
vasti enemmän kävijöitä.  

6.2 Markkinointitoimenpiteet tuleville kiertueille 

 
Tässä kappaleessa esitellään tuleville kiertueille suunnitel-
tuja markkinointitoimenpiteitä. Mikäli RekryAuton näky-
vyyttä halutaan vielä lisätä tulevaisuudessa, markkinointia 
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tulee tehdä aktiivisesti ja markkinointitoimenpiteitä tulee 
laajentaa säännöllisesti.  Ohessa listaus markkinointi-ideoista 
tuleville kiertueille:  
 

• Instagram tilin tekeminen 

• Maksetut mainokset somessa 

• Mainosvideon tekeminen 

• Mitattavuuden parantaminen ja tuloksien aktiivinen 
seuraaminen 

• Verkkosivujen muokkaus 

• RekryAuto blogin perustaminen 

• Teemojen ja tapahtumien järjestäminen  
 
Sosiaalisen median hyödyntäminen markkinoinnissa on kus-
tannustehokasta ja toimivaa. RekryAuton markkinointibud-
jetti on pieni ja näin ollen RekryAuton tulisi panostaa someen 
vieläkin enemmän tulevilla kiertueilla. Somekanavien laajen-
tamiseksi ja kohderyhmää ajatellen RekryAutolle tulisi luoda 
Instagram-tili. Koska Instagramin luonne on tunteisiin vetoa-
vaa ja visualisuutta korostavaa, tulisi tilille lisätä hyvälaatui-
sia, niin sanottuja fiiliskuvia kiertueelta. Lisäksi somessa tulisi 
ottaa käyttöön maksetut mainokset, ainakin kiertueiden 
alussa ja mahdollisuuksien mukaan myös kiertueiden aikana. 
Facebookissa maksettu mainos maksaa vain muutamia kym-
meniä euroja ja summalla saa tavoitettua jopa tuhansia ihmi-
siä. Esimerkiksi kymmenellä eurolla voi tavoittaa 200-1100 
ihmistä ja kolmellakymmenellä eurolla jopa 330-1500 ih-
mistä. Lisäksi Facebook mainokset voi kohdentaa hyvinkin 
tarkasti esimerkiksi paikkakunnan ja iän mukaan. Myös You-
tube-kanavaa voisi hyödyntää mainosvideon tekemisellä, 
jota voisi jakaa somessa ja esimerkiksi myös sähköpostimai-
nonnassa. Mainosvideon tulisi olla pisimmillään noin kahden 
minuutin pituinen, jossa esitellään lyhyesti ja kiinnostuksen 
herättävästi RekryAuton palvelut. Jatkossa Youtubeen voisi 
tehdä myös muita videoita kiertueelta. 
 
Lisäksi RekryAuton verkkosivuja tulisi päivittää, koska tällä 
hetkellä ne ovat epäselvät ja epäammattimaiset. Niin kuin 
Google Analyticsistä havaittiin, verkkosivuilla kävijät viettä-
vät sivustolla hyvin pienen ajan, keskimäärin vain muutamia 
sekunteja. Tästä voi päätellä, että sivustoissa on jotain pie-
lessä. Nettisivuilla tulisi olla selkeämmin esillä kaikkien toimi-
joiden palvelut ja tietoa pitäisi olla tarjolla runsaammin. Kai-
kille toimijoille voisi tehdä esimerkiksi oman välilehden, jol-
loin tietoa palveluista löytäisi helpommin. Myös aikataulut 
voisi ilmoittaa eri tavalla, esimerkiksi kalenterimaiseen tyyliin 
luettelon sijaan. Myös rakenne tulisi muokata asiakasystäväl-
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lisemmäksi. Kun RekryAuton nettisivujen rakenne ja visuaali-
suus on saatu kuntoon, voitaisiin alkaa keskittymään hakuko-
neoptimointiin. Jotta sivulle saataisiin enemmän kävijöitä, 
niitä tulisi muokata hakukoneystävällisemmiksi.  
 
Sisältömarkkinointi on hidasta, mutta toimivaa nykypäivänä. 
RekryAuto voisi käyttää sisältömarkkinointia hyödykseen 
blogin muodossa. Blogikirjoituksissa annettaisiin vinkkejä an-
sioluettelon tekoon, haastattelutilanteisiin ja työnhakuun. Li-
säksi blogiin voisi kirjoittaa kiertueen tapahtumista ja tari-
noita onnistuneista asiakaskohtaamisista. Blogilla voisi vie-
railla esimerkiksi työnhakija, joka etsii netistä vinkkejä työha-
kemuksen täyttämiseen. Tekstin luettuaan hän voisi todeta 
itselleen edulliseksi tulla poikkeamaan henkilökohtaisesti au-
tolla. Autolla hänelle voitaisiin samalla esitellä RekryAuton 
palveluita ja ohjata häntä hakemaan myös RekryAuton tarjo-
amiin avoimiin työ ja opiskelupaikkoihin.  Näin ollen tekstien 
perimmäinen tarkoitus on saada asiakkaita poikkeamaan 
RekryAutolla.  
 
Mitattavuuden parantamiseksi Google Analyticsiä ja Face-
bookin kävijätietoja tulisi seurata aktiivisesti koko kiertueen 
ajan. Näin ollen pystytään havaitsemaan mitkä asiat herättä-
vät kiinnostusta ja mitä tulisi parantaa. Lisäksi kun asiakas ha-
kee koulutukseen tai työhön, tulisi hakemuksessa olla vaihto-
ehto ”Mistä sait tiedon tästä paikasta?” ja vastausvaihtoeh-
tona ”RekryAuto”. Tämän avulla saataisiin analysoitua sitä, 
kuinka monta RekryAutolla kävijää on saatu hakeutumaan 
joko työhön tai koulutukseen.  
 
Koska oppisopimuskiertue todettiin onnistuneeksi, tulisi Rek-
ryAuton keksiä erilaisia uusia teemoja kiertueelle. Erilaiset 
teemat ja tapahtumat houkuttelisivat asiakkaita ja loisi elä-
myksellisiä kokemuksia ja muistoja asiakkaille. Teemoja voisi 
olla esimerkiksi yrittäjäpäivät, rekrytointikoulutuspäivät tai 
CV:n- teko päivät. Myös erilaisia tapahtumia voisi järjestää 
yhteistyössä yrityksien kanssa. Tapahtumia tulisi järjestää 
niin keskustassa kuin laitakaupungeillakin sekä niille aloille, 
joilla työvoimapulaa on havaittavissa. Esimerkiksi IT-alan yri-
tyksen kanssa voitaisiin järjestää tapahtuma, jossa houkutel-
laan IT-alan ammattilaisia paikalle. Lisäksi RekryAuton tulee 
jatkaa aktiivisesti tapahtumissa- ja messuilla käymistä. 
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7 POHDINTA  

Tämän opinnäytetyön aihe on ajankohtainen, sillä nykypäi-
vänä asenteet työntekoa kohtaan ovat muuttuneet ja henki-
löstöpalvelualan yrityksiä käytetään yhä useammin rekry-
toinnin tukena. Joillakin aloilla, kuten kädentaitajien aloilla 
sekä laitakaupungeissa, työvoimapula on suuri. Tulevaisuutta 
ja yhteiskuntaa ajatellen, työvoimapulaan sekä asenteisiin 
tulisi saada muutos ja työpaikkojen sekä työntekijöiden tulisi 
kohdata toisensa.  
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli lisätä RekryAuton nä-
kyvyyttä ja kehittää konkreettisia toimenpiteitä markkinoin-
nin kehittämiseksi. Työn tuloksena toimeksiantajalle saatiin 
suunniteltua ja toteutettua markkinointitoimenpiteitä Rekry-
Auton kevätkiertueelle sekä laadittiin ideoita mahdollisille 
tuleville kiertueille. Markkinointitoimenpiteet olivat onnistu-
neita ja RekryAuton näkyvyyttä saatiin lisättyä. Parhaiten nä-
kyvyyttä toi Facebook-sivuilla järjestetty arvonta, joka ta-
voitti yli 2000 ihmistä. Arvonnan avulla saatiin kerättyä myös 
hyödyllistä palautetta, jonka perusteella havaittiin, että ar-
vontaan osallistujia kiinnostivat eniten opiskelumahdollisuu-
det RekryAuton palveluista. Markkinointia suunnitellessa ta-
voitteeksi asetettiin saada 100 uutta tykkääjää RekryAuton 
Facebook-sivuille kevätkiertueen aikana. Myös tämä tavoite 
saavutettiin ja tykkääjiä oli kevätkiertueen päättyessä jopa 
340, mikä tarkoittaa 140 enemmän kuin kiertueen alkaessa.  
 
Kokonaisuudessaan opinnäytetyön tuloksena syntyi konk-
reettisia toimenpiteitä markkinoinnin kehittämiseksi, ideoita 
tuleville kiertueille sekä vinkkejä haastavaksi koetun mitatta-
vuuden parantamiseen. Alkuun tuntui haastavalta lisätä nä-
kyvyyttä pienellä budjetilla, mutta pienen pohjatyön jälkeen 
myös edullisia tai jopa ilmaisia markkinointikanavia alkoi löy-
tymään. Opinnäytetyöprosessi kului suunnitelmien mukaan, 
joskin välillä aikataulujen suhteen teki tiukkaa. Lisäksi kaikkia 
markkinointitoimenpiteitä ei voitu suorittaa aikataulun ja 
budjetin vuoksi, joten nämä toimenpiteet on koottu ideoiksi 
tuleville kiertueille.  

 
Työn tilaaja voi hyödyntää tehtyä työtä mahdollisilla tulevilla 
kiertueilla ja käyttää hyödyksi ideoituja markkinointivinkkejä. 
Lisäksi tuloksena syntyi myös valmis markkinointisuunnitel-
man pohja, jonka avulla RekryAuto voi toteuttaa markkinoin-
tia myös tulevaisuudessa. Mikäli RekryAuton näkyvyyttä ha-
lutaan vielä lisätä tulevaisuudessa, markkinointia tulee tehdä 
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aktiivisesti ja markkinointitoimenpiteitä tulee laajentaa sään-
nöllisesti. Lisäksi myös maksetut mainokset tulee ottaa käyt-
töön. Myös mitattavuutta tulisi kehittää, jotta markkinointi-
tavoitteita ja toimenpiteitä olisi helpompi asettaa.  

 
Lopuksi voi todeta, että näkyvyyden lisääminen ja tunnetuksi 
tuleminen voi olla joskus hyvinkin haastavaa. Hyvin tärkeää 
on kohdistaa markkinointitoimenpiteet oikealle kohderyh-
mälle sekä suunnitella markkinointia etukäteen.  Myös pie-
nellä budjetilla saa paljon aikaiseksi, kunhan valitsee oikeat 
markkinointitoimenpiteet. Hyvin tehty suunnitelma, oikeat 
toimenpiteet sekä tuloksien aktiivinen seuranta ovat avain 
onnistuneeseen markkinointiin.   
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