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Opinnäytetyön aiheena on verkkosivujen merkitys Astora-Rakennus Oy:n verkkovies-
tinnässä. Toiminnallisen työni tuotoksena on Astora-Rakennus Oy:n uudistetut verk-
kosivut. Opinnäytetyö vastaa kysymykseen: miten laatia rakenteeltaan, sisällöltään ja 
luettavuudeltaan laadukkaat verkkosivut ja mikä on verkkosivujen rooli monikanavai-
sessa markkinointiympäristössä? 
 
Tehtävänä oli uudistaa verkkosivut vastaamaan Astoran nykyisiä viestinnällisiä tavoit-
teita. Astoran viestinnän tavoitteita ovat: 1) yrityksen arvojen tekeminen näkyväksi 2) 
viestiä sidosryhmille ja potentiaalisille asiakkaille yrityksen palveluista ja luotettavuu-
desta 3) antaa tietoa yrityksestä työnantajana ja edistää positiivista työnantajakuvaa 4) 
kertoa yrityksen tekemien projektien koosta ja laadusta. 
 
Suurin osa Astoran viestinnästä tapahtuu verkkoviestinnän keinoin eli verkkosivujen 
ja sosiaalisen median kanavien kautta. Verkkosivujen roolina on toimia viestinnän tu-
kikohtana, joka edistää viestinnällisiä tavoitteita ja ottaa mahdollisimman monet si-
dosryhmät huomioon. 
 
Uudet verkkosivut suunniteltiin vanhan sivuston pohjalta, mutta niissä kiinnitettiin eri-
tyistä huomiota visualisuuteen, referenssit osioon ja sisällön selkeyteen. Verkkosivu-
jen suunnittelu tapahtui yhteistyössä Astoran johdon kanssa. Sivujen suunnittelun tu-
kena käytin teoriaosuudessa käsittelemääni kirjallisuutta, jonka avulla etsin tietoa niin 
hyvän verkkoviestinnän ja sisällön laadinnasta kuin laadukkaiden hakukoneystävällis-
ten verkkosivujen tekemisestä. 
 
Opinnäytetyön kirjallisessa osiossa tarkastelen digitaalista markkinointia ja verkko-
viestintää, jonka osana sivuan myös sosiaalisen median erityispiirteitä ja niiden roolia 
yritysten verkkoviestinnässä. Työssä käydään läpi myös verkkoviestinnän muuttunutta 
roolia yrityksen markkinoinnissa, sisältömarkkinointia sekä verkkosivujen rakentami-
sen ja sisällöntuottamisen hyviä käytäntöjä.  
 
Raporttiosiossa kerron sivuston rakentamisprosessista sekä reflektoin työn tuotosta 
Astoran verkkoviestinnän strategisiin tavoitteisiin ja teoreettiseen viitekehykseen. 
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The purpose of the thesis is the importance of web pages in Astora-Rakennus Oy's 
online communication. Purpose of this study was to desige and implement Astora-
Rakennus Oy's renewed web pages. The thesis answers the question: how to design 
high quality web pages with structure, content and readability, and what is the role of 
web pages in a multi-channel marketing environment? 
 
The task was to redesign the website to meet goals of Astora's communication strategy. 
The goals of Astora's communications are: 1) Making the company's values visible 2) 
Communicating with stakeholders and potential customers about the services and re-
liability of the company 3) Providing information about the company as an employer 
and promoting a positive employer image 4) Promote the size and quality of the com-
pany's projects. 
 
Most of Astora's communications are done through online communication, ie. through 
websites and social media channels. The role of websites is to act as a support point 
for communication that promote communicative goals and serve as many interest 
groups as possible. 
 
New websites were designed on the basis of the old site, but we paid special attention 
to visualization, references section and clarity of content. Website design was done in 
collaboration with Astora's management. In support of the design of the pages, I used 
the literature I discuss in the theoretical part, to find information about good web com-
munication and content creation as well as the creation of high quality and search en-
gine friendly websites. 
 
In the written part of the thesis I look at digital marketing and online communication, 
which also includes the special features of social media and their role in corporate 
communication. The work also examines the changed role of online communications 
in marketing, content marketing and good practices in webdesign and content creation. 
 
In the report section, I will tell you about the building process of the site and the re-
flection on the output of the strategic goals and theoretical framework of Astora's 
online communications. 
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1 JOHDANTO 

Verkkosivuilla on nykyään monia erilaisia rooleja. Sillä voidaan markkinoida omia 

palveluita ja tuotteita, tiedottaa asiakkaita, mutta myös palvella ja viihdyttää heitä. 

Verkkosivujen tavoitteena on saada yritys erottumaan massasta, parantaa asiakasko-

kemusta ja luoda yrityksen ja kohderyhmän välille vuorovaikutuksessa syntynyt luot-

tamus. 

 

Yrityksen brändi perustuu yhä enemmän persoonallisuuteen ja asiakkaan mahdolli-

suuksiin samaistua yrityksen arvoihin. Yritys ei voi myöskään enää yksipuolisesti sa-

nella millainen brändi yrityksellä tulisi olla, vaan se syntyy vuorovaikutuksessa asiak-

kaiden kanssa. (Juslén 2009, 80.) 

 

Tyhjänpuhuvien yksisuuntaisten sloganien ja mainoslauseiden kirjoittelu ei enää va-

kuuta ihmisiä, koska he viestivät verkossa toisilleen yrityksestä riippumattomasti. Ta-

voitteellisen, vastaanottajalleen merkityksellisen viestinnän avulla yrityksen on mah-

dollista vaikuttaa julkisuuskuvaansa ja parhaimmillaan saada yrityksen ympärille yh-

teisö, joka jakaa yrityksen sisältöä ja tekee siten yritystä tunnetummaksi. (Ha-

kola&Hiila 2012, 16-45.) 

 

Opinnäytetyössäni käsittelen verkkosivujen merkitystä Astora-Rakennus Oy:n verk-

koviestinnässä. Opinnäytetyön tuotoksena on Astoran uudistettu verkkosivusto. Opin-

näytetyöni kirjallisessa osiossa käsittelen kysymystä: kuinka tehdä visuaalisesti ajan-

mukaiset verkkosivut, jotka palvelevat sekä yrityksen sidosryhmiä että verkkoviestin-

nälle asetettuja strategisia tavoitteita? Lähestyn kysymystä verkkoviestinnän ja digi-

taalisen markkinoinnin kirjallisuuden sekä viestinnän alan blogien ja verkkokirjoituk-

sien kautta. 

 

Toimitusjohtaja Mika Rajamäen mukaan (henkilökohtainen tiedonanto 13.12.2018) 

Astora-Rakennus Oy on 90- luvulta asti Satakunnassa toiminut rakennusalan yritys. 

Yrityksen juuret ovat teollisuusrakentamisessa. Yritys on vuosien varrella kasvanut 

yhdeksi Satakunnan alueen merkittävimmistä rakentajista. Tänä päivänä yritys toimii 
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pääasiassa liike-, julkis-, teollisuus- ja energiarakentamisessa. Yrityksen liikevaihto 

vuonna 2017 oli noin 17 milj. euroa (Kauppalehden www-sivut 2019). Yritys työllistää 

tällä hetkellä noin 70 henkilöä. Yrityksen henkilökunta koostuu noin 20:stä toimihen-

kilöstä ja noin 50:stä rakennusalan muusta ammattilaisesta. (Rajamäki henkilökohtai-

nen tiedonanto 13.12.2018.) 

 

Yrityksen entiset verkkosivustot eivät enää vastanneet Astoran toiminnan laajuutta, 

arvoja tai haluttua yrityskuvaa. Uudistetun viestinnän tavoitteena on laajempi koko-

naisuus, jossa referenssit tuotaisiin näyttävämmin esille, ulkoasu päivitettäisiin ja  

luettavuutta parannettaisiin. Sosiaalinen media haluttiin myös ottaa paremmin huomi-

oon. Kaiken kaikkiaan tavoitteena on saada yrityksen viestintään ammattimaista otetta 

lisää. Viestintää, joka vastaa tasoltaan ja ilmeeltään nykyistä kasvanutta toimintaa. 

 

Astoran verkkosivuston uudistus on osa laajempaa viestintästrategian muutosta, jossa 

viestintää uudistetaan monella sektorilla. Verkkoviestintä on laaja kokonaisuus, jossa 

uudistuksia tehdään laajasti sähköisen median kanavia ja muita median kanavia hy-

väksikäyttäen. Kokonaisuutena Astoran viestintästrategia on liian laaja käsiteltäväksi 

tässä opinnäytetyössä ja siksi työssä keskitytään vain verkkosivuston merkitykseen 

Astoran verkkoviestinnässä ja muita viestintäkanavia sivutaan vain suppeasti. 

2 HYVÄ VERKKOVIESTINTÄ 

2.1 Mitä on verkkoviestintä? 

Verkkoviestinnästä käytetään monia eri termejä, jotka linkittyvät toisiinsa. Käytettyjä 

termejä ovat mm. verkkoviestintä, digitaalinen markkinointi ja digitaalinen markki-

nointiviestintä. Jokaisella termillä on oma vivahteensa, mutta kaikki niistä pyrkivät 

samaan lopputulokseen; luomaan vuorovaikutteisuutta ja merkityksellisyyttä yrityk-

sen viestintään sähköisissä kanavissa. (Karjaluoto 2010, 13-20.) Osa merkitysten va-

kiintumattomuudesta selittyy sillä, että perinteisesti markkinointi ja tiedotus ovat ol-

leet erilliset ammattikuntansa, jotka uudistuneessa viestintäympäristössä ovat 
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joutuneet yhdistämään toimintojaan ja rajanveto näiden toimintojen välille ei ole enää 

mahdollista (Júslen 2009, 43-50, 81-83). 

 

Karjaluoto (2010, 13) määrittelee digitaalisen markkinoinnin ”Kommunikaatioksi ja 

vuorovaikutukseksi yrityksen tai brändin ja sen asiakkaiden välillä, missä käytetään 

digitaalisia kanavia (internet, sähköposti, matkapuhelimet ja digitaalinen televisio) ja 

informaatioteknologiaa.” Osmo A. Wiio ja Kaarle Nordenstreng (2017, 18) taas mää-

rittelevät verkkoviestinnän internetin välityksellä tapahtuvaksi, sanalliseksi tai sanat-

tomaksi, kohde- ja yleisöviestinnäksi sekä kaikkien näiden yhdistelmäksi multime-

diana. 

 

Yhteenvetona voi siis sanoa verkkoviestinnän olevan mitä tahansa digitaalisella alus-

talla tai verkossa tapahtuvaa viestintää. Tässä työssä verkkoviestinnällä viitataan tie-

toverkkojen välityksellä tapahtuvaan viestintään, jossa yritys kommunikoi sidosryh-

milleen verkossa ja verkossa olevilla sosiaalisen median alustoilla.  

 

Sidosryhmät ovat käsitteenä vuosien kuluessa laajentuneet ja yrityksen liiketoimin-

nasta riippuen sidosryhmiin voi kuulua tänä päivänä myös sellaisia tahoja, joita ei en-

nen pidetty millään tavoin osallisena yrityksen toimintaan. Perinteisiä sidosryhmiä 

ovat mm. työntekijät, asiakkaat, omistajat ja yhteistyökumppanit. Nykyään ne voivat 

pitää sisällään myös esim. toimialan vaikuttajia sosiaalisessa mediassa ja mediassa, 

yrityksen toimintaympäristön asukkaat tai paikkakunnan, jossa yritys toimii. (Juholin 

2013, 51-53.) 

2.2 Muuttunut viestintäympäristö 

Verkkoviestinnän murroksessa asiakkaiden passiivinen rooli on vaihtunut vuorovai-

kutukseen ja yrityksestä on markkinoijan sijaan tullut lisäksi julkaisija ja sisällön tuot-

taja. (Hakola & Hiila 2012, 27-30.) 

 

Ennen internetiä ja sosiaalista mediaa mainonta perustui keskeytykseen ja huomioon. 

Yritys on työntänyt markkinoille yksisuuntaista viestintää, jonka tavoitteena on ollut 

tavoittaa mahdollisimman suuri huomio. Markkinoijan on ollut mahdollista 
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kontrolloida lähes kaikkea brändiin liittyvää viestintää. Markkinointi ja viestintä ovat 

olleet erillisiä toimintoja. Internetin ja sosiaalisen median myötä markkinoinnin peli-

säännöt ovat muuttuneet. (Júslen 2009, 39-54.) 

 

Nykyisin suositaan inbound-markkinointia, jolloin asiakas yritetään ohjata kiinnosta-

van sisällön avulla yrityksen palveluiden äärelle. Viesti pyritään saattamaan asiakkaan 

saataville silloin, kun se on hänelle ajankohtaista. Silloin, kun asiakas on itse aloitteel-

linen ja aktiivinen tiedonhakija verkossa. (Kananen 2018, 53.) Inbound-markkinoin-

nissa tarjotaan asiakkaalle hyödyllistä sisältöä. Vinkkejä, blogeja, oppaita tai erilaisia 

työkaluja, jotka auttavat asiakasta ratkaisemaan ongelmansa. Sisältöä pyritään tuotta-

maan tiedonhankinta- ja ostoprosessin eri vaiheisiin, jotta asiakas palaisi uudestaan 

yhteisön sisällön äärelle. Monipuolinen ostoprosessia tukeva viestintä auttaa yhteisöä 

saavuttamaan myös paremman näkyvyyden verkossa. (Júslen 2009, 131-139.) 

 

Nykyisessä viestinnässä yhteisön on tuotava asiakas ja hänen tarpeensa keskiöön yri-

tyksen tuotteiden ja palvelujen sijasta. Sisältöjen on tarjottava asiakkaalle hyötyä ja se 

on tärkein yksittäinen viestinnän elementti. Brändin arvo muodostuu vuorovaikutuk-

sessa sidosryhmien kanssa ja sen mittarina toimii sitoutuminen. Kontrolli brändin ai-

heuttamasta mielikuvasta on siirtynyt yritykseltä sosiaalisille yhteisöille. Yritys voi 

kontrolloida omaa viestintäänsä, muttei sitä mitä yrityksestä puhutaan muilla sosiaali-

sen median alustoilla, alan blogeissa tai muilla foorumeilla. Sen sijaan yritys voi tar-

jota alustoja ja mahdollisuuksia vuorovaikutukseen asiakkaiden ja sidosryhmien 

kanssa. (Júslen 2009, 72-83.) 

2.3 Digitaalinen markkinointi 2019 

”Sisältöstrategian aikakaudella verkkomarkkinoinnissa on kysymys jatkuvasta asiak-

kaan ja yrityksen välisen suhteen kehittämisestä ja asiakkaan auttamisesta, ei perintei-

sestä kampanjalähtöisestä ja jatkuvasti tehojaan menettävästä yksisuuntaisesta tuote-

markkinoinnista” (Keronen & Tanni 2013, 69).  

 

AIDA-malli (Kuva 1), jota kutsutaan myös myyntisuppiloksi, on yksi vanhimmista 

myynnin tukena toimineista malleista. Malli koostuu sanoista Awareness, Interest, 
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Desire ja Action. Malli on aikoinaan syntynyt mainosten suunnittelun pohjaksi kuvaa-

maan ihmisten tapaa hahmottaa mainoksia. Malli jakaa ostoprosessin neljään vaihee-

seen, jossa jokainen askel tuo potentiaalisen asiakkaan lähemmäksi palvelun tai tuot-

teen ostamista. Mallissa viestinnän tavoitteena on tavoittaa mahdollisimman monta ih-

mistä, jotta mahdollisimman monta asiakasta saadaan suppilon läpi. (Keronen & Tanni 

2013, 65-70.) 

 

 
Kuva 1. AIDA-mallissa kuluttajien määrä pienentyy prosessin edetessä. 
 

AIDA-malli soveltuu huonosti verkkomaailmaan, koska varsinkin B2B puolella ver-

kossa kohdataan pääasiassa tiedonhakijoita. (Keronen & Tanni 2013, 65-70.) Kuten 

Kananen (2018, 10) sanoi: ”Kuluttaja ei etsi verkosta mainoksia, vaan ratkaisuja on-

gelmiinsa.” Osa kuluttajista käyttää erilaisia työkaluja estämään verkkosivuilta eteen 

ponnahtavat mainokset. Tämän vuoksi markkinoijien on etsittävä uusia keinoja tuoda 

palvelunsa näkyväksi kuluttajalle. Bannerimainosten sijaan yrityksen on tuotettava 

kiinnostavaa sisältöä, jotta asiakkaat saadaan houkuteltua yrityksen palveluiden ää-

relle. Laadukkaan sisällön avulla voidaan luoda vahva vuorovaikutus ja saada asiakas 

sitoutumaan yrityksen viestiin. (Kananen 2018, 10-11.) 

 

Markkinoijat ja viestintätoimistot ovat pitkään tuottaneet ja osin tuottavat edelleen 

viestintää, jonka tavoitteena on saada mahdollisimman suuri yleisö. Mahdollisimman 

monta klikkausta tai kävijää verkkosivuille. Tällainen strategia ei ole tehokas, koska 

se tuottaa vain poistumia. Asiakkaita, jotka poistuvat sivuilta nopeasti, koska sisältö ei 
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ole vastannut odotuksia. Vääränlaisten asiakkaiden houkuttelu sivuille on turhaa, 

koska siitä ei jää muistijälkeä. Siksi yritysten ei kannata tavoitella tällaisia kävijöitä. 

(Keronen ja Tanni 2013, 68-71.) 

 

Keronen ja Tanni (2013, 116-120) suosittelevat FIGA-mallia, jonka tavoitteena on ta-

voittaa oikeaan kohderyhmään kuuluvat asiakkaat laadukkaalla sisällöllä. Tässä mal-

lissa panostetaan mahdollisimman suuren ihmismassan tavoittamisen sijasta tarkkaan 

fokusoituihin kohderyhmiin, joille tarjotaan räätälöityä sisältöä. Mallilla tavoitellaan 

asiakkaita, jotka samaistuvat yrityksen arvoihin ja toimivat samalla yrityksen sanan-

saattajina. 

 

FIGA-malli (Kuva 2) tulee sanoista Find, Indetify, enGagement ja Action. Sanalla 

Find viitataan tarkkaan mietittyyn kohderyhmään, jota tavoitellaan. Mitä paremmin 

sisältöön voi samaistua (Indetify) sitä enemmän se houkuttelee kohderyhmää sisällön 

äärelle. Sisältöön sitoutuneet (engagement) ihmiset ovat jo hyvin vakuuttuneita yrityk-

sestä ja heidän asiantuntemuksestaan. Silloin he ovat valmiita keskustelemaan yrityk-

sen asiantuntijoiden kanssa yrityksen tarjoamista ratkaisuista (action). (Keronen & 

Tanni 2013, 117.) 

 
Kuva 2. FIGA-mallissa asiakaskunta kasvaa ajan kuluessa (Keronen & Tanni 2013, 
118.) 
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FIGA-mallin etuna on, että sillä saadaan helpotettua myyntityötä. Kun aletaan neuvo-

tella palveluista, on asiakas siinä vaiheessa jo hyvin perillä yrityksen arvoista ja toi-

mintakulttuurista. Asiakas on jo tavallaan saanut alustuksen ja myynti pääsee heti kes-

kustelemaan asiakkaan kanssa oikeista asioista. (Keronen & Tanni 2013, 116-120.) 

2.4 Maslowin tarvehierarkia osana verkkoviestintää 

Maslowin tarvehierarkiaa (Kuva 3) on myös hyödynnetty pitkään mainonnassa ja 

markkinoinnissa. Se tarjoaa yksinkertaisen työkalun, jolla ymmärtää ihmisen käyttäy-

tymistä ja perustarpeita. Tarvehierarkia on kolmion muotoinen. Alemman tason tar-

peet pitää olla tyydytetty, jotta ihminen tavoittelisi tyydytystä tarpeilleen lähempänä 

kolmion kärkeä. (Hakola & Hiila 2012, 34-35.) 

 
Kuva 3. Abraham Maslowin tarvehierarkia (Hakola & Hiila 2012, 35). 
 

Nyt kuitenkin elämme homo contentuksen aikakautta. Homo contentus on ”sisältöä 

aktiivisesti kuluttava, tuottava ja jakava henkilö” (Hakola & Hiila 2012, 193). Homo 

contentus edustaa tällä hetkellä lähes kaikkia aktiivisesti verkkoa käyttäviä ihmisiä. 

Homo contentuksella eli kuluttajalla on verkossa omia tarpeitaan, jotka voidaan Mas-

lowin tarvehierarkian tapaan jakaa alemman ja ylemmän tason tarpeisiin (Kuva 4). 

(Hakola & Hiila 2012, 36.) 
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Kuva 4. Homo contentuksen tarvehierarkia (Hakola & Hiila 2012, 36). 

 
Kaksi alimman tason tarvetta löydettävyys ja perustiedot ovat edellytyksenä sille, että 

kuluttaja voi edes löytää yrityksen palveluiden äärelle. Kaikissa yrityksen käyttämistä 

medioista pitäisi käydä ilmi minimissään yrityksen nimi, yrityksen tuotteet ja palvelut 

sekä yhteystiedot. Yrityksen alimmaisten tasojen valintoja verkossa ovat mm. mediat, 

joissa yritys haluaa näkyä ja joissa se kohtaa kohderyhmänsä, hakukoneoptimointi ja 

hakukonemarkkinointi tai muu maksettu markkinointi. (Hakola & Hiila 2012, 36-45.) 

 

Kolmella ylimmällä portaalla päästään sisällöllä vaikuttamaan kuluttajan mielikuvaan 

yrityksestä. Siellä yritys tekee eroa kilpailijoihinsa ja yrityksen tuottama sisältö vai-

kuttaa asiakkaan haluun viettää aikaa yrityksen tuottaman sisällön parissa sekä jakaa 

ja kuluttaa yrityksen tuottamaa sisältöä. Riippuen yrityksen sitoutumisesta verkossa 

tapahtuvaan vuorovaikutukseen voivat palvelutkin muotoutua yhdessä asiakkaiden 

kanssa. Yritys voi parhaimmillaan luoda ympärilleen yhteisön, jossa asiakkaat ottavat 

yrityksen asian omakseen ja toimivat aktiivisesti osana yhteisöä, joko kuluttaen tai 

osallistuen. (Hakola & Hiila 2012, 36-45.) 

2.5 Vaikuttavan sisällön luominen 

Vaikuttavan, niin asiakasta kuin organisaatiota palvelevan, sisällön taustalla on hyvin 

laadittu sisältöstrategia. Sisältöstrategian tehtävä on auttaa priorisoimaan sisällöntuo-

tannon resurssit oikeasti asiakkaan ja organisaation kannalta merkityksellisiin sisältöi-

hin. (Keronen & Muranen 2017, 139.) 
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Vaikuttavaa sisältöä voidaan luoda ja tarkastella mm. Kerosen ja Tannin (2013) luo-

man LLTA-mallin avulla. LLTA-malli tulee sanoista: lupaus, lunastus, todistus ja ak-

tivointi. Mallia voidaan soveltaa kaiken sisällön luomiseen. Mallin avulla tuotettu si-

sältö on laadukkaampaa ja vaikuttavampaa, koska se keskittyy ratkaisemaan vain yh-

den ongelman kerrallaan. Mallin avulla nostetaan asiakas ja hänen ongelmansa ratkai-

seminen keskiöön ja autetaan häntä eteenpäin.  (Keronen & Muranen 2017, 170-177.) 

 

Lupauksen taustalla on yrityksen tuotteen tai ominaisuuden arvolupaus asiakkaalle, 

mutta lupauksia pitää olla vain yksi. Lupauksen pitää olla kohdennettu niin tarkoin 

määritellylle kohderyhmälle tai ongelmalle, että asiakkaan on helppo siihen samaistua. 

Lupauksen avulla kiinnitetään asiakkaan huomio ja motivoidaan häntä toimimaan toi-

votulla tavalla. (Keronen & Muranen 2017, 172-177.) 

 

Lunastus on sisältöä asiakkaan tiedonhakuvaiheeseen. Lunastus keskittyy asiakkaan 

vakuuttamiseen. Siinä annetaan sisällölle merkitys ja asiakkaalle konkreettinen esi-

merkki siitä mitä lupauksella voidaan saavuttaa. (Keronen & Muranen 2017, 172-177.) 

 

Todistuksen on tarkoitus osoittaa lupauksen ja lunastuksen olevan totta, kun asiakas 

vielä harkitsee sitoutumista. Todistus voi olla havainnollisesti, tilastojen tai asiantun-

tijan vahvan lausunnon kautta esitettyä todistusaineistoa, joka tukee lupausta ja lunas-

tusta. Se voi myös antaa asiakkaalle syyn sisällön jakamiseen omille verkostoille. (Ke-

ronen & Muranen 2017, 172-177.) 

 

Aktivointi on vaihe, jossa asiakasta pyritään ohjaamaan eteenpäin. Riippuen sisällöstä 

asiakas voidaan tässä vaiheessa ohjata uuden sisällön pariin, uutiskirjeen tilaajaksi, 

ottamaan yhteyttä myyntiin, jatkamaan tuotteen ostamiseen tai muuten organisaation 

tavoitteiden näkökulmasta toivottavaan toimintaan. Aktivointi voi tapahtua mm. toi-

mintokehotteen, kysymyksen tai eteenpäin linkityksen kautta. Parhaiten aktivointi on-

nistuu, kun se on mahdollisimman hyvin sidoksissa sisältöön. (Keronen & Muranen 

2017, 172-177.) 
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3 SOSIAALINEN MEDIA YRITYKSEN TOIMINTAKENTTÄNÄ 

Jotta yritys osaisi hyödyntää sosiaalisen median mahdollisuuksia, yrityksen on ym-

märrettävä, miten sosiaalinen media toimii. Sosiaalisen median alustoilla voi ja kan-

nattaa markkinoida, mutta siellä voi myös kuunnella. Eri alustoilla on erilaiset tyypil-

liset piirteensä, joita pitää osata hyödyntää oikein, jotta viestintä olisi tehokasta. (Kur-

vinen 2016.) 

 

Alustan valinnassa on tärkeää huomioida, millaista sisältöä alustalla kulutetaan. Yri-

tyksen ei kannata olla mukana jokaisessa. Vain niissä, joissa heidän sidosryhmänsäkin 

ovat. Eri alustoille kannattaa kohdentaa sellaista viestintää, joka tavoittaa alustalla toi-

mivan kohderyhmän. Yrityksen ydinviestin tulee kuitenkin olla esillä jokaisessa kana-

vassa, jossa se on läsnä. (Kananen 2018, 54-55, 81.) 

 

”B2B-markkinoijalle tärkeimmät kanavat ovat tutkimuksiemme mukaan LinkedIn, 

Twitter, Slidehare, YouTube ja Facebook” (Kurvinen 2016). 

 

Suomalaisten sosiaalisen median käyttö 

1. Youtube 88% 

2. Facebook 82% 

3. WhatsApp 70% 

4. Instagram 46% 

5. Twitter 35% 

6. LinkedIn 32% 

7. Pinterest 25% 

8. Snapchat 22% 

(Komulainen 2018.) 

3.1 Brändin hallinta verkossa 

Sasserath Munzinger Plus -brändikokemustoimiston brändikokemusalusta (kuva 5) 

antaa hyvän mallin, jonka avulla voi suunnitella yrityksen brändiä tukevaa sisältöä 

verkossa ja auttaa pohtimaan kanavia, joissa yrityksen kannattaa olla läsnä. 
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Kuva 5. Sasserath Munzinger Plus -brändikokemustoimiston "Brändikokemusalusta" 

(Ahvenainen 2017). 

 
 
Brändin idea on yrityksen missio tai toiminnan tarkoitus. Mitä varten yritys toimii? 

Mikä erottaa yrityksen kilpailijoista? Mitkä ovat sen arvot ja kulttuuri? (Ahvenainen 

2017.) 

 

Sisällöt kertovat yrityksen toiminnasta. Millaista asiantuntijuutta yritys voi asiakkail-

leen tarjota. Millä tavoin yritys tuo lisäarvoa asiakkaille tai miten se ratkaisee heidän 

ongelmansa. Sisällöt kertovat yrityksen tarjoamista palveluista ja tuotteista. (Ahvenai-

nen 2017.) 

 

Signaalit kirkastavat yrityksen viestiä. Miten erottua joukosta. Millainen on yrityksen 

tapa viestiä? Millainen on sen toimintakulttuuri? Miten yrityksen arvot näkyvät sen 

toiminnassa? (Ahvenainen 2017.) 

 

Kohtaamiskanavat ovat kanavia, joissa yritys kohtaa asiakkaansa. Missä kanavissa yri-

tys on näkyvillä ja miten sen kanssa voi viestiä ja kommunikoida? (Ahvenainen 2017.) 

 

Sisäisen referenssiryhmän muodostavat yrityksen johto ja työntekijät sekä muut orga-

nisaation palveluksessa olevat edustajat. (Ahvenainen 2017.) 
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Ulkoisen referenssiryhmä muodostuu asiakkaista, potentiaalisista asiakkaista, yhteis-

työkumppaneista, mediasta, rahoittajista sekä potentiaalisista työntekijöistä.  (Ahve-

nainen 2017.) 

3.2 Sosiaalisen media käyttö yrityksen viestinnässä 

Suomessa on tilastojen mukaan (2018) 3,2 miljoonaa Facebook-käyttäjää (Pönkä 

2018). Facebookin luonteeseen kuuluu jakaminen ja hauskanpito pienessä piirissä. Fa-

cebookissa voi jakaa tekstiä, kuvia, videoita, uutisia ja linkkejä. Facebook ei näytä 

sisältöä kaikille seuraajille, vaan Facebookin algoritmit valikoivat sisältöä käyttäjän 

mieltymysten mukaan. (Kananen 2018, 82.)  

 

Facebookin hyviin puoliin kuuluu, että sieltä löytyvät lähes kaikki. Facebookissa on 

mahdollista määritellä hyvin tarkasti, millaiselle kohderyhmälle viestitään. Faceboo-

kissa on mahdollista luoda yrityksen ympärille aktiivisesti viestivä yhteisö. (Kurvinen 

2016.) 

 

Youtuben avulla yritys voi jakaa erilaisia opastusvideoita ja myös viihteellistä materi-

aalia. Video voi toimia tukimateriaalina, SEO-välineenä, viraalikeinona tai sisältönä. 

Videot toimivat sisältönä myös muiden sosiaalisen median kanaviin, koska niitä voi-

daan useimmilla alustoilla jakaa vaivattomasti tai upottaa esim. verkkosivuille. Vide-

oita jaetaan helposti, joten se voi olla hyvä keino lisätä yrityksen tunnettuutta. Pelkät 

mainosvideot eivät välttämättä ole paras keino tavoittaa asiakkaita, mutta selkeästi yri-

tyksen toimintaan liittyvillä kohderyhmät huomioivilla videoilla voidaan edistää myös 

liiketoiminnallisia tavoitteita. (Kananen 2018, 82-83.) 

 

”Twitter on uutishuone, joka välittää uusimmat uutiset reaaliajassa ja jossa verkos-

toidutaan sekä seurataan uutisia, vaikuttajia ja trendejä. Twitter sopii hyvin tiedon ja-

kamiseen seuraajille, ammatilliseen profiloitumiseen, vaikuttajien seuraamiseen ja 

B2B-myyntiin.” (Komulainen 2018.) Twitterissä käydään pikaviestintää ja keskuste-

lua. Tällä hetkellä Twitterillä on Suomessa noin 170 000 aktiivista käyttäjää (Pönkä 

2018). 
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Keskustelun lisäksi Twitter on hyvä kanava kuunteluun. Seuraamalla oman alan asi-

antuntijoita, toimialaan ja yritykseesi liittyviä keskusteluja voi saada arvokasta tietoa 

toimialasta ja millaista keskustelua yrityksestä käydään. Keskusteluihin aktiivisesti 

osallistumalla näyttäydyt toimialasi aktiivisena vaikuttajana ja asiantuntijana, joka voi 

vaikuttaa positiivisesti yrityksen tunnettuuteen ja mielikuvaan sen toimintakulttuu-

rista. (Komulainen 2018.) 

 

”LinkedIn on asiantuntijoiden, rekrytoijien ja yritysten get together -paikka, jossa ver-

kostoidutaan ja panostetaan erityisesti sosiaaliseen myyntiin” (Komulainen 2018). 

LinkedIn -palvelua on luonnehdittu ammattilaisten Facebookiksi. Käyttöliittymä vas-

taa ulkoasultaan paljon Facebookia, mutta profiilit ovat täysin työkeskeisiä ja pyrkivät 

antamaan kuvan osaamisesta. LinkedIn profiili löytyy tällä hetkellä noin 32%:lla Suo-

malaisista (Komulainen 2018). 

 

LinkedIn käyttäjät ovat tyypillisesti korkeakoulutettuja asiantuntijoita. LinkedIn-pal-

velussa ammattilaiset voivat pitää asiantuntijablogeja sekä osallistua keskusteluun am-

mattilaisten perustamissa ryhmissä, joissa ratkotaan toimialaan liittyviä ongelmia. 

Alustalla on suuri rooli rekrytoinnissa ja yritykselle LinkedIn tarjoaa hyvän alustan 

mm. positiivisen työnantajakuvan luomiseen sekä alan asiantuntijoiden löytämiseen. 

(Kananen 2018, 84-85.) 

 

Instagram on Facebookin ohella hyvin suosittu palvelu, mutta toisin kuin Facebook 

siellä keskitytään pääasiassa visuaalisuuteen. Instagramissa keskitytään kuvien ja ly-

hytvideoiden jakamiseen. Instagram on hyvä alusta visualisuutta korostavien tuottei-

den esittelyyn. Tyypillisiä mainostajia Instagramissa ovat matkailu-, ravintola-, vaate-

tus-, ylellisyys- ja kauneudenhoitoalan yritykset. (Kananen 2018, 85.) 

4 VERKKOSIVUJEN SUUNNITTELU 

Verkkosivun suunnittelu sisältää tyypillisesti kuusi vaihetta: sivuston tavoitteiden 

määrittely ja suunnittelu, sisällön arkkitehtuurin suunnittelu, sivuston visuaalinen 
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suunnittelu, sivuston rakennus, sivuston markkinointi ja sivuston seuranta, arviointi ja 

ylläpito. (Lynch & Horton 2008, 39.) 

4.1 Sivuston tavoitteiden määrittely ja suunnittelu 

Vipu:n Blogissa Terhi Bergius (2010) antaa vinkkejä verkkosivun uudistamiseen. Seu-

raa verkkosivuille tulevan liikenteen lähteitä. Mistä kanavista tulleet kävijät tuovat 

eniten sisältöä kuluttavaa liikennettä ja mistä kanavista tuleva liikenne aiheuttaa lä-

hinnä poistumia. Verkkosivuilla voidaan käyttää monia työkaluja kohderyhmän kiin-

nostuksen selvittämiseksi. Yksi helppo ratkaisu on tarjota sivuilla ladattavaa sisältöä, 

jolloin saadaan tarkkaa tietoa siitä, mitä kohderyhmää tämä sisältö erityisesti kiinnos-

taa. Selvitä mitä sisältöä kulutetaan paljon ja mitä vähän. Näin saat käsityksen sivuston 

sisällön hyödyllisyydestä. Tutki kilpailijoidesi verkkosivuja löytääksesi tapoja kehit-

tää omaa sivustoasi paremmaksi. Etsi heidän sivuiltaan heikkouksia. Asioita, jotka voit 

hoitaa paremmin kuin kilpailijasi. Aseta verkkosivusi sisällölle mittareita ja tavoitteita, 

jotka tukevat myyntiin ja liiketoimintasuunnitelmaan liittyviä tavoitteita. Käytä esi-

merkkejä asiakaslupauksesi esille tuomiseksi. Muista miettiä sisältöäsi asiakkaan nä-

kökulmasta. Rakenna sisältösi hakusanojen ympärille, jotta asiakkaat löytävät sivuil-

lesi. Ohjaa asiakasta toimimaan halutulla tavalla toimintokehotteiden avulla. Sitoudu 

tuottamaan sisältöä säännöllisesti. 

 

Verkkoviestinnän tavoitteena pitäisi olla tuottaa sivuille laadukasta sisältöä, josta on 

kohderyhmälle hyötyä. Optimaalisessa tilanteessa sisältöä syntyy asiakkaiden kanssa 

vuorovaikutuksessa. Sivusto voi olla näyttävästi laadittu, mutta ilman hyödyllistä si-

sältöä, ei asiakkaalla ole syytä viettää sivustolla aikaa. (Kananen 2018, 10-11, 75-78.) 

4.2 Sisällön arkkitehtuuri 

Verkkosivuston rakenne on vuosien saatossa saaneet käyttäjien keskuudessa tietyn 

muodon. Sivuston rakenteen on syytä noudattaa tiettyä logiikkaa, jotta se tuntuisi käyt-

täjästä tutulta. Vakiintuneiksi käytännöiksi on muodostunut mm. logon ja koti painik-

keen sijoittaminen vasempaan ylänurkkaan, navigointipalkin sijoittaminen vasempaan 
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reunaan tai keskelle ylös ja sivun tärkeimmän sisällön sijoittaminen keskelle sivua. 

(Kananen 2018, 55-59.) 

 

Verkkosivuja luetaan silmäilemällä. Jos silmäily saa katsojan kiinnostumaan, hän pe-

rehtyy sisältöön tarkemmin. Verkkosivun pitäisi muodostaa visuaalisesti eheä koko-

naisuus. Väreillä ja muodoilla on erilaisia symbolisia merkityksiä. Värien, kuvien ja 

muotojen käytön on tarkoitus johtaa katsojia erilaisiin mielleyhtymiin, jotka tukevat 

yrityksen brändistä ja arvoista syntyvää mielikuvaa. (Kananen 2018, 55, 64-65.) 

 

Sivuston hyvän luettavuuden ja käytettävyyden saavuttamiseksi sisällöllä ja käytettä-

vyydellä pitää olla suunnittelussa suurempi painoarvo kuin visuaalisuudella.  Luetta-

vuutta parantaaksesi kirjoita suoraan asiakkaille, kirjoita lyhyesti, mutta ytimekkäästi 

ja jaa teksti lyhyisiin helposti silmäiltäviin kappaleisiin. Muista, että yhdellä sivulla 

tulee olla vain yhtä aihetta käsittelevää asiaa. Tee hyvin kuvailevia otsikoita ja käytä 

toimintakehotteita ohjaamaan asiakasta eteenpäin. (Júslen 2009, 158-163.) 

 

Käytettävyyteen vaikuttaa myös sivuston hierarkia (Kuva 6). Sivustolla ei ole hyvä 

olla neljää hierarkia tasoa enempää. Enintään neljää hierarkiatasoa käyttämällä sivus-

ton mikä tahansa sivu on saatavissa vain kolmella klikkauksella. Sivustorakenne muo-

dostuu yleensä aloitussivusta, jonka alla seuraa sivun eri osioiden etusivut, joiden alla 

ovat niiden alasivut ja lopulta sisältösivut. (Júslen 2009, 163-165.) 
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Kuva 6: Verkkosivuston hierarkia (Júslen 2009, 165). 
 
Hyviä sisältöpolkuja rakentamalla asiakas voi nopealla silmäyksellä löytää sivuilta 

syyn tutustua sivuihin tarkemmin. Sisältöpolkujen tavoitteena on ohjata ostamisen eri 

vaiheessa olevat asiakkaat heille parhaiten soveltuvan sisällön pariin. Keronen ja Mu-

ranen (2017) jakavat ostamisen vaiheet informaatioikkunaan, ostoikkunaan ja asiakas-

kokemusikkunaan. Informaatioikkuna sisältää vaiheet ennen ostamista: potentiaalinen 

asiakas, tiedonhakija ja harkitsija. Ostoikkuna sisältää ostamisen vaiheen, jossa keski-

tytään ostamisen auttamiseen ja ostoprosessissa ohjaamiseen. Asiakaskokemusikkuna 

pitää sisällään jo ostaneet asiakkaat, jotka etsivät mahdollisesti apua tuotteen käyttöön 

tai tuotteeseen muuten olennaisesti liittyvää tietoa. (Keronen & Muranen 2017, 162-

166.) 

 

4.3 Verkkosivun visuaalinen suunnittelu 

Visuaalisen hierarkian luominen verkkosivuille on tärkeää, koska kaikki sisällöt eivät 

ole samanarvoisia. Visuaalisen hierarkian avulla ohjataan katsojan käyttäytymistä si-

vuilla sekä tuodaan tärkeimmät sisällöt nopeammin ja paremmin havaittaviksi. Visu-

aalisen hierarkian saavuttamiseksi on olemassa monia tapoja, joista hyväksi havaittuja 

ovat mm. kultainen leikkaus (golden ratio), kolmanneksen sääntö, Hicksin laki, 

Gestaltin lait ja F-kaavan noudattaminen. (Ray 2018.) 
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Kultainen leikkaus tarkoittaa suhdelukua 1,618. Tätä kerrointa voidaan käyttää sivus-

ton osioiden fyysisen koon määrittämiseen. Esimerkiksi sivun sisältöosion ja sivupal-

kin leveyssuhde voidaan määrittää tällä tavalla. Jos sivun leveydeksi on määritelty esi-

merkiksi 1200 pikseliä, tämä jaetaan 1,618:lla saadaan sisältöosan leveydeksi noin 742 

pikseliä ja sivupalkin leveydeksi noin 458 pikseliä. (Ray 2018.) 

 

Hicksin lain mukaan toimintokehotteet kannattaa tehdä mahdollisimman suuriksi ja 

sivuston käyttäjän vaihtoehdot kannattaa rajata minimiin. Liian monet vaihtoehdot te-

kevät valinnasta vaikeaa. Sivustolla ei kannata käyttää yhtään tarpeetonta elementtiä 

vaan karsia pois kaikki epäolennainen tai antaa niille ainakin selkeästi hierarkiassa 

pienempi merkitys. Klikattavat elementit kannattaa tehdä riittävän suuriksi, jotta käyt-

täjät kokisivat niiden klikkaamisen olevan mahdollisimman helppoa. (Ray 2018.) 

 

Sivuston kuvissa kannattaa hyödyntää kolmanneksen sääntöä (kuva 7). Sääntö tarkoit-

taa kuvan jakamista kolmeen yhtä suureen osaan sekä vaaka että pystysuunnassa. Näi-

den jakolinjojen leikkauspisteet ovat kohtia, joihin sisällön tärkein osa pitäisi sijoittua. 

(Ray 2018.) 

 

 
Kuva 7. Kolmanneksen sääntö. 
 
Gestaltin lakien mukaan katsoja hahmottaa ensin koko kuvan ja sitten vasta sen osat. 

Sivun pitäisi muodostaa kokonainen harmoninen kokonaisuus, joka voidaan havain-

noida kokonaisen kuvan tavoin harmonisena ja symmetrisenä kokonaisuutena. 
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Käytännössä se tarkoittaa yksittäisen sivun eri osioiden sovittamista visuaalisesti yh-

denmukaiseksi kokonaisuudeksi. (Ray 2018.) 

 

Negatiivisen tai valkoisen tilan käyttö (kuva 8) on yksi visuaalisista tehokeinoista. 

Riittävästi negatiivista tilaa käyttämällä saadaan verkkosivun elementit näyttämään 

siististi järjestetyiltä ja hyvin organisoiduilta. Sillä tavoin saadaan myös ohjattua kat-

sojan huomiota tärkeimpiin elementteihin ja sisältöön. (Ray 2018.) 

 

 
Kuva 8: Negatiivisen tilan käyttö. 
 
Tutkimuksen mukaan suurin osa ihmisistä selaa sivustoa noudattaen F-kaavaa. Se tar-

koittaa sitä, että sivustoa luetaan vasemmalta oikealle ylhäältä alkaen. Tärkeä sisältö 

on siis hyvä sijoittaa vasempaan yläkulmaan ja jatkaa siitä hierarkiassa seuraavaksi 

tärkeimpään asiaan sen alapuolella. Tällaisella asettelulla sivusto noudattaa katsojan 

luontaista lukutottumusta. (Ray 2018.) 

 

Verkkosivun eri elementtien yhteensovittaminen on hyvä tehdä ennalta suunnitellun 

ruudukon avulla, kuten sanomalehdissä, kirjoissa ja monissa muissa printtijulkai-

suissa. Ennalta suunniteltu ruudukko auttaa luomaan hierarkiaa eri elementtien välille 

ja pitämään yhtenäisen ilmeen sivuston jokaisella sivulla. (Ray 2018.) 

4.4 Hakukoneoptimointi 

Luottamus, asiantuntijuus ja merkityksellisyys ovat kolme sivun löydettävyyttä edis-

tävää tekijää. Luottamuksella viitataan sivuston sisällön vastaavuuteen luvatun 
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sisällön kanssa. Asiantuntijuudella tarkoitetaan sivuston kävijämääriä, sivustolle ulko-

puolelta tulevia linkityksiä ja sosiaalisen median seuraajamääriä. Merkityksellisyy-

dellä tarkoitetaan katsojan sivuilla viettämää aikaa ja käyttäytymistä. Näiden asioiden 

perusteella hakukoneet arvioivat sivustosi relevanttiuden tiedonhakijoille. (Kananen 

2018, 96-97.) 

 

Sivuston pitää huomioida sekä kohderyhmät että hakukone. Verkkosivujen sisältöä 

laadittaessa on tärkeää huomioida seuraavat periaatteet, jotka auttavat parantamaan 

niin sivuston luettavuutta kuin sivun näkyvyyttä hakutuloksissa: nimeä sivut ja otsikot 

huolellisesti, kirjoita lyhyesti käännetyn pyramidin periaatteen mukaisesti, sisältöä kir-

joittaessasi pohdi avainsanoja, joilla asiakkaasi mahdollisesti hakevat sisältöä. Tee 

hyödyllistä sisältöä, jota sivun kohderyhmä haluaa kuluttaa, (Júslen 2009, 178-197.) 

 

Otsikoiden ja sivujen nimeäminen mahdollisimman hyvin sisältöä kuvaavasti auttaa 

hakukoneita löytämään sivustosi. Otsikoinnissa kannattaa myös käyttää hierarkiaa. 

Pääotsikot merkitään html-tagilla <h1> ja siitä alempiarvoiset otsikot tärkeysjärjestyk-

sessä <h2>, <h3>, …, <h6>.  Html tukee kuutta otsikkotasoa. (Júslen 2009, 187-188.) 

 

Käännetty pyramidi kirjoittamisessa tarkoittaa kirjoittamisen aloittamista sisällön tär-

keimmästä asiasta edeten kohti taustoittavaa ja lisätietoja antavaa sisältöä. Näin sisäl-

lön mittaa voidaan tarvittaessa lyhentää ilman, että sisällön tärkeimmät asiat jäävät 

ilmenemättä. Tämä kirjoitustapa auttaa myös erottumaan hakukoneissa. Hakukone ot-

taa automaattisesti osan sisällöstä mukaan hakutulosten näyttöön. Haun tekijän on täl-

löin helpompi arvioida sisällön relevanttius itselleen, kun sisällön terävin kärki käy 

ilmi jo hakukoneen hakutuloksissa. (Júslen 2009, 168-170.) 

 

Avainsanat ovat sanoja, joilla haetaan tietoa verkosta. Sisältöä tuotettaessa olisi hyvä 

pohtia millä sanoilla asiakkaasi etsivät tietoa palveluista. Sisältö kannattaa kirjoittaa 

asiakkaan näkökulmasta niin, että sisältö on helppo omaksua ja ymmärtää. Tällä ta-

valla hakusanat muodostuvat sisältöösi luonnollisesti ja asiakkaiden on helppo löytää 

sisältösi. (Júslen 2009, 168-173.) 

 

Hyödyllinen sisältö tuo sivustolle asiakkaita tiedonhankinnan varhaisessa vaiheessa. 

Kun sisältö on asiakkaalle hyödyllistä, hän käyttää aikaa sivuillasi, joka auttaa myös 
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hakukonenäkyvyyden kasvua. Laadukas sisältö auttaa sivustoa asemoitumaan alansa 

asiantuntijaksi ja hyödyllisen sisällön avulla ansaitaan omien sivujen ulkopuolelta tu-

levia linkityksiä, jotka myös nostavat sivustosi huomioarvoa hakukoneiden silmissä. 

(Júslen 2009, 167-168, 189-190, 295-296.) 

4.5 Verkkosivujen markkinointi ja mittaaminen 

Jotta verkkosivut löytäisivät oikeat kohderyhmät ja asiakkaat, tarvitaan asiakasaju-

reita. Asiakasajurit ovat vierailijoita verkkosivuille ohjaavia toimenpiteitä. Verkkosi-

vujen asiakasajureina toimivat kaikki sosiaalisen median kanavat, hakukonemarkki-

nointi ja -optimointi, sisältömarkkinointi sekä perinteiset markkinoinnin työkalut ku-

ten sponsori, printti, sanomalehti, radio tai tv-mainonta. (Kananen 2018, 101-102.) 

 

Verkkovierailijoiden käyttäytymistä voidaan analysoida ja mitata monella eri tavalla. 

Tärkeintä mittareiden valinnassa on mitata tavoitteiden kannalta oikeita asioita. Yri-

tyksen pitää tuntea kohderyhmänsä motiivit, jotta tavoitteet osataan asettaa oikein. Mi-

tattavien asioiden pitää tukea organisaation strategisia tavoitteita, myyntiä ja liikevaih-

don kasvua. (Kananen 2018, 98-99, 224-225.) 

5 VERKKOSIVUJEN ROOLI YRITYKSEN VIESTINNÄSSÄ 

Verkkosivujen tarkoituksena on yhdistää yrityksen liiketaloudelliset tavoitteet asiak-

kaan tarpeisiin. Sen suunnittelun pohjana käytetään yrityksen liikeideaa sekä viestin-

tästrategiaa, jotta voidaan varmistaa sivuston palvelevan asiakkaita ja heidän tarpei-

taan. Sivuston rakentamista suunniteltaessa pitää pohtia kenelle sivusto tehdään, mil-

laisiin ongelmiin se antaa vastauksia, miten se palvelee asiakkaita ja millaista brändi-

kuvaa sen halutaan välittävän. (Júslen 2009, 153-155.) 

 

Bergiuksen (2017) mielestä verkkosivuston tehtäviä ovat: yritysilmeen ja brändin vah-

vistaminen, potentiaalisten asiakkaiden kiinnostuksen herättäminen ja vahvistaminen, 

kohderyhmiä puhuttelevan sisällön tarjoaminen ja liidien tuottamien myynnille. Liidi 
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on verkkovierailijan käyttäytymiseen perustuva vihje siitä, missä vaiheessa ostopolkua 

vierailija on (Kananen 2018, 226-227).  

 

Nykyaikaisen verkkosivuston merkitys on vuosien saatossa laajentunut näyteikkunasta 

vuorovaikkuteiseksi asiakaspalvelualustaksi, jolla viestitään yrityksen monille sidos-

ryhmille (Hakola & Hiila 2012, 26-30). Verkkosivustot ovat yrityksen viestintästrate-

gian ydin, joka luo pohjan yrityksen kaikelle muulle viestinnälle. Verkkosivut ovat siis 

yrityksen verkkoviestinnän peruskivi ja sosiaalisen median kanavat toimivat asia-

kasajureina verkkosivujen sisällön pariin.  (Kananen 2018, 53, 101.) 

 

Edellä olen kuvannut verkkoviestintää monesta eri näkökulmasta. Sisällön merkitys 

on noussut informaatio tulvan valtaamassa verkossa yrityksen ensisijaiseksi verkko-

vaikuttamisen keinoksi, mutta se ei ole vähentänyt verkkosivujen tärkeyttä yrityksen 

verkkoviestinnässä. Verkkosivuilla on yhä tärkeämpi rooli yrityksen viestinnän tuki-

kohtana, jossa yritys voi välittää tietoa yrityksen arvoista ja kulttuurista, palvella asi-

akkaitaan, viestiä sidosryhmilleen sekä myydä palveluitaan. 

 

Verkkosivu on myös omistettu media. Omistettu media tarkoittaa sitä, että yritys hal-

litsee itse kaikkea verkkosivuilla olevaa sisältöä ja viestintää. (Kananen 2018, 106-

107.) 

 

Sosiaalisen median rooli asiakasajurina on korostunut, mutta sosiaalisen median no-

peasti kulutettavan ja erilaisiin formaatteihin perustuvan sisällön asettamat rajoitukset 

eivät päde verkkosivuilla, jolloin hyödyllisimmät sisällöt verkkosivuilla palvelevat 

asiakkaita ja sidosryhmiä pidemmällä aikajanalla. Mielestäni yrityksen kannattaakin 

panostaa ensisijaisesti hyvän ja merkityksellisen sisällön luomiseen verkkosivuille ja 

käyttää sosiaalista mediaa nimenomaan jakamaan tätä viestiä eteenpäin ja tavoitta-

maan sisältöpolun varhaisessa vaiheessa olevat potentiaaliset asiakkaat ja tiedonhaki-

jat. 

 

Asiakkaan näkökulmasta rakennetulla sisällöllä ja toiminnallisesti huolellisesti suun-

nitelluilla sivuilla on suuri rooli kokonaisvaltaisen asiakaskokemuksen luomisessa. 

Hyvin suunnitellut sivut tarjoavat asiakkaalle nopean pääsyn haluamansa tiedon 
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äärelle riippumatta siitä, missä kohtaa sisältöpolkuaan hän kulkee. Hyvin suunniteltu 

sivusto palvelee asiakasta koko asiakkuuden elinkaaren ajan. 

 

Verkkosivusto tarjoaa mielestäni edelleen parhaan alustan digitaalisen markkinoinnin 

tehokkuuden mittaamiselle. Kun kaikki markkinointitoimenpiteet ohjataan konver-

sioiksi verkkosivuille, saadaan erilaisten analysointityökalujen avulla arvokasta tietoa 

sisältöjen hyödyllisyydestä ja markkinoinnin tehokkuudesta. 

5.1 Esimerkkejä verkkosivun merkityksestä eri sidosryhmille 

Käytän tässä osiossa esimerkkinä vuoden 2018 FWA-kilpailussa hyvin sijoittuneita 

verkkosivuja. FWA eli Finnish Web Awards (2019) on verkkosivuja suunnitteleville 

ammattilaisille ja mainostoimistoille suunnattu kilpailu, jonka arvovaltaisessa tuoma-

ristossa toimivat mm. Supercellin toimitusjohtaja Ilkka Paananen ja entinen Nokian 

hallituksen puheenjohtaja Jorma Ollilla. Tuomariston muita jäseniä ovat: Heikki Ah-

dekivi, Pekka Nuikki, Tarja Virmala, Jorma Silvasti ja Jaakko Tapaninen. 

5.1.1 Asiakaspalvelu ja myynti verkkosivuilla 

Verkkosivuilla asiakkaita voidaan palvella monella tavalla. Asiakkaille voidaan koh-

dentaa ajantasaista tietoa sekä monille asiakkaille voidaan antaa usein tarvittavaa in-

formaatiota. Osa asiakaspalvelusta voidaan siis hoitaa verkkosivujen kautta. Verkko-

sivuston etuna on, että informaatio on tarjolla monelle asiakkaalle yhtä aikaa, joka 

säästää myyjien ja asiakaspalvelijoiden resursseja, koska jokaiseen kysymykseen ei 

tarvitse vastata henkilökohtaisesti. (Bergström 2015, 271-274.) Nykyisin sivuilla tar-

jotaan monesti myös chat-asiakaspalvelua, mutta toisin kuin usein kysytyt kysymykset 

tai muu yrityksen sidosryhmilleen suuntaama sisältö, sen ylläpitäminen vaatii yleensä 

sitoutumista ympärivuorokautiseen asiakaspalveluun ja vaatii paljon resursseja. 

 

Yleisesti käytettyjä asiakaspalvelun muotoja ovat yhteystietojen, tiedotteiden ja uutis-

ten lisäksi tuotteisiin tai palveluihin liittyvien usein kysyttyjen kysymysten vastaukset 

(FAQ). Asiakkaan kannalta olennaista on, että tieto saatetaan selkeästi ja helposti saa-

taville. (Bergström 2015, 271-274.) 
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Trainer’s House antaa hyvän esimerkin asiakkaiden palvelemisesta verkkosivujen si-

sällöllä. Yritys tarjoaa yrityksille ja yhteisöille monipuolista valmennusta ja myynnin 

sparrausta. Valmennuspalveluita hyödynnetään myynnin- ja liiketoimintojen kehittä-

miseen, yritystoiminnan tehostamiseen sekä muutosjohtamisen tuomien haasteiden 

voittamiseen. (Trainer’s Housen www-sivut 2019.) 

 

Trainers Housen verkkosivuilla tarjotaan välittömästi sivuille siirryttäessä henkilökoh-

taista chat-asiakaspalvelua, mutta sivustolla on muitakin selkeästi asiakkuuden eri vai-

heisiin suunnattuja sisältöjä. (Trainer’s Housen www-sivut 2019.) 

 

Potentiaalisille asiakkaille sivusto tarjoaa sisältöä monessa eri formaatissa. Palveluita 

esitellään niin kuvien, videoiden kuin case-esimerkkien kautta. Lisäksi ostaminen on 

tehty helpoksi tuotteistamalla palvelut helposti ymmärrettäviksi paketeiksi, jotka voi 

ostaa verkkokaupasta. (Trainer’s Housen www-sivut 2019.) 

 

Tiedonhakijoille ja ostopolun alkupäässä oleville sivusto tarjoaa ilmaista sisältöä. Aja-

tuksia ja vinkkejä välilehden alta löytyy monenlaista ”self help” -sisältöä, josta voi olla 

hyötyä asiakkaan liiketoiminnalle. (Trainer’s Housen www-sivut 2019.) 

 

Verkkosivun sisällön laadinnassa on selkeästi hyödynnetty luvussa 2.5 esiteltyä 

LLTA- mallia. Esimerkiksi: ”Autamme kun” -välilehdellä annetaan lupauksia yhtei-

sön eri ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi. Kun olet valinnut yhteisöäsi kuvaavan on-

gelman, klikkausta seuraavalla sivulla kuvataan selkeästi, miten yritys auttaa ratkaise-

maan ongelmasi (lupaus). Sitä seuraa yksinkertainen yhteydenottokaavake (akti-

vointi). Kaavakkeen alla tarjotaan lisätietoa lyhyiden videoiden muodossa (lunastus) 

ja sivun alaosassa on listattuna yrityksen case-esimerkkejä (todistus). (Trainer’s Hou-

sen www-sivut 2019.) 

5.1.2 Verkkosivut sidosryhmille 

Yrityksen sidosryhmät ja yhteistyökumppanit ovat yksi tärkeä kohderyhmä yrityksen 

viestinnässä. Tavarantoimittajat, alihankkijat ja muut yhteistyökumppanit voivat 
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hakea tarpeellista tietoa verkosta, joka näin ollen myös säästää työntekijöiden resurs-

seja. Toisissa yrityksissä verkostolla voi olla yhteinen intra, josta tieto on saatavilla. 

Jos viestintä ei sisällä arkaluontoista tietoa tai yrityssalaisuuksia, voi tieto olla myös 

yleisesti saatavilla yrityksen verkkosivuilta. (Bergström 2015, 271-274.) 

 

Trainer’s Housen verkkosivuilla (2019) medialle ja mainostajille tarjotaan käyttöön 

yrityksen logot suurella resoluutiolla, joita voidaan hyödyntää markkinoinnissa ilman, 

että niitä tarvitsee erikseen pyytää markkinoinnista vastaavalta henkilöltä. Rekrytointi 

välilehdeltä yrityksestä kiinnostuneet henkilöt löytävät avoimet työpaikat sekä tietoa 

yrityksen arvoista. Sijoittajille välilehdeltä löytyy monipuolista tietoa yrityksen liike-

toiminnasta ja siihen liittyvistä avainluvuista. 

5.1.3 Verkkosivut työntekijöille 

Usein yritykset käyttävät sisäiseen viestintään intraverkkoa, jossa on jaettu työnteki-

jöille tarpeellista informaatiota. Suljetussa verkossa voidaan jakaa työhön liittyvää ar-

kaluontoistakin materiaalia. Siellä voidaan tiedottaa yrityksen tilanteesta ja käsitellä 

yleisesti yritykseen ja sen toimintaan liittyviä asioita. (Bergström 2015, 271-274.) 

 

Prog-it luonnehtii blogissaan (2014) tämän päivän intranettiä ilmoitustauluksi, ohje-

pankiksi, sähköiseksi työpöydäksi ja sosiaaliseksi työyhteisöksi, jonka tavoitteena on: 

parantaa sisäistä viestintää, lisätä yhteisöllisyyttä, lisätä vuorovaikutusta, olla käytet-

tävissä missä tahansa millä älylaitteella tahansa ja nopeuttaa yhteisön prosesseja. 

 

Intran lisäksi yritykset usein viestivät verkkosivuillaan uramahdollisuuksista ja yrityk-

sestä työnantajana. Viestinnän tavoitteena on luoda yrityksestä positiivista mielikuvaa 

niin nykyisille kuin potentiaalisillekin työntekijöille. Yritys esittelee sivuillaan vapaat 

työpaikat ja tarjoavat usein myös mahdollisuutta täyttää avoin työhakemus, joka sääs-

tää yrityksen HR-vastaavilta resursseja. 

 

Tästä hyvänä esimerkkinä toimii FWA:n yleisöäänestyksessä kolmanneksi tulleen Ec-

kerö Linen (2019) rekrytointisivusto. Sivulla annetaan kattavasti tietoa yrityksestä, 

avoimista työpaikoista ja työyhteisöstä. Sivuilta löytyy myös työntekijöiden kertomia 
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uratarinoita, joilla voi olla suuri merkitys työnhakijan mielikuvaan työnantajasta. Si-

vusto tekee työhakemuksen täyttämisestä yksinkertaista ja nopeaa. Työhakemukseen 

voi linkittää tietonsa myös LinkedIn-palvelun kautta. 

6 ASTORAN VERKKOVIESTINNÄN TAVOITTEET 

6.1 Verkkoviestinnän uudistamisen tavoitteet. 

Astoran viestinnän kärki muodostuu yrityksen arvoista. Astoran arvot koostuvat kuu-

desta teesistä: 1) Kotimaisuus 2) Työnjohto 3) Toimintajärjestelmä 4) Työturvallisuus 

5) Laatu 6) Yhteiskuntavelvoitteet. Päätavoitteena oli uudistaa Astoran verkkosivusto 

ja nostaa viestinnän tasoa. Muita tavoitteita ovat: läsnäolon lisääminen sosiaalisen me-

diassa, yrityksen henkilöstön henkilöittäminen ja markkinointimateriaalien uudistami-

nen niin verkko- kuin printtimainonnassa. 

 

Astoran verkkosivujen tavoitteena on viestiä yrityksen arvoista ja toimintakulttuurista, 

tuoda esille Astoran substanssiosaaminen, viestiä heistä työnantajana ja toimia myyn-

nin tukena. Verkkosivujen haluttiin vastaavan paremmin Astoran nykyistä kasvanutta 

toimintaa. Vanhat verkkosivut antoivat liian ylimalkaisen kuvan yrityksen toiminnasta 

ja siksi uudistamiselle nähtiin tarvetta. 

 

Viestinnän lopullinen tavoite on luoda yrityksestä kuva, joka vastaa heidän toimin-

taansa ja vahvistaa niin nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden kuin työntekijöiden ja 

sidosryhmienkin mielikuvaa Astorasta vastuullisena, luotettavana ja asiantuntevana 

yrityksenä. 

6.2 Verkkosisällön strategiset tavoitteet 

Referensseillä on suuri rooli rakennusalan yrityksen uskottavuuden takeena. Verkko-

sivujen näkyvimmäksi teemaksi haluttiin nostaa projektit, joita Astora on vuosien var-

rella toteuttanut. Entisen kohdelistauksen sijaan sivuille haluttiin paljon 
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kuvamateriaalia Astoran toteuttamista kohteista. Isoimmille kohteille aiottiin tehdä 

case studies-tyyppisiä artikkeleita. Kuvamateriaalien avulla taas pyrittiin konkretisoi-

maan referenssien kokoa ja laajuutta. 

 

Astora haluaa antaa itsestään kuvan vastuullisena yrityksenä, jonka toimintaa ohjaavat 

vahvat arvot. Astoran tuottaman sisällön halutaan konkretisoivan näitä arvoja sekä 

tuoda näkyväksi mitä arvot tarkoittavat heidän operatiivisessa toiminnassaan. 

 

Astoralla on työntekijöinä niin rakennusalan pitkäaikaisia vahvoja ammattilaisia kuin 

myös nuoria osaajia uransa alkutaipaleella. Astoran työsuhteet ovat keskimäärin pit-

käkestoisia. Astora haluaa tehdä näkyväksi yrityksen panostuksen henkilöstöönsä. He 

haluavat viestinnän kertovan vastuullisesta työnantajasta, joka arvostaa ja huolehtii 

henkilöstöstään, antaa henkilöstölleen vastuuta ja mahdollisuuden edetä uralla sekä 

antaa mahdollisuuden työntekijöille pätevöityä ja kehittää osaamistaan. He haluavat 

viestinnän antavan kasvot yrityksen henkilöstölle henkilöittämällä osaajiaan mm. ura-

tarinoiden ja henkilöstö esittelyiden kautta. 

 

Rakennusala on täynnä byrokratiaa ja erilaisten sertifikaattien avulla yritys viestii ole-

vansa uskottava vastuullinen toimija. Nämä sertifikaatit haluttiin nostaa näkyväksi 

osaksi viestintää, koska ne kertovat potentiaaliselle asiakkaalle yrityksen luotettavuu-

desta ja myöskin tasosta, jolla yritys toimii. 

 

Astoran viestinnän perustuksen luo verkkosivu, jota kehitetään jatkuvasti edellä mai-

nittujen tavoitteiden mukaisesti. Tärkeitä verkkoviestinnän kanavia ovat tässä vai-

heessa myös sosiaalisen median kanavat Facebook ja LinkedIn. Näissä kanavissa As-

toran on tärkeää tehdä johdonmukaista ja pitkäjänteistä työtä tunnettuuden kasvatta-

miseksi. Muita Sosiaalisen median kanavia voidaan jatkossa ottaa askeleittain resurs-

sien riittävyys huomioiden käyttöön. Printtimedian ja sponsorimarkkinoinnin avulla 

voidaan tehostaa verkkoviestinnän tavoittavuutta ja yrityksen tunnettuutta. 
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6.2.1 Facebook markkinointi- ja uutiskanavana 

Yrityksen Facebook-sivulla kerrotaan yrityksen viimeisimmät kuulumiset, julkaistaan 

tiedotteet ja tehdään imagomarkkinointia. Facebook on hyvä kanava kertoa julkisista 

asioista ja saavutuksista. Vaikka Facebook ei tavoitakaan kovin laajaa käyttäjäkuntaa 

ilman maksettua mainontaa on se hyvä alusta julkaisuille, koska se on helposti kaik-

kien saatavilla. Koska Facebook on helposti integroitavissa myös verkkosivuille, on 

se luonteva tapa tuoda viimeiset kuulumiset myös verkkosivuilla kävijän näkyville. 

6.2.2 LinkedIn - ammattilaisen Facebook. 

Yksi uusi kanava, joka otettiin käyttöön suosituksestani, on LinkedIn. LinkedIn on 

kuin ammattilaisten Facebook, mutta sen lisäksi se toimii vahvana rekrytoimiska-

navana. LinkedIn profiilin tavoitteena on luoda Astorasta positiivista työnantaja kuvaa 

ja myöhemmässä vaiheessa sinne saatetaan julkaista myös henkilöstön uratarinoita. 

Astora ei ole ennen käyttänyt LinkedIn mediaa. Mielestäni Astora hyötyy kanavasta, 

koska siellä voi kohdata potentiaalisia huipputyöntekijöitä jo ennen, kuin rekrytointi 

on edes ajankohtaista. On myös tärkeää kiinnittää huippuosaajien huomio yrityksen 

olemassaoloon. 

6.2.3 Sponsoroinnilla näkyvyyttä 

Astoralla on monia sponsorointikohteita, joista näkyvin on varmasti Porin Ässät. As-

tora logoineen on nähtävillä monessa yhteydessä Ässien liigajoukkueen sekä juniori 

joukkueen toiminnassa. Markkinointi vahvistaa yrityksen tunnettuutta ja paikallisen 

toimijan imagoa. Vaikka Astoralla on toimintaa myös Pirkanmaan ja Varsinais-Suo-

men alueella, on heille tärkeää olla tunnettu Satakuntalainen toimija. Ässien lisäksi 

Astora näkyy vahvasti myös Porin Ravien toiminnassa. 
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6.2.4 Painettu media on tärkeä rekrytointikanava 

Painetussa mediassa Astora käyttää paikallisia sanomalehtiä, kuten Satakunnan Kansa, 

Länsi-Suomi ja Uusi-Pori. Satakunnan Kansa ja Länsi-Suomi ovat tärkeitä medioita 

uusien työntekijöiden rekrytoimiseen sekä imagomarkkinointiin. Yleisimpiä mainok-

sia ovat rekrytointi-ilmoitukset ja pienet ”kannatusilmoitukset”, joiden tavoitteena on 

pitää yritys näkyvänä myös painetussa mediassa. 

7 VERKKOSIVUJEN UUDISTAMINEN 

7.1 Työkalut sivuston rakennukseen 

Vanhat verkkosivut olivat rakennettu Adoben Muse-ohjelmistolla ja hetken arvioinnin 

jälkeen päätin rakentaa sillä myös uuden sivuston. Muse-ohjelmisto on suunnitteli-

joille suunnattu työkalu, jolla voi rakentaa verkkosivustoja ilman, että tarvitsee osata 

koodata. Käyttöliittymältään Muse muistuttaa riisuttua InDesign-julkaisunhallintaoh-

jelmistoa. Ohjelmistossa on omat rajoitteensa, mutta sillä on helppo rakentaa näyttäviä 

sivustoja, vaikka ei koodausta osaisikaan. 

 

Koska toivomuksena oli järjestelmä, jota tarpeen vaatiessa myös henkilökunta voisi 

päivittää, harkitsin myös WordPress ja Drupal -sisällönhallintajärjestelmiä. Adobe 

Muse sisältää myös yksinkertaisen verkkomuokkaus työkalun, jolla asiakas voi muo-

kata tekstiä tai vaihtaa kuvia, mutta ei pysty muuttamaan sivun layoutia. Adoben etuna 

oli, että pystyisin rakentamaan ammattimaisen näköisen sivuston ilman, että minun 

tarvitsee koodata sitä. Siksi päädyin Museen. 

 

Sivuston laajetessa olen havainnut, ettei Muse -ohjelmisto ollut tarkoitukseen paras 

mahdollinen työkalu ja todennäköisesti sivut tullaan jossain vaiheessa rakentamaan 

uudelleen sisällönhallintajärjestelmällä. Syitä siihen on monia. Alkuperäisessä suun-

nitelmassa sisältö oli enemmän staattista, mutta sivuston kasvaessa siihen on tullut 

monia dynaamisia elementtejä, kuten ajankohtaista-osion artikkelit ja rekrytointi-osio, 
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joiden päivittäminen olisi huomattavasti nopeampaa sisällönhallintajärjestelmällä. Li-

säksi Adobe on lopettanut Muse-ohjelmiston kehittämisen ja tuotetuki loppuu parin 

vuoden päästä.  

 

Kuvan muokkauksessa käytin Adoben Photoshopia ja graafisia elementtejä sivuille 

tein Adoben Illustratorilla. 

7.2 Jotain vanhaa, jotain uutta, jotain lainattua 

Ensimmäinen askel verkkosivujen uudistamisessa oli kriittisesti arvioida Astoran van-

hoja verkkosivuja. Vanhassa verkkosivustossa oli monia hyviä elementtejä, jotka ha-

lusin säilyttää. Poimin vanhalta verkkosivustolta asiat, jotka tukivat mielikuvaani yri-

tyksen tulevasta ilmeestä ja pohdin sitä kautta uudistettua ilmettä. Asioita, jotka miel-

lyttivät vanhoissa verkkosivuissa: värimaailma, isot kuvat, negatiivisen tilan käyttö, 

”no sidebar” layout sekä sivuston ”header” osasto.  

 

 
 

 

Uuden sivuston suunnittelussa hyödynsin vanhan sivuston värimaailmaa. Astoran si-

vuilla on hyvin tunnistettava punainen ja musta (kuva 9), jotka aktiivisina väreinä tu-

kevat positiivisella tavalla Astoran haluttua brändiä.  

 

Sivustolla oli myös hyviä kuvia, joita hyödynsin uudella sivustolla. Sivun ylä-  (kuva 

10) ja alaosan (kuva 11) säilytin hyvin vanhan kaltaisena ja niiden ulkonäkö sai vain 

pieniä päivityksiä. 

 

Kuva 9. Astoran Punainen ja Musta 
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Kuva 10. Vanhan sivun yläosa. 
 

 
Kuva 11. Vanhan verkkosivun alaosa 
 

Uudistetun ilmeen myötä halusin päivittää myös logon vastaamaan uudistunutta il-

mettä. Halusin säilyttää vanhan logon (kuva 12) tunnistettavuuden, mutta tehdä siitä 

enemmän nykyisten trendien mukaisen. Yksinkertainen kehyksen poisto (kuva 13) toi 

mielestäni logoon toivottua jämäkkyyttä ja ajanmukaisuutta. 

 

 

Kuva 12. Astoran vanha logo 
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Kuva 13. Astoran uudistettu logo 

7.3 Sivukartta 

Sivukartan (kuva 14) avulla pystyin hahmottelemaan mitä sivuja verkkosivuille tulisi. 

Näin saatiin aikaiseksi sivukartta, jonka pohjalta sivuille voisi alkaa tehdä sisältöä. 

Sisältöä tehtiin yhteistyössä toimitusjohtaja Mika Rajamäen kanssa. Hän laati tekstejä 

ja antoi materiaaleja, joita muokkasin luettavammaksi ja viestintästrategian tavoitteita 

paremmin tukevaksi. 

 

Sivukarttaa suunnitellessa noudatin Júslenin (2009) suositusta ja rakensin sivuston, 

joka käyttää vain kolmea hierarkia tasoa, jotta jokaiselle sivulle siirtyminen olisi mah-

dollisimman nopeaa. 

 

 
Kuva 14. Adobe Musen näkymä sivukartasta. Kaikkia sivuja ei lopullisessa versiossa 
käytetty. Valkoisella kolmiolla merkatut kuvakkeet ovat julkaisemattomia sivuja. 
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7.4 Sivuston layout 

Tämän hetken trendinä on tehdä sivulle isoja elementtejä ja käyttää paljon negatiivista 

tilaa. Halusin sivun näyttävän nykyaikaiselta, mutta en halunnut käyttää siinä todella 

suuria elementtejä, joten päädyin tekemään layoutista enemmän perinteisen. Suurim-

massa osassa sivuja layout on kuvan 15 mukainen ja yhteystiedot sivustolla olen käyt-

tänyt kuvan 16 tyylistä perinteisempää layoutia. Sivuston leveys on rajattu tuhanteen 

pikseliin, koska se mielestäni antaa sivulle siistimmän ammattimaisen vaikutelman. 

Sivun rakenne pysyy näin myös siistimmin kasassa selaimen kokoa pienennettäessä. 

 
 

7.5 Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa 

Sivustolle tarvittiin paljon kuvia. Kuvat tukevat osaltaan viestinnän strategisia tavoit-

teita mielikuvia luomalla. Kuvien tehtävänä on kertoa tarinaa yrityksen operatiivisesta 

toiminnasta, luoda mielikuvaa yrityksen osaamisesta, kertoa yrityksen palveluista ja 

henkilökunnasta sekä millaisia kohteita yritys rakentaa.  

 

Sain käyttööni Astoran työmaiden kuvapankin ja joitain kuvia otatettiin ulkopuolisella 

valokuvaajalla. Osa kuvista saatiin vanhoilta verkkosivuilta sekä yrityksen Facebook-

sivulta. Yksi aikaa vievimmistä tehtävistä oli lajitella soveltuvat kuvat ja muokata niitä 

markkinointikelpoisiksi. Astoralla on laaja kuvapankki, koska rakennuskohteet vaati-

vat paljon dokumentointia, mutta kuvat eivät suoraan olleet sopivia markkinointiin. 

Kuva 16 Layout ilman sivuosaa Kuva 15 Layout sivuosalla 
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Kuvien laatu oli vaihtelevaa ja lähes kaikki verkkosivuille valitut kuvat käsiteltiin jol-

lain tavalla. 

8 VERKKOSIVUN MERKITYS ASTORAN MARKKINOINNISSA 

 

Kuten Kananen (2018) linjasi, myös Astoran markkinoinnissa verkkosivu toimii mark-

kinoinnin ja sisällön peruskivenä. Verkkosivujen ensisijaisena tavoitteena on viestiä 

Astorasta luotettavana ja uskottavana rakennusurakoitsijana sekä edistää positiivista 

mielikuvaa yrityksestä. Verkkosivusto tukee myyntiä tuottamalla yhteydenottoja ja va-

kuuttamalla kumppania etsivät potentiaaliset asiakkaat Astoran uskottavuudesta ja 

luotettavuudesta rakennusurakoitsijana. Muun markkinoinnin tavoitteena on lisätä yri-

tyksen tunnettuutta, edistää brändimielikuvaa, tuoda verkkosivuille liikennettä ja sitä 

kautta konvertoitua yhteydenotoiksi. 

 

Verkkosivujen toinen tavoite on antaa tietoa yrityksen sidosryhmille. Astoran sidos-

ryhmiä ovat asiakkaat, potentiaaliset asiakkaat, työntekijät, potentiaaliset työntekijät 

tavarantoimittajat ja muut yhteistyökumppanit. Sivustolla annetaan tietoa yrityksen 

ajankohtaisista asioista, käynnissä olevista työmaista ja referensseistä. Sivustolta löy-

tyvät yrityksen vastuuhenkilöiden yhteystiedot, mutta myös työmaakohtaisten vastuu-

henkilöiden yhteystiedot asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. 

 

Verkkosivusto pyrkii myös vastaamaan luvussa 2.4 esiteltyyn Homo Contentuksen 

tarvehierarkiaan: löydettävyys, perustiedot, mielikuvat, palvelu ja ajankohtaisuus. As-

toralla on ollut verkkosivut jo pitkään. Se helpottaa löydettävyyttä googlessa. Esimer-

kiksi hakusanoilla ”rakennusurakoitsija pori”, yritys löytyy googlen hakutulosten etu-

sivulta orgaanisissa tuloksissa. Yrityksen löydettävyyttä tuetaan myös muulla mainon-

nalla, jotka lisäävät tunnettuutta. Yrityksen perustietoihin kuuluvat: mitä yritys tekee, 

mikä on yrityksen toimintatapa, missä yritys sijaitsee, missä yritys toimii ja miten yri-

tykseen saa yhteyden esitellään yrityksen etusivulla. Sivustolla käytettävillä kuvilla 

vaikutetaan yrityksen toiminnasta syntyviin mielikuviin. Asiakkaita ja sidosryhmiä 

palvellaan mm. yhteystieto ja rekrytointi -välilehtien avulla. Ajankohtaisuus liittyy 
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Astoran tapauksessa yrityksen ajankohtaisiin uutisiin, jotka löytyvät yrityksen ajan-

kohtaista osiosta. 

 

Yrityksen palveluita esitellään luvussa 2.5. esitellyn LLTA-mallin avulla. Yrityksen 

asiakaslupaus muodostuu Astoran arvoista. Yritys sitoutuu toiminnassaan noudatta-

maan sivustolla esiteltyjä yrityksen ”peruskivistä” muodostuvia arvoja. Lunastus ta-

pahtuu kertomalla, miten näiden arvojen noudattaminen käytännössä tapahtuu. Tästä 

kerrotaan syvemmin sivuilla arvojen esittelyä seuraavan painikkeen takaa löytyvällä 

sivulla. Todistus tapahtuu yrityksen sertifikaattien, palkintojen ja referenssien kautta. 

Aktivointi tapahtuu sivuston eri osioihin sijoitettujen toimintokehotteiden avulla sekä 

avoimesti sivuilla esiteltyjen yhteystietojen kautta. 

 

Verkkosivuilla on vahva rooli brändimielikuvan luomisessa. Jos tarkastellaan sivuston 

roolia markkinoinnissa luvussa 3.1 esitellyn Sasseraht Munzingerin brändikoke-

musalustan kautta, niin suuri osa brändikokemuksesta on läsnä myös verkkosivulla.  

 

Brändin idea eli Astoran toiminnan vahvimmat perusarvot: aikataulut, turvallisuus ja 

laatu ovat kokemuksia, joita yritys pyrkii toteuttamaan jokapäiväisellä operatiivisella 

toiminnallaan ja ne on tuotu myös vahvaksi osaksi verkkosivujen viestintää. Arvot 

esitellään etusivulla heti yritysesittelyn jälkeen.  

 

Asiantuntijuus on tärkeä asia brändikokemuksen näkökulmasta. Verkkosivuilla asian-

tuntijuutta esitellään toteutettujen projektien eli referenssien kautta. Sivustolla ei vielä 

ole muuta yrityksen asiantuntijuutta korostavaa sisältöä, joten asiantuntijuuden esille 

tuominen jää paljon myös Astoran johdon ja henkilökunnan operatiivisen toiminnan 

varaan. 

 

Signaalit pyritään operatiivisen toiminnan lisäksi kanavoimaan osaksi verkkosivuja. 

Verkkosivut edustavat hillityn ammatillista tyyliä, jota Astora pyrkii kautta linjan nou-

dattamaan. Huomio, arvostus ja asiakkaiden luottamus pyritään saavuttamaan hillityn 

ammattimaisella tyylillä, jota noudatetaan kaikessa Astoran viestinnässä. 

 

Astora kohtaa asiakkaansa monessa kanavassa: sähköpostitse, puhelimessa, palave-

reissa, kasvokkain työmailla sekä sosiaalisen median kanavissa kuten Facebook ja 
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LinkedIn. Verkkosivuilla asiakas kohdataan sisältöjen kautta. Verkkosivuilla asiakas 

ohjataan ottamaan yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai lomakkeen kautta. 

 

Yrityksen sisäiset ja ulkoiset referenssiryhmät eivät ole läsnä verkkosivuilla. 

8.1 Etusivun rooli 

Etusivulla on yrityksen näyteikkunan rooli. Etusivun pitäisi olla houkutteleva ja sel-

keä. Etusivu sisältää yrityksen pääviestin, asiakaslupauksen, tarjottavat palvelut ja toi-

mintakehotteen. Lisäksi viestinnälliset elementit tukevat viestinnän strategisia linjauk-

sia. 

 

Etusivu tarjoaa eniten sisältöä potentiaalisille asiakkaille. Etusivu esittelee yrityksen 

toiminnan kaikki osa-alueet ja ohjaa lisätiedon äärelle. Oikeaan yläkulmaan sijoitettu-

jen Facebook ja LinkedIn nappien tavoite on auttaa asiakkaita seuraamaan Astoran 

ajankohtaisia asioita. 

 

 
Kuva 17. Etusivun yläosa (header) 
 

Etusivun yläosan (kuva 17) rakenne on yksinkertainen ja valikko selkeästi näkyvillä. 

Yläosassa pyörivä diaesitys esittelee kuvallisin keinoin Astoran tekemiä kohteita. Ku-

vat on tarkoituksella valikoitu yritykselle tyypillisistä rakennuskohteista, jotta heti kä-

visi ilmi minkä kokoisia kohteita he urakoivat.  Call to action ”pyydä tarjous” toimin-

takehote on lisätty oikeaan yläreunaan, jotta sivulta on voi nopeasti päästä täyttämään 

tarjouslomakkeen. 
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Kuva 18. Etusivun sisältöosion (body) yläosassa esitellään yritys ja yrityksen arvot. 
 
Etusivun keskiosa (kuva 18) esittelee yritystä, palveluja ja arvoja. Keskiosaan on myös 

sijoitettu toimintakehotteita. Kehotteet ohjaavat lukemaan lisää yritykselle tärkeistä 

arvoista sekä palveluiden (kuva 19) kohdalla se ohjaa lukemaan yrityksen referens-

seistä. Keskiosaan on myös upotettu yrityksen Facebook-sivu (kuva 20), josta näkee 

sen viimeiset päivitykset. 

 

 
Kuva 19. Etusivun sisältöelementin keskiosassa esitellään Astoran tuotteet ja palve-
lut 
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Kuva 20. Etusivun sisältöosion alaosassa yrityksen Facebook-sivu upotettuna 
 
Sivuston footer-osio (kuva 21) eli sivun pysyvä alaosa on samanlainen koko sivustolla. 

Osiossa näkyvät yrityksen pääyhteystiedot sekä yritykselle myönnetyt sertifikaatit. 

Sertifikaatit antavat tärkeän viestin kaikille kohderyhmille. Sertifikaattien rooli on 

viestiä yrityksen luotettavuudesta ja vastuullisuudesta. 

 

 
Kuva 21. Sivuston alaosa (footer) 
 

8.2 Ajankohtaista 

Ajankohtaista-välilehdellä (kuva 22) on tärkeää tietoa kaikille kohderyhmille. Osiossa 

kerrotaan yrityksen ajankohtaisista kuulumisista. Artikkelista riippuen ajankohtaisia 

asioita voidaan markkinoida myös sosiaalisessa tai perinteisessä mediassa. Sivulle päi-

vitetään sisältöä mahdollisuuksien mukaan yrityksen resurssit huomioiden. Välilehti 

on yksi viimeisenä sivuille lisätyistä ja päätös lisäyksestä tehtiin, koska koettiin tärke-

äksi tehdä sivuille oma uutiset -osio. Sosiaalisen median postauksille luonteen omaista 
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on lyhyt tiivis teksti. Verkkosivuilla taas voidaan julkaista aiheesta pitkäkin artikkeli, 

joka voi sisältää lisäksi useita medioita, kuten videoita, kuvia ja grafiikkaa. 

 

Välilehti voisi olla hyvä linkittää jollain tavoin etusivulle, mutta tässä vaiheessa sivu 

on vielä kehitysvaiheessa ja päätös ajankohtaiset osion etusivuille tuomisesta odottaa 

vielä. 

 
Kuva 22. Ajankohtaista-välilehti 

8.3 Avoimet kohteet 

Astoran asiakkaille ja yhteistyökumppaneille on tärkeää nopeasti löytää ja tavoittaa 

oikeat henkilöt. Avoimet kohteet välilehdellä (kuva 23) on ajantasainen lista käynnissä 

olevista työmaista ja työmaan avainhenkilöiden yhteystiedot eriteltynä työmaakohtai-

sesti.  

 

Tulevaisuudessa voisi olla mahdollista kehittää osiota niin, että asiakkaille voitaisiin 

tarjota sivuilla reaaliaikaista informaatiota myös kohteen etenemisestä. Riippuen in-

formaation määrästä, kohteilla voisi olla oma sivunsa, jota päivitettäisiin säännölli-

sesti. Tai sitten asiakkaille voitaisiin tarjota extranet-palvelua, jossa kirjautuneelle 

käyttäjälle olisi tarjolla enemmän reaaliaikaista informaatiota. 
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Kuva 23. Astoran sivuilla oleva Avoimet kohteet osio, jossa lista käynnissä olevista 
työmaista. 

8.4 Referenssit välilehti 

Referenssit-osiolla (kuva 24) on merkittävä rooli uusasiakashankinnassa. Referenssit-

osion tavoite on vakuuttaa potentiaaliselle asiakkaalle, että yrityksellä on riittävästi 

kokemusta ja osaamista ollakseen luotettava yhteistyökumppani. 

 

Osiossa Astoran projekteja esitellään laajasti. Kohteet on lajiteltu kuvan 25 esittämällä 

tavalla julkis-, liike-, teollisuus- ja asuntorakentamisen kategorioihin. Nämä kategoriat 

on jaettu niin, että ne kertovat jatkuvuudesta ja tuovat merkittävimmät referenssit esille 

omina case-tapauksinaan. Osiossa on paljon kuvia rakennetuista kohteista. 
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Kuva 24. Referenssit välilehti 

 
Kuva 25. Palveluasuntojen referenssit verkkosivuilla 
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8.5 Rekrytointi 

Rekrytointi-välilehti (kuva 26) on suunnattu potentiaalisille työntekijöille. Välileh-

dellä kerrotaan Astorasta työnantajana ja vapaista työpaikoista. Osio on ajankohtaista-

välilehden ohella yksi viimeisistä lisäyksistä sivuille. Rekrytointi välilehden tavoit-

teena on tavoittaa potentiaaliset työnhakijat ja edistää positiivista työnantajakuvaa. 

  

Verkkosivujen lisäksi rekrytointi-ilmoituksia markkinoidaan sosiaalisessa mediassa, 

sanomalehdissä ja työnhakupalveluissa. Sosiaalinen media toimii rekrytoinnissa asia-

kasajurina verkkosivuille, jossa työpaikasta kiinnostunut löytää lisätietoja ja yhteys-

henkilön yhteystiedot. Rekrytointi-osiota tullaan jatkossa kehittämään mahdollisesti 

uratarinoilla ja muulla työntekijöille ja potentiaalisille työntekijöille suunnatulla sisäl-

löllä. 

 

 
Kuva 26. Rekrytointi-välilehti 
 



47 

8.6 Yhteystiedot 

Yhteystiedot ovat yksi tärkeimmistä sivuista. On tärkeää, että haluttu yhteystieto on 

nopeasti löydettävissä. Yhteystiedot-välilehti palvelee luonnollisesti kaikkia kohde-

ryhmiä. Sivusta on pyritty tekemään siisti, ammattimainen ja helposti luettava. 

 

 
Kuva 27. Yhteystiedot-välilehti 

9 YHTEENVETO 

Astoran viestinnän uudistaminen on vielä keskeneräinen projekti, jossa on paljon ta-

voitteita ja niiden toteutuminen riippuu hyvin paljon yritykseltä siihen löytyvistä 
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resursseista. PK-yrityksen viestinnän kehitys on pitkäjänteistä työtä ja voi viedä aikaa, 

ennen kuin sen tekeminen löytää luonnollisen johdonmukaisen rytmin. 

 

Viestinnän ongelmana monessa PK-yrityksessä on, että se on välttämätöntä, mutta 

usein kallista ja aikaa vievää. Henkilöstöresursseja ei välttämättä ole mahdollista val-

jastaa tähän tehtävään, jos sitä varten ei ole omaa henkilöä resursoitu. Varsinkin sosi-

aalisen median kanavissa läsnäolo vaatii jatkuvaa huomiota. Ihmiset sosiaalisessa me-

diassa odottava yrityksiltä nykyään vahvaa vuorovaikutusta, koska sosiaalisen median 

luonne on sosiaalinen. Yksisuuntainen viestintä ei ole kiinnostavaa. 

 

Monikanavainen viestintä tarjoaa yrityksille kuitenkin mahdollisuuksia, jota ennen so-

siaalista mediaa ei ollut. Sosiaalisen median markkinoinnissa on mahdollista kohden-

taa markkinointia todella tarkasti profiloiduille kohderyhmille. Se tarjoaa myös hyvän 

mahdollisuuden yrityksille kuunnella ja oppia vuorovaikutuksessa asiakkaiden ja si-

dosryhmien kanssa. 

 

Opinnäytetyön tuotoksena syntyneet uudet verkkosivut ovat monella tapaa onnistu-

neet. Ne täyttävät monia strategisista tavoitteista ja niillä palvellaan monia kohderyh-

miä. Visuaalisesti ne ovat ammattimaisen näköiset, mutta sisällöllisesti parannettavaa 

vielä riittää. Karkeasti sanottuna ne ovat hyvä aihio. Nykyaikaisilla verkkosivuilla yri-

tyksen sidosryhmiä palvellaan hyvin monipuolisesti ja ratkaisemattomia ongelmia on 

vielä paljon. 

 

Teknisistä ongelmista ilmeisin on, että sisällönhallintajärjestelmän käyttöönotto on to-

dennäköisesti väistämätöntä. Jos sivustoja halutaan laajentaa dynaamisella sisällöllä 

tai palvella tulevaisuudessa asiakkaita monipuolisemmin verkossa, on nykyinen jär-

jestelmä liian hidas ja epäkäytännöllinen. 

 

Intra- ja extranet toisivat monia uusia mahdollisuuksia palvella niin asiakkaita, sidos-

ryhmiä kuin työntekijöitäkin. Varsinkin intranet on prosessin aikana noussut monesti 

esille, mutta intranetin käyttöön liittyy vielä monia kysymyksiä vailla ratkaisua. Esi-

merkiksi miten työmaaolosuhteissa henkilöstöllä olisi mahdollisuus sen päivittäiseen 

käyttöön. 
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Verkkosivujen sisältösuunnitelmaan kuuluu paljon sisältöä, jotka eivät ole vielä ehti-

neet valmistua. Esimerkiksi case studies -tyyppiset artikkelit tärkeimmistä referenssi-

kohteista. Suunnitelmissa on myös henkilökunnan haastattelut uratarinoiden ja henki-

löstön henkilöittämiseen liittyvän sisällön tuottamiseksi. Nämä sisällöt tulevat paran-

tamaan sivuston sisällön laatua merkittävästi. 

 

Tällä hetkellä viestinnän sisällöt ovat hyvin outbound-painotteisia ja yritys voisi hyö-

tyä, jos viestintää tehtäisiin enemmän inbound lähtökohdista. Inbound-tyyppistä sisäl-

töä voisi olla esimerkiksi oppaat hyvän tarjouspyynnön laatimiseen tai rakennusalan 

byrokratiaviidakosta selviämiseen. Työturvallisuudesta löytyisi varmasti myös paljon 

aiheita, joista asiakkaat ja sidosryhmät voisivat hyötyä. 

 

Kaiken kaikkiaan opinnäytetyön tekeminen on tarjonnut tilaisuuden vahvaan amma-

tilliseen kasvuun. Prosessin aikana olen oppinut viestinnän strategisesta merkityksestä 

ja tavoitteellisuudesta. Markkinointiviestintä ei ole enää irrallinen osa yrityksen muuta 

viestintää vaan parhaimmillaan markkinointiviestintä, viestintä, myynti ja yrityksen 

operatiivinen johto tukevat toinen toistaan yrityksen liiketoiminnallisten ja strategisten 

tavoitteiden saavuttamiseksi. Verkkoviestinnän ja markkinointiviestinnän keinoin voi-

daan tukea myyntiä, palvella asiakasta, vahvistaa yrityksen brändiä, lisätä yrityksen 

tunnettuutta ja palvella yrityksen muita tärkeitä sidosryhmiä. 

 

Prosessi on opettanut, että huolellisesti laadittu tavoitteellinen sisältö on viestinnän 

keskeisin elementti. Asiakasta puhuttelevan sisällön luomiseksi yhteisön on tunnettava 

kohderyhmänsä ja heidän tarpeensa. Digitaalisessa ympäristössä voidaan seurata ja 

mitata hyvin tarkasti, miten sisältöön reagoidaan. Sisältö voidaan nykyisillä työkaluilla 

kohdentaa hyvin tarkasti määritellylle kohderyhmälle. Se taas mahdollistaa realististen 

tavoitteiden asettamisen kullekin sisällölle. 

 

Verkkosivujen suunnittelusta olen oppinut ennen kaikkea sen, että myös verkkosi-

vuilla kaiken pohjana toimii sidosryhmiä palveleva sisältö. Verkkosivujen rakenne, 

hierarkia ja palvelupolut vaikuttavat vahvasti asiakaskokemukseen ja niillä pitää suun-

nitteluvaiheessa olla suurempi painoarvo kuin visuaalisuudella. Työ on opettanut, että 

verkkosivuilla on edelleen vahvin rooli yrityksen verkkoviestinnässä. Sosiaalisen me-

dian eri kanavat toimivat hyvinä asiakasajureina, mutta eivät mahdollista asiakkaan 
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palvelemista samalla tavalla, kuin verkkosivut. Verkkoviestinnän runko luodaan verk-

kosivuilla ja se on myös alusta, jossa yrityksellä on mahdollisuus rakentaa täysin yk-

silöllinen asiakaskokemus. 
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