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Opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä digitaaliseen markkinointiin, sen kanaviin sekä mit-

taustyökalujen hyödyntämiseen. Näiden tietojen avulla haluttiin löytää kehittämistoimenpi-

teitä, joilla parannetaan yrityksen näkyvyyttä internetissä hakukoneoptimoinnin ja sosiaalisen 

median hyödyntämisen sekä sisältömarkkinoinnin ja hakusanamainonnan tarkemman suuntaa-

misen avulla. Lisäksi tavoitteena oli luoda konkreettinen digitaalisen markkinoinnin suunni-

telma pienen koulutusyrityksen tarpeisiin.  Kehittämistyö tehtiin opinnäytetyön tekijän puo-

liksi omistamalla yritykselle Suomen Työsuojelutalo Oy, mutta se on hyödynnettävissä muihin-

kin pieniin yrityksiin. 

Opinnäytetyö on luonteeltaan toiminnallinen ja jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä 

osassa tarkastellaan digitaalisen markkinoinnin teoriaa ja määritellään keskeiset käsitteet. 

Toisessa, toiminnallisessa osassa, tehtiin analyysi yrityksen nykytilanteesta ja kilpailija-ana-

lyysi alan keskeisten toimijoiden verkkosivujen ja sosiaalisen median kanavien perusteella. 

Näillä työkaluilla etsittiin toimivia käytäntöjä markkinoinnin toteuttamiseksi sekä omia vah-

vuuksia verrattuna kilpailijoihin. Tämän jälkeen valittiin ja toteutettiin kehittämistoimenpi-

teet ja luotiin konkreettinen digitaalinen markkinointisuunnitelma lukujärjestyksen muotoon. 

Suunnitelmassa on kalenteroitu selkeät viikottaiset toimenpiteet jatkuvaan ja säännölliseen 

hakukoneoptimointiin, sisältömarkkinointiin ja markkinoinnin tulosten seuraamiseen. Näky-

vyys hakutuloksissa ei tule eikä säily itsestään, vaan vaatii jatkuvaa kehittämistä ja seuran-

taa. 

Asiasanat: Digitaalinen markkinointi, hakukoneoptimointi, sosiaalinen media, hakusanamai-
nonta, markkinointisuunnitelma, kilpailija-analyysi, benchmarking 
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The aim of the thesis was to familiarize with digital marketing, its channels and how to utilise 

the measurement tools in digital marketing. The final goal was to chart measures to develop 

the company’s visibility in the internet. The tools investigated were search engine optimiza-

tion, utilisation of social media, targeted content marketing and keyword advertising. In ad-

dition, the aim of the thesis was to draw up a concrete digital marketing plan for a small 

training company. The plan was conducted for Suomen Työsuojelutalo Oy, which is partly (50 

%) owned by the author of the thesis. However, the plan can also be utilized in similar other 

small companies. 

 

The thesis is functional and divided into two parts. The first part covers theory on digital 

marketing and its key concepts. The second part is an analysis of the company’s current situ-

ation and competitors, based on web pages and social media channels. The best practices in 

marketing and company strengths were compared with the competitors.  Thereafter, the best 

development actions were chosen and a concrete marketing plan with a timetable was con-

ducted. The timetable covers specific weekly actions for search engine optimization and con-

tent marketing and how to follow the results on a regular basis. Company visibility in the in-

ternet and search engine results do not emerge and maintain automatically but require con-

stant actions and follow-up. 

 

Keywords: Digital marketing, search engine optimization, social media, keyword advertising 
marketing plan, competitor analysis, benchmarking 
,  



 

 

Sisällys 

1 Johdanto ................................................................................................... 6 

2 Kehittämistyön tavoitteet .............................................................................. 7 

3 Tietoperusta ............................................................................................... 7 

3.1 Digitaalinen markkinointi ...................................................................... 7 

3.2 Verkkosivut ....................................................................................... 8 

3.3 Hakukoneoptimointi ............................................................................ 9 

3.4 Hakusanamainonta ............................................................................ 11 

3.5 Sosiaalinen media ............................................................................. 12 

3.6 Sähköpostimarkkinointi ...................................................................... 14 

3.7 Tulosten mittaaminen digitaalisessa markkinoinnissa .................................. 14 

4 Kehittämistyön prosessi ............................................................................... 15 

4.1 Yrityksen digitaalisen markkinoinnin nykytilanteen arviointi ......................... 16 

4.1.1 Verkkosivut ............................................................................. 16 

4.1.2 Facebook ja LinkedIn ................................................................. 17 

4.1.3 Sähköpostimarkkinointi .............................................................. 18 

4.1.4 Muut kanavat .......................................................................... 19 

4.2 Mittaaminen.................................................................................... 19 

4.3 Vertailu kilpailijoihin ......................................................................... 21 

4.3.1 Kotisivut ................................................................................ 22 

4.3.2 Facebook ............................................................................... 23 

4.3.3 LinkedIn ................................................................................. 24 

4.3.4 Sähköpostimainonta .................................................................. 25 

4.4 SWOT ............................................................................................ 25 

4.5 Kehittämistoimenpiteet ..................................................................... 26 

4.5.1 Kotisivut ................................................................................ 27 

4.5.2 Facebook ............................................................................... 30 

4.5.3 LinkedIn ................................................................................. 31 

4.5.4 Uutiskirjeet ja sähköpostimainonta ................................................ 32 

4.5.5 Instagram ............................................................................... 32 

4.6 Kehittämistoimenpiteiden tulokset ........................................................ 33 

4.7 Suunnitelma digitaalisen markkinoinnin toteuttamisesta käytännössä .............. 35 

4.8 Budjetti ......................................................................................... 37 

5 Yhteenveto .............................................................................................. 38 



 

1 Johdanto 

Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena on perehtyä pienen yrityksen mahdollisuuk-

siin toteuttaa digitaalista markkinointia, kehittää yrityksen toimintatapoja ja digitaalisen 

markkinoinnin kanavia ja luoda kohdeyritykselle Suomen Työsuojelutalo Oy markkinointisuun-

nitelma digitaaliseen markkinointiin. Suunnitelman on tarkoitus olla mahdollisimman konk-

reettinen ja käytännön läheinen, jotta se myös tulee oikeasti käyttöön ja hyödynnettyä. Yri-

tyksellä ei ennestään ole minkäänlaista digitaalisen markkinoinnin suunnitelmaa, vaan markki-

nointia on toteutettu satunnaisesti, joten suunnitelmalle on selkeä tarve olemassa. 

Opinnäytetyön aihe valikoitui koetun todellisen tarpeen pohjalta, sillä opinnäytetyön tekijä 

on myös kohdeyrityksen toinen omistaja ja ainut kokoaikainen työntekijä. Opintojen aikana 

on opiskeltu markkinointia ja markkinointiviestintää, ja opinnäytetyö tarjoaa hyvän mahdolli-

suuden testata opittuja tietoja ja taitoja käytännössä. 

Opinnäytetyön tavoitteena on kuvata yrityksen digitaalisen markkinoinnin nykytila, selvittää 

kilpailijoiden käyttämät välineet ja löytää kohdeyritykselle toimivimmat markkinointikanavat 

ja kanavien tehokas käyttötapa. Lisäksi tehdään suunnitelma markkinoinnin tulosten seuraa-

miseksi. Nämä kuvataan digitaalisen markkinoinnin lukujärjestyksen avulla. 

Opinnäytetyö tutkimusmenetelmänä käytetään benchmarkingia eli kilpailijoiden vertaamista. 

Lisäksi markkinointimenetelmiä testataan muun muassa Googlen ja Mailchimpin mittaustyöka-

luilla. 

Suomen Työsuojelutalo Oy on perustettu kesäkuussa 2017.  Toimintaa on tätä opinnäytetyötä 

kirjoitettaessa kaksi vuotta takana. Yritys on perustettu kahden henkilön toimesta, ja toinen 

heistä on työskennellyt yrityksessä päätoimisesti, toinen sivutoimisesti. Lisäksi yrityksessä on 

käytetty ulkopuolisia asiantuntijoita luennoitsijoina. 

Työsuojelutalo tarjoaa käytännönläheistä työsuojelukoulutusta eri paikkakunnilla työsuojelu-

valtuutetuille ja heidän varahenkilöilleen sekä työsuojelupäälliköille ja esimiestehtävissä toi-

miville. Liikeideana on tarjota lainsäädännön vaatimaa koulutusta työsuojelutoimijoille tii-

viissä paketissa yhden päivän koulutuksina, pienryhmissä ja keskustellen. Näihin yleisiin kou-

lutuspäiviin voivat ilmoittautua kaikki. Lisäksi tarjotaan räätälöityjä koulutuksia suoraan yri-

tyksille, kohderyhmänä voi tällöin olla esimerkiksi yrityksen työsuojelutoimikunta tai esimie-

het. 

Markkinointia on tähän asti tehty pääasiassa Googlen avulla. Työsuojelutalolla on ollut yksi 

Google Ads mainoskampanja, jonka tuloksia on seurattu satunnaisesti. Lisäksi on luotu Face-
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book-ja LinkedIn-sivut, ja näissä julkaistu päivityksiä. Myös lehtimainontaa on käytetty muu-

tamia kertoja, mutta tulokset niistä ovat olleet huonoja erityisesti hintaan nähden, ja siksi 

jatkossa halutaan keskittyä digitaaliseen markkinointiin ja mainostukseen. 

 

2 Kehittämistyön tavoitteet 

Yrityksen haasteena on ollut löydettävyys nettimaailmassa ja tunnettavuus yritysten päättä-

jien ja työsuojelutoimijoiden keskuudessa. Tämän kehittämistyön tavoitteena on lisätä tun-

nettavuutta ja kävijöiden määrää kotisivuilla ja todentaa se mittaamalla. Tunnettavuuden pa-

rantuessa tavoitteena on myös saada lisää liikevaihtoa ja parantaa taloudellista tulosta. 

Tietoperustan ja käsitteiden määrittelyn avulla selvitetään yleisesti digitaalista markkinointia 

ja sen kanavia. Tämän jälkeen selvitetään yrityksen tämän hetkinen tilanne digitaalisen mark-

kinoinnin suhteen ja verrataan sitä kilpailijoihin pyrkien löytämään oman yrityksen heikkou-

det, vahvuudet ja kehittämiskohteet. Lopuksi tehdään kehittämistoimenpiteet ja tarkastel-

laan niiden avulla saatuja tuloksia sekä tehdään suunnitelma digitaalisen markkinoinnin to-

teuttamiseksi ja seuraamiseksi tulevaisuudessa. 

Markkinointisuunnitelma on rajattu digitaaliseen markkinointiin, sillä yrityksessä on toiveena 

tehdä jatkossa markkinointia lähes yksinomaan digitaalisesti. Perinteiset markkinointimediat 

eivät ole tehokkaita, tulosten mittaaminen on hidasta ja hankalaa ja markkinoinnin kohdenta-

minen on vaikeampaa kuin digitaalisessa markkinoinnissa (Kananen 2018, 13).  

Markkinointikanavina päätettiin pysyttäytyä jo käytössä olevissa kanavissa tehostaen niiden 

käyttöä. Ainoana uutena kanavana otettiin käyttöön Instagram. Syynä tähän rajaukseen ovat 

rajalliset aika- ja henkilöresurssit markkinoinnin toteuttamisessa. Siksi on parempi hallita 

muutama väline hyvin ja hyödyntää niitä suunnitelmallisesti ja myös mitata tuloksia, kuin ko-

keilla vähän useita eri kanavia. 

3 Tietoperusta 

Tässä opinnäytetyössä käytettyjä keskeisiä käsitteitä ovat digitaalinen markkinointi, verkkosi-

vut, hakukoneoptimointi, sosiaalinen media, sähköpostimarkkinointi ja markkinoinnin tulosten 

mittaaminen. Käsitteiden rajaus on tehty tiukasti vain aiheeseen liittyviin käsitteisiin jättäen 

pois markkinoinnin peruskäsitteet. 

3.1 Digitaalinen markkinointi 

Maailma on muuttunut ja markkinointi on muuttunut. Kartajaya, Kotler ja Setiawan (2011) 

puhuvat kirjassaan Markkinointi 3.0 markkinoinnin eri aikakausista. Ensimmäinen aikakausi 

1.0, perustui siihen, että valmistettiin tuotteita, jotka haluttiin myydä mahdollisimman laa-

jalle yleisölle. Tällöin tehtiin massamarkkinointia juurikaan kohdentamatta markkinointia. 
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Vaiheessa 2.0 teknologia tuli mukaan ja alettiin jo ymmärtää eri asiakasryhmien tarpeita ja 

kohdentaa markkinointiakin sen mukaan. Vaiheeseen 3.0 edettiin, koska kuluttajat etsivät 

ratkaisuja, joilla he voivat parantaa maailmaa ja samaistua yrityksen arvoihin.  Sosiaalinen 

media tarjoaa mahdollisuuden osallistua, jakaa mielipiteitä ja kokemuksia. Ajassa mukana 

olevat yritykset ottavatkin asiakkaansa mukaan yhä enemmän yrityksen toimintaan, markki-

nointiin ja jopa tuotekehitykseen. (Kotler ym. 2011, 12-14.) Markkinointi muuttui myynnin 

kasvua tukevista toimenpiteistä asiakkaiden luottamusta tukeviksi ja vahvistaviksi toimenpi-

teiksi (Kotler ym. 2011, 37). Tällä hetkellä mennään jo aikakaudessa 4.0 markkinoinnin siirty-

essä yhä enemmän digitaalisille alustoille, ja asiakkaat hankkivat tietoa tuotteista paljon 

muualtakin kuin tuotteen markkinoijalta. Asiakkaat voivat käyttää tietolähteenä netistä löyty-

viä alustoja, joilla jaetaan kokemuksia, kuten Tripadvisor tai Facebook-ryhmät. Asiakkaat 

saavat paljon aiempaa helpommin kokemuksia ja mielipiteitä muilta käyttäjiltä, ja näillä on 

paljon vaikutusta ostokäyttäytymiseen. Tämä asettaa paljon uusia haasteita markkinoinnille. 

(Kotler ym. 2016, 49-52.) 

Markkinointi jaetaan outboud- ja inbound-markkinointiin. Outbound-markkinoinnilla tarkoite-

taan perinteistä massamarkkinointia, kuten tv, lehdet ja radio. Digitaalisista markkinointiväli-

neistä sähköpostimarkkinointi ja displaymainonta ovat outbound-markkinointia. Outbound-

markkinoinnissa kohderyhmälle lähetetään markkinointiviestejä niissä kanavissa, joista olete-

taan asiakkaat saavutettavan. Markkinointi on yksisuuntaista ja tuputtavaa, asiakas pakote-

taan ottamaan markkinointia vastaan. Outbound-markkinointi on vähentynyt, sillä se on kal-

lista ja ihmiset pyrkivät välttelemään sitä esimerkiksi roskapostisuodatuksin tai telemarkki-

nointikielloin. (Kananen 2018, 17.) 

Inbound-markkinointi on luonteeltaan asiakasta auttavaa ja neuvovaa. Asiakas pyritään tavoit-

tamaan silloin, kun tuotetieto on hänelle ajankohtainen. Asiakas on usein itse aloitteellinen ja 

antaa suostumuksensa markkinointiin. Inbound-markkinoinnin välineitä ovat esimerkiksi yri-

tyksen verkkosivut, blogit, ja sosiaalisen median kanavat sekä asiakkaan tilaamat uutiskirjeet. 

(Kananen 2018, 17.) 

Digitaalisen työkalujen hyödyntäminen markkinoinnissa tuo Suomen Yrittäjien -raportin (2016) 

mukaan seuraavia hyötyjä yritykselle: yritystoiminnan kannattavuuden parantuminen, tehos-

tuneet liiketoimintaprosessit, tiiviimpi yhteistyö kumppaneiden kanssa, yrityskuvan vahvistu-

minen ja uudet liiketoimintamahdollisuudet (Digitaalisesti suuntautuneiden pienten yritysten 

menestystekijät 2016, 29) 

3.2  Verkkosivut 

Jokainen yritys tarvitsee tänä päivänä verkkosivut. Näkemykseni on, että jos sivuja ei ole, ei 

yritystä ole olemassa. Suomen Digimarkkinointi ohjaa blogissaan lähtemään verkkosivuston 

suunnittelussa liikkeelle sivuston tavoitteista ja rakentamaan sivusto tavoitteiden ympärille. 
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Yleisesti kotisivujen tavoite on parantaa ja lisätä yrityksen liiketoimintaa, ja silloin kotisi-

vuille tarvitaan liikennettä, kävijöitä ja kävijöiden konvertoitumista ostajiksi. Asiakkaan osto-

päätökseen saattaa vaikuttaa moni tekijä, esim. tuotteen ominaisuudet, hinta, toimitusvar-

muus, yrityksen luotettavuus ja asiantuntemus tai muiden antamat suositukset. Hyvä verkko-

sivusto poistaa ostamisen esteet ja lisää luottamusta, joten verkkosivuston vakuuttavuus on 

keskeisessä roolissa digitaalisen markkinoinnin rakentamisessa. (Suomen Digimarkkinointi 

2019a.) 

Aiemmin verkkosivujen tehtäväksi nähtiin ainoastaan yrityksestä ja sen tuotteista kertominen 

ja tiedon välittäminen asiakkaille, ja näitä sivuja esiintyy edelleenkin. Nykyaikaisilla verkkosi-

vuilla on kuitenkin paljon erilaisia vaatimuksia ja odotuksia asiakkaiden taholta. Niiden tulee 

sisältää asiakkaalle arvokasta sisältöä, ja sivujen pitää luonnollisesti olla ajan tasalla, eli niitä 

on päivitettävä aktiivisesti. Lisäksi sivujen tulee tarjota kävijöille erilaisia toimintamahdolli-

suuksia. Kävijöiden pitää voida tilata sivujen sisältöä ja uutta tietoa sähköpostilla tai verkko-

syötteillä ja heidän pitää myös voida jakaa sivuston sisältöä vaivattomasti esimerkiksi sosiaali-

sessa mediassa. Kävijöillä pitää olla mahdollisuus kommentoida sivuja tai yritystä.  Sivuston 

tulee myös ohjata kävijät myös muihin kanaviinsa, esimerkiksi Facebookiin tai LinkedIn-sivus-

toon. (Juslen 2011, 59-61.) 

Jari Juslen (2011) on kirjassaan Nettimarkkinoinnin karttakirja määritellyt yrityksen nykyai-

kaiset kotisivut eräänlaiseksi Internet-toimipaikaksi. Hän tarkoittaa sillä sitä, että sivuston tu-

lee olla paikka, jossa tapahtuu asioita, sinne tullaan useammin kuin kerran ja siellä syntyy 

myös konkreettisia tuloksia. Sivusto pystyy käynnistämään asiakassuhteita tarjoamalla kävi-

jöille arvokasta ja ajankohtaista sisältöä, joka auttaa heitä ostopäätöksen tekemiseen. Inter-

net-toimipaikka on siis verrattavissa kivijalkamyymälään, jossa poiketaan hakemaan tietoa ja 

ollaan vuorovaikutuksessa. (Juslen 2011, 67.) 

Hyvä verkkosivusto ohjaa kävijää sujuvasti päätöksentekoprosessin vaiheesta toiseen, sivus-

tolle saapumisesta ostopäätöksen tekemiseen. Kävijän tuleen ensin tulla tietoiseksi tuotteen 

tai palvelun olemassaolosta, seuraavaksi kiinnostua siitä ja tämän jälkeen haluta ostaa ja 

myös konkreettisesti suorittaa osto. Kaikissa näissä vaiheissa sivuston sisällöllä ja teknisellä 

toteutuksella voidaan ohjata kävijää kohti toivottua toimintaa. (Pyyhtiä 2017, 167) 

3.3 Hakukoneoptimointi 

Hakukoneoptimoinnista käytetään nimitystä SEO. Kirjainlyhenne tulee englanninkielisistä sa-

noista Search Engine Optimization. Näkyvyys hakukonesivustolla on termiltään SERP, joka tu-

lee sanoista Serch Engine Page. Molemmat lyhenteet ovat käytössä arkikielessä. (Leino 2019.) 

Hakukoneoptimoinnilla tarkoitetaan työtä verkkosivuston luonnollisen hakukonenäkyvyyden 

parantamiseksi, jonka seurauksena kävijöiden määrä sivustolla lisääntyy. Pelkkä kävijämäärän 
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kasvu ei kuitenkaan ole tavoitteena, vaan lisääntyvästä kävijämäärän myötä pitäisi saada 

myös toivottuja tuloksia aikaan. Yrityksen sivuston rakentamisessa hakukonenäkyvyys on syytä 

huomioida alusta asti. Näkyvyyteen vaikuttaa sekä tekstimuotoinen sisältö oikeine avainsanoi-

neen että julkaisutekniikka. Merkitystä on myös alustalla, jolle sivusto rakennetaan. Alustan 

tulee olla hakukoneystävällinen. (Juslen 2011, 147; Raittila 2019)  

Ylivoimaisesti yleisin hakukone nykyisin on Google. Erityisesti Suomessa Googlella on lähes 

monopoliasema, yli 98% suomalaisista käyttää hakukoneena Googlea. Muita hakukoneita ovat 

esimerkiksi Bing ja Yahoo, mutta Googlen yleisyyden vuoksi hakukoneoptimointi kannattaa 

tehdä lähinnä Googlea ajatellen. (Lahtinen 2013, 177.) Googlen ylivoimaisuus on vain vahvis-

tunut, sillä nykyisin etsittäessä suomenkielisiltä sivustoilta ohjeita ja vinkkejä hakukoneopti-

mointiin, esiin tulee vain ohjeita näkyvyyden parantamiseen Googlen hakutuloksissa. 

Hakukoneoptimointi on ensiarvoisen tärkeää, sillä asiakasvirta voi riippua lähes täysin hakuko-

nenäkyvyydestä, ja näkyvyyden saaminen hakukoneoptimoinnin kautta on ilmaista. Noin 90% 

ihmisistä ei tutki hakutuloksia ensimmäistä vastaussivua pidemmälle, joten jos yritys ei pääse 

hakutuloksissa ensimmäiselle sivulle, eivät asiakkaat todennäköisesti löydä sitä. (Lahtinen 

2013, 176; Leino 2019). 

Hakukoneoptimointi voidaan jakaa kahteen luokkaan, sisäiseen ja ulkoiseen hakukoneopti-

mointiin. Sisäisellä optimoinnilla tarkoitetaan laadukasta sisältöä, toimivien avainsanojen löy-

tämistä ja sijoittamista riittävä usein sivustolle, sivuston nopeutta ja alustan hakukoneystä-

vällisyyttä. Ulkoinen hakukoneoptimointi tarkoittaa ulkoisten, muilta sivustoilta omalle sivulle 

johtavia linkkejä. Sisäinen hakukoneoptimointi on yleensä helpompaa, sillä siihen voi vaikut-

taa itse, mutta ulkoinen voi olla haastavaa: miten saada muut sivustot linkittämään sivustolle. 

(Lahtinen 2013, 179.) 

Avainsanoja käytetään sekä mainostamisessa että orgaanisen löydettävyyden parantamisessa. 

Avainsanat määrittävät tai kuvaavat verkkosivuja. Ne ovat sanoja, joilla haetaan tietoa kysei-

sestä aiheesta netistä. Avainsanat kannattaa sijoittaa sivuille mahdollisimman usein, ja kes-

keiset avainsanat tulee löytyä otsikoista, leipätekstistä sekä url-osoitteesta. Kuvia hakukone 

ei osaa lukea, joten kuvien yhteyteen kannattaa sijoittaa niin sanottu Alt-teksti, joka kertoo 

sanallisesti sen, mitä kuvassa on. (Lahtinen 2013, 181.) 

Avainsanat tulee valita huolella, hyvät avainsanat palveleva sekä kävijää että yritystä. Hyvän 

avainsanan kautta sivustolle tulee oikeanlaista liikennettä, joka löytäessään sivustolta etsi-

mänsä myös pysyy siellä pidempään. Näin ollen sekä kävijän että sivuston omistajan tavoit-

teet täyttyvät, ja myös Google arvostaa luokituksissaan sitä, että kävijät viihtyvät sivuilla ei-

vätkä poistu välitömästi. (Suomen Digimarkkinointi 2019c.) 
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Muita tärkeitä huomioitavia asioita hakukoneoptimoinnissa ovat sivuston otsikoiden rakenne, 

metakuvaus ja avainsanojen esiintyminen niissä sekä sivustonkartan, XML-tiedoston löytymi-

nen sivustolta (Leino 2019). Myös sivuston ikä vaikuttaa, sillä Google arvostaa vanhoja sivus-

toja (Raittila 2019). 

Sivuston käyttökokemuksellakin on merkityksessä hakutuloksissa sijoittumiselle. Google kerää 

tietoa kävijöiden käyttäytymisestä ja vetää siitä johtopäätöksiä sivuston arvosta. Käyttökoke-

musta voi parantaa mm. välttämällä häiritseviä mainoksia, muotoilemalla teksti helposti sil-

mäiltäviksi, välttämällä samaa sisältöä eri sivuilla ja välttämällä suoria lainauksia muilta si-

vustoilta (Raittila 2019). 

Hakukoneoptimointi on jatkuva, toistuva kiertokulku, joka koostuu datan keräämisestä, analy-

soinnista, parannushypoteesin kehittämisestä, parannuksen implementoinnista ja testaami-

sesta. Datan keräysvaiheessa sivustolta kerätään monenlaista tietoa, kuten kävijämäärät eri 

sivuilla, välittömän poistumisen prosentti (bounce rate), poistumisaste (exit rate), konversio-

prosentti, kävijäpolku jne. Kerätyn datan perusteella saadaan kokonaiskuva kävijöiden käyt-

täytymisestä sivuilla ja voidaan sen perusteella tunnistaa kehittämistarpeita ja luoda paran-

nushypoteesi, joka implementoidaan ja sen toimivuus testataan. (Pyyhtiä 2017, 159-166.) 

3.4 Hakusanamainonta 

Hakusanamainonnalla tarkoitetaan maksullista, näytettyjen mainosten (impressioiden) ja nii-

den perusteella tehtyjen klikkausten määrään perustuvaa mainontaa. Google on lähes ainoa 

käytetty hakukone, joten mainontakin kannattaa tehdä siihen. Google tarjoaa monia eri työ-

kaluja mainonnan toteuttamiseen. Mainokset luodaan Google Ads tai Google MyBusiness-sovel-

luksilla ja seuranta onnistuu Google Analytics-työkalulla. (Google Ads 2019a.) 

Maksetun hakusanamainonnan avulla saadaan helposti ja nopeasti ohjattua liikennettä omalle 

sivulle. Mitä tarkemmin onnistutaan määrittelemään hakusanat, joilla potentiaalinen asiakas 

saapuu sivustolle, sitä kustannustehokkaampaa mainonta on. Vastaavasti huonosti valituilla 

hakusanoilla voidaan hukata mainosbudjetti saamatta ainuttakaan konversiota aikaiseksi. 

Näyttökerrat Googlen hakutuloksissa myydään huutokauppaperiaatteella, eli eniten maksava 

saa mainoksensa näkyviin. Sijoitetun rahan lisäksi Google kuitenkin laskee mainokselle myös 

sijoittumispisteitä, jotka vaikuttavat mainoksen näkymiseen. Pisteet perustuvat mm. mainok-

sen laatuun ja siihen, miten nopeasti kävijät poistuvat sivustolta. Google rankaisee nopeista 

poistumisista, ja korkea poistumisprosentti voi huonontaa mainosten näkyvyyttä. (Komulainen 

2018, 159-160) 

Google näyttää hakutulossivullaan ylä- ja alareunassa 2-4 ja mainostukseen perustuvaa haku-

tulosta. Mainoksen näyttäminen ei maksa mainostajille, mutta jos asiakas klikkaa hakutulosta, 

seuraa mainostajalle maksu. Olennaista tässäkin on löytää sopivat, oikean yleisön löytävät 
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haku/avainsanat. Tämä vaatii yleensä tutkimustyötä. Hakusanoja voi löytää Googlen avulla: 

jokaisella hakutulossivulla näkyy sanoja, joilla muut ovat hakeneet samankaltaisia asioita. Li-

säksi Googlella on käytössä ilmainen avainsanojen suunnittelija, jota kannattaa hyödyntää. 

(Google Ads 2019a.) 

Google Ads mainoksilla voidaan valita monia asioita, miten mainosten esittäminen ja kohdis-

taminen tapahtuu. Kohdistamisen perusteena voi olla esimerkiksi käyttäjän sijainti (mma, 

kaupunki tai tietty alue), käyttäjäryhmä, vuorokauden aika ja kielialue. Näin pystytään koh-

distamaan mainokset mahdollisimman tarkasti yleisölle, joka on myös asiasta kiinnostunut. 

Mainokset saadaan myös näkyään eri laitteilla, tietokoneilla, matkapuhelimilla, tableteilla. 

Näkyvyys voidaan myös rajata vain johonkin edellä mainituista ryhmistä. Google Ads-mainok-

set voivat olla hakukampanjamainoksia, eli ne tulevat näkyviin hakutuloksissa, kun joku hakee 

kyseistä asiaa. Toinen mainostustapa on esittää niitä display-mainoksina, jolloin mainokset 

tulevat näkyviin valitun kaltaisten ihmisten käyttämille sivustoille tai sovelluksiin (Google Ads 

2019b). 

3.5 Sosiaalinen media 

Sosiaalisen median käyttäjiä on valtavasti ympäri maailmaa ja käyttäjämäärä kasvaa edel-

leen. Vuonna 2012 maailmassa oli 1,4 miljardia sosiaalisen mediankäyttäjää ja vuonna 2016 

käyttäjiä oli jo 2,13 miljardia.  Se tarkoittaa sitä, että sosiaalisen median maailmassa on pal-

jon potentiaalisia asiakkaita ja siksi mainonta ja markkinointi siirtyy perinteisistä printtimedi-

oista sosiaaliseen mediaan sähköiseen muotoon. (Barker M., Barker D., Bormann, Roberts, Za-

hay 2016, 1.) Tämä sama suuntaus on näkyvissä myös Suomessa. Tilastokeskuksen tutkimuk-

sessa Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö (2018) sosiaalisen median käyttö on lisäänty-

nyt kaikissa ikäryhmissä, ja 34% työllisistä suomalaisista käyttää yhteisökanavia myös työhön, 

ammattiin tai liiketoimintaan liittyvissä asioissa. Yleisintä sosiaalisen median käyttö työhön 

liittyen oli 35-44 vuotiaiden ryhmässä. (Tilastokeskus, 2018) 

Sosiaalinen media käsittää useita erilaisia kanavia. Suomessa suosituimpia ovat Facebook, In-

stagram, Twitter, LinkedIn, Youtube, Pinterest ja sekä nuorison suosima Snapchat. Näistä Fa-

cebook on ollut jo vuosia ylivoimainen ykkönen, ja vuonna 2018 53 prosenttia käytti Faceboo-

kia päivittäin, 30% YouTubea, 26% Instagramia ja 10% Twitteriä. LinkedIn ja muiden kanavien 

käyttö on selvästi harvinaisempaa, vain 3% koko väestöstä käytti LinkedIniä päivittäin (DNA, 

2018.)  LinkedIn onkin lähinnä työhön ja ammattiin liittyvä sosiaalisen median kanava, kun 

muita kanavia käytettään enimmäkseen viihtymiseen ja vapaa-aikaan liittyen (Kananen 2018, 

327-328).  

Facebook on suurin sosiaalisen median kanavista. Se on perustettu vuonna 2004, ja Faceboo-

kissa on nykyisin jo yli kaksi miljardia ihmistä. Facebookin tarkoitus on koota ihmisiä erilaisiin 

ryhmiin, joissa jaetaan asioita ja keskustellaan eri aiheista. Facebookia pidetään viihtymisen 
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välineenä ja sitä käytetään enimmäkseen vapaa-ajalla. Ihmiset ovat kuitenkin tottuneet Face-

bookin käyttöön, ja haluavat löytää seuraamansa brändin Facebookista ja käyttää sitä myös 

asiakaspalveluun liittyvissä asioissa. Onnistunut sisällön tuotto Facebookissa voi tuoda nope-

asti paljon uusia asiakkaita, sillä jokaisella Facebook-käyttäjällä on verkostossaan keskimäärin 

150-200 seuraajaa, joten päivitys voi tulla jaetuksi hyvinkin nopeasti laajalle. On kuitenkin 

syytä muistaa, että tämä voi tapahtua niin hyvässä kuin pahassakin. (Komulainen 2018, 243.) 

Facebook kerää käyttäjistä paljon tietoa ja tarjoaa sitä hyödynnettäväksi markkinoinnissa. 

Mainokset voidaan kohdistaa tarkasti valitulle käyttäjäryhmälle iän, sukupuolen, sijainnin tai 

kiinnostuksen kohteiden mukaan. Analysoimalla käyttäjätietoja ja osallistumalla somekeskus-

teluihin saadaan myös tärkeää tietoa siitä, mikä asiakkaita kiinnostaa ja keitä tai millaisia ih-

misiä he ovat, ja näin voidaan luoda entistä tarkempia ostajapersoonia markkinoinnin kohden-

tamiseksi. (Komulainen 2018, 243.) 

LinkedIn on perustettu Kaliforniassa 2003, ja nykyisin sillä on käyttäjiä jo noin 500 miljoonaa. 

Se ei kuitenkaan Suomessa ole vielä lyönyt itseään erityisen hyvin läpi, käyttäjiä Suomessa on 

vain noin miljoona. LinkedIn’ssä on eri alojen asiantuntijoita, ja siellä keskustellaan lähinnä 

työhön liittyvistä asioista. Suomalainen tyypillinen käyttäjä on yliopistosta valmistunut, ja 

käyttäjistä 35% on 25-34 vuotiaita ja 41% 35-54 vuotiaita. LinkedIn-käyttäjien taloudellinen ja 

sosiaalinen asema sekä koulutustaso ovat korkeampia kuin muiden sosiaalisten kanavien käyt-

täjien. (Kananen 2018, 327-328.) 

Instagram on ilmainen, Facebookin omistama sosiaalisen median mobiilikanava, joka perustuu 

kuviin videoihin ja niiden jakamiseen. Instagram sopikin hyvin aloille, joilla visuaalisuudella 

on suuri merkitys, kuten esimerkiksi mainos- tai matkatoimistot. Yritys- ja markkinointikäy-

tössä se ei ole vielä yhtä yleinen kuin Facebook (Kananen 2018, 397). 

Kiinnostavien ja laadukkaiden kuvien lisäksi olennaista Instagramissa on tunnisteiden eli has-

tagien käyttö, niiden avulla julkaisuja haetaan. Tunnistesana merkitään julkisuun #-merkillä, 

muut käyttäjät taas @-merkillä. Hauskoilla hastageilla voi yrittää erottua massasta, mutta 

liian vaikeat hastagit eivät tule löydetyiksi. (Muurinen 2019.) 

Kaikissa edellä mainituissa kanavissa voi luoda yritysprofiilin, tuottaa sisältöä ja osallistua 

keskusteluihin ilmaiseksi, mutta myös luoda mainoksia tai mainostaa omia päivityksiään mak-

samalla esityskerroista. 

Monesti ajatellaan markkinoinnin sosiaalisessa mediassa vievän kohtuuttoman paljon aikaa, 

mutta yhdistämällä edellä mainittuja markkinoinnin kanavia pystytään rakentamaan digitaali-

sen markkinoinnin arkkitehtuuri, jossa osat liittyvät toisiinsa. Blogissa voidaan julkaista artik-

keli, joka jaetaan LinkedIn-sivulla ja päivittyy myös Facebook-sivulle. Facebook sivun julkaisu 
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voidaan jakaa myös Instagramissa. Tähän tapaan rakentaen yhdellä sisällöllä saadaan näky-

vyyttä monessa eri sosiaalisen median kanavassa. (Juslen 2011, 290.) 

Markkinointi sosiaalisessa mediassa on virtuaalista suhteiden luomista ja hoitamista. Itsetar-

koitus ne eivät kuitenkaan ole, vaan suhteiden avulla on tarkoitus edistää liiketoimintaa.  So-

siaalisen median avulla luodaan yhteyksiä potentiaalisiin ostajien ja houkutellaan heitä kotisi-

vuille tai verkkokauppaan, jossa voidaan käydä kauppaa. Sosiaalisessa mediassa vain pieni osa 

toiminnasta on varsinaista mainontaa vaan enemmän toiminta perustuu asiakkaan tarpeiden 

mukaiseen sisällöntuottoon, keskusteluihin ja ajatusten vaihtoon. (Juslen 2011, 208-2013) 

3.6 Sähköpostimarkkinointi 

Sähköpostimarkkinointi on nimensä mukaisesti sähköpostin välityksellä tehtävää markkinointi-

viestintää. Sähköpostimarkkinointia käytetään niin B2B (yrityksiltä yrityksille) kuin B2C -mark-

kinoinnissa (yrityksiltä kuluttajille). Sähköpostimarkkinoinnin erottaa roskapostimarkkinoin-

nista eli spämmäämisestä se, että sähköpostimarkkinointiin tulee olla lupa tai suostumus asi-

akkaalta. Lupa saadaan esimerkiksi silloin, kun asiakas tilaa uutiskirjeen, tai on jo yrityksen 

asiakas ja voidaan ajatella luvan tulleen tätä kautta. (Suomen Digimarkkinointi 2019b) 

Sähköpostimarkkinointi on tärkeä osa digitaalista markkinointia. Sähköpostitse voidaan jatkaa 

keskustelua asiakkaan kanssa myös ostoksen jälkeen ja tarjota lisäarvoa asiakkaalle sekä jat-

kaa myyntiä. Hyvä sähköpostimarkkinointi auttaa kasvattamaan asiakkaan luottamusta tuot-

teeseen ja tuotetta/palvelua tarjoavaan yritykseen, edistää asiakasuskollisuutta ja myyntiä 

sekä auttaa kasvattamaan tunnettavuutta ja brändiä. (Suomen Digimarkkinointi 2019b) 

Sähköpostimarkkinoinnin hyvä puoli on helppo mitattavuus, kun käytössä on jokin sähköpos-

tiohjelma. Ohjelmasta saadaan tarkat tiedot, kuinka moni ja ketkä vastaanottajista ovat 

avanneet viestin, ovatko he klikanneet viestistä kotisivuilla ja ovatko he tehneet toivottuja 

toimintoja sivuilla. Sähköpostimarkkinoinnissa on kuitenkin monta kompastuskiveä: viesti voi 

joutua roskapostisuodattimeen, jolloin se ei tavoita vastaanottajaa, viesti voidaan poistaa 

avaamatta, jos aihe ei kiinnosta tai viesti avataan mutta ei lueta, jos sisältö ei näytä mielen-

kiintoiselta. Lisäksi vastaanottajan toivotaan klikkaavan viestissä olevia linkkejä, jotka vievät 

yleensä sivustolle, jossa kauppaa voidaan tehdä, mutta tämäkin voi jäädä toteutumatta. Säh-

köpostiviestin tulee siis olla tarkkaan kohdennettu ja rakennettu, jotta sähköpostimarkkinoin-

nin tavoitteet saavutetaan sen avulla. (Suomen Digimarkkinointi 2019b) 

3.7 Tulosten mittaaminen digitaalisessa markkinoinnissa 

Digitaalinen markkinointi eroaa perinteisestä markkinoinnista erityisesti mitattavuutensa puo-

lesta. Perinteisen markkinoinnin osalta on vaikea saada faktaa mainonnan tavoittavuudesta ja 

vaikuttavuudesta, kun taas digitaalisessa markkinoinnissa mittaustuloksia saadaan hyvinkin 
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tarkasti, jopa reaaliaikaisesti (Kananen 2018, 13). Verkossa jää aina jälki, kun kävijä käy si-

vustolla, mikä tuo markkinoijalle hyvät mahdollisuudet seurata analyysityökalun avulla liiken-

nettä omilla sivuillaan. Vähintä, mitä kannattaa seurata, ovat kävijämäärät, konversioprosen-

tit ja kävijöiden käyttäytyminen sivustolla sekä reitti, mitä pitkin kävijät sivuille tulevat. Jo 

näillä tiedoilla voidaan kehittää ja optimoida sivustoa. (Kananen 2018, 197-198.) 

Google Analytics on tehokas ja ilmainen työkalu kävijämäärien seurantaan. Kävijöistä saadaan 

demografiatietoja, kuten ikä, sukupuoli, sijainti, kiinnostuksen kohteet, sekä reitti, mitä 

kautta ovat tulleet sivuille tai kauanko siellä viihtyneet. Lisäksi Analyticsiin saadaan myös 

konversioseuranta (Kukkula 2019). Konversiolla tarkoitetaan sivuilla kävijän konvertoitumista 

kävijästä ostajaksi. Tämän seuraaminen on tärkeää, sillä pelkkä sivuilla vierailu ei vielä tuo 

yritykselle rahaa, vaan vaaditaan aina myös ostotapahtuma, ainakin jossain asiakassuhteen 

vaiheessa.  

Myös Google Ads, Googlen markkinointityökalu, tarjoaa paljon mittaustietoa mainosten esitys-

kerroista eli impressioista, klikkauksista mainoksesta sivuille, konversioista eli kävijän kehitty-

misetä kävijästä ostajaksi tai muun toivotun toiminnan tekijäksi, avainsanojen tehokkuudesta 

jne. Analyysitiedot saa ohjelmasta ilmaiseksi, maksamaan joutuu vain siitä, kun joku klikkaa 

mainosta. 

4 Kehittämistyön prosessi 

Kehittämistyö alkoi aiheen valinnalla, mikä oli helppoa, sillä digitaaliselle markkinointisuunni-

telmalle oli selkeä tarve olemassa. Aihe kiinnosti myös siitä syystä, että osaamattoman on 

mahdollista hukata paljon rahaa digitaaliseen markkinoitiin saamatta tuloksia, ja toisaalta 

itse tekemällä voi säästää paljon markkinointikustannuksissa verrattuna siihen, että ostaisi 

toiminnan palveluna. Aihe ja valitut keskeiset käsitteet on rajattu tiukasti pelkkään digitaali-

seen markkinointiin, tällä rajauksella saatiin kohdennettua työ tarkasti ja vältettiin rönsyilyä, 

sillä markkinoinnista yleisesti on saatavilla valtavan paljon materiaalia.  

Varsinainen kehittämistyö alkoi oman yrityksen nykytilan analyysillä sekä kilpailijoiden analy-

soinnilla. Tässä vaiheessa kuva omista vahvuuksista ja kehittämiskohteista selveni. Analyysien 

pohjalta valikoituivat kehittämistoimenpiteet, jotka suoritettiin huhti-toukokuun aikana. Tä-

män vaiheen rinnalla rakennettiin lukujärjestyksen muotoon suunnitelma säännöllisistä toi-

menpiteistä digitaalisen markkinoinnin toteuttamiseksi ja seuraamiseksi jatkossa. 

Kehittämistyön viimeinen vaihe oli arviointi, niin opinnäytetyön tekijän kuin yrityksen ja oh-

jaajankin taholta sekä työn viimeistely esitettävään muotoon. 
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Kuvio 1 Opinnäytetyön eteneminen 

 

4.1 Yrityksen digitaalisen markkinoinnin nykytilanteen arviointi 

Yrityksellä on ollut käytössä digitaalisen markkinoinnin kanavista omat verkkosivut, Facebook-

sivu ja LinkedIn-profiili sekä Youtube-kanava. Lisäksi on tehty sähköpostimarkkinointia Mail-

chimp-ohjelman avulla. Näistä käytetyin on ollut verkkosivut, mutta niitäkään ei ole kovin 

usein päivitetty, ja sisältö on melko niukkaa. Mainontaa on tehty Google Ads-tilin kautta yh-

den mainoskampanjan verran. 

4.1.1 Verkkosivut 

Kuten edellä on todettu, ovat nykyaikaiset, vuorovaikutteiset verkkosivut yritykselle lähes 

elinehto. Työsuojelutalo on teettänyt yrityksen aloitusvaiheessa kotisivut WordPress-alustalle. 

Sivut toteutettiin yhteistyössä mainostoimiston kanssa, joka suunnitteli logon ja graafisen il-

meen sekä digimarkkinointitoimiston kanssa. Digimarkkinointitoimisto toteutti sivut teknisesti 

ja teki alustavan hakukoneoptimoinnin. Digimarkkinointitoimisto huolehti myös ensimmäiset 

kuusi kuukautta sivujen toiminasta ja hakokoneoptimoinnista, mutta palvelun kalleuden 

vuoksi siitä luovuttiin. Verkkosivujen työstämisvaiheessa käytettiin myös ammattivalokuvaa-

jaa, joka otti teemaan ja värimaailmaan sopivia kuvia käytettäväksi kotisivujen ilmeen raken-

tamisessa ja markkinointimateriaalina muutoinkin. 

Sivuilla on yritysesittely, eri koulutusvaihtoehtojen esittely, koulutuskalenteri ja sen yhtey-

dessä ilmoittautumislomake, kaikkiin koulutuksiin ilmoittaudutaan kotisivujen kautta. Lisäksi 

Projektin 
suunnittelu

1.-31.3.2019

•Aiheen valinta

•Tutkimussuunnitelma

•Aiheen rajaus digitaaliseen markkinointisuunnitelmaan

•Tietoperustan muodostaminen, käsitteiden määrittely

Projektin toteutus

1.4-15.5.2019

•Yrityksen digitaalisen markkinoinnin nykytilanteen analyysi

•Kilpailijoiden analysointi ja heiltä oppiminen

•Kehittämistoimenpiteet

•Digitaalisen markkinoinnin suunnitelman rakentaminen

•Vuosikellon/kalenterin rakentaminen suunnitelman pohjalta

Projetin arviointi ja 
puhtaaksikirjoitus

16.-7.6.2019

•Oma arviointi

•Yrityksen edustajan arviointi

•Ohjaajan arviointi

•Puhtaaksikirjoitus

•Esitys
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sivuilta löytyy esittely muista palveluista, koulutuksissa käyneiden henkilöiden palautteita ja 

muutama video. Sivuille on rakennettu myös yhteydenottopyyntölomake ja uutiskirjeen ti-

lauslomake. Luonnollisesti sivustolla on myös yhteystietosivu, jolla on omistajien kuvat ja yh-

teystiedot. 

Kotisivuille on asennettu Google Analytics-seurantakoodi huhtikuussa 2018, jotta voidaan mi-

tata kävijämääriä ja kävijöiden toimintoja sivustolla, mutta tietoja ei juurikaan ole seurattu 

tai hyödynnetty mitenkään. 

4.1.2 Facebook ja LinkedIn 

Työsuojelutalolla on ollut alusta asti Facebook-sivut. Facebook ei kuitenkaan ole ensisijainen 

markkinointikanava sen luonteen takia. Facebookin tarkoitus on usein viihtyminen, eikä sieltä 

haeta työsuojeluun liittyvää tietoa. Facebook on kuitenkin niin olennainen ja yleinen osa ih-

misten arkipäivää, että Työsuojelutalokin on halunnut lisätä sen kautta näkyvyyttään.  

Facebook-sivuilla on yritysesittely, jossa kerrotaan yrityksestä ja sen toiminnasta. Alkuun 

siellä julkaistiin myös tulevat koulutukset, mutta tästä luovuttiin, sillä oli työlästä päivittää 

koulutustietoja useaan eri paikkaan. 

Sivuille saatiin vuoden 2017 aikana 112 seuraajaa, 2018 loppuun mennessä seuraajia oli 134 ja 

maaliskuun 2019 loppuun mennessä 153. Suurin osa seuraajista on siis tullut mukaan alkuvai-

heessa ja seuraajat ovat suurelta osin omistajien FB-kavereita. 

Julkaisuja Työsuojelutalolla on 2017 tehty 19 kpl (toiminta-aika kesäkuu-joulukuu), 2018 vuo-

den aikana 28 kpl ja 2019 maaliskuun loppuun mennessä 6 kpl. Julkaisut ovat keränneet vain 

muutamia tykkäyksiä. Työsuojelutalo on järjestänyt kerran arvonnan Facebookissa, tämä jul-

kaisu sai mainostettuna 72 tykkääjää, 76 kommenttia ja 8 jakoa. Nämä ovat ylivoimaisesti 

suurimmat lukemat, mitä julkaisut ovat keränneet. Julkaisuja on mainostettu muutamaan 

kertaan, vuonna 2019 mainostusta on käytetty vain kertaalleen, tähän kului rahaa 27 euroa ja 

sillä tavoitettiin 802 henkilöä.  

Facebookin uutisvirrassa sijoittumiseen vaikuttaa mainostuksen lisäksi se, miten nopeasti ja 

miten paljon tykkääjät reagoivat julkaisuun. Siksi huomioita tulee kiinnittää julkaisujen ajan-

kohtaan. (Kananen 2018, 299.) Tätä tietoa Työsuojelutalossa ei juurikaan ole mietitty hyödyn-

netty, vaikka pienellä seuraajamäärällä on vaikea saada suurta tykkäysten määrää, ja kaikki 

keinot kannattaisi hyödyntää. 

Viestejä Facebookin kautta on tullut vain kerran ja arviointeja sivuista tai Työsuojelutalosta 

ei ole yhtään. Koulutuksiin osallistuneille on lähetetty sähköpostilla koulutusmateriaalit, ja 

tässä viestissä on ollut myös linkki Facebook-sivuille ja toive tykkäämisestä, mutta arviointia 

ei ole pyydetty. 
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LinkedIn on Facebookia ammattimaisempi sosiaalisen median kanava. Facebookin ollessa lä-

hinnä viihtymis- ja hauskanpitopaikka, LinkedInin voidaan ajatella olevan konferenssi tai mes-

supaikka.  

LinkedIn-profiili on yritykselle tärkeä, sillä LinkedInin katsotaan olevan B2B-markkinoinnin 

tärkein työkalu. Eri alojen ammattilaisista kolmasosa on jäseniä siellä, ja LinkedIn onkin ni-

menomaan eri alojen ammattilaisten ja asiantuntijoiden foorumi. Tämä aiheuttaa paitsi mää-

rällisiä myös erityisesti laadullisia vaatimuksia julkaistavalle materiaalille, sillä sen tulee olla 

paitsi säännöllistä, myös lukijalle ainutlaatuista, kiinnostavaa ja luotettavaa. (Kananen 2018, 

341-343.) 

Työsuojelutalolla on LinkedIn yrityssivu nimellä Suomen Työsuojelutalo Oy. Julkaisuja on elo-

kuun 2018 alusta alkaen tehty vain kolme. Seuraajia on 10, ja liikenne on vähäistä. Näkyvyy-

den saaminen yrityksen LinkedIn-sivuille on koettu hankalaksi. Omistajilla on myös henkilö-

kohtaiset LinkedIn-profiilit, ja niihin on linkit kotisivuilta, mutta yrityksen LinkedIn-sivuun lin-

kitys puuttuu. 

4.1.3 Sähköpostimarkkinointi 

Sähköpostimarkkinointi ei yleensä ole suositeltavin työkalu uusasiakashankintaan, sillä ylei-

sesti ihmiset eivät halua saada sähköpostimainoksia tilaamatta niitä itse. Sähköposti soveltuu 

paremmin aiemmin luodun asiakassuhteen säilyttämiseen esimerkiksi lähetettäessä uutiskir-

jeitä säännöllisesti. Sähköposti on kuitenkin edullinen, helppo ja nopea tehdä mainontaa, jo-

ten sitä käytetään varsin paljon. Sähköpostimarkkinointiin liittyy joitakin ongelmia, jotka täy-

tyy ratkaista markkinoinnin toimivuuden varmistamiseksi. Roskapostisuodattimet voivat estää 

viestin perille pääsemisen, ja myös vastaanottaja voi luokitella viestin roskapostiksi, mikäli se 

ei ole riittävän kiinnostava. Sähköpostimarkkinointi ohjelmalla lähettäjä saada tarkkaa tietoa 

markkinoinnin onnistumisesta ja viestien perille pääsemisestä, mikä on kaikessa markkinoin-

nissa olennaisen tärkeää. (Leino 2010, 172-179.) 

Työsuojelutalolla on käytössä Mailchimp-sähköpostityökalu. Ohjelmaan on koottu Uutiskirjeen 

tilaajat, jotka ovat tilanneet kotisivuilta uutiskirjeet sekä Suomen Asiakastiedolta että Työ-

turvallisuuskeskukselta ostettuja yhteystietoja alueittain. Lisäksi ohjelmassa on yhteystiedot 

asiakkaista. 

Mailchimpin avulla lähetetään uutiskirjeet kuukausittain (vuoden 2019 alusta alkaen) sekä 

mainontaa koulutuksista. Mailchimpissä voidaan myös seurata, miten moni ja ketkä avaavat 

viestejä. Kaikki postituslistoille kerätyt henkilöt eivät ole antaneet lupaa sähköpostimarkki-

nointiin, vaan markkinointia tehdään myös oletuksella, että he voisivat olla potentiaalisia asi-

akkaita. 
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Mailchimpin postituslistat ovat päivittämättä vuoden 2019 aikana koulutuksiin osallistuneiden 

osalta, ja listoja tulisi myös tarkentaa ja yhdistellä lisäämällä yhteystietoihin tunnisteita, jol-

loin ei tarvita kovin montaa erillistä listaa. Nyt kaikista eri ryhmistä on olemassa erillinen 

lista, ja on mahdollista, että joku on listoilla kahteen kertaan ja saattaa saada saman postin-

kin kahteen kertaan, mikä ei ole hyvä asia. 

4.1.4 Muut kanavat 

Yrityksellä on käytössä Google Ads-tili, ja sinne on luotu yksi kampanja ja muutama mainos. 

Lisäksi yrityksellä on Youtube-kanava, jossa on kuusi videoklippiä. Muita digitaalisia kanavia ei 

tällä hetkellä ole käytössä. 

Harkinnassa on ollut Instagram-tilin avaaminen sekä blogin luominen kotisivuille. Instagram on 

ilmainen, lähinnä kuvien jakamiseen tarkoitettu kanava. Se on avattu 2010, ja nykyään Face-

book omistaa kanavan. Myös Instagramissa tykätään ja jaetaan toisten kuvia tai videoita. 

Muista kanavista poiketen Instagram on ainoastaan mobiilisovellus. Yrityskäytössä Instagram ei 

vielä ole kovin vahvasti, mutta on yleistynyt viime vuosina. Myös Instagramissa on mahdollista 

ostaa mainoksia. Se sopii erityisesti aloille, joilla visuaalisuudella on suuri merkitys, ja vaatii-

kin toimiakseen yritykseltä kuvia. (Kananen 2018, 397).  

Blogi on eräänlainen sähköinen päiväkirja, johon yritys voi kirjoittaa tekstejä valitsemistaan 

aiheista. Blogi voi toimia tiedotuskanavana, ja lisätä myös osaltaan liikennettä verkkosivuilla. 

Blogissa olisi hyvä olla myös kuvia tai tai videoita elävöittämässä tekstiä. Blogit ovat kaksi-

suuntaisia, eli niissä on yleensä aina myös kommentointi mahdollisuus lukijoille (Kananen 

2018, 356.) 

4.2 Mittaaminen 

Tällä hetkellä markkinoinnin tehoa ja vaikutuksia mitataan satunnaisesti seuraamalla Google 

Ads tiliä ja Google Analytics-tiliä sekä Mailcimpin antamilla luvuilla viestien avausprosen-

teista.  

Vuonna 2018 Työsuojelutalolla oli käytössä yksi Google Ads kampanja, jossa oli yksi mainos-

ryhmä sisältäen heinäkuun lopulle asti vain yhden mainoksen, heinäkuun lopussa mainoksia 

lisättiin kolmeen. Mainokset olivat melko suppeita, niissä oli esimerkiksi vain kaksi otsikkoa ja 

yksi kuvaus, vaikka Google olisi antanut mahdollisuuden enempäänkin samaan hintaan.  

Maksettujen mainosten avainsanoista käytetyin oli työsuojelukoulutus. Lähes kaikki vierailijat 

tulivat sivuille arkipäivisin, ja suurin osa sivuilla vierailleista käytti tietokonetta eikä mobiili-

laitteita. (Google Ads 2019). Tästä voitaneen päätellä, että Työsuojelutalon sivuilla vierailtiin 

työpäivän aikana.  
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Google Analytics-tili on otettu käyttöön vasta toukokuussa 2018, ja sen seuranta on ollut vä-

häistä. Yleisin sivu, jolla on käyty, on ollut Työsuojelun perusteet-koulutuspäivän esittelysivu, 

joka on ollut myös laskeutumissivu mainoksista. Tällä sivulla on käyty 2236 kertaa vuonna 

2018 (seuranta alkanut toukokuussa) sivuston kokonaisvierailumäärän ollessa 7805.  

 

Kuvio 2. Kotisivujen kävijät vuonna 2018 Google Analyticsin mukaan 
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Kehitys sivujen kävijämäärissä on ollut positiivista, kun verrataan 2018 kolmea viimeistä kuu-

kautta 2019 vuoden kolmeen ensimmäiseen kuukauteen. Kävijämäärät ovat lisääntyneet lähes 

24%. 

 

 

Googlen Search Consolen kautta kävijöitä tarkastellen selvisi, että luonnollisten hakutulosten 

kautta sivuille on tultu vain silloin, kun on haettu suoraan Työsuojelutaloa tai kouluttajien ni-

miä. Tässä on siis selvästi parannettavaa, jotta Työsuojelutalon kotisivut tulisivat näkyviin 

myös muilla hakusanoilla luonnollisissa hakutuloksissa. 

Mailchimp’n osalta mittaustuloksia ei juurikaan ole seurattu tai analysoitu, mutta nyt tarkis-

tettaessa kuukausittaisia uutiskirjeitä sen tilanneista on avannut 27-33% ja heistä 2,7-10,1% 

on klikannut uutiskirjeestä kotisivuille. Koulutuksessa käyneistä uutiskirjeen avanneita on ol-

lut 25-26%, mutta sivuille on klikannut vain 0-2,9%. Mainosposteissa avausprosentti on ollut 

12,7-19,2%.  

Konversioita ei ole seurattu lainkaan sen paremmin Google Analyticsin puolella kuin Mail-

chimp’n osalta. Kuluja on vuoden 2018 aikana pienennetty lopettamalla digimarkkinointitoi-

miston kuukausittainen ylläpito. Myöskään yhteystietoja ei ole ostettu enää alkuvuoden jäl-

keen. 

4.3 Vertailu kilpailijoihin 

Vertailuun on valittu vastaavien koulutusten järjestäjistä Suomen Ensiapukoulutus Oy, Työtur-

vallisuuskeskus Ry ja Aktiivi-Instituutti. Näistä vain Suomen Ensiapukoulutus Oy on yksityinen 

toimija ja järjestää täysin vastaavanlaisia yhden päivän mittaisia työsuojelukoulutuksia (Suo-

Kuvio 3. Kävijämäärien kehitys sivustolla 10-12/2018 verrattuna 1-3/2019 
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men Ensiapukoulutus 2019). Työturvallisuuskeskuksen sekä Aktiivi-Instituutin järjestämät työ-

suojelukoulutukset kestävät pääsääntöisesti 2-5 päivää. Työturvallisuuskeskus Ry on suoma-

laisten työntekijä- ja työnantajaliittojen omistama voittoa tavoittelematon yhdistys, joka jär-

jestää laajamittaisesti koulutuksia sekä tuottaa erilaista työelätietoa yksityisille yrityksille 

sekä julkisille organisaatioille (Työturvallisuuskeskus 2019). Aktiivi-Instituutti on työelämän 

kehittämiseen erikoistunut kansanopisto, jonka koulutukset ovat avoimia kaikille, mutta eri-

tyisesti monet ammattiliitot käyttävät näitä koulutuksia. Opiston ylläpitäjä on ammattiliitto-

jen muodostama Toimihenkilöjärjestöjen Opintoliitto ry (Aktiiivi-Instituutti 2019.) Koulutus-

ten hinnoissa ei ole suuria eroja muutoin, mutta Aktiivi-Instituutin koulutuksista ammattiliitot 

maksavat suurimman osan, joten ne ovat työnantajille erittäin edullisia, joskin pitkä kesto 

tuo lisää kustannuksia. 

Vertailussa selvitettiin kilpailijoiden digitaalista markkinointia seuraavissa kanavissa: kotisi-

vut, Facebook, LinkedIn ja sähköposti. Lisäksi Työturvallisuuskeskuksella on laaja Youtube-

videokanava sekä Twitter-tili. Aktiivi-Instituutilla on myöskin Twitter-tili, johon on kuitenkin 

tehty vain muutama päivitys. Twitter jätettiin nyt vertailun ulkopuolelle, sillä Työsuojeluta-

lolla ei ole tällä hetkellä aikeita ottaa sitä käyttöön. 

4.3.1 Kotisivut 

Vertailussa tutustuttiin edellä mainittujen organisaatioiden kotisivuihin, niiden yleisilmee-

seen, sisältöön, vuorovaikutteisuuteen ja tekniseen toimivuuteen. Lisäksi sivuille tehtiin 

www.seonseo.fi sivustolla Google-näkyvyystesti. Vertailu tehtiin 15.3.2019. 

Sivustojen laadussa oli paljon vaihtelua. Työsuojelutalon sivut ovat ulkoasultaan ammattimai-

set, mutta sisältöä on vähän. Sivut keskittyvät kertomaan vain tarjolla olevista koulutuspalve-

luista, eikä koulutustarjontakaan ole kovin laaja. Sivuilta on linkki yrityksen Facebook-sivulle 

ja kouluttajien LinkedIn-profiileihin sekä Nolla tapaturmaa Foorumiin, jossa Työsuojelutalo on 

jäsenenä. Sivustolla on soittopyyntölomake, jos asiakkaalla on kysyttävää sekä uutiskirjeen 

tilauslomake. Sivuille on kirjattu myös asiakkaiden palautteita, mutta ne ovat melko hanka-

lasti löydettävissä. SEO-testissä Työsuojelutalo sai vähiten pisteitä (65), korjattavaa oli erityi-

sesti sivuston latausnopeudessa ja tekstin määrässä. 

Ensiapukoulutuksen sivut ovat samantyyppiset, mutta yleisilmeeltään sekavammat, sivuille on 

ahdettu todella paljon tekstiä ja vähän kuvia. Sivut eivät tarjoa mitään muuta tietoa kuin 

koulutuksia koskevaa infoa tai mainoksia. Sivustolta ei ole linkitystä muihin Ensiapukoulutuk-

sen kanaviin. Sivuilla on robotti-chat ja linkki uutiskirjeen tilaukseen sekä linkki sivustolla toi-

mivaan verkkokauppaan, jossa myydään ensiaputarvikkeita sekä Smart HSE- pilvipalvelua työ-

turvallisuuden seurantaan ja koordinointiin. SEO-testissä Suomen Ensiapukoulutuksen sivut 

saivat 70 pistettä, korjattavaa oli sivuston latautumisnopeudessa ja mobiiliystävällisyydessä. 
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Työturvallisuuskeskuksen sivut ovat laajat, siellä koulutukset ovat vain pienessä roolissa, ja 

sivujen pääpaino on tiedon tarjoamisessa suoraan kotisivuilta. Ulkoasu on miellyttävä ja hel-

posti luettava ja navigoitava laajasta sisällöstä huolimatta. Työturvallisuuskeskuksella oli käy-

tössä myös blogi, tekstejä oli 1.1-31.3.2019 neljä kappaletta, eri kirjoittajien tekeminä. Blo-

geista vain kahteen oli tullut 1-2 kommenttia. Linkitykset kaikkiin käytössä oleviin kanaviin 

löytyvät sivuilta, mutta linkki Twitter-tiliin ei toiminut. SEO-testissä Työturvallisuuskeskus sai 

parhaat pisteet, parannettavaa siltäkin löytyi latausnopeudesta. 

Aktiivi-Instituutin sivut ovat ilmeeltään miellyttävät ja rakenteeltaan toimivat muuten, mutta 

sivuston latausnopeus oli SEO-testissä kaikkein huonoin. Sisältöä oli melko vähän, jos ei oteta 

huomioon koulutustarjontaa. Varsinaista sisältömarkkinointia ei vertailun perusteella tee 

muut kuin Työturvallisuuskeskus, joka rooliin tiedon tuottaminen kuuluu jo muutenkin. 

Kotisivut Ulkoasu Sisältö Blogi Linkit mui-
hin kanaviin 

SEO-
testi 

Suomen Työ-
suojelutalo Oy 

Siisti, raikas Lähinnä tietoa koulu-
tuksista. Melko suppea 
sisältö. 

Ei FB 65% 

Suomen  
Ensiapukoulu-
tus Oy 

Sekava, ah-
dettu paljon 
tekstiä 

Tietoa koulutuksista. 
Ei muuta sisältöä. 

Ei Ei ole 70% 

Työturvalli-
suuskeskus ry 

Selkeä, siisti, 
yhtenäinen 

Laaja, tarjoaa paljon 
tietoa mustakin kuin 
koulutuksista 

On 

FB 
LinkedIn 
Twitter  
Youtube 

73% 

Aktiivi- 
Instituutti 

Siisti, selkeä Tietoa koulutuksista. Ei 

FB 
Twitter 61% 

Taulukko 1. Kotisivujen vertailu. 

4.3.2 Facebook 

Kaikilla vertailuun valituilla organisaatioilla löytyy Facebook-sivut. Työturvallisuuskeskuksella 

seuraajia oli ylivoimaisesti eniten, yli kuusi tuhatta. Työturvallisuuskeskuksen sivulla oli myös 

paljon julkaisuja, jotka olivat mielenkiintoisia sisällöltään, mutta ei arviointimahdollisuutta.  

Julkaisut keräävät muutamia kymmeniä tykkäyksiä, mutta eivät kommentteja. 

Aktiivi-Instituutin julkaisut olivat lähinnä koulutusmainoksia, julkaisuja oli tehty 12 alkuvuo-

den aikana. Arviointeja Aktiivi-Instituutti oli saanut 12 kpl, ja niiden keskiarvo oli 4,7, kun 

skaala oli 1-5.  
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Työsuojelutalolla seuraajia oli 153, ja julkaisuja alkuvuoden aikana 7. Julkaisut olivat infor-

matiivisiä, ja sisälsivät tietoa myös muista lähteistä ja vinkkejä tapahtumista. Yrityksen arvi-

ointeja ei ole tehty. Sivulla on järjestetty yksi arvonta, johon oli saatu 76 kommenttia ja 8 

jakoa. Muissa julkaisuissa oli vain vähän tai ei lainkaan kommentteja.  

Suomen Ensiapukoulutuksen Facebook-sivuilla oli vain yksi päivitys, vuodelta 2016. Lisäksi si-

vuilla oli kaksi arviointia yrityksestä, molemmat olivat antaneet arvion 1, skaalalla 1-5. 

Vertailu tehtiin 31.3.2019 

Facebook Sivut 

on/ei 

Tykkää-

jien/Seuraa-

jien määrä 

Julkaisu-

jen määrä 

2019 

Julkaisujen laatu  Arvioinnit 

Työsuojelutalo on 151/153 7 Tietoa, infoa myös 

muiden järjestä-

mistä tapatumista 

ei 

 
Suomen  
Ensiapukoulutus 

on 17/19 0 Ainut julkaisu vuo-

delta 2015 

2 arvioita, 

keskiarvo 1 

Työturvallisuus-
keskus 

on 5906/6065 42 Informatiivisia, 

paljon omaa tuo-

tantoa 

Ei arviointi-

mahdolli-

suutta 

Aktiivi-Instituutti on 491/499 12 Koulutusmainoksia 24 arviointia, 

4,7/5 

Taulukko 2. Facebook-sivujen vertailu. 

4.3.3 LinkedIn 

Kaikilta vertailuun valituilta löytyivät myös LinkedIn-profiilit. LinkedIn-käyttö on kuitenkin 

selvästi vähäisempää kuin muiden kanavien, vain Työturvallisuuskeskuksella oli paljon julkai-

suja täälläkin, tosin ne olivat pitkälti samoja kuin Facebookissa. Vertailu tehtiin 11.4.2109 
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LinkedIn Sivut on/ei Seuraajien määrä  Julkaisujen määrä 
2019 

Suomen Työsuojelu-

talo Oy 

on 10 2 

 
Suomen  
Ensiapukoulutus 

On 5 3 

Työturvallisuuskes-
kus 

On 1518 21 

Aktiivi-Instituutti On 17 Ei julkaisuja lain-

kaan 

Taulukko 3. LinkedIn-sivujen vertailu. 

 

4.3.4 Sähköpostimainonta 

Työsuojelutalo on lähettänyt 1.1.-31.3.2019 uutiskirjeen tilanneille uutiskirjeen kolme ker-

taa. Helsingin alueen työsuojeluvaltuutetuille Työsuojelutalo on samalla ajalla lähettänyt uu-

tiskirjeen kolmesti sekä kaksi mainoskirjettä koskien kevään koulutuksia.  

Kilpailijoiden postituksista ei ole tarkkaa tietoa, mutta opinnäytetyön tekijä on rekisteröity 

työsuojelupäälliköksi ja on saanut tässä ominaisuudessa alkuvuoden aikana Suomen Ensiapu-

koulutukselta sähköpostitse 10 viestiä, jotka on nimetty uutiskirjeiksi, mutta ovat sisällöltään 

vain koulutusten mainoksia. Työturvallisuuskeskus on lähettänyt sähköpostia kahdeksan ker-

taa, joista kolme on ollut uutiskirjeitä. Aktiivi-Instituutti ei ole ottanut uutiskirjeitä eikä säh-

köpostimainontaa käyttöön, tai kyseinen henkilö ei kuulu postituslistalle. 

4.4 SWOT 

SWOT-analyysin nimitys tulee englanninkielisistä sanoista strengths (vahvuudet), weaknesses 

(heikkoudet), opportunities (mahdollisuudet) ja threats (uhat). Analyysin tarkoituksena on 

koota yhteen näkymään tiedot ja luoda tilannearvio, jota voidaan käyttää suunnitelman poh-

jana. Analyysin avulla voidaan samaan aikaan tutkia sekä yrityksen sisäisiä (vahvuudet ja heik-

koudet) että ulkoisia (mahdollisuudet ja uhat) tekijöitä, jotka vaikuttavat yrityksen toimin-

taan. Ulkoisen ympäristön muuttuessa nopeasti, on SWOT-analyysin tekeminen suositeltavaa 

vuosittain ja aina suunniteltaessa suurempia muutoksia. Analyysiä tehdessä on tärkeää, että 

vahvuuksien, heikkouksien, mahdollisuuksien ja uhkien kirjaamisen lisäksi työ etenee myös 

johtopäätöksien pohtimiseen ja niistä toimenpiteisiin. (Viitala & Jylhä 2014, 49-50.)  
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SWOT-analyysin perusteella voidaan ajatella, että Työsuojelutalolla on hyvät mahdollisuudet 

kehittää digitaalista markkinointia ja myös pärjätä kilpailussa. Oppia kannattaa ottaa erityi-

sesti Työturvallisuuskeskuksen sivustosta. Sisältömarkkinoinnilla voidaan erottua muista kil-

pailijoista, mutta näkyvyyden saavuttaminen voi olla haastavaa pienestä budjetista ja rajalli-

sista resursseista johtuen. Hakukoneoptimointiin kannattaa paneutua ja pyrkiä kotisivujen si-

sältöä kehittämällä parantamanaan orgaanista näkyvyyttä hakukoneissa kustannusten pienen-

tämiseksi.  

 

4.5 Kehit-
tämistoimenpiteet 

Kehittämistoimenpiteet kohdistettiin kotisivuihin ja niiden löydettävyyden parantamiseen, Fa-

cebookin hyödyntämiseen, LinkedIn-profiilin käyttöön ja sähköpostimarkkinoinnin tehostami-

seen. Lisäksi perehdyttiin mittaustyökaluihin ja niiden hyödyntämiseen markkinoinnin tulos-

ten seurannassa ja avattiin Instagram-tili sekä blogipalsta kotisivuille. Kehittämistoimenpiteet 

tehtiin pääasiassa 15.3-15.4.2019 välisenä aikana. 

Vahvuudet

•Hyvät kotisivut

•Tarjotaan muutakin kuin mainoksia 

•Laaja osaajaverkosto hyödynnettävissä , esim blogien kirjoittamiseen 

•Ennakkoluuloton suhtautuminen uusiin työkaluihin tai kanaviin

Heikkoudet

•Pieni markkinointibudjetti

•Kotisivuilla vähän tekstiä

•Pieni määrä uutiskirjeen tilaajia

•Vakituista henkilökuntaa vain yksi, haittaa kehittämistyötä

Mahdollisuudet

•Markkinointiosaamista kertyy jatkuvasti

•Kotisivuille mahdollisuus lisätä toiminnallisuutta

•Somemarkkinointia mahdollista hyödyntää enemmän

Uhat

•Some on avoin kanava, negatiivisen julkisuuden mahdollisuus

•Tietosuoja/identiteettivarkauden uhka

•Väärät avainsanat Google Ads-sovelluksessa voivat tulla kalliiksi tai syödä 
budjetin tuomatta liikennettä

Kuva 1. SWOT - Työsuojelutalo 
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4.5.1 Kotisivut 

Kilpailijavertailun sekä kerättyjen mittaustulosten perusteella kotisivuille pitää saada lisää 

laadukasta liikennettä, kävijöitä, jotka hakevat työsuojelukoulutusta. Sivujen pitää myös va-

kuuttaa tulijat koulutusten ja muiden palveluiden hyvästä laadusta.  

Hakukoneoptimoinnin tulosten parantamiseksi kotisivuille tehtiin avainsanatutkimus kerää-

mällä omalla ja kilpailijoiden sivustoilla käytetyt avainsanat ja testaamalla niitä Googlen ha-

kusanasuunnittelijalla. 

Tutkimuksen perusteella hakusanoiksi valikoituivat työsuojelu, työsuojeluvaltuutettu, työsuo-

jelukoulutus, työsuojelupäällikkö, työsuojelun peruskurssi, työsuojeluvaltuutetun tehtävät, 

työsuojelun perusteet ja työsuojelun jatkokurssi. Esimerkiksi sana työturvallisuus jätettiin 

pois, sillä se oli paljon kilpailtu, vaatisi suuren klikkaushinnan eikä klikkaaja kuitenkaan to-

dennäköisesti ostaisi palveluja.  

 

Kuvio 4. Valituilla avainsanoilla saavutettavat klikkaukset ja arvio niistä aiheutuvista kustan-

nuksista 5/2019 aikana. 

Avainsanatutkimuksen jälkeen sivuille lisättiin tekstiä, koulutusten esittelysivuja täydennet-

tiin pidemmiksi ja huomioitiin avainsanojen sijoittelu teksteihin ja otsikoihin. Erityisesti pa-

rannettiin laskeutumissivun sisältöä helposti hahmotettavaksi ja informatiiviseksi. Koulu-

tusesittelysivulle lisättiin myös linkki asiakkaiden antamiin palautteisiin, sillä ne ovat muuten 

melko vaikeasti löydettävissä ja sisäisetkin linkit ovat Googlen arvostuksen kohteena. 

Sivuille perustettiin blogi, johon laitettiin heti kolme edellistä uutiskirjetekstiä, joten blogisi-

vullekin saatiin heti sisältöä. Blogien myötä sivuille saadaan paljon Googlen arvostamaa teks-

tisisältöä, mutta blogien säännölliseen kirjoittamiseen täytyy jatkossa myös sitoutua. 

Sivulle lisättiin 7.4.2019 myös chat-mahdollisuus, jonka tavoitteena on tehdä yhteydenotto 

mahdollisimman helpoksi. Chat-välineeksi valittiin tawk.to-niminen ilmainen sovellus. Sovel-

luksen saa myös matkapuhelimeen, joten viesteihin vastaaminen onnistuu, vaikkei vastaaja 

olisi koneella. Sovellus ilmoittaa äänimerkillä, kun sivustolle tulee vierailija, ja toisella ääni-

merkillä, mikäli vierailija esittää kysymyksen. Huhtikuun aikana ei yhteydenottoja tullut vielä 

tätä kautta, toukokuun alussa tuli yksi, joka oli hyvin potentiaalinen ostaja-asiakas. 
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Kuvio 5. Tawk.to-chat-sovellus kotisivuilla 

Toisena välineenä yhteydenoton helpottamiseksi sivuille laitettiin tarjouspyyntölomake räätä-

löityä yrityskoulutusta varten, ja lisättiin sen esittelyyn tekstiä. Lisäksi kotisivuille laitettiin 

linkit yrityksen LinkedIn-sivulle sekä Youtubeen, jossa on muutama video.  Myös koulutuska-

lenteria järjestettiin helpommin hahmotettavaan muotoon.  

Näiden kotisivujen parannustoimenpiteiden jälkeen keskityttiin kotisivujen Google Ads-mai-

nontaan. Yhden maanlaajuisen Google Ads hakukampanjan lisäksi otettiin käyttöön myös 

Google My Business palvelu. Sinne luotiin viisi paikallista kampanjaa, Helsinki, Oulu, Turku, 

Tampere ja Kuopio, eli ne paikkakunnat, joilla koulutuksia järjestetään. Myös hakukampanjan 

hakusanat tarkistettiin yllä olevan mukaisiksi. Lisäksi täydennettiin yrityksen tiedot kattaviksi 

ja vietiin palveluun kuvia sekä luotiin Google My Business-sovellukseen postauksia useampana 

päivänä. 
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Kuvio 6. Postaus Google My Business 15.4.2019. 

Hakukampanjoiden lisäksi tehtiin display-mainoskampanja ajalle 15.-28.4.2019. Kampanja 

suunnattiin näkymään ihmisille, joiden kiinnostuksen kohteina ovat työsuojelu, työhyvin-

vointi, työturvallisuus jne alla olevan kuvan mukaisesti.  

 

 

Google Analyticsin avulla luotiin 26.4.2019 konversioseuranta, jonka avulla nähdään, kuinka 

suuri osuus sivuston kävijöistä ilmoittautuu koulutukseen sivustolla. Tämä on erittäin tärkeä  

 

Kuva 2. Display-mainoskampanjan yleisö Kuvio 7. Display-mainoskampanjan yleisön kohdennus 
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osa markkinoinnin seurantaa, sillä pelkät kävijät sivustolla eivät tuo yritykselle tuloja. 12.4 

Google Analyticsiin laitettiin suodattimeksi oma ip-osoite, joten omat vierailut sivustolla eivät 

enää näy seurannassa. 

Googlen Search Consolen kautta kävijöitä tarkastellen selvisi, että luonnollisten hakutulosten 

kautta sivuille on tultu vain silloin, kun on haettu suoraan Työsuojelutaloa tai kouluttajien ni-

miä. Tässä on siis selvästi parannettavaa, jotta Työsuojelutalon kotisivut tulisivat näkyviin 

myös muilla hakusanoilla luonnollisissa hakutuloksissa. 

Kaiken kaikkiaan kotisivujen kehittämistoimenpiteet olivat  

• avain-/hakusanatutkimus ja hakusanojen määrittely 

• sivuston sisällön hakokoneoptimointi lisäämällä tekstimuotoista sisältöä, joka sisältää 

avainsanoja. 

• vuorovaikutteisuuden kehittäminen lisäämällä blogi, lomakkeita ja chat-palvelu 

• Google Ads mainonnan tehostaminen uusilla hakukampanjoilla sekä display-kampan-

jalla 

• Google My Business palvelun käyttöönotto 

• Konversioseurannan aloittaminen 

• Sivujen kävijämäärien seurantaan perehtyminen Google Analyticsin, Google Ads’n ja 

Google Search Consolen avulla 

• oman IP-osoitteen poisto seurannasta 

4.5.2 Facebook 

Facebookin osalta aloitettiin oman tarinan täydentämisestä kuivan asiallisesta rennompaan ja 

tarinallisempaan muotoon. Sivuille luotiin suljettu keskusteluryhmä kouluttajille. Palvelut-

osioon kirjoitetiin esittelytekstit yrityksen yleisimmistä palveluista. 

Päivitysten julkaisu aloitettiin tavoitteena säännöllisyys, julkaisutiheys kerran viikossa. Val-

miiksi tehtiin jo muutama julkaisu, ja otettiin käyttöön ajastetut julkaisut ja jonka avulla jul-

kaisut asetettiin luettaviksi torstaina klo 12.  

Mailchimpistä luotiin yhteys Facebookiin, ja saatiin näin Facebook-sivulle uutiskirjeentilaus-

lomake. Lisäksi kuukausittaiset uutiskirjeet julkaistaan nyt myös Facebookissa.  
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Sivuille luotiin ensimmäinen liidi-mainos 14.-21.4.2019, joka kohdistettiin koulutusten järjes-

tämiskaupunkien lähialueille. Mainoksella oli tarkoitus kerätä yhteystietoja, sähköpostiosoit-

teita, joihin voidaan lähettää uutiskirjettä ja markkinointipostia. Yhteystiedot näin kerättyinä 

osoittautuivat kalliiksi. 

Facebook-sivujen kehittämistoimenpiteet olivat 

• omien tietojen/tarinan täydennys 

• säännölliset, ajastetut julkaisut torstaisin klo 12 

• yhteys Mailchimpistä Facebookin ja uutiskirjeen tilauslomake Fb-sivulle 

• uutiskirjeiden julkaisu myös Facebookissa 

• Liidi-mainoskampanjan kokeilu 

• Palveluista kirjoitettiin kuvaukset 

• keskusteluryhmä kouluttajille 

 

4.5.3 LinkedIn 

LinkedIn on kuudenneksi yleisin somekanava Suomessa, ja eritysesti ammattilaisten työssään 

käyttämä kanava. Siksi se on erittäin hyvä kanava tehdä B2B-markkinointia. Verkostoitumista 

kannattaa tehdä niin oman henkilökohtaisen kuin yrityssivunkin kautta. (Komulainen 2018, 

278) 

Yritysprofiilin osalta tiedot tarkistettiin, lisättiin hastagit ”#työsuojelu”, ”#työturvallisuus” ja 

”#työhyvinvointi” löydettävyyden parantamiseksi. Myös linkit työntekijöiden omista profii-

leista lisättiin yrityssivuun. Profiiliin lisättiin myös päivityksiä sekä tehtiin suunnitelma päivi-

tysten julkaisemiseksi säännöllisesti kerran viikossa.  

LinkedIn ei arvosta Facebookin tapaan kuvallisia päivityksiä, vaan siellä vain tekstiä sisältävät 

postaukset nousevat paremmin esiin uutisvirrassa, joten enää jatkossa kaikkiin päivityksiin ei 

lisätä kuvia. Työsuojelutalon päivityksiä suunnitellaan julkaistavaksi LinkedInin vilkkaimpiin 

aikoihin, arkipäivien lounasaikaan tai iltapäivään perjantaita lukuun ottamatta. Paras ilmai-

nen näkyvyys päivitykselle saadaan, jos julkaisu herättää keskusteluja ja kommentteja (Ko-

mulainen 2018, 279) Mainostus on LinkedInissä kallista, joten siihen ei tällä hetkellä ole mah-

dollisuuksia. LinkedIn suosittelee 20 postauksen tekemistä kuukaudessa, mikä tarkoittaa yhtä 
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postausta aina arkipäivisin, ja se on todella paljon (Komulainen 2018, 237). LinkedIn on kui-

tenkin ammattilaisten kohtauspaikka, ja sieltä voisi erittäin hyvin tavoittaa Työsuojelutalon 

ostajapersoonia, eli henkilöstöpäälliköitä, työsuojelupäälliköitä tai yritysten muita johtohah-

moja, jotka vastaavat työsuojelusta. Tämän takia jatkossa kannattanee ennemmin mainostaa 

LinkedIn:ssä kuin Facebookissa. 

LinkedIn-kehittämistoimenpiteet olivat 

• tietojen tarkistus 

• linkitys työntekijöiden profiileista 

• hastagien lisääminen 

• julkaisujen sijoitus vilkkaimpaan aikaan 

• säännölliset julkaisut kerran viikossa 

 

4.5.4 Uutiskirjeet ja sähköpostimainonta 

Työsuojelutalo on lähettänyt uutiskirjeitä vuoden 2019 alusta alkaen kerran kuukaudessa uu-

tiskirjeen tilanneille sekä vanhoille ja potentiaalisille asiakkaille. Uutiskirjeen sisältö on ollut 

blogin tyyppistä jaettavaa tietoa, eikä uutiskirjettä haluta tehdä pelkäksi mainokseksi tuot-

teista. Uutiskirjeen aiheita on haettu ajankohtaisista tapahtumista, esimerkiksi kansainväli-

nen työturvallisuuspäivä. Uutiskirjeet on julkaistu myös Facebookissa, ja se on ollut sisällöl-

tään lähes sama kuin blogiteksti kotisivuilla. 

Kehittämistoimenpiteinä on tarkistettu ja siivottu sähköpostilistat, jotta voidaan kohdentaa 

viestejä alueittain tai kohderyhmittäin. Uutiskirjeistä on myös Antti Leinon kirjan Sosiaalinen 

netti ja menestyvän pk-yrityksen mahdollisuudet mukaan tarkistettu ulkoasua, kirjan vinkkien 

mukaan viestien tulee olla personoituja ja kohdistettuja, kirjoitettu hyvällä suomen kielellä, 

viestien tulee olla silmäiltävissä, sillä tutkimusten mukaan lukijat käyttävät keskimäärin vain 

51 sekuntia viestin lukemiseen. Lisäksi viesteihin on sijoitettu toimintakehotus, esim. tutustu, 

ilmoittaudu, lue lisää, lukijoiden aktivoimiseksi. (Leino 2012, 195-196.) Tavoitteena on  

4.5.5 Instagram 

Työsuojelutalolle avattiin Instagram-tili 24.4.2019, ja silloin tiliin tehtiin myös ensimmäinen 

postaus aiheena tuleva koulutuspäivä. Toinen postaus tiliin tehtiin 21.5.2019 Nolla Tapatur-

maa Foorumin seminaarista. Tili on saanut 27.5.2019 mennessä 22 seuraajaa. Jatkossa on ta-

voitteena julkaista Instagramissa tapahtumista, joista saadaan myös kuvamateriaalia.  
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4.6 Kehittämistoimenpiteiden tulokset 

Kehittämistoimenpiteiden jälkeen tarkasteltaessa tuloksia huomataan kävijämäärien sivuilla 

nousseen. Kaikkiaan kävijöitä on ollut tammi-huhtikuun aikana 1908, joista ensikertalaisia 

1865. Osa näistä käyntikerroista voi vielä olla yrittäjien omia käyntejä, sillä oma ip-osoite on 

poistettu seurannasta vasta 12.4.2019. Istuntojen kesto on ollut keskimäärin 1 minuutti ja 38 

sekuntia, ja välittömien poistumisten prosentti on ollut 58,5% (kuvio 4.) Koko 2018 vuoden ai-

kana kävijöitä oli 2509, joista uusia 2514. Istunnon kesto oli hiukan lyhyempi, mutta välittö-

mien poistumisten prosentti vähän pienempi, 55,46% vuonna 2018 (kuvio 2.) 

 

Kuvio 8. Kävijät sivustolla 1.1-30.4.2019 Google Analyticsin mukaan. 
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Sivuston vierailumäärien ja klikkausten hinnan kehitys on alla olevan Google Ads seurannan 

mukaan ollut positiivinen. Klikkausten määrä sivuilla on noussut, ja klikkauskohtainen hinta 

pudonnut puoleen. 

Ajankohta Impressiot Klikkaukset Hinta  Klikkauksen keskihinta 

25.-31.3 1010 49 45,77 0,93€ 

1.4.-7.4 1098 69 65,23€ 0,95€ 

8.4.-14.4 1173 76 67,45€ 0,89€ 

15.4-22.4 12866 163 118,63€ 0,73€ 

23.-28.4 11455 263 94,96€ 0,44€ 

Taulukko 4. Kävijämäärien kehitys seuranta-aikana viikoittain Google Ads'n mukaan 

15.4.2019 jälkeen impressioiden määrän kasvu selittyy display-mainoskampanjalla, kaikista 

impressioita yli 11 000 oli peräisin display-kampanjasta. Display-mainonnalla saavutetaan pal-

jon ihmisiä pienellä hinnalla.  

Tarkasteltaessa kävijöitä ja heidän käyttäytymistään Google Analyticsin kautta viikoittain 

huomataan, että kävijöiden määrän kasvaessa istuntojen kesto lyhenee ja välitön poistumis-

prosentti suurenee. 

Ajankohta  Kävijä-

määrä 

Ensikertalaisia Istunnon kesto Välitön poistuminen 

25.3.-31.3 135 118 1:00 55,33% 

1.4.-7.4 116 107 1:26 52,85% 

8.4-14.4 101 92 3:10 56,91% 

15.-21.4 162 155 1:23 70,53% 

22.-28.4 246 234 0:57 74,91% 

29.4-5.5 140 129 0:56 59,64% 

Taulukko 5.  Kävijämäärät, istunnon kestoja välitön poistuminen viikoittain seuranta-aikana 

Google Analyticsin mukaan 
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Edellä olevien taulukoiden perusteella kävijämääriä on saatu kasvatettua, mutta kävijöiden 

laatu on samaan aikaan huonontunut. Entistä suurempi osa kävijöistä poistuu välittömästi, tai 

ovat aiempaa lyhyemmän ajan sivustolla. 28.4. 2019 päättyi display-kampanja ja hakukam-

panjan päiväbudjettia pienennettiin, sen seurauksena kävijämäärä putosi, mutta myös välit-

tömien poistumisten prosentti pieneni. 

 

Aika Kävijä-

määrä 

Ensikerta-

laiset 

Istunnon 

kesto 

Välitön pois-

tuminen 

Tulotapa 

Google Ads 

Some 

1.-31.3 465 446 2:01 53,44% 357 4 

1.-30.4 651 634 1:27 65,63% 604 11 

Taulukko 6. Kävijät ja tuloreitti kuukausittain seuranta-aikana Google Analytics’n mukaan. 

Kuukausikohtaisesta taulukosta selviää myös, että erittäin suuri osa kävijöistä tulee Googlen 

mainosten kautta ja pieni murto-osa some-kanavien kautta. Maalis-huhtikuun aikana someka-

navien kautta tulleista 15 kävijästä kaikki tulivat Facebookin kautta. 

Konversioseurantaa on tehty vain hyvin lyhyen aikaa, mutta toukokuun aikana konversioita eli 

koulutuksiin ilmoittautumisia on jo tullut. Katsottaessa tarkemmin konversioin syntyreittiä 

huomattiin, että ilmoittautumisista puolet on tullut sähköpostina lähetetyn linkin kautta, 

osan reitti tulee Facebookin kautta ja osan orgaanisen hakutuloksen kautta. Konversiomäärä 

on sen verran pieni, ettei siitä voi tehdä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä, mutta alusta-

vasti voisi arvioida, että sähköpostitse lähetettävillä viesteillä on suuri merkitys, samoin kuin 

sisällön tuotolla. Laadukkaalla ja hyvin kohdennetulla sisällöllä saadaan kävijät kiinnostumaan 

ja ilmoittautumaan koulutuksiin paremmin kuin maksettujen mainosten esittämisellä. Konver-

sioseuranta onkin jatkossa erittäin tärkeää, jotta saadaan tarkempi kuva siitä, millaisella 

markkinoinnilla ja millaisista kävijöistä tulee ostavia asiakkaita. 

4.7 Suunnitelma digitaalisen markkinoinnin toteuttamisesta käytännössä 

Digitaalinen markkinointi ei ole kertaluonteista, vaan sen toteuttaminen on jatkuva prosessi. 

Kehittämistyön aikana on tehty hakukoneoptimointia ja parannettu yrityksen näkyvyyttä, 

mutta se on vasta alku, työtä tulee jatkaa aktiivisesti ja säännöllisesti. Tuloksia tulee tarkas-

tella jatkuvasti ja tehdä muutoksia markkinointiin ja sisältöön tulosten mukaan. Alun perin oli 

ajatus tehdä suunnitelma käytännön toimenpiteistä vuosikellon muotoon, mutta koska toi-

menpiteitä tulee tehdä usein, osa jopa päivittäin, ei vuosikello ole toimiva väline. Uudeksi 

malliksi on otettu lukujärjestyksen omainen kalenteri.  Tätä lukujärjestystä on tarkoitus to-

teuttaa ympäri vuoden keskikesän aikaa lukuun ottamatta. 
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silloin, kun on ku-
vamateriaalia 

    

Taulukko 7. Digimarkkinoinnin lukujärjestys 

Päivittäin tehtäviä toimenpiteitä ovat somekanavien (Facebook ja LinkedIn) tarkistus ja kom-

mentointi niin omiin kuin muidenkin alan toimijoiden julkaisuihin. Sosiaalisessa mediassa ei 

voi jäädä keskustelemaan vain yksinään tai omien asiakkaiden kanssa, vaan on tärkeää osallis-

tua oman alan keskusteluun ja jakaa tietoa, näin myös mahdolliset asiakkaat saavat tietoa 

osaamisesta ja voivat arvioida Työsuojelutalon osaamisen tason soveltuvuutta omiin tarpei-

siinsa (Kortesuo 2018, 172.) Tavoitteena onkin kommentoida joka päivä ainakin yhtä Face-

book- ja LinkedIn-julkaisua muiden toimijoiden sivuilla Työsuojelutalo-nimellä ja tarkistaa sa-

malla omien profiilien uudet kommentit ja tykkäämiset sekä kutsua julkaisuista tykänneet 

tykkäämään myös sivusta. Sosiaalisessa mediassa myös ajantasaisuus on merkityksellistä, 

kommentteja ei kannata mennä tekemään päiviä vanhaan keskusteluun. Siksikin on tärkeää 

käydä päivittäin tarkistamassa, mitä omissa kanavissa tapahtuu (Kortesuo 2018, 35.) 

Päivittäin seurataan myös chat-toimintoa ja kysymyksiin pyritään vastaamaan heti. Tästä ei 

tehdä kuitenkaan pakollista päivystystä, siihen ei ole resursseja. Asia on ratkaistu siten, että 

sivulla ei ole chat-mahdollisuutta näkyvissä silloin, kun siellä ei ole ketään vastaamassa. 

Kerran viikossa, maanantaisin kirjoitetaan blogikirjoitus ajankohtaisesta aiheesta. Kirjoitus 

ajastetaan julkaistavaksi klo 12 maanantaina, sillä Google Analyticsin mukaan sivuilla vierail-

laan eniten maanantai-iltapäivisin. Samalla tehdään myös päivitys Facebookiin ja LinkedIniin, 

jotka julkaistaan torstaina klo 12, jotta saadaan tasaisesti viikolle julkaisuja. Päivitykset on 

kuitenkin parasta kirjoittaa kaikki kerralla, jotta tulevat tehtyä.  Päivityksissä käytetään sa-

maa aihetta, mutta niitä pyritään muokkaamaan kuitenkin vähän eri kanaviin sopiviksi, sillä 

seuraajat tuskin haluavat nähdä täysin samaa päivitystä monessa eri kanavassa. 
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Kerran viikossa, perjantaisin, tarkistetaan Google Ads-kampanjoiden toimivuus ja tulokset 

sekä muokataan kampanjoita sekä tarvittaessa myös verkkosivuja tulosten perusteella. Esi-

merkiksi jos joltain sivulta poistutaan välittömästi, lienee syytä muokata sivua. Tässä yhtey-

dessä luodaan myös koulutuskohtaisia kampanjoita tulevien koulutusten alueille. 

Samalla tehdään myös Analyticsin puolella konversioseuranta eli tarkistetaan kuinka suuri 

osuus sivustolla kävijöistä ilmoittautuu koulutukseen tai täyttää jonkun lomakkeista, soitto-

pyynnön, tarjouspyynnön tai liittyy postituslistalle. Tarkistetaan myös, mistä kautta kävijät 

ovat sivuille tulleet, jotta nähdään esimerkiksi somekanavien teho kävijöiden ohjaamisessa. 

Lisäksi tarkistetaan Mailchimpin viestien toimivuus, avausten lukemat ja lähetetään mainos-

viesti seuraavista koulutuksista. 

Kerran kuukaudessa, kuukauden ensimmäisenä maanantaina, kirjoitetaan uutiskirje sen tilan-

neille ajankohtaisesta aiheesta. Uutiskirjeen tekstiä voidaan hyödyntää myös blogikirjoituk-

sessa, jotta ei tarvitse keksiä montaa erilaista tekstiä kerralla. 

Instagram-päivityksiä tehdään tapahtumista, joista saadaan kuvamateriaalia. Yritykselle on 

hankittu kamera oman kuva- ja videomateriaalin tuottamiseksi, mutta kuvaamiseen ja kuvien 

käsittelyyn tarvitaan vielä harjoittelua. 

Näin lukujärjestyksen muotoon suunnitellen digimarkkinointi tulee tehtyä, ja toimenpiteet on 

helppo sijoittaa kalenteriin toistuvina tapahtumina. Toimenpiteet on sijoitettu maanantaille 

ja perjantaille siksi, että silloin ei ole koulutuspäiviä, joten on aikaa myös tehdä kyseiset teh-

tävät. 

4.8 Budjetti 

Hakukoneoptimoinnilla ja sisältömarkkinoinnilla pyritään parantamaan luonnollista näkyvyyttä 

hakutuloksissa, mutta yksinään se ei ainakaan toistaiseksi riitä. Siksi jatketaan maksullista 

markkinointia Google Ads’n ja Facebookin kautta sekä aloitetaan LinkedIn-julkaisujen markki-

nointi. 

Vuonna 2019 ei haluta nostaa markkinointiin käytettävää rahasummaa, vaan tuloksia halutaan 

parantaa sisältömarkkinoinnin ja markkinoinnin paremman seuraamisen ja kohdentamisen 

avulla. Google Ads kampanjoilla on nyt tavoitettu aiempaa enemmän ihmisiä, kuitenkin pie-

nemmin kustannuksin kuin viime vuonna. Mailchimp tulee maksamaan enemmän kuin viime 

vuonna, sillä nyt maksetaan koko vuosi nykyisestä määrästä yhteystietoja. Facebookissa mai-

nostetaan maltillisesti ja pyritään levittämään julkaisuja ilmaisin keinoin, pitämällä päivityk-

set niin mielenkiintoisina, että ihmiset haluavat seurata sivua saadakseen tietoa ajankohtai-

sista asioista. Yhteystietojen ostamiseen ei ole tarvetta tänä vuonna. 
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5 Yhteenveto 

Yrityksen näkökulmasta kehittämistoimenpiteiden avulla on saatu lisättyä yrityksen näky-

vyyttä, ja kohdennettua mainostusta aiempaa paremmin ja laajemmalle. Myös orgaanisissa 

hakutuloksissa Työsuojelutalo näkyy jo toisella hakusivulla haettaessa sanalla ”työsuojelukou-

lutus”, kun aiemmin Työsuojelutalo löytyi vasta sivulla 5 tai 6. 

Kehittämistyöprojekti on myös lisännyt digitaalisen markkinoinnin osaamista ja ymmärtämistä 

opinnäytetyön tekijällä ja yrityksessä huomattavasti. Opinnäytetyö on perehdyttänyt laajaan 

kanavatarjontaan ja mittaustyökaluihin. Työn edistyessä on vahvistunut näkemys siitä, että 

on erittäin tärkeää valita käytössä olevat työkalut niin kanavien kuin mittaustyökalujenkin 

käytössä, ja pitäytyä valituissa välineissä. Rönsyilemällä sinne tänne mikään väline ei ole te-

hokkaassa käytössä eikä mittaaminen yhdenmukaista ja vertailukelpoista. Kaikki kanavat ja 

välineet vaativat myös oman opettelunsa, joten aikaa kuluu ja aika on yrittäjälle kallisar-

voista. Siksikin on hyvä välttää jatkuvaa vaihtelua välineissä. Paikoilleen ei kuitenkaan voi 

jäädä, vaan digitaalisten kanavien kehitystä on jatkuvasti seurattava huomatakseen muutok-

set kävijöiden käyttäytymisessä, osatakseen ottaa käyttöön uudet toimivat innovaatiot ja pär-

jätäkseen kilpailussa rajallisilla resursseilla. Sisältömarkkinoinnilla on hyvät mahdollisuudet 

parantaa näkyvyyttä ilman mainoseuroja, mutta se vaatii pitkäjänteistä, säännöllistä ja suun-

nitelmallista työtä. 

Seuranta-aika on liian lyhyt, jotta toimenpiteiden taloudellista arvoa voitaisiin mitata, mutta 

projekti on opettanut, miten seurantaa jatkossa tehdään. Hakukoneoptimoinnin tulokset tule-

vat näkyviin vasta viikkojen tai kuukausien kuluttua, ja sillä mitataan vain kävijöiden määrää 

sivuilla. Konversioseurannan myötä saadaan jatkossa tietoa myös siitä, miten suuri osuus si-

vustolla kävijöistä konvertoituu maksaviksi asiakkaiksi. Ja loppujen lopuksi markkinoinnin on-

nistuminen näkyy liikevaihdon ja myytyjen tuotteiden määrän kasvuna. Selvitettäväksi jat-

kossa jää vielä se, miksi lisääntyvä kävijämäärä ei parantanut liikevaihtoa.  

Konkreettinen lukujärjestys helpottaa markkinointitoimenpiteiden järjestelmällistä toteutta-

mista ja tulee varmasti käyttöön. Lukujärjestys rytmittää viikon, ja se auttaa saamaan päivi-

tykset ja tarkistukset rutiinin omaiseksi, mutta tärkeäksi osaksi yrityksen toimintaa. Jos blogi-

kirjoitusten tuottaminen viikoittain tuntuu työläältä, voidaan hyödyntää myös Googlen doku-

menttiosiossa olevaa puheentunnistusta ja sanella teksti, se hiukan keventää kirjoitustaakkaa. 

Blogikirjoitukset tulee pitää lyhyinä ja napakoina. Jatkokehityksenä blogiin tulee saada kom-

mentointimahdollisuus, tällä hetkellä WordPress-alusta nykymuodossaan ei salli kommentoin-

tia. 

Tämä kehittämistyö on tehty Suomen Työsuojelutalolle, mutta vastaava kehittämisprojekti ja 

digitaalisen markkinoinnin suunnitelma samalla pohjalla on helposti toteutettavissa myös 
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muissa pienissä yrityksissä, joiden tavoitteena on näkyä hakutuloksissa ilman suurta mainos-

budjettia. 
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