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Tämä opinnäytetyö toteutettiin produktina, jonka tuotoksena toteutettiin toimeksiantajayritykselle, ravintola Pikku Hukalle digitaalista markkinointia. Opinnäytetyön tavoitteena oli
vahvistaa toimeksiantajayrityksen imagoa ja näkyvyyttä hyödyntäen digitaalisia markkinointikanavia. Digitaalinen markkinointi rajattiin käyttäen vain toimeksiantajayritykselle soveltuvia digitaalisen markkinoinnin työkaluja. Opinnäytetyö jakautuu digitaalisen markkinointiviestinnän toteutukseen ja seurantaan. Toteutuksessa on hyödynnetty etenkin digitaaliseen markkinointiviestinnän suunnitteluun tarkoitettua P.R. Smithin kehittämää SOSTAC -mallia.
Tietoperusta rakentuu aiheeseen liittyvästä kirjallisuudesta, digitaalisista lähteistä ja aiheesta tehdyistä tilastoista. Tietoperustassa tuodaan esille uusi asiakaslähtöisempi markkinointiajattelutapa, joka on vaatinut yrittäjiltä uudenlaista lähestymistapaa vanhasta markkinointiviestinnästä kohti digitaalista markkinointiviestintää. Teoriaosuudessa luetellaan
tässä työssä hyödynnetyt sosiaalisen median kanavat, verkkosivujen rakenne ja hakukoneoptimointi.
Opinnäytetyön toiminnallinen osuus jakautuu viiteen osaan: nykytila-analyysiin, tavoitteisiin, strategiaan, toimenpiteisiin ja seurantaan. Yrityksen nykytilaa analysoitiin hyödyntäen
SWOT-analyysimallia ja kilpailijoiden vertailuanalyysiin käytettiin benchmarking tutkimusmenetelmää.
Toimenpiteissä käydään yksityiskohtaisemmin prosessin vaiheita yrityksen Facebook- ja
Instagram-sivujen luomisesta, sekä verkkosivujen toteuttamista. Prosessin kuvauksessa
esitellään, kuinka verkkosivujen näkyvyyden tueksi otettiin käyttöön Google Ads- ja Google
Business -työkalut.
Seuranta vaiheessa työn saavuttamia tuloksia mitattiin käyttäen digitaalisia analytiikka työkaluja, joilla kerättiin tietoa maksullisen ja orgaanisen mainonnan onnistumisesta. Verkkosivujen toimivuutta analysoitiin verkkokyselyllä, joka toteutettiin käyttäen Webropol -kysely
ja raportointityökalua. Verkkokyselyn tavoitteena oli saada asiakkailta palautetta heidän
saamasta kokemuksesta ravintola Pikku Hukan verkkosivuista.
Opinnäytetyön pohdinnassa on tuotu esille onnistumiset ja epäonnistumiset sekä näihin
pohjautuvat kehitysehdotukset. Opinnäytetyön tuloksena syntyi toteuttamiskelpoinen pohja
toimeksiantajayrityksen digitaaliseen markkinointiviestintään, jota seuraamalla yrityksen
markkinointia kyetään tulevaisuudessa kehittämään eteenpäin.
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Johdanto

Muuttuneen ja kehittyneen maailman myötä markkinointiviestintä on kokenut muutoksia.
Perinteinen markkinointiajattelu tapa on mukautettu asiakaslähtöisemmäksi, sillä etenkin
teknologian kehittyminen on vaikuttanut asiakkaiden toimintatapoihin. Muutoksen myötä
yhä useampi yritys on ottanut käytökseen digitaalisen markkinoinnin asiakaslähtöisen
markkinoinnin tueksi, mikä on vaatinut yrityksiltä uutta asennetta ja osaamista. Jotta yritys
erottuu markkinoilla edukseen, sain tämän johdosta toimeksiannon helsinkiläiseltä ravintola Pikku Hukalta toteuttaa heidän digitaalisen markkinointisuunnitelman. Ravintolalla ei
ollut ennen toimeksiantoa digitaalisen markkinointiviestinnän välineitä ja pääsin toteuttamaan tämän puhtaalta pöydältä, noudattaen toteutuksen vaiheita. Toimeksianto tuli minulle ajankohtaisena ja sain tästä aiheen opinnäytetyöhöni, josta molemmat osapuolet tulevat hyötymään tasapuolisesti. Toteutus mahdollistaa toimeksiantajan pienempiin markkinoinnin kustannuksiin ja itse saan mahdollisuuden kehittää taitojani, jotka ovat minulle tulevaisuudessa käytännöllisiä ja työelämään kytköksissä.

Opinnäytetyöni on produktityyppinen, jonka tuotoksena syntyy ravintola Pikku Hukalle yrityksen verkkosivut ja sosiaalisen median sivut. Produkti jakautuu kahteen osaan, toteutukseen ja tulosten mittaamiseen. Toiminnallisessa osiossa yritykselle luodaan verkkosivut,
Facebook-sivut ja Instagram -sivut. Toiminnallinen osio tapahtuu tiiviissä yhteistyössä toimeksiantajan kanssa, jotta markkinointikanavat kuvaavat ravintolan imagoa toivotun mukaisesti. Projektin päätavoitteena on luoda toimeksiantajalle toimiva ja näkyvä digitaalinen
markkinointiviestintä. Markkinoinnin on oltava näkyvää ja tehokasta, jotta sillä saadaan
yritykselle mahdollisimman paljon uusia asiakkaita. Onnistunut markkinointi tulee palvelemaan toimeksiantajaani, heidän nykyisiä asiakkaita sekä tulevia asiakkaita. Tavoitteena
on, että heille luotu digitaalinen markkinointi toimii aktiivisena viestittäjänä.

Produktin toinen osa tulosten mittaaminen toteutetaan verkkoanalytiikan työkaluilla ja asiakkaille tehdyn kyselyn avulla. Tuloksia mitataan tuloksellisuudella ja asiakkaiden mielipiteitä tutkimalla. Tuloksia seuraamalla mitataan digitaalisen markkinoinnin onnistumiset ja
epäonnistumiset, joista kerätään hyödyllistä tietoa jatkokehitykseen.

Ravintola Pikku Hukassa on 30 asiakaspaikkaa ja opinnäytetyö on rajattu yrityksen kokoon nähden. Isommilla yrityksillä on käytössään useampia ja laajempia digitaalisen
markkinoinnin kanavia. Laajemmat verkkosivut voivat pitää sisällään aukioloajat, kartan,
ruokalistan, viinilistan, pöytävarauksen ja verkkokaupan. Koska toimeksiantajan yritys on
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suhteellisen pieni, niin työn toiminnallista osaa rajataan siten, että kotisivut pitävät sisällään vain heidän kokemansa mukaan tärkeimmän informaation. Edellytyksenä on, että
markkinointi kuvastaa heidän imagoaan ja viestii vain oleellisimmat asiat.

Opinnäytetyön tietoperustassa käytetään markkinoinnin ja digitaalisen markkinoinnin kirjallisuutta ja internet-lähteitä. Tietoperustassa esitellään produktiin liittyviä keskeisiä käsitteitä, kuten digitaalinen markkinointiviestintä verrattuna perinteiseen markkinointiviestintään, inbound -markkinointi, aiemmin tehdyt tutkimukset ja digitaalisen markkinointiviestinnän kanavat. Tietoperustassa esitellään PR Smithin kehittämä SOSTAC -malli selkeyttämään produktin toteuttamista. Malli on erittäin hyvin sovellettavissa, auttaa työn järjestelmällistä etenemistä ja välttymään mahdollisilta riskeiltä. Toiminnallinen osa seuraa SOSTAC-mallia käyttäen jokaista vaihetta oikeassa järjestyksessä. Ensimmäisessä vaiheessa
analysoidaan yrityksen nykyistä tilannetta, käyttäen Albert Humphreyn kehittämää SWOT
-analyysia, jolla tutkitaan yrityksen sisäisiä vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja
uhkia. Yrityksen ympäristöä eli kilpailijoita tutkitaan vertailuanalyysin avulla. Vertailuanalyysi eli benchmarking menetelmällä opitaan hyviltä esikuvilta parhaimpia käytäntöjä, joita
hyödynnetään parantamaan omaa liiketoimintaa.

Nykytila-analyysin jälkeen määritellään markkinoinnille tavoitteet, strategia ja toimenpiteet.
Toimenpiteissä esitellään sosiaalisen mediakanavien toteuttaminen. Toimeksiantajalle
luodaan Facebook -ja Instagram -sivut, joiden sisällön tuotanto perehdytetään toimeksiantajalle. Yrityksen kerätessä näkyvyyttä toteutetaan samalla yrityksen mukaiset verkkosivut. Toimeksiantaja tarvitsee digitaalisen markkinointiviestinnän asiakaskuntansa laajentamiseen ja yrityksen toiminnan näkyvyyteen. Verkkosivut toteutetaan Wix-julkaisujärjestelmällä, koska se on osoittautunut helppokäyttöiseksi ja turvalliseksi. Toiminnallinen toteutus on nähtävissä yrityksen sosiaalisen median kanavissa ja verkkosivuilla, sekä niiden
toteuttamisen etenemistä on havainnollistettu kuvien avulla liitettynä tähän opinnäytetyöhön.

Digitaalisen markkinointisuunnitelman viimeisessä vaiheessa seurataan ja mitataan markkinoinnin tuloksia. Tässä opinnäytetyössä esitellään seuranta vaiheessa käytettyjä työkaluja ja miten mitattavia tuloksia käytetään kehittämään markkinointia jatkoa ajatellen. Tutkimus osio toteutetaan kvantitatiivisin tutkimusmenetelmin. Kotisivuille luodaan linkki
Webropol -kysely ja raportointityökalun avulla luotu kyselylomake, jonka saaman aineiston
pohjalta määritellään sivuston toimivuus ja haetaan mahdollisia kehittämismahdollisuuksia. Tutkimusosioni rakentuu toiminnallisessa osiossa tulleista ratkaisuista. Kotisivuilla vierailevista asiakkaista halutaan tietää, kuinka he löysivät sivut, miellyttääkö sivujen ulkoasu
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ja millä tavoin sivut palvelisivat heitä parhaiten. Ratkaisujen avulla opinnäytetyöstä rakentuu toimeksiantajalleni opas digitaalisen markkinoinnin toteuttamiseen, jonka jälkeen luovutan sivustojen oikeudet kokonaan heidän käyttöönsä.

Raportin viimeisessä kappaleessa pohdin digitaalisen markkinoinnin merkitystä yrityksen
näkyvyyden saamiseksi. Pohdinnassa tiivistetään digitaalisen markkinoinnin antamat
mahdollisuudet ja esitetään kehityksen kannalta ideoita, joita on kerätty produktin aikana.
Jatkokehittämisideat perustuvat mitattuihin tuloksiin, asiakaspalautteeseen sekä omiin havaintoihini. Opinnäytetyön aihe on minulle ajankohtainen ja tärkeä, ja pohdinta sisältää
projektin onnistumisia ja epäonnistumisia omasta näkökulmastani sekä toimeksiantajan
näkökulmasta.
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2

Markkinointiviestintä

Muuttuneen maailman, eri suuntausten ja ilmiöiden vaikutuksesta markkinointiviestintä on
kokenut suuria muutoksia. Markkinointi on kehittynyt tuotantomarkkinoinnista suhdemarkkinointiin, jossa markkinoinnin lähtökohtana kysyntä on kasvanut tarjontaa suuremmaksi.
Lähtökohtana nykyiseen markkinointiin on asiakaslähtöisyys, jonka pohjalta kehittynyt
suhdemarkkinointi kiinnittää entistä enemmän huomiota markkinoinnin kohteeksi valittujen
segmenttien miellyttämiseen. (Bergström & Leppänen 2013, 13-15.)

Muuttuneen markkinoinnin myötä markkinoijat ovat joutuneet kritisoimaan markkinointiajatteluaan, jonka vuoksi perinteinen 4P-mallin ajattelutapa on mukautettu tukemaan
uutta asiakaslähtöisempää ajattelutapaa. Perinteisestä 4P-mallista on kehitetty useita eri
versioita tukemaan asiakkaan näkökulmaa. Nykyistä asiakaslähtöistä ajattelutapaa voidaan tarkastella Sami Salmenkiven muokkaaman CREF-mallin avulla, mikä pohjautuu 4Pmallin markkinointi-mixin malliin. Mallissa lähestytään niitä tekijöitä, joita on otettava huomioon verkostoituvan maailman markkinoinnissa. (Salmenkivi 2007, 218-220.)

Kuva 1. CREF-malli (Salmenkivi 2007, 218)

Salmenkiven mukaan kaksisuuntaisessa markkinoinnissa asiakkaat saadaan yrityksen toimintaan yrityksen ja asiakkaan välisen kommunikoinnin avulla. Tämä vahvuus perustuu
suuremman joukon vaikuttamiseen verkostossa toimivaan ja kehittyvään markkinointiin.
Tästä rakentuu Collaboration osio, joka tarkoittaa suomeksi yhteistyötä, ja tukee vanhan
mallin markkinointiviestintää (Promotion). (Salmenkivi 2007, 220.)
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Mukautetussa markkinoinnin ajattelutavassa liiketoimintaa vaikuttavat tekijät muokkaavat
4P-mallin ajattelun hinnan merkityksestä, jolloin vaikuttavana tekijänä on hinnan läpinäkyvyys. Palvelu hinnan sijaan turvaudutaan epäsuoriin ansaintamalleihin, joissa tuotteen ja
palvelun myynnistä saatavat tulot eivät ole pääasiallinen tulonlähde ja hinta ole enää ainoa tärkein osatekijä. Tämän johdosta hinnan merkitys vähenee ostopäätöksessä ja hinnalla kilpaileminen vaikeutuu. (Salmenkivi 2007, 251-255.)

CREF -mallin ajattelutavassa tuotetta painotetaan kokemuksena, joka on nykypäiväisessä
markkinoinnissa noussut trendiksi. Markkinointiviestinnän avulla yritykset ja niiden tarjoamien tuotteiden kokemukset jakavat tarinoita, joista osoittautuu kuluttajalle luotu elämys.
Uuden teknologian mahdollistamalla kuluttajat pystyvät osallistumaan markkinointiin,
minkä on myös katsottu parantavan yrityksen brändikokemusta ja yrityksen muistamista.
(Salmenkivi 2007, 264-269). Markkinointiviestinnän avulla yritys luo tunnettuutta ja luo asiakkaille brändin avulla mielikuvaa tuotteesta ja palvelusta. Brändiin liittyy arvoja ja asiakkaan kokemuksia, jotka erottavat yrityksen kilpailijoista. (Havumäki & Jaranka 2014, 129).

Nykyisen markkinointikilpailukeinon tavoin, asiakkaalle on tarjottava tiedon, palvelun ja
tuotteen löytäminen mahdollisimman vaivatta, oikeaan aikaan ja oikeasta paikasta. Palvelun ja tuotteen sijainti (Place) vaatii löydettävyyttä (Findability), mitä parannetaan verkostoitumalla käyttäen hakukonemarkkinointia. Yritys on löydyttävä hakuprosessin alussa tai
asiakkaan hakuprosessi katkeaa ja asiakas siirtyy muun tuotteen ja asian piiriin. (Salmenkivi 2007, 278-285.) Onnistuneessa markkinoinnissa seurataan kilpailijoita ja erottaudutaan kilpailijoista saaden kilpailuetua markkinoinnin avulla. Saatavuus on oltava kilpailukykyinen ja sen yksi tärkeimmistä huomioitavista näkökulmista on käytetyt markkinointikanavat. (Bergström & Leppänen 2013, 152)

Teknologian kehittyminen on vaikuttanut kuluttajien toimintatapoihin, millä on vaikutus asiakkaan ja yrityksen väliseen kommunikointiin, tiedon etsintään ja yritysten tarjoaman tuotteiden ja palveluiden hyödyntämiseen. Kehittymisen myötä data on mahdollistanut personoidumpaan viestintään ja automatisoituihin markkinointi prosesseihin. Tämän myötä asioinnista verkossa odotetaan entistä helpompaa ja nopeampaa. Asiakaskokemusta kehitetään asiakastiedon keräämisellä, jolla tuodaan asiakkaille parempia hakutuloksia, jolloin
he löytävät verkosta henkilökohtaisempaa suosittelua ja palvelua. (Gerdt & Eskelinen
2018, 9-15.)
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2.1

Digitalisoituva markkinointiviestintä

Markkinoinnin murroksen myötä asiakaslähtöisyys on kasvanut etusijalle ja digitaalisen
markkinointiviestinnän vaikutus on kasvanut. Digitaaliselle markkinointiviestinnälle löytyy
useita määritelmiä. Englanninkielisessä kirjallisuudessa usein käytetty lyhenne DMC (Digital Marketing Communications) tarkoittaa yleisesti ottaen digitaalisessa muodossa tehtyä
markkinointiviestintää. Karjaluodon mukaan on syytä huomioida, että markkinointiviestinnän kirjallisuudessa puhuttu internet markkinointi ei ole digitaalisen markkinoinnin synonyymi, sillä se ei kata kaikkia muita median kanavia. Digitaalisen markkinoinnin kanavia
ovat tutkitusti internet, sähköposti, matkapuhelimet ja digitaalinen televisio, joissa viestintä
toimii kommunikaationa ja vuorovaikutuksena yrityksen ja asiakkaan välillä. (Karjaluoto
2010, 13.)

Markkinointiajattelu voidaan jakaa vanhaan ja uuteen ajattelutapaan. Muutos näkyy markkinointiviestinnässä samalla tavoin ja siksi puhuttaessa digitaalisesta markkinointiviestinnästä, puhutaan usein uudesta markkinointiviestinnän tavasta. (Karjaluoto 2010, 13-17.)

Perinteiseen markkinointiin verraten digitaalinen markkinointi mahdollistaa markkinoivaa
tahoa kommunikoimaan kuluttajien kanssa yhtä tehokkaasti ja nopeasti, kuten kuluttajat
kommunikoivat takaisin. Digitaalisen markkinoinnin hyödyntämän nopean kommunikoinnin
ja asiakkaiden saadun palautteen vuoksi mainoskampanjat kyetään suunnittelemaan,
muokkaamaan ja optimoimaan nopeammin. Verrattuna perinteiseen markkinointiin,
digitaalinen markkinointi pystytään tekemään myös toimistoaikojen ulkopuolella, käyttäen
yritysten omaa sosiaalista mediaa. Kuluttajien kanssa saadun vuorovaikutuksen ansiosta
yritykset saavat kehittävää palautetta, jonka ansiosta kohderyhmää on helpompi
ymmärtää. Tämän lisäksi digimarkkinoinnissa pystytään kohdentamaan markkinointi vain
tietylle alueelle sekä saamaan tarkat tiedot, kuinka markkinointi on onnistunut. Haitta
puolena perinteiseen markkinointiin verrattuna on, ettei kaikilla ei ole välttämättä
mahdollisuutta nähdä markkinoivan tahon viestejä. (Hakukonemestarit 2018.)
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Kuvio 1. Perinteinen viestintä vastaan uusi (Hakukonemestarit 2018.)

Lähes jokaisen verkossa toimivan yrityksen yhtenä osana markkinointisuunnitelmaa käytetään digitaalista markkinointia. Sitä hyödynnetään pienissä ja suuremmissakin yrityksissä. Riippuen yrityksen kohderyhmästä, jokainen käyttää heille soveltuvaa digitaalista
kanavaa, joka toimii kustannustehokkaimmin. Suuremmat yritykset voivat käyttää jopa
useampia kanavia, jotka osoittavat oman tehokkuutensa yrityksen markkinointimixissä.
(Digitaalinen markkinointi 2018.)
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Teknologian hyödyntäminen kasvaa digitalisoituvassa yhteiskunnassa ja odotusten kasvaessa haluttuun palveluun päästään hyödyntämällä teknologian tuomia uusia työkaluja digimarkkinoinnissa. Tätä ilman on mahdotonta rakentaa parasta asiakaskokemusta ja tuloksellista markkinointia. Automatisoinnilla tarjotaan reaaliaikaista tietoa parantaen asiakaskokemusta ja yrityksen saamaa hyötyä. Asiakasodotukset kasvavat viestinnän helpottamisessa, mikä näkyy esimerkiksi monen yrityksen sivuilla tarjotusta chat-palvelusta. Tulevaisuudessa tekoälyn kehittyessä näihinkin virtuaalisiin asiakaspalvelualustoihin pystytään
vastaamaan laajemmin, mikä merkitsee myös markkinoinnin ja asiakaspalvelun kuluissa
suurempaa säästöä. (Gerdt & Eskelinen 2018, 27)

Digitalisaatio heijastuu markkinointiin ja myyntiin. Sen tarjoamilla mahdollisuuksilla kyetään tunnistamaan asiakkaiden tarpeet ja ymmärtämään markkinoinnin muutos ja siinä
pärjääminen. Digitaalisen markkinoinnin asema onkin noussut nykyisessä toiminnassa ja
se pitäisikin nähdä strategisena liiketoiminta mallina. Asiakkaille luotu arvon merkitys on
kasvanut ja sen merkityksen ymmärtäminen vie kohti menestystä digiajassa. Menestyksen ja brändin kasvun ehtoja ovat palvelusta saatu asiakaskokemus, jolloin tuotteen
edellä kulkee asiakas. Digitalisaation antamat työkalut mahdollistavat verkostoitumiseen
ja sen avulla saadaan merkittävää kilpailuetua markkinoilla. (Komulainen 2018, 22-23)

Tuo uusia asiakkaita
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Mahdollistaa paremman asiakaspalvelun

39,30%

Parantaa asiakastyytyväisyyttä
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Jokseenkin samaa mieltä

Kuvio 2. Yritysten saamat digimarkkinoinnin hyödyt (Komulainen 2018, 22)
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Komulaisen tutkimuksen mukaan vuonna 2017 yritykset ovat saaneet digimarkkinoinnista
hyötyä etenkin uusien asiakkaiden tavoittamisessa. Digitaalisella markkinoinnilla saavutetaan löydettävyyttä ja sillä myös tuetaan nykyisten asiakassuhteiden ylläpitämistä. Tutkimuksen kohteena olivat suomalaiset pk-yritykset, jotka kokivat digitalisaation suurimpien
hyötyjen liittyvän asiakkaisiin. Yritysten ja organisaatioiden olisi tartuttava digiajan antamiin hyötyihin, joilla kehittää omaa liiketoimintaansa. (Komulainen 2018, 22)

2.2

Outbound- ja inbound -markkinointi

Digitaalisessa maailmassa yrittäjän ja kuluttajan rooleja ei voida ennustaa, sillä arvo on
yhdessä luotua. Markkinat ovat kokemusympäristö, joka muodostuu yrityksen palveluista,
työntekijöistä ja erilaisista monista kanavista. Palvelu on muuttunut innovatiiviseksi kokemusympäristöksi ja liiketoiminta tarjotaan asiakkaalle reaaliajassa. Markkinoinnin suunta
on painottunut outbound-markkinoinnista inbound-markkinointiin, jonka on mahdollistanut
sosiaalinen media. (Kananen 2013, 9-11.)

Nykypäivänä kuluttajat välttelevät massamarkkinointia, jossa he joutuvat markkinoinnin
pommituksen kohteeksi. Kuluttajilla on keinoja, joilla välttää viestittämisen vastaanottamista, esimerkiksi sähköpostin roskapostikansioilla. Tämä heikentää outbound-markkinoinnin tehokkuutta, mikä puolestaan nostaa inbound-markkinoinnin myönteisemmäksi.
Viesti toimitetaan kuluttajalle, kun tieto on hänelle ajankohtainen, ja sen sisältö myös vastaa ostajan tarpeita. Tähän käytetään välineinä internetsivuja, blogeja, hakukoneita sekä
sosiaalisen median kanavia. (Juslèn 2009, 131-135)

Inbound-markkinointimalli perustuu potentiaalisten asiakkaiden ymmärtämiseen, jossa
markkinointi ja myynti sovitetaan ostajan tarpeisiin. Menetelmässä käytetään etenkin hakukoneoptimointia ja sitä tukevaa hakukonemainontaa. Asiakkaan ongelmien tunnistamiseen ja ongelmien ratkaisemiseen keskitytään näin ollen sisällöntuotantoon, jossa sisällön
jakelukanavana toimii sosiaalinen media. Asiakasta ohjataan kohti ostopäätöstä käyttäen
erilaisia toimintokehotteita, laskeutumissivuja, kontaktitietojen luovutusta, markkinoinnin
automaatiota, sähköpostimarkkinointia ja CRM-järjestelmiä. (Digimoguli 2017.)

Inbound-markkinoinnissa asiakas tekee aloitteen ja outbound-markkinoinnissa mainostaja
tekee aloitteen. Molemmat näistä ovat strategia valintoja, jotka kulkevat koko ydinprosessin läpi ja vaikuttavat yrityksen liiketoimintamalliin. Outbound-markkinointi on inboundmarkkinointiin verrattuna yksisuuntaista viestintää, ja se mielletään usein vanhanai-
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kaiseksi markkinointi tavaksi. Tästä esimerkkejä ovat bannerimainonta, TV- ja radiomainokset. Tästä syystä outbound-markkinointi voi usein olla paras vaihtoehto, kun halutaan
tavoittaa mahdollisimman suuri kohdeyleisö nopeasti ja edullisesti. Inbound-markkinointi
vaatii enemmän resursseja ja suunnittelua jo varhain, mutta sen katsotaan tuovan enemmän tuloksia pidemmällä tähtäimellä. (Digitaalinen markkinointi 2018.)

Taulukko 1. Inboud- ja outbound-markkiointi (Digitaalinen markkinointi 2018)

2.3

Digitaalisen markkinoinnin välineitä

Markkinointiviestinnän keinoja on useita, joiden väliltä monen yrityksen on ollut vaikea
päättää parasta ja sopivinta. Jotta kohdentama markkinointi saavuttaa tavoitetut kohderyhmän, on ensisijaisen tärkeää aloittaa markkinointistrategiasta, jossa määritellään segmentit, positio, budjetti ja strategiset tavoitteet. Segmentoimalla yritys on tietoinen omasta
kohderyhmästään ja heidän käyttämistään kanavista, jolloin yrityksen kohderyhmä määrittelee käytettävän markkinointiviestinnän keinot. Kun tavoiteltu segmentti on määritelty,
päästään strategisiin tavoitteisiin. Strategisilla tavoitteilla tunnistetaan mihin markkinointiviestinnän resursseja suunnataan, ja voidaan valita oikeat markkinointiviestinnän keinot
kuluttajan ostoputken vaiheisiin. (Ammattijohtaja 2018.)

Karjaluodon (2010, 11) mukaan yritys voi valita itselleen yhden tai useamman markkinointiviestinnän keinon, mutta olennaista on, että niiden sisältö on yhdenmukaista, jossa eri
toimintamallit tukevat toisiaan. Yrityksestä lähtevä viesti vaikuttaa asiakkaan mielikuvaan
yrityksestä. Jos viestit ovat ristiriidassa toisiinsa eri toimintamallien välillä, se aiheuttaa kuluttajassa epäluotettavuutta.

Toimivan markkinointiviestinnän on oltava integroitua. Tällöin markkinoinnissa käytetään
suunnitellusti sopusoinnussa toisiaan tukien markkinointiviestinnän työkaluja, kuten mainontaa, suhdetoimintaa, myynninedistämistä, suoramarkkinointia ja henkilökohtaista
myyntityötä. Onnistuneessa integroidussa markkinointiviestinnässä kyetään käyttämään

10

edellä mainittuja työkaluja asiakaslähtöisesti, jotta vastaanottaja saa markkinoinnista yhtenäisen brändisanoman. Integrointi on kasvanut merkittävämmäksi digimarkkinoinnin
myötä, jolloin eri kanavien viestintä tulee suunnitella yhtenäiseksi ja asiakaslähtöiseksi.
(Karjaluoto 2010, 11)

Digitaalisia kanavia käytetään monilla eri tavoin riippuen kohderyhmästä. Kanavat jaetaan
verkkosivuihin, verkkomainontaan sekä sähköposti- ja mobiilimarkkinointiin. Markkinoinnin
alueella näiden kanavien avulla hankitaan uusia asiakkaita ja myyntijohtolankoja, joiden
tarkoituksena on saada oikeat kohderyhmät saamaan tietoa ja tarjouksia tuotteista ja palveluista. Näiden kanavien palveluilla yritykset tuovat näkyviin omaa brändiään ja pystyvät
lanseeramaan yhä nopeammin tuotteitaan. Digikanavilla pystytään luomaan asiakkaisiin
suhde, jonka kautta opitaan tuntemaan oman kohderyhmän tarpeet. Kustannustehokkuus
ja vuorovaikutus kasvavat, kun kanavien käyttöä hyödynnetään asiakassuhteiden kehittämisessä ja ylläpitämisessä. (Merisavo & Vesanen & Raulas & Virtanen 2006, 15)

Karjaluoto (2010, 129) luettelee digitaalisessa markkinointiviestinnässä oleellisimmiksi
nousseet digitaaliset mediat:
•
•
•
•
•
•
•
•

Yrityksen brändätyt verkkosivut
Hakukonemarkkinointi
Bannerit, pop-up ikkunat
Viraalimarkkinointi
Verkkoseminaarit
Mobiilimarkkinointi
Verkkokilpailut
Sähköposti markkinointi.

Sosiaalinen media tarjoaa mahdollisuuden ihmisten väliseen vuorovaikutukseen verkossa.
Se koostuu yhteisöistä ja heidän tuottamasta sisällöstä, jolle tyypillisintä on avoimuus,
keskusteluihin osallistuminen, yhteisöjen rakentaminen ja yhteistoiminta. Ominaisuuksiin
liittyy myös julkaisujen sisällön nopea leviäminen, mikä tuottaa yrityksille haasteita, etenkin negatiivisen julkaisun leviämisessä. (Kananen 2013, 14)

Sosiaalinen media tarjoaa suuren määrän erilaisia mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja. Kuten
markkinoinnin muissa työvälineissä, on syytä miettiä, mitä sosiaalisella medialla halutaan
saavuttaa. Tämän jälkeen pohditaan, kuinka tavoite saavutetaan ja kuinka hyvin keinoja
voidaan mitata. Verkkokaupoille tämä on selkeää, sillä tuloksia seurataan verkossa tapahtuvan myynnin perusteella. (Suomendigimarkkinointi 2018) Ratkaisuun vaikuttaa myös yri-
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tyksen koko ja toimiala, joten sosiaalista mediaa käyttäessä on huomioitava, mitä yrityksen verkkoympäristöstä odotetaan, ja millä eri toteutusmalleilla sosiaalisella medialla viestitään eri sidosryhmille. (Kananen 2013, 22)

Sosiaalisessa mediassa tehty mainonta voidaan jakaa maksettuun mainontaan tai sivun
ylläpitoon sekä keskusteluiden ohjaamiseen. Maksettua mainontaa tehdään tulostavoitteisesti ja keskittyen asiakkaan hankintahintoihin. (Soseon 2018.)

Vuonna 2018 tehdyn Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan vähintään kymmenen henkilöä työllistävistä suomalaisista yrityksistä 69% käyttävät sosiaalista mediaa yrityksen käyttäjäprofiililla, tilillä tai käyttölisenssillä. Tämä tarkoittaa 31 prosenttiyksikön nousua viidessä vuodessa. Tiedot on kerätty Tilastokeskuksen tietotekniikan käyttö yrityksissä -tutkimuksessa. Yhteisöpalvelujen käyttö on yleisintä viestinnän toimialueilla ja toiseksi yleisintä majoitus- ja ravitsemisalalla, jossa yhteisöpalveluja käyttävät vastanneista 90%. (Tilastokeskus 2018.)
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Kuvio 3. Sosiaalisen median käyttö yrityksissä 2018 (Tilastokeskus 2018)

Vaikka Facebookin pois jäämisestä onkin käyty erilaisia lausuntoja, se on siitä huolimatta
pitänyt asemansa Googlen jälkeen maailman toiseksi suurimpana verkkomainonnan me-
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diana. Suosioon on vaikuttanut sen hankkima laaja ja uskollinen käyttäjäkunta, sekä mobiililaitteisiin soveltuva kuva- ja videomainonta. Mobiilimainontaa on edistänyt WhatsAppin
ja Instagramin yritysostot. (Juslèn 2016, 39)

Facebook toimii yhteisöpalveluna, joka tarjoaa mahdollisuuden henkilökohtaiseen käyttäjäprofiiliin tai yrityksen sivun luomiseen. Nämä mahdollistavat viestintään, erilaisiin yhteisöihin liittymistä ja tulevien tapahtumien tiedottamiseen. Suomessa Facebook on lähtenyt
suosioon vuonna 2007, jolloin aktiivisia käyttäjiä oli kokonaisuudessaan 58 miljoona.
(Web-opas 2018.)

Henkilökohtainen profiili edustaa yksityishenkilöä ja sivut on tarkoitettu brändeille, yrityksille, organisaatioille ja julkisuuden henkilöille. Sivun luomiseen tai hallintaan vaaditaan
yksityinen käyttäjätili, jolloin käyttäjälle luodaan sivulle ylläpitäjän tai editoijan rooli. (Facebook 2018.)

Vuonna 2007 Facebook lanseerasi yrityksille maksuttomat mainosjärjestelmät, jonka
vuoksi yritykset ovat lähteneet luomaan itselleen Facebook-sivun (Juslèn 2016, 40). Facebookin suurin käytön syy on sen markkinointikanava mahdollisuus, joka on myös ilmaista
ja sopii sen vuoksi yritykselle tiedotuskanavana omien sivujen asemasta. Facebook auttaa
perinteisiä verkkosivuja löytymään paremmin hakukoneella ja sillä on helppo tiedottaa yrityksen asioista suuremmillekin joukoille ja osa käyttäjistä etsii tietoa Facebookista
Googlen sijaan. (Facebook yrityksille 2011.)

Facebook sivun luomisvaiheessa valitaan yritykselle kategoria. Kategoria määräytyy sen
mukaan, onko kyseessä selkeä yksi toimipaikka, onko toimipaikka lainkaan oleellinen palvelun tarjoamiselle vai haluaako näkyvyyttä luoda ainoastaan yrityksen brändille tai tuotteelle. Lisäämällä tarkempi luokka yrityksen toimialasta parantaa sivun löytymistä. Sivulle
voidaan lisätä yrityksen profiilikuva, logo ja tietoja yrityksestä, jos tavoitteena on kertoa
asiakkaille yrityksen toiminnasta. Asiakkaan huomion kiinnittämiseksi sivulle ladataan yrityksen teemaan sopiva kansikuva, joka kiinnittää asiakkaan huomion ajankohtaisiin tarjouksiin tai muuhun yritystä kuvastavaan asiaan. (Pulkkinen 2018.)

Aktiivinen Facebook-sivun ylläpito rakentaa luottamusta asiakkaisiin sekä aktivoi uudet
asiakkaat sosiaalisen median vuoropuheluun. Toimivat ja laadukkaat Facebook julkaisut
kohdistetaan nykyisille seuraajille tai muilla kohdennuksilla sopiville kohderyhmille. Toimiva sisältömarkkinointi sisältää julkaisujen mainostamista, jotta se tavoittaa mahdollisimman paljon ihmisiä. Tavoittelemalla oikealla mainoksella oikea kohderyhmä kasvattaa todennäköisimmin myyntiä. (Seoseon 2018.)
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Markkinoinnissa keskiössä on asiakas, jolloin sisältömarkkinoinnin tulee puhutella kohderyhmää. Oikea sisältö aktivoi asiakasta keskusteluun kasvattaen vuorovaikutusta. Tämän
vuoksi Facebook markkinoinnissa keskustellaan algoritmin muutoksesta, jonka taustalla
on synnyttää enemmän vuorovaikutusta ja saada käyttäjissä reaktioita. (Suomen digimarkkinointi 2017a.) Tämä Facebookin käyttämä automaattinen suodatusjärjestelmä
mahdollistaa mainostajille mahdollisimman paljon aitoa yleisöä. Järjestelmän avulla Facebook näyttää kohdistetusti aitoa sisältöä oikealle kohderyhmälle. (Juslèn 2016, 40) Tavoitteena on tarjota Facebook käyttäjälle sisältöä, jotta ihmiset käyttäisivät Facebookia jatkossakin. Parhaimman käyttäjäkokemuksen varmistamiseksi Facebook pystyy tarjoamaan
kohdennettua mainontaa käyttäjilleen, tallentaen käyttäjän uutisvirran pohjalta ketä ja mitä
tämä seuraa. (Suomen digimarkkinointi 2017a.)

Automaattinen suodatusjärjestelmän käyttö on laskenut maksuttoman mainonnan näkyvyyttä, mutta pidentää kävijöiden vierailua tarjoamalla kiinnostavampaa ja laadukkaampaa
sisältöä (Jùslen 2016, 40). Jotta käyttäjien kohtaama sisältö olisi laadukasta, Facebookin
tarjoamalla maksullisella markkinoinnilla saavutetaan kohdeyleisö sukupuolen, sijainnin,
kiinnostuksen kohteen ja iän perusteella (Suomen digimarkkinointi 2017a).

Monella yrittäjällä saattaa olla käsitys, ettei maksullinen mainonta ole heidän markkinointiviestintä budjetin vuoksi kannattavaa. Ilman maksullista kattavuutta ei saavuteta riittävästi
käyttäjiä, jolloin huomiota ei herätetä oikeaan kohdeyleisöön. Facebookin mainontaa ei
ole syytä epäröidä pienen budjetin varassa, sillä oikein kohdistettu rahallinen panostus on
suurta mainosbudjettia tärkeämpää. (Juslèn 2016, 55-57.) Lisäksi Facebook mainonnalla
vahvistetaan näkyvyyttä kohdeyleisön uutisvirrassa. Oikealle kohdeyleisölle oikein ajastettu mainonta kerää klikkauksien määrää Facebookissa, ja julkaisuihin reagoimisen seurauksesta tämä näkyy potentiaalisten asiakkaiden lisäksi näiden Facebook -kavereilleen.
(Juslèn 2016, 46-47.)

Juslèn (2016) ei kiellä, etteikö Facebook mainontaa voisi toteuttaa ulkoistamalla mainos ja media toimistojen toteutettavaksi. Ulkoistaminen kasvattaa markkinoinnin kustannuksia
ja tällöin myös ymmärrys tuloksellisista tekijöistä sijoittuu organisaation ulkopuolelle. Facebook mainontaa oppii tekemällä ja vertailemalla tuloksia tavoitteisiin. Se vaatii ylläpitäjän motivaatiota oppia edistämään oman organisaation menestystä. (Juslèn 2016, 73-74)

Facebookin omistama kuvapalvelu Instagramin suosio on kasvanut nopeaa tahtia. Instagramilla on jo 25 miljoonaa yritysprofiilia, joissa yli 200 miljoonaa Instagram-käyttäjää
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vierailee ainakin yhdessä yritysprofiilissa joka päivä. Instagram yritystilin luominen mahdollistaa tuotteiden, palvelun ja yrityksen esittelyyn ja tilastojen mukaan noin 30 prosenttia
Instagramissa julkaistuista tarinoista ovat yrityksiltä. (Instagram 2018.)

Kuten muillakin markkinoinnin tavoilla, on Instagram tilillekin asetettava tavoitteet. Valitsemalla oikean kohderyhmän, visuaalinen viestintä saavuttaa oikean yleisön. Kohdentaminen voidaan suorittaa joko seuraajiin, demograafisesti tai juuri tiettyyn segmenttiin. (Komulainen 2018, 266) Sisällön on vastattava yrityksen visiota ja mitä yrityksenä edustetaan. Viestinnän on oltava yrityksen näköistä, jonka avulla kuluttaja rakentaa yrityksestä
helposti lähestyttävän näkökulmansa. (Suomen digimarkkinointi 2018e.)

Yritystilin käyttäjänä saa reaaliaikaista tietoa, miten markkinoidut julkaisut tavoittavat kohderyhmänsä päivän aikana. Tämän lisäksi se mahdollistaa yritystä jakamaan tietoa, kuten
yrityksen puhelinnumeron, aukioloajat ja tämän sijainnin. (Muurinen 2018.)

Keskeistä Instagramissa on kuvien sisällön lisäksi käyttää avainsanoja (engl.hashtag).
Avainsanojen avulla käyttäjät etsivät kuvia ja näin ollen käyttäen oikeita avainsanoja tehostetaan julkaisujen löytymistä ja näkyvyyttä. (Muurinen 2018.)

Instagramin käyttäjät ovat hyvin aktiivisia, jonka vuoksi Instagramin käytön suosio markkinoinnissa on kasvanut. Markkinoinnin ilmainen näkyvyys on laskenut, mikä lisää käyttäjämääriä. On huomioitava, ettei maksettu mainonta menesty ilman orgaanista sisällöntuotantoa, sillä potentiaaliset asiakkaat odottavat näkevänsä yrityksen olevan aktiivinen. Jotta
käyttäjät sitoutuvat yrityksen profiiliin ja brändiin, sisällöntuotanto on oltava säännöllistä ja
suunnitelmallista. (Suomen digimarkkinointi 2014.)

Kattava tapa saavuttaa kohdeyleisöä orgaanisesti vaatii yritykseltä aktiivisuutta. Tämän
vuoksi on seurattava oman alan kannalta mielenkiintoisia profiileja, osallistumalla ja kommentoimalla keskusteluja, julkaistava päivityksiä monipuolisesti, käytettävä riittävästi
avainsanoja, sekä mainostettava tiliä myös muissa kanavissa. Instagram markkinointi
saavuttaa enemmän näkyvyyttä maksetulla mainonnalla, sillä se ei ole riippuvainen sivun
tykkääjien ja seuraajien määrästä. Tämän vuoksi vain orgaaninen näkyvyys ei kasvata yrityksen näkyvyyttä ja tuloksia. (Suomen digimarkkinointi 2014.) Mainoskampanjaa luodessa kohderyhmää voidaan aktivoida toimintopainikkeilla, jonka avulla asiakkaan saa ohjattua tiettyyn URL-osoitteeseen esimerkiksi painikkeilla: Osta nyt, Katso lisää, Ota yhteyttä (Komulainen 2018, 266).
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Vuonna 2018 tehdyn Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan majoitus ja ravitsemistoimialalla vähintään kymmenen työntekijää työllistävistä yrityksistä 98 % omistavat omat kotisivut. Kaikista toimialoista 89 % käyttävät kotisivujaan tuotteiden ja palveluiden kuvaamiseen sekä hintojen jakamiseen. Linkkejä tai viittauksia sosiaalisen median kanaviin, kaikista toimialoista käyttivät yhteensä 71 %. (Tilastokeskus 2018.)

Verkkosivujen avulla yritys näkyy internetissä helpommin ja voi levitä useampaan verkkopalveluun, etenkin jos omille sivuille pystytään sisällyttämään ulkopuolista sisältöä linkittämällä sivustoja toisiinsa. Tällöin puhutaan ulkoisesta linkityksestä. Sisäiset linkitykset luovat sivuston rakenteen, jossa etusivulta päästään linkkejä seuraamalla eri osiin. Tämä
mahdollistaa ylläpitäjää seuraamaan vierailijoiden käyttäytymistä ja näiden polkua verkkosivuilla. (Desingva 2018; Karjaluoto 2018, 90.)

Verkkosivuja luodessa on syytä ajatella seuraavia kysymyksiä:
•
•
•
•

Mitä tavoitteita sivustolle asetetaan?
Mitä teknisiä ominaisuuksia toivotaan?
Miten paljon aikaa on keskittyä sivustojen ylläpitoon?
Miten sivustoa hyödynnetään mainonnassa? (Desingva 2018.)

Verkkosivuja kuuluisi lähteä toteuttamaan tavoitteet edellä. Ensin selvitetään kohderyhmän odotukset ja asetetaan tavoitteet, joiden jälkeen mietitään, mikä tekninen ratkaisu tukee näitä parhaiten. (Viestintä Piritta 2018) Yksinkertaiset ja helppokäyttöiset sivut palvelevat asiakasta löytämään tietoa helposti ja nopeasti, sekä edesauttavat suurempaa näkyvyyttä hakukoneille. Hyvin suunniteltu sivujen rakenne helpottaa asiakkaan siirtymistä sivulta toiselle ja jättää asiakkaalle positiivisen käyttäjäkokemuksen. (Havumäki & Jaranka
2014, 82-84.)

Teknisissä asioissa huomioidaan sivujen nopeus ja responsiivisuus, jolla tarkoitetaan mobiilioptimoituja sivustoja. Vuonna 2015 Google hakuja tehtiin enemmän mobiililla kuin tietokoneella, jolloin Google alkoi suosia enemmän mobiilioptimoituja sivuja, jotka näin ollen
sijoittuivat hakutuloksissa korkeammalle. Oikein optimoidut sivut ovat miellyttävä käyttää
ja avautuvat nopeammin. (Honkaniemi 2015.)

Kalliola (2013, 176) luettelee verkkosivuilla vähintään käsiteltäviksi asioiksi:
•
•
•
•

Kuvaus yrityksen toiminnasta
Tuotteet ja ratkaisut
Jälleenmyyjät ja ostotavat
Tukipalvelut
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•
•

Rekrytointi
Yhteystiedot

Verkkosivujen hyviä ominaisuuksia on sen tarjoamat välineet, jotka mahdollistavat viestinnän persoonallisemmaksi erilaisten animaatioiden ja toimintojen avulla. Persoonalliset
viestintä toimintatavat helpottavat sisällön näyttämistä ja tämän omaksumista. Ulkoasua
suunniteltaessa voidaan turvautua ammatti graafikkoon, jotta ulkoasu ja teksti antavat
edustavan kuvan yrityksestä ja viestintä on verkkovierailijalle ymmärrettävässä muodossa.
(Kalliola 2013, 178-180)

Verkkosivut voidaan rakentaa usealla eri avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmällä. Riippuen yrityksen tavoitteista valitaan joko itse tehdyt tai ulkoistetut sivut. Avoimen lähdekoodin pohjalle tehdyt sivut toimivat etenkin pienille yrityksille, joiden tavoitteina on viestiä informaatiota yrityksestään. Ostamalla lisäosia yritysten kotisivuihin voidaan liittää verkkokauppa ominaisuuksia. Suomessa suosituimpia julkaisujärjestelmiä ovat WordPress,
Joomla ja Drupal. (Tolvanen 2010.) vierityspalkki)

Yritysten tuottaessa kotisivunsa edellytetään digimarkkinoinnin suunnitelmallisuutta. Etenkin sivustojen ulkoistettu tuottaminen vaatii tarkkaa tavoitteiden määrittelyä, jotta strategia
saadaan muutettua yrityksen toimivaksi verkkosivuksi. Ylläpito ja sivujen päivittäminen
vaativat organisaatiosta osaavaa henkilökuntaa ymmärtämään tekniikan lisäksi mielenkiintoisen sisältötuotannon päälle. (Kananen 2013, 28-29)

Hakukonemarkkinointi jaetaan optimointiin ja mainontaan. Digimarkkinoinnissa ostetulla
mainonnalla tarkoitetaan etenkin Suomen markkinoiden kannalta johtavaa Google hakukoneella tuotettua hakusanamainontaa. Hakukoneoptimoinnin (SEO, Search Engine Optimation) avulla saadaan lisää verkkoliikennettä yrityksen määräämälle sivulle, edellyttäen,
että mainostaja tuntee asiakkaidensa tarpeet ja millaisilla hakusanoilla he etsivät tietoa
Googlesta. (Havumäki & Jaranka 2014, 138)

Sivuston optimoinnilla haetaan näkyvyyttä hakukone Googlen maksuttomalla työkalulla.
Hakukonenäkyvyyden tarve perustuu siihen, että Googlesta on noussut tiedonhaun suosituin kanava, jolla asiakkaat saadaan tuotua yrityksen luokse. Sivuston löytyminen hakutuloksista toimii myös yrityksen tehokkaana mainoksena pienelläkin markkinointiviestinnän
budjetilla. (Netello 2018)
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Hakukoneoptimointi lisää yrityksen näkyvyyttä, mahdollistaa markkinoinnin kehittämisen,
tehostaa markkinoinnin toimenpiteitä ja kasvattaa myyntiä. Kävijämäärän ansiosta voidaan analysoida, kuinka asiakkaat käyttäytyvät sivuilla ja mitkä tekijät ovat vaikuttaneet
asiakkaan ostoprosessiin. Hakukoneoptimoinnin ansiosta sivustoilla vierailevat voidaan
ohjata muihin yrityksen käyttämiin kanaviin, mikä nostaa asiakasmäärää ja ohjaa ostoaikeissa olevaa asiakasta kohti ostopäätöstä. (Suomen Digimarkkinointi 2018b.)

Huolellisella markkinointisuunnitelmalla (SEO -plan) sivut liitetään harkitusti oikeisiin
avainsanoihin ja lauseisiin. Tulokset ja myynti nousevat hakukoneen näkyvyydellä, kun
hakijat saavat vastauksia hakuunsa, ohjaten nämä mainostajan asettamalle sivulle. Strategia vaatii aikaa ja suunnittelua, ja välttääkseen ylimääräisiä markkinoinnin kustannuksia,
sen käyttö on suotavaa opetella itse. Toteuttamisen avuksi on tarjolla erikseen asennettavia työkaluja, joiden avulla löydetään yritystä kuvaavia avainsanoja, rajataan hakusanalistaa, sekä verrataan näiden kilpailuetua. (Komulainen 2018, 150-152) Lisäämällä oikeat
avainsanat mainossuunnitelmaan, on analysoitava yritystä edustavat avainsanat. Avainsanojen määrittämiseen, optimointiin ja mainonnan edistämiseen on tarjolla Google Ads avainsanatyökalu. Hallintatyökalu tarjoaa hyödyllistä tietoa eniten käytetyistä hakusanoista ja kohdennettua mainontaa, joka määräytyy budjetin, kampanjan keston, kohderyhmän sijainnin, iän ja tämän mielenkiinnon kohteen mukaan. (Google Ads 2019a.)

Google mainonta on vaivaansa ja sen saavuttamiin tuloksiin nähden edullinen mainonnan
vaihtoehto. Mainontaan asetetaan budjetti ja maksu veloitetaan vasta mainonnan päätyttyä, impressio ja konversio määrän mukaan. Näkyvyyteen vaikuttaa budjetin lisäksi mainoksen laatu ja sivun käyttökokemus, josta Google laskee ratkaisevat sijoituspisteet hakutuloksissa. Sijoituspisteet määräävät, kuinka ylös mainos sijoittuu hakutuloksissa verraten
kilpailevaan mainontaan. (Komulainen 2018, 160)

Maksullinen mainonta ylittää hakutuloksissa avainsanojen perusteella näytettäviä tuloksia.
Avainsanat ja otsikointi on suunniteltava huolellisesti siten, että ne mahtuvat Googlen rajattuihin enimmäispituuksiin. Otsikon on herätettävä hakijan huomio, mikä ohjaa hakijan
toimintaan ja näin ollen yrityksen sivuille. (Havumäki & Jaranka 2014, 144-145) Seuraavassa kuvassa havainnollistetaan samalla hakusanalla tuotuja tuloksia, kuinka tulokset sijoittuvat ja kuinka varsinainen yrityksen optimoitu mainos erottuu Google Ads -maksullisesta mainonnasta. Ravintola Treffipubin Google Ads -mainos näkyy hakutuloksissa ensimmäisenä ja yrityksen orgaaninen mainos näkyy samalla hakusanalla viidentenä.
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Kuva 2. Kuvakaappaus hakutuloksesta. Hakusanoilla Ravintola Herttoniemi, Google Ads
vst. orgaaninen mainos.

Googlen Display -verkoston avulla löydetään oikea kohdeyleisö yhdistäen mainonta eri sivuille. Se on houkutteleva ja kohdistava mainosmuoto kuluttajille lisäämään konversioiden
määrää. Display -mainonta aktivoi käyttäjiä visuaalisemmalla mainonnallaan, johon tekstin
lisäksi voidaan lisätä kuvia, videoita ja yrityksen logo. Työkaluna se kerää tietoa, millä
verkkosivuilla mainos näytetään ja millä tavoin mainos on tuottavimmillaan. Mainonnassa
on syytä ottaa huomioon sen ennakointi, sillä kampanjalla voi kulua vuorokausi ennen sen
julkaisua Display -verkostossa. (Google Ads. 2019b.)

Google My Business mahdollistaa asiakkaan saamaan suoraan tiedon yrityksestä hakutulosten alussa ilmaantuvassa ruudussa. Työkalua käyttäen päästään hallitsemaan yrityksen kuvausta, kuten aukioloaikoja ja sijaintia. Tämä auttaa asiakasta löytämään hakemansa tiedon välittömästi, vierailematta yrityksen sivustolla. Yritystiedon kohdalta löytyy
asiakkaiden jättämät arvostelut, joihin työkalun hallitsija pääsee antamaan kommenttia
asiakkaiden palautteeseen. Google My Business toimii tilapäivityksiin, kuvien ja tarjousten
julkaisuihin sekä tapahtumien jakoon. (Koivunen 2018.)
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3

Markkinointisuunnitelma

Monen yrityksen suurimpia virheitä markkinoinnissa on tämän suunnittelemattomuus,
jonka johdosta markkinointiviestintä toistaa itseään vuodesta toiseen ilman tavoitteiden
vaatimia muutoksia. Hyvällä suunnittelulla viestintäkanavat ovat integroituja toisiinsa ja
luovat yhdessä toisiaan tukien hyvin suunnitellun kokonaisuuden (Karjaluoto 2010, 20.)
Markkinointi on katsottava yrityksen investointina, mikä vaatii pitkäjänteistä sinnikkyyttä.
Ilman suunnitelmallisuutta markkinointiin budjetoidut rahat kohdistuvat väärään päämäärään, jolloin sen hyödyistä ei opita tulevia markkinointeja suunniteltaessa. Suunnitelmallisuudella saadaan markkinointiin vaativa aika soviteltua muihin yrityksen vaadittaviin töihin, jolloin ajan puute ei tule toteutuksessa vastaan. Suunnittelu ei välttämättä vaadi paljoa aikaa ja lyhytkin suunnitelma selkeyttää koko yrityksen organisaatiota paremmin kuin
suunnitelmaa ei olisikaan. (Nokkonen-Pirttilampi 2014, 44-50.)

Markkinointisuunnitelman laatimisessa kartoitetaan tavoitteet, kohderyhmä, toteutus, budjetti ja tehokkuus. Lähtökohtana markkinointiviestinnässä pohditaan tarkoitusta eli mitä on
tarkoitus viestiä. Suunnitelman tavoitteet voivat olla myynnin edistämisen lisäksi asiakassuhteiden ylläpitäminen, rakentaminen ja brändin kasvattaminen, joilla on vaikutuksena
myynninedistämisen tavoitteisiin. (Karjaluoto 2010, 20.)

Suunnitteluun liittyy oleellisesti markkinoinnin kohderyhmän rajaaminen ja heidän ongelmien kartoittaminen. Kohderyhmän ja heille suunnattujen tavoitteiden jälkeen on löydettävä oikeat markkinointikeinot, joilla tavoitteet ja asiakkaat saavutetaan. Oikein valituilla
keinoilla sijoitutaan markkina-alueille, joista erottaudutaan kilpailijoista ja annetaan asiakkaalle suurempia syitä ratkaisemaan heidän ongelmansa yrityksen tarjoamilla tuotteilla ja
palveluilla. (Nokkonen-Pirttilampi 2014, 52-53.)

Markkinointiviestintään käytettävään budjettiin vaikuttaa yrityksen koko, liikevaihto ja taloudellisen tilanteen ennakointi. Näistä tekijöistä riippuen yrityksen on löydettävä itselleen
oikea budjetointimenetelmä, jolla markkinoinnin rahalliset panostukset lisäisivät myyntiä.
Käytetyimpänä menetelmänä budjetin määrittämiseen lasketaan sen prosentuaalinen
osuus liikevaihdosta, mikä lasketaan alusta loppuun jakamalla panostus hiljaisina aikoina
pienempiin investointeihin ja nousukautena laajempiin ja kalliimpiin panostuksiin. Pitkällä
tähtäimellä budjetti ei saisi ohjata markkinointisuunnitelmaa, minkä vuoksi on valittava yritykselle sopiva budjetointimenetelmä, joilla suunnitelman alussa laaditut tavoitteet saavutetaan. (Karjaluoto 2010, 32.)
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Markkinointisuunnitelman rakentamiseen ja erityisesti markkinointiviestintäsuunnitelman
laatimiseen on olemassa monia eri lähestymistapoja. Ei ole olemassa yhtä yhteistä lähestymistapaa, mutta on olemassa oleellisia elementtejä, joita jokaisella suunnitelmalla on oltava. Toimivana ja yksinkertaisena mallina tarjoaa P.R Smithin 1990-luvulla kehitetty
SOSTAC-malli, joka tarjoaa kattavan ja rakentavan suunnitelman yksityiskohtineen.
Edellä mainitun mallin lyhenne koostuu vaiheista: nykytila-analyysi (situation analysis), taoitteet (objectives), strategia (strategy), taktiikat (tactics), taktiikoiden yksityiskohdat (action) ja seuranta vaihe (control). (Smith & Zook, 2016, 268) SOSTAC-malli muodostuu
seuraavan kuvion havainnollistamalla tavalla ja kaikissa mallin vaiheissa vastataan tilanteissa tarvittavaan kysymykseen.

Kuvio 4. SOSTAC-malli (Smart Insights 2019)

3.1

Nykytila-analyysi

SOSTAC- mallin ensimmäinen vaihe on nykytilan analysointi, jossa vastataan kysymykseen ”missä olemme nyt”. Tuloksellinen markkinointiviestintä vaatii tarkkaa ja yksityiskohtaista suunnittelua ja SOSTAC-mallia hyödyntämällä etenkin nykytila-analyysi vie koko
suunnitteluprosessista suurimman aikansa, jotta suunnitelmalla on vahva pohjansa, johon
rakentaa strategiaa ja toimenpiteitä. Nykytila-analyysi vaatii kattavan ja perusteellisen

21

analyysin ympäristöstä, asiakkaista, kilpailijoista, yrityksen suorituskyvystä sekä tämän
vahvuuksista, heikkouksista, mahdollisuuksista ja ulkoisista uhista. (Smith and Zook 2016,
268)

Yritysten on vastattava markkinointiympäristön asettamiin muutoksiin ja sen tuomiin haasteisiin, joiden tunnistaminen ja ennakointi tarjoavat parempaa kilpailukykyä. Markkinointiympäristöön vaikuttavat sisäiset ja ulkoiset tekijät, jotka rajoittavat tai luovat yritykselle
uusia menestymisen mahdollisuuksia. (Bergström & Leppänen 2009, 48)

Bergström ja Leppäsen mukaan ulkoisen ympäristön haasteeksi osoittautuu muuttuva ympäristö, jota tarkastellaan markkinoinnin kannalta makro- ja mikronäkökulmasta. Makroympäristö muodostuu maailmanlaajuisesta ympäristöstä, johon yritys ei kykene vaikuttamaan ja mikroympäristö rakentuu ympäristöstä, jossa yrityksen markkinointi tapahtuu ja
joihin yrityksellä on mahdollisuudet vaikuttaa. (Bergström & Leppänen 2009 48-49.) Makroympäristö vaikuttaa yrityksen mahdollisuuksiin, uhkiin, haasteisiin ja rajoitteisiin useamman tekijän kautta, josta laajempi ympäristö rakentuu. Kyseiseen ympäristöön kuuluvat
yhteiskunnallinen, teknologinen, ekologinen, demografinen, sosiokulttuurinen ja kansainvälinen ympäristö. (Bergström & Leppänen 2009, 50)

Mikroympäristö muodostuu yrityksen lähellä vaikuttavista tekijöistä, jotka vaikuttavat päivittäin liiketoiminnassa tehtyihin ratkaisuihin. Nämä markkinointiympäristön tekijät rajataan
kysyntään ja markkinoihin, kilpailuun, verkostoihin ja kumppaneihin. Markkinointipäätöksiin vaikuttavat sisäinen ympäristö yrityksen toiminta-ajatuksella, visiolla ja liikeidealla, johon vaikuttavat yrityksen asettaman päämäärät, tavoitteet ja strategia. Strategioiden toteuttamiseen vaikuttavat yrityksen organisaatio, yrityksen johto ja yrityskulttuuri. (Bergström & Leppänen 2009, 64)
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Makroympäristö
-poliittinen ja
yhteiskunallinen
-Talpoudellinen ja
teknologinen
Sosiokulttuurinen ja
kansainvälinen
Mikroympäristö
-Kysyntä ja markkinat:
asiakkaat ja kilpailijat
-Verkostot ja kumppanit:
jakelijat ja toimittajat

Sisäinen ympäristö
-Yritys ja organisaatio
-Tavoitteet ja strategiat
-Resurssit
-Yrityskulttuuri

Kuvio 5. Markkinointiympäristö (Bergström & Leppänen 2009, 65)

Nykytilaa tarkasteltaessa on otettava huomioon nykyinen asiakaskunta ja ketkä näistä
asiakasryhmistä ovat yritykselle nykyisessä tilanteessa elintärkeitä, keistä yritys on riippuvainen ja mikä heidän asemansa on kilpailijoihin nähden. Tarkasteltaessa analysoidaan
nykyisten asiakkaiden ostovoima ja tarpeet sekä, kuinka heidät pidetään tyytyväisinä.
(Markkinointisuunnitelma s.a.)

Sisäistä ympäristöä tarkastellaan yrityksen strategian laatimiseen ja nykytilaan vaikuttavia
tekijöitä, hyödyntäen Andrew Humphreyn 1960-luvulla kehittämällä SWOT-analyysia.
Strategisen johtamisen työkalun avulla markkinoinnin johto kykenee punnitsemaan organisaationsa vahvuudet suhteessa markkinoinnin antamiin mahdollisuuksiin ja uhkiin. SWOT
-anlyysilla kuvataan yrityksen sisäistä ja ulkoista ympäristöä nelikentän avulla, sijoittamalla yrityksen vahvuudet kaavion vasempaan reunaan ja negatiiviset kaavion oikeaan
reunaan. Kaavion yläpuolelle sijoitetaan sisäisten resurssien tekijät ja alapuolelle yrityksen
ympäristön vaikuttavat tekijät. (Smith & Zook 2016.)

SWOT-analyysia tehdessä on priorisoitava kriittisesti ne tärkeimmät tekijät, joilla on todellinen merkitys tarkasteltaessa omaa sijaintiaan kilpailijoihin. Tekijöitä voidaan listata tärkeysjärjestykseen useampiakin ja tehokkaimman lopullisen analyysin saa käyttämällä
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oman näkökulmansa lisäksi organisaation muiden osallistujien mielipiteitä tekijöiden asetteluun, joka myöskin tehostaa yhteistyötä ja strategian toteuttamista. Analyysiin voidaan
käyttää lisäksi ulkoisia näkökantoja, kuten asiakkaiden mielipiteitä, sillä esimerkiksi vahvuuksia määrittelemällä asiakkaalla on todennäköisemmin eri näkökanta, kuin organisaation sisällä työskentelevillä. Tarkasteltaessa nelikenttäistä SWOT-analyysia uhat ja mahdollisuudet on katsottava riippumattomina vahvuuksiin ja heikkouksiin. Tarkasteltaessa
kaikkia elementtejä yhtenä kokonaisuutena vahvuudet varmistavat mahdollisuuksia ja
heikkoudet pyritään karsimaan välttääkseen mahdollisia uhkia. (Baker 2014, 254)

Nykytila-analyysin tueksi voidaan käyttää Benchmarking menetelmää eli vertailuanalyysia,
jonka avulla voidaan havainnoida, ymmärtää ja soveltaa muiden yritysten käytäntöjä
oman yrityksen suoriutumiskyvyn parantamiseen. Vertailuanalyysin kohteeksi valitaan
omalla toimialalla kilpailevia ja mahdollisesti paremmin menestyviä yrityksiä, joista kopioinnin sijaan opitaan ja hyödynnetään tietoja merkittäviin kehitysideoihin ja parannuksiin.
(Tuominen 2016.)

Benchmarking menetelmä voidaan toteuttaa vierailemalla yrityksessä, josta etsitään esikuvia oman toiminnan parantamiseen. Muita ulkoisia toimintatapoja on esimerkiksi tiedon
etsiminen erilaisista julkaisuista, vertailu eri yritysten välisistä tunnusluvuista, ja yhteistyö
toimintaa kehittävien yritysten välillä. Sisäisessä vertailuanalyysissa yritys voi verrata
oman yrityksensä eri yksiköiden toimintaa toisiinsa, jakaen yrityksen muille yksiköille hyväksi havaittuja käytäntöjä. (UEF 2017.)

Yrityksen makroympäristön huomioimiseen ja analysointiin tunnetuimpia on PESTE-analyysi, jonka avulla tarkastellaan tekijöitä, joihin yritys ei pysty itse vaikuttamaan. PESTEnimitys tulee englannin kielisistä sanoista: Political, Economic, Social, Technological, Environmental. Analyysin avulla tarkastellaan ennakoiden tekijöitä, jotka vaikuttavat yrityksen
liiketoimintaan. Poliittisten, taloudellisten, sosiaalisten ja teknologisten asettamien ehtojen
tunnistaminen auttavat yrityksen strategisessa markkinoinnissa ennakoimaan liiketoimintaa rajoittavia tekijöitä. (Puusa & Reijonen & Juuti & Laukkanen 2014, 67)

3.2

Tavoitteet

Nykytila-analyysin oltaessa selkeä päästään SOSTAC -maliin toiseen vaiheeseen, jossa
määritellään tavoitteet eli mihin yritys haluaa tähdätä. Tavoitteet on määriteltävä realistisesti onnistumisen ja epäonnistumisen kriteereiden perusteella. Selkeiden tavoitteiden
asettaminen selkeyttää organisaation käsitystä ja antaa suuntaa tulevia toimenpiteitä varten. Tavoitteita voidaan jakaa ja tarkastella käyttäen SMART- tavoitteen asettamismuotoa,
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jolla pystytään mittaamaan, onko tavoite tarkasti määritelty, mitattavissa oleva, nimittävissä, realistinen ja ajallinen. (Smith & Zook 2017, 276)

Realistiset tavoitteet suunnitellaan tarkasti laatien suunnitelma sen pohjalta mihin suuntaan yritys haluaa tähdätä, miten yritystä halutaan kehittää, millaista tuottoa tällä halutaan
saavuttaa ja millaiseksi yritys haluaa imagonsa kehittyvän (Markkinointisuunnitelma s.a).
SMART- asettelutapaa käyttäessä vastataan kysymyksiin:
•
•
•
•
•

Mitä asiakasryhmää tavoitellaan?
Mitä markkinoinnin eri keinoja käytetään kohderyhmien tavoittamiseen?
Mikä on tavoitteille määrätty aikataulu?
Kuka toteuttaa toimenpiteet ja kuka vastaa niistä?
Kuinka paljon markkinointitoimenpiteet kustantavat nyt ja tulevaisuudessa? (Markkinointisuunnitelma s.a)

Segmentointi ja kohdemarkkinointi tulevat käsiteltäväksi lähes kaikissa markkinointisuunnitelman vaiheissa, nykytila-analyysissa yksityiskohtaisemmin, strategiassa ja tavoitteissa
lyhyemmin. (Smith & Zook 2017, 272-274) Lähtökohtana segmentoinnissa on tunnistaa
eri asiakasryhmät, heidät tarpeet, arvot ja toimintatavat ostoprosessissa. Segmentointi on
nähtävä kilpailukeinona, jolloin sopiva markkinointisuunnitelma on kohdennettava kullekin
kohderyhmälle, palvellen kohderyhmää kilpailijoita paremmin. Segmentti tukee liikeideaa,
joten löydettävistä asiakasryhmistä on valittava yritykselle suosiollisimmat kohderyhmät,
johon yrityksen resurssit kohdistetaan ja joiden varaan menestys rakennetaan. (Bergström
& Leppänen 2009, 151)

Jotta markkinointi toisi tavoiteltua tulosta, on ymmärrettävä ja täytettävä asiakkaiden tärkeimmät tarpeet tuotteiden tai palveluiden suhteen. Asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen
muodostaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan markkinointiin sekä tuotteen ja palvelun
räätälöintiin. (Baker 2015.)

Baker (2014, 209) kiinnittää erityisesti huomionsa kuuteen kysymykseen:
•
•
•
•
•
•

Kuka ostaa
Mitä he ostavat,
Milloin he ostavat,
Mistä he ostavat,
Miksi he ostavat,
Mitä tietoa he käyttävät ostamiseen?
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Seuraamalla trendejä ja ajan ilmiöitä tunnistetaan asiakkaiden kiinnostuksen kohteet,
minkä ympärille hahmottuu asiakkaiden ostokäyttäytymiseen vaikuttavista tekijöistä selkeämpi asiakaspolku. Havainnoimalla asiakkaan käyttäytymistä ymmärretään paremmin heidän kulutustarpeensa, joiden perusteella voidaan rakentaa asiakkaista ostajapersoonia
oikean kohdeyleisön tavoittamiseen. (Komulainen 2018, 19.) Komulainen lähestyy ostajapersoonan hahmottamista samalla tavoin, kuten Baker luettelee teoksessaan asiakkaiden
ostokäyttäytymistä. Profiloimalla ostajat kyetään näkemään heidän olosuhteet kohti päätöksentekoprosessia. (Komulainen 2018, 44)

3.3

Strategia

Strategia on SOSTAC-mallin kolmas vaihe, jossa määritellään, kuinka kohderyhmä tavoitetaan. Kohderyhmän tavoittelemiseen selkeytetään mitä viestinnän työkaluja tavoittamiseen tarvitaan. Strategia tiivistää toimenpiteet ja integroi kaikki tavoitteiden saavuttamiseen tarvittavat työkalut. Muuttuvassa markkinointiympäristössä on huomioitava tekijöitä
luodessa markkinointiviestinnän strategiaa. Strategiaa luodessa pohditaan markkinoinnin
kohdistaminen, tavoitteet, paikantaminen, kumppanuudet, prosessit, järjestys, integrointi,
taktiset työkalut ja tähän sitoutuminen. (Smith & Zook 2016, 278-279)

Markkinoinnin digitalisoituessa toimintaympäristö muuttuu nopeammin ja strategiaa luodessa pitäisi keskittyä ennakoivasti tulevaan. Digitaalinen aikakausi mahdollistaa myös
kovemmalle kilpailulle, kun edelläkävijät vastaavat asiakkaiden vaatimuksia, ja tämän
vuoksi perinteisessä markkinoinnissa pysyttelevä pienempi yritys voi hyötyä kumppanuudesta isomman edelläkävijän kanssa. Toimintaympäristön muutosta on mahdotonta ennakoida ja yrityksen on päätettävä, kuinka laajalti edetä digitaalisten palveluiden kehittämisessä, jotta yritys selviää pidemmällä tähtäimellä ja tarvittavilla resursseilla. (Hämäläinen
& Maula & Suominen 2016, 83.)

3.4

Toimenpiteet

Asiakassegmentin ja kohdentamisen pohjalta pystytään päättämään mitä markkinoinnin
työvälineitä käytetään suunnitellussa markkinointiviestinnässä. Toimenpiteet ovat yksityiskohtaisempi luettelo strategiasta, jossa luetellaan, minkä kanavien kautta toimenpide suoritetaan, minkälaista kampanjaa käyttäen ja millä budjetilla. Markkinointiviestinnän suunnittelussa yrityksen tulisi päättää mitä tehdään, kuka on vastuussa mistäkin ja millä aikataululla. (Smith & Zook 2016, 284.)
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Toimenpidekohdassa yritys määrittelee yksityiskohtaisemmin, kuinka tavoitteisiin päästään. Markkinointisuunnitelman alussa tehty asiakkaiden segmentointi toimii perustana toimenpiteiden suunnittelussa. (Smith & Zook 2016, 284–285.) Toimenpiteissä määritellään
yrityksen kilpailukeinot. Markkinoinnin kilpailukeinoina voidaan painottaa yrityksen henkilöstöä, tuotteita ja palveluita sekä näiden kilpailevaa hinnoittelu tapaa. Palvelun ja hinnoittelun lisäksi on päätettävä, miten ja mistä asiakkaat löytävät tuotteen, jolloin saatavuudella
pystytään helpottamaan asiakkaan ostamista, valitsemalla yritykselle kannattavin markkinointikanava. (Bergström & Leppänen 2013, 112,138, 152)

Monikanavaisuus on hyvä tapa tuottaa yhtenäistä sisältöä useissa kanavissa, mutta sen
käyttöön ottaessa on syytä harkita, mitä viestinnän kanavia kohderyhmän asiakkaat käyttävät. Asiakkaiden suosimien kanavien valintaan vaikuttavat kiinnostuksen kohteen lisäksi
sen käyttäytyminen mediassa, jolloin se etsii asiantuntevaa myyntiä eri kanavista kuin inspiraatiota visuaalisen sisällön kanavista. (Komulainen 2018, 121)

3.5

Seuranta

Markkinointisuunnitelma vaati myös seurantaa, joka on SOSTAC -mallin viimeinen osio.
Suunnitelman suorituskykyä seurataan mittaamalla ja valvomalla. Seurannalla ollaan selvillä kampanjan tuotteliaisuudesta mielellään ajoissa, kuin liian myöhään, jotta ei toimivat
kampanjat ehditään pysäyttämään ajoissa. (Smith and Zook 2016, 285.)

Yritykselle on ensitärkeää saada tietoa verkkosivujensa vierailijoista. Tuloksia verrattaessa tavoitteisiin pystytään päättelemään, kuinka tehokkaasti kävijöiden määrä ja markkinointi toimivat ja ovatko saavutetut tulokset vieneet kohti tavoiteltua päämäärää. (Havumäki & Jaranka 2014, 168.) Toimimaton markkinointi kuluttaa aikaa ja rahaa, jolloin tulosten mittaamisella markkinointikeinot korvataan tuottavammalla markkinoinnilla (NokkonenPirttilampi 2014, 154).

Digitaalisen markkinoinnin avuksi kehitettyjen web-analytiikka työkalujen avulla yritys kykenee seuraamaan digitaalisen markkinoinnin kannattavuutta. Analytiikka vastaa tuloksista, kuinka kauan asiakkaat viipyvät sivuilla, mistä he tulevat sivuille ja mitkä tekijät sivuilla herättävät asiakkaan mielenkiinnon. Analytiikkatyökalut antavat laajalti vastauksia,
jotka on syytä huomioida tulosten mittaamisessa tärkeiden päätavoitteiden edistämiseen.
(Suomen Digimarkkinointi 2018c.)
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Google- Analytics ohjelmalla voidaan seurata kävijöiden poistumisnopeutta sivuilta. Jos
asiakas viipyy sivuilla liian vähän aikaa viittaa tämä siihen, ettei sisältö ole asiakkaalle tarpeeksi mielenkiintoista. Tuloksen mittaamisen avulla tehdään päätöksiä parantaakseen
sivujen sisältöä. (Komulainen 2018, 156) Googlen tarjoama ilmainen palvelu toimintoihin
sisältävät esimerkiksi:
•
•
•
•

Kävijäseuranta
Liikenteen lähteet
Kävijöiden maantieteellinen sijainti
Kävijöiden liikkuminen sivustolla (Juslèn 2009, 363.)

Markkinointiin sijoitetun pääoman tuottoa mitataan eri mittareiden avulla. Riippuen markkinoinnin tavoitteista, yritys analysoi sen tavoitteen mittaavaa tekijää. Komulainen (2018,
356) luettelee eri markkinoinnin mittarit kahdeksaan osaan:
•
•
•
•
•
•
•

Kuluttajakäyttäytyminen: Kuinka moni on vieraillut sivustolla ja mikä on keskimääräinen vierailuaika sivulla.
Sitoutuminen: Mitataan tykkääjien määrää, kommentteja, sivujen latauskertoja ja
uutiskirjeen tilaajien määrää.
Poistuminen: Kertoo prosenttiosuuden sivuilla käyneistä ja palanneista vierailijoista
sekä uutiskirjeen peruutusten määrästä.
Jakaminen: Mitataan sähköpostin eteenpäin lähettämistä, julkaisujen tykkäämisestä ja niiden jakamisesta eteenpäin.
Liidien hankkiminen: Mitataan konversioiden, uusien liidien ja niiden kontaktien
määrät.
Myynti: Lasketaan uusien asiakkaiden, konversioiden ja liikevaihdon määrä.
Kustannukset: Markkinointiin sijoitettu aika ja kustannus sisältöä kohden.

Kävijälähteitä mitataan eri tahoilta, joita tarkastelemalla ymmärretään mihin digitaalisen
palvelun osioihin kannattaa jatkossa panostaa, jotta sivustot saisivat parhaiten huomiota.
Jos esimerkiksi kävijälähteistä korostuu sivustoilla tapahtunut orgaaninen liikenne, voidaan todeta hakukoneoptimoinnin onnistuneen. Jos kävijälähteistä korostuu maksettu liikenne, voidaan päätellä, että asiakas on löytänyt sivuille ostetun mainonnan avulla, jonka
vuoksi tiedetään panostaa enemmän hakukoneoptimointiin. (Ruokonen 2016, 120.) Ruokonen (2016) erittelee erilaiset kävijälähteet seuraavan taulukon mukaisesti.
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Taulukko 2. Kävijälähteet (Ruokonen 2016, 120)
Suora liikenne

Kävijät, jotka ovat oppineet yrityksen kotisivun nimen ja käyttävät tätä suoraan selaimen kenttään. Kävijät, jotka ovat
asettaneet sivuston selaimen suosikiksi. Sivuston linkki on
mainittu jossakin dokumentissa, jonka kautta kävijä on siirtynyt sivulle.

Referointi

Kävijät, jotka ovat tulleet muilta sivustoilta ohjattuna

Orgaaninen

Kävijät, jotka ovat tulleet sivustolle/palveluun hakukoneen
kautta ilman, että hakukoneessa on tehty palvelulle maksettua mainontaa. Kävijä on tällöin kirjoittanut hakusanaksi yrityksen nimen, josta hakutuloksen myötä päätynyt yrityksen
sivuille.

Maksettu liikenne

Kävijät, jotka ovat tulleet sivuille maksetun mainonnan
kautta. Tyypillistä esimerkiksi Google Adwordsin kautta tai
maksetun liikenteen lähde on yrityksen Facebook-mainonta.

Sosiaalinen media

Kävijää on aktivoitu esimerkiksi Facebookissa tai Instagramissa siirtymään yrityksen sivuille. Kävijälähde kertoo, kuinka sosiaalisen median sisällön jako on aktivoinut kävijöitä siirtymään itse palveluun lukemaan sisältöä

Mitattaessa markkinoinnin arvoa seurataan sijoitetun pääoman tuotolla mitattua tuloksellisuutta. Rahallisen sijoittamisen tuottanutta tulosta mitataan ROI: lla, (Return on investment) joka sopii etenkin verkkokauppojen tulosten mittaamiseen, mutta sen analysoinnin
osaaminen sosiaalisen median kanavissa tuo huomattavaa kilpailuetua. ROI: n kaavan
avulla mitataan tuloksellisuutta esimerkiksi laskemalla konversion arvo suhteessa sijoitettuun mainosinvestointiin. Arvon mittaamisella saadaan tutkittua maksetun mainonnan
tuottoa esimerkiksi tutkimalla, kuinka paljon uuden seuraajan, uutiskirjeen tilaajan ja näytön klikkaus kustantaa. (Komulainen 2018, 359.)

Seurantaa suoritetaan analytiikka työkalujen lisäksi myös henkilökohtaisemmalla keinolla
seuraten asiakastyytyväisyyttä. Seuraamalla asiakkaan tyytyväisyyttä kysymällä saadaan
asiakaskokemuksesta palautetta, jota käytetään tavoitteiden määrittämiseen. Hyvä asiakaskokemus varmistaa pitkäkestoisempia asiakassuhteita ja jälkimarkkinoinnin mahdollisuutta nykyisiin asiakkaisiin, joiden ylläpito on uusien asiakkaiden hankintaan nähden kustannustehokkaampaa. (Nokkonen-Pirttilampi 2014, 155)
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Sosiaalisen median kattavuutta mitataan tilastoja analysoiden, samoilla mittareilla ja yhtä
relevantein tiedoin kuten verkkoanalytiikassa. Facebookin antamilla kävijätilastoilla pystytään kehittämään markkinointiviestintää tulosten perusteella. Yleiskatsaus-sivu näyttää
yhteenvedon yrityksen tekemistä viimeisistä julkaisuista ja niiden kannattavuudesta. Kävijätiedoista voidaan kerätä syvemmin tietoa selvittämällä, kuinka moni Facebook käyttäjä
on sitoutunut yrityksen julkaisuihin, kuinka moni käyttäjä on lopettanut yrityksen sivun seuraamisen sekä vielä tarkemmin näiden kohderyhmien demograafiset tekijät. (Suominen
2019.)

Facebook kampanjan tuloksellisuutta seurataan samalla tavoin kuten Google Ads:n työkalulla julkaistua mainosta. Seurantatietoa kertyy heti kampanjan käynnistimisvaiheesta reaaliajassa, jolloin kampanjan vahvuuksia ja heikkouksia tunnistetaan jo kampanjan alkuvaiheessa. (Juslèn 2016, 224.) Seurantaraportissa käsitellään seuraavia keskeisiä tunnuslukuja:
•
•
•
•
•
•
•

Mainosten näyttökerrat
Kattavuus, (kuinka moni Facebook käyttäjä on nähnyt mainoksen)
Klikkaukset
Klikkauskohtainen hinta (CPC)
Klikkausprosentti (CTR, klikkausten ja näyttökertojen suhde toisiinsa)
Tulokset (konversioiden määrä)
Kustannus per tulos (mainoskustannukset konversioita kohden) (Juslèn 2016,
224).
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4

Produkti

Tässä luvussa esittelen Ravintola Pikku Hukan markkinointisuunnitelman, joka toteutettiin
hyödyntäen SOSTAC- mallia. Opinnäytetyöni sai alkunsa Ravintola Pikku Hukan toimeksiannosta tammikuussa 2018. Toimeksiannon aikana ravintolalla ei ollut mitään viestintäkanavia, joilla ylläpitää nykyisiä asiakassuhteitaan tai laajentaa asiakaskuntaansa imagonsa
näkyvyydellä. Pääongelmana oli puuttuva markkinointiviestintä. Päätavoitteeksi muodostui
näin ollen suunnitella ja kehittää yrityksen näköiset sosiaalisen median kanavat ja verkkosivut. Työtä rajattiin keskittymällä markkinoinnin sisältöön, jota toimeksiantaja haluaa viestittää asiakkailleen. Toimeksiantajan toiveet perustuivat asiakkaiden kokemukseen ja heidän antamaan palautteeseen, jonka vuoksi aikataulut, yhteystiedot ja ajankohtaisten tapahtumien tiedottaminen nousi keskeisimmiksi. Ravintolan toimeksiannosta suunniteltiin
ja toteutettiin Facebook- ja Instagram -tilit sekä verkkosivut suuremman näkyvyyden tavoittelemiseksi, etenkin Google hakusanaoptimointiin keskittyen.

Taulukko 3. Produktin eteneminen
Opinnäytetyön alku
Tietoperusta
Markkinointi-suunnitelman
aloitus
Tavoitteiden määrittely

Strategian kartuttaminen

Taktiikat

Tarvittavat toimenpiteet

Seuranta ja kehitys

• Aiheen valinta
• Opinnäytetyön suunnitelma •Työn rajaaminen
• Aiemmat tutkimukset
• Lähteet
• Nykytila-analyysi, missä olemme nyt?
• Kilpailija-analyysi
• Lisätä ravintolan näkyvyyttä
• Uusien asiakkaiden hankinta
• Mikä on ravintolan kohdeyleisö?
• Ovatko tulokset mitattavissa ja kuinka niitä mitataan?
• Mitä sisältöä julkaistaan?
• Digitaaliset markkinointikanavat
• Facebook •Instagram •Verkkosivut
• Hakukoneoptimointi •Maksullinen ja orgaaninen
mainonta •Aktiivinen sisällön tuotanto
• Tulosten mittaaminen
• Facebook Analytics, Google Business ja Ads
• Asiakaskysely Webropol työkalulla

Tutkimuksen aihe rajattiin sisällysluettelolla, josta esitettiin toimeksiantajalle ehdotuksia.
Toimeksiantajan tehtävänä oli määrätä mitä asioita hän haluaa painottaa sosiaalisen median kanavilla, ja mitä sisältöä hän haluaa verkkosivuillaan julkaistavan. Hänen avukseen
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tehtiin yhdessä benchmarking -tutkimus, jossa vertailtiin kilpailevien yritysten sekä toimeksiantajaa miellyttävän yrityksen verkkosivuja. Vertailuanalyysin avulla ravintolalle saatiin
kehitysideoita, joilla ravintolan digitaalinen markkinointiviestintä saatiin käyntiin.

4.1

Nykytila-analyysi

PMT-Ravintolat Oy on perustettu vuonna 1993 ja 30 istumapaikkainen ravintola Pikku
Hukka on perustettu vuonna 2003. Ravintola sijaitsee Helsingissä, Herttoniemessä ja sen
omistavat Martti Johannes Artti vaimonsa Anne Helena Artin kanssa. Ravintolassa työskentelee heidän lisäksi kolme vakituista työntekijää, joista kaksi keittiön puolella ja yksi salin puolella. Saliapuna työskentelee osa-aikaisesti yksi työntekijä omistajan lisäksi.

Ravintolan liikevaihto perustuu myytyyn lounaaseen ja on näin ollen vilkkaimmillaan arkisin lounasaikaan. Aukioloaikoja on supistettu hiljaisten iltamyyntien vuoksi. Lisäksi jos aukioloajat ovat muuttuneet, niin vailla markkinointiviestinnän välineitä asiakkaat eivät ole
voineet saada tästä tietoa. Lounas on maanantaista perjantaihin klo 11-15 ja ravintola on
maanantaista keskiviikkoon avoinna ilta kuuteen, torstaisin kello yhdeksään ja perjantaisin
sekä lauantaisin ilta yhteentoista. Keittiö sulkeutuu tuntia ennen ravintolan suljettua.
Ravintolalla ei ole sosiaalisen median kanavia ja verkkosivut ovat tuntuneet lähes mahdottomilta. Mahdottomuutta on vahvistanut epäilys verkkosivuihin panostettavasta investoinnista, johon ravintolalla ei olisi varaa sijoittaa.

Ravintola löytyy Google arvosteluista sekä Trip Advisorista ja ovat saaneet asiakkailta hyviä arvosteluita. Toimeksiantaja on saanut asiakkailta negatiivista palautetta aukioloaikojen puutteellisesta tiedottamisesta. Yrityksen työntekijät eivät ole ottaneet Google Businesta haltuun, jotta voisivat käyttää hakukonetta tiedottamisen välineenä.

Toimeksiantajalle tehtiin SWOT-analyysi, jossa kartoitetaan vahvuudet, heikkoudet, uhat
ja mahdollisuudet. Näitä tarkasteltaessa saadaan selkeämpi näkymä, mihin tekijöihin pitäisi vaikuttaa ja mitä tekijöitä ravintolan kuuluisi käyttää tulevaisuudessa hyödykseen.
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Kuvio 6. Ravintola Pikku Hukan SWOT -analyysi

Yrityksen SWOT- analyysissa vahvuuksia ravintolalle ovat etenkin ruuan maku ja laatu
sekä heidän persoonallinen ilme. Lounas aika kerää asiakkaita etenkin Herttoniemen alueelta ja iltaisin asiakkaat koostuvat kanta-asiakkaista.

Heikkoudet ovat kilpailijoihin nähden voimakkaat, etenkin hankalamman sijainnin, vaihtelevien aukioloaikojen ja puuttuvan markkinointiviestinnän vuoksi. Heikkoudet vahvistavat
uhkia, jolloin etenkin vaihtelevat aukioloajat aiheuttavat hiljaista asiakasvirtaa iltaisin. Tämän välttämiseksi ravintolalla on mahdollisuuksia korjata tilannetta heidän jo entuudestaan rakentuneella tunnettavuudella, tulevalla markkinoinnilla ravintolan tapahtumista ja
ruokalistasta, mikä voisi mahdollistaa pitempiin aukioloaikoihin.
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Taulukko 4. Vertailuanalyysi 1
Ravintola

Lounas

A la Carte

Suositut ajat

Verkkosivut

pe ja la

Pikku

Kyllä

Kyllä/Ei

Hukka

11-13

Ei

Sosiaalinen

Muut kana-

media

vat

Ei

Eat.fi

16-21

Tripadvisor
Way.fi

Treffi Pub

Kyllä

Kyllä

11-13

Kyllä

20-02

Facebook

Eat.fi

Instagram

Tripadvisor
Quandoo
Youtube

Siilinpesä

Ei

Kyllä

17-21

Kyllä

Facebook

Eat.fi

15-21

Suurempana kilpailijana toimii ravintola Treffi Pub, jolla on hyvin päivitetyt ja kattavat kotisivut, Facebook ja Instagram, sekä näkyvät muissa kanavissa, joita ovat Tripadvisor,
Quandoo, Eat.fi ja Youtube. Näkyvyys Googlen hakukoneella on erinomainen. He käyttävät Google AdWordsia, mikä osoittautuu sponsoroidusta markkinoinnista Googlen
haussa, sekä heidän sijaintinsa haussa oli ensimmäinen käyttäen hakusanoja Herttoniemen lounas ja Herttoniemi ravintola.

Heidän vahvuutena toimii myös tunnettavuus ja erinomainen sijainti, sekä heidän suositeltu palvelu ja laatu. Lisäksi ravintola sijaitsee aivan Herttoniemen metroaseman vieressä, joten kulkuyhteydet ovat paikkaan erinomaiset. Google hakuun viitaten ravintola
toimii vilkkaimmillaan arkisin klo 11-13 ja klo 20-02. Ravintola Treffi Pub on auki myös
sunnuntaisin ja heidän tarjoamaa brunssia voi ostaa Facebookin ja kotisivujen kautta etukäteen verkkokaupasta. Heikkoutena suhteessa Ravintola Pikku Hukkaan voidaan epäillä
ruuan hintaa, mikä on korjattavissa ravintolan suosittelevuudella. Ravintola on viime vuosina laajentanut Espooseen avatessaan trendikkään Fat Lizard ravintolan ja on tulevaisuudessa perustamassa lisää ravintola toimintaa Herttoniemeen avattavaan uuteen kauppakeskukseen.

Toisena lähimpänä kilpailijana toimii Ravintola Siilinpesä, jonka tarjonta eroaa huomattavasti Ravintola Pikku Hukan tarjonnasta. Ravintolat ovat viihtyvyydeltään myös erilaiset,
sillä Ravintola Pikku Hukkaa voitaisiin mieltää enemmän rauhallisemmaksi ja lapsiystäväl-
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lisemmäksi. Ravintola sijaitsee fyysisesti hyvin lähellä ravintola Pikku Hukkaa ja koska toimeksiantaja halusi myös saada lisättyä iltamyyntiään, vaati tämä markkinointia, mikä ylittäisi kilpailijan. Ravintola Siilinpesän digitaalinen markkinointi on vähäistä verrattuna ravintola Treffi Pubiin digitaalisen markkinointiviestinnän julkaisuihin. Benchmarkin tutkimusta
tehdessä kesällä 2018 heillä on ollut käytössään Facebook, jossa heillä on käytössä Messenger ja puhelin pikapainikkeet 979:lla seuraajalla. Ravintola Siilinpesän verkkosivut sisältävät aukioloajat, yhteystiedot, ruoka- ja juomalistan, sekä pikalinkin Facebookiin. Kotisivut eivät ole mobiilioptimoidut ja vaativat mobiilikäytössä kuvan suurentamista.

Taulukko 5. Vertailuanalyysi 2
Ravintola

Facebook

Verkkosivut

Instagram

Pikku
Hukka

Ei

Ei

Ei

Treffi Pub

Sähköposti ja messenger
painikkeet. Julkaisuja
keskimäärin kahden päivän välein. Videoita.
Seuraajia 14 859.

Yhteystiedot ja aukioloajat
ylä- ja alabannerissa. Keittön
aukioloajat erikseen. Kieli
myös Englanti. Menu painike
johtaa ruokalistaan, brunssiin
ja juomalistaan. Muut tiedot:
Tulavuokraus, tapahtumat,
kuvia. Pöytävaraus ja lahjakortti verkkokauppa. Pikalinkit
somekanaviin.
Tyylikkäät, paljon kuvia,
imago selkeä. Mobiiliystävälliset.

Yhteystiedot, kotisivu
linkki. Pikapainikkeet puheluihin, sähköpostiin ja
reittiohjeisiin. Kuvia annoksista, tunnelmasta ja
henkilökunnasta.

Siilinpesä

Messenger ja puhelin painikkeet. Julkaisuja keskimäärin kaksi kertaa kuukaudessa. Julkaisut pääsääntöisesti tarjouksia
tuotteista. Seuraajia 979.

Yläbannerissa yhteystiedot,
linkki Facebookiin, tarjouksiin,
tapahtumiin ja ruoka- ja juomalistaan. Etusivulla aukioloajat, keittiön aukioloajat ja tiedot tarjouksista. Visuaalisesti
yksinkertaiset. Ei kuvia tuotteista. Googlemaps. Sivuilla ei
yrityksen tarinaa ja tietoa palveluista. Mobiili käytössä vaatii suurentamista. Wolt –palvelu.

Ei omaa IG tiliä.
Asiakkaiden julkaisuja
etenkin ravintolan ruokaannoksista.

Lehtovaara

Messenger ja puhelin painikkeet. Tiedot monipuoliset. Julkaisuja keskimäärin kaksi kertaa kuukaudessa.
Seuraajia 877.

Ravintolan tuotteet yläbannerissa. Kieli myös Englanti.
Menu, joka vie pöytävaraukseen, yhteystietoihin, tilauksiin, ruoka- brunssi- ja lounaslistaan. Etusivulla tarinaa ravintolan historiasta ja yrityksestä. Yksinkertaiset, selkeät,
hillityt. Mobiiliystävälliset.

Asiakkaiden ja henkilökunnan julkaisuja annoksista, asiakkaista, henkilökunnasta ja yleisestä
tunnelmasta.
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Vertailukohteena käytetään myös kilpailun ulkopuolelta olevaa ravintola Lehtovaaraa.
Syynä vertailuun on toimeksiantajan oma mieltymys ravintolaa kohtaan. Lehtovaara edustaa hyvin samanlaista tyyliä, kuten toimeksiantajan ravintola ja heidän kotisivuiltaan oli tällöin myös helpompi saada ideointia ravintola Pikku Hukan tuleviin kotisivuihin. Ravintola
Lehtovaaralla on käytössään Facebook, josta asiakkaiden yhteydenottoa on helpotettu
Messenger ja puhelin pikapainikkeilla. Verkkosivuilla asiakas voi tehdä suoraan pöytävarauksen ja ravintolan tarjoama tulee esille heti kotisivujen etusivulla. Tieto löytyy nopeasti
ja sivuilla on helppo ja miellyttävä etsiä haettavaa tietoa.
Ravintola Pikku Hukan verkkosivujen ja sosiaalisen median kanavien suunnitteluun käytetään perustana vertailuanalyysia. Vertailukohteena hyödynnetään kilpailijoiden verkkosivujen ja sosiaalisen media kanavien sisältöä. Tarkoituksena on kerätä vinkkejä ravintola
Pikku Hukan markkinointiviestinnän kehittämiselle.

Kilpailijoiden Facebook -sivuilta tarkastelen näiden seuraajien määrää. Ravintola Treffi
Pubin seuraajien määrä on huomattavasti suurempi ravintola Siilinpesään verrattuna,
josta voidaan päätellä, että heidän markkinointiviestintä on aktiivisempaa. Vierailemalla
heidän Facebook-sivuilla todetaan sisällön tuotannon eroavan toisistaan, etenkin tarkkailemalla minkälainen sisältö saa seuraajia reagoimaan.

Markkinointisuunnitelmassa on huomioitava yrityksen makroympäristöä eli, kuinka poliittiset, taloudelliset, sosiologiset, teknologiset, lainopilliset ja ympäristölliset osa-alueet vaikuttavat yrityksen liiketoimintaan. PESTLE-analyysin avulla tarkastellaan yrityksen ulkoisia
tekijöitä ja Ravintola Pikku Hukan nykytila-analyysissa etenkin digimarkkinoinnissa on
huomioitava lainopillisia osa-alueita ja kuinka nämä vaikuttavat yrityksen markkinointiviestintään.

Alkoholijuomien markkinoinnissa on huomioitava, ettei yli 22 tilavuusprosenttisten väkeviä
alkoholijuomia saa mainostaa epäsuorasti eikä tämän myynninedistämiseksi. Mietoja alkoholijuomia saa markkinoida rajoitetusti, kunhan tämä ei kohdistu alaikäisiin eikä ole hyvän tavan vastaista. (Valvira 2018.)
”Alkoholimainonta, jossa kannustetaan kuluttajia arvontoihin ja kilpailuihin ovat kiellettyjä.
Valviran ohjeen mukaan mietojen juomien mainonta perinteisillä internetsivuilla on sallittua. Mietojen juomien mainonta on sallittua myös sosiaalisen median palvelussa, kun jakamistoiminnon käyttöä koskevat rajoitukset on otettu huomioon ja kuluttajien mahdollisuus kirjoittaa sivuille ja kommentoida siellä on estetty tai mainostaja poistaa alkoholimainonnaksi katsottavat kuluttajien kirjoitukset.” (Mara 2018.)
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Yrityksen verkkosivuja luodessa on huomioitava uudistunut GDPR (General Data Protection Regulation) yleinen tietosuoja-asetus. Yrityksen ei tarvitse lisätä kotisivuilleen ponnahdusikkunaa evästeistä, mutta evästeseloste täytyy näkyä jossakin muodossa kuluttajan saatavilla. EU:n henkilötietoja käsiteltävä laki astui voimaan 25.5.2018, mikä edellyttää
henkilötietojen suojaamista. (Tietosuojavaltuutetun toimisto 2018.) Kuluttajan vieraillessa
verkkopalveluissa sivustot tallentavat tämän päälaitteelle evästeitä eli kaikesta toiminnasta verkkovierailussa jää digitaalinen jälki. Tämän avulla palvelimet kykenevät tarjoamaan kuluttajille parempaa palvelua. Evästeiden avulla sivustot esimerkiksi keräävät kävijästä tietoja, joita voidaan hyödyntää palvelun kehittämiseksi. (Kananen 2018, 443.)

4.2

Tavoitteena lisätä näkyvyyttä ravintolan liiketoiminnalle

Ravintola Pikku Hukan markkinointisuunnitelman tavoitteita voidaan tarkastella käyttäen
SMART -tavoitteen asettamismuotoa. Tavoitteissa määritellään asiakasryhmä, markkinoinnin keinot, aikataulu, vastuuhenkilöt ja tavoitellut kustannukset. Tavoitteet painottuvat
näkyvyyden lisäämiseen ja nykyisten asiakassuhteiden ylläpitämiseen. Näkyvyyttä lisäämällä yritykselle haetaan uusia potentiaalisia asiakkaita, jotta tämä mahdollistaisi iltamyynnin vilkastumiseen. Kohderyhmälle halutaan viestiä digitaalisen markkinoinnin avulla
ravintolan aukioloajoista, palvelusta, tulevista tapahtumista ja viestiä yrityksen personaalisuutta lähestyen kuluttajia inbound-markkinoinnin keinoin. Markkinoinnista halutaan yrityksen näköiset ja persoonalliset, jotta ne olisivat mahdollisimman mieleenpainuvat.

Yritykselle sopivaa sosiaalisen median kanavaa harkitessa on syytä huomioida myös, millaisia työvälineitä sosiaalisen median tilin hallinnoimiseen on tarjolla. Valitessa oikean sosiaalisen median kanavaa pohditaan tarjottavia työvälineitä ja kuinka yritys voi näillä hyötyä oman toimintansa parantamisessa. (Komulainen, 2018, 233) Toimeksiantajalle päädyttiin luomaan Facebook -sivut, sillä kyseinen sosiaalisen median kanavan toiminta oli
omistajalle entuudestaan tuttu, eikä vaatisi niin suuria ponnistuksia päästä kokeilemaan
sen antamia markkinoinnin mahdollisuuksia. Yritykselle halutaan Facebook -sivut, jonka
kautta markkinoidaan ajankohtaisia asioita, kuten ravintolassa tapahtuvia musiikkiesityksiä. Facebookin markkinoinnilla kyetään kohdistamaan mainontaa ravintolan kohderyhmälle, etenkin lähiseudulla aktiivisesti palvelua käyttäville. Sosiaalisen median kanavilla
saadaan yritykselle seuraajia ja seuraajille oikein kohdennettua mainontaa. Sosiaalisen
median kanavia on useampia, joista valita ja tunnistamalla oma kohderyhmänsä osataan
valikoida oikeat kanavat, joissa kohderyhmä on aktiivisimmillaan. (Komulainen, 2018, 232)
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Facebookin on katsottu olevan suosituin sosiaalisen median kanava Suomalaisten käytössä. Sen käyttö sopii erinomaisesti kuluttajille suunnattuun markkinointiin, uusien asiakkaiden löytämiseen sekä vanhojen asiakkaiden ylläpitämiseen. Facebookin käytössä korostuvat etenkin naiset. Vuonna 2017 DNA Oy:n toimeksiannosta tehty digitaalisen elämäntavan tutkimuksen mukaan Facebookia käyttivät naiset 68% ja miehet 53%. Tutkimuksen vastanneista Instagram oli neljänneksi käytetyin mediakanava. Ikäryhmittäin Facebookia käyttävät enimmäkseen 25-34 -vuotiaat ja Instagramia 15-24 -vuotiaat.
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Kuvio 7. Sosiaalisen median käyttö ikäryhmittäin (DNA Oy, 2017)

Ravintola Pikku Hukan omistajan tietojen mukaan, heidän asiakkaat käyttävät ahkerasti
Facebookia, mikä on osoittautunut heidän toiveestaan saada ravintola olemaan kyseisessä kanavassa aktiivinen. Tällöin voidaan olla varmoja, että ravintolan asiakkaat ryhtyvät jo varhain markkinoinnin toteuttamisessa ravintolan seuraajiksi. Ravintola Pikku Hukalle on varmuus saada uusia asiakkaita nykyisten jakaessa tämän sisältöä. Sisällön jaolla mahdollistetaan kohderyhmän laajentamista, kun jaettu sisältö kehittyy suosituksi ja
leviää verkossa. Jaettu sisältö osoittaa sivujen orgaanista hyvyyttä vaikuttaen positiivisesti
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hakukonenäkyvyyteen. Sosiaalisen median sisällön tuotanto on palveltava asiakasta ja
vietävä kohti markkinointisuunnitelman tavoitteita. Hakukoneoptimoitu sisällön tuotanto
ohjaa asiakasta sivustoille, joten sisällön tuotantoon kannattaa panostaa näkyvyyden saamiseksi. Sisältö luo asiakkaalle hyötyä, arvoa ja merkitystä, jolloin sisältöä halutaan jakaa
myös muille käyttäjille. (Kananen 2018, 100)

Facebook mainontaa vahvistetaan Instagramin -sivujen toiminnalla. Alkuperäiseen suunnitelmaan ei kuulunut kyseiseen sosiaalisen median kanavaan liittyminen, jotta vastaan ei
tulisi alkuun liian monia viestinnän kanavia. Alkuun olisi syytä keskittyä yhden kanavan aktivoimiseen ja sen tarjoamien työkalujen käyttämiseen, jotta lopulta ei olisi useampi kanava, joiden hyötyjä osataan käyttää vain vähän. Instagram -sivun hyötynä on etenkin
maksetun Facebook mainonnan automaattinen jakaminen myös Instagramin käyttäjille.
Mainonnan laajempaa näkyvyyttä voidaan siis hyödyntää vaikuttamatta asetettuun budjettiin. Yrityksen Instagram -sivulla yrityksestä levitetään visuaalisin tavoin ravintolan tunnelmaa ja yleisilmettä. (Juslèn 2016, 47)

Kotisivujen tavoitteena on viestiä kohderyhmälle laajemmin ja yksityiskohtaisemmin yrityksen toiminnasta, palvelusta, ruokalistasta, yhteystiedoista ja ajankohtaisista asioista. Sivuista halutaan yksinkertaiset ja informatiiviset. Kuvien ja tekstien avulla havainnollistetaan yrityksen imagoa, jotta tämä jäisi asiakkaille mieleenpainuvaksi. Kotisivujen on oltava
helposti muokattavat, jotta yrityksen henkilökunta kykenee päivittämään sivuja itsenäisesti.

Kotisivujen suunnittelussa käytettiin avuksi vertailuanalyysia kilpailijoiden kotisivuista. Ravintola Treffipubin kotisivuilta huomioitiin asiakasta palveleviksi etenkin yhteystietojen selkeä näkyvyys, pöytävaraus järjestelmä sekä yhteydenotto mahdollisuudet. Ravintola Siilinpesän sivuilta havainnointiin aukioloaikojen selkeys, jossa oli eriteltynä baarin ja keittiön
aukioloajat. Toimeksiantajan kanssa totesimme Ravintola Lehtovaaran kotisivujen rakenteen ja visuaalisen toteutuksen miellyttävän käyttämistä. Kaikista kolmesta kilpailija-analyysin kohteista käytettiin suunnitelmaan kotisivujen positiiviset vaikuttajat ja otimme käyttäjinä huomioon häiritsevät vaikuttajat, joista suurin oli etenkin ei mobiiliystävälliset sivut.

Ravintolan tulevat kotisivut on löydyttävä nopeasti haussa ja tavoitteena oli tehdä mobiiliystävälliset sivut, jotta ne olisivat mahdollisimman hakukoneoptimoidut ja sijoittuvat
haussa ensimmäisten kolmen kärkeen. Hakukoneoptimoinnin jälkeen sivuja markkinoidaan Google Ads -työkalua käyttäen, jotta sivuille saadaan liikennettä, mikä lisäksi parantaa tämän orgaanista näkyvyyttä.
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Ravintolan kotisivuille haetaan verkkoliikennettä Facebookin mainonnan avulla. Facebook-yrityssivun toiminnoilla saadaan yritykselle helpommin seuraajia, joiden kautta kotisivuille saadaan enemmän käyttäjien luomaa toimintaa ja lisäämään näkyvyyttä.

Avattavat sosiaalisen median kanavat ja kotisivut, integroidaan toisiinsa. Eri kanavien välillä täytyy olla selkeä yhtenäinen kuva yrityksestä, jotta se saavuttaa uusille asiakkaille
mieleenpainuvaa imagoa ja ei aiheuta sekaannusta kanavista toiseen siirtyessä. Toimintapainikkeilla asiakas voi siirtyä eri kanavista toisiin luontevasti ja käyttäjäystävällisesti.

Markkinoinnin toteutus tehdään itse, jotta mahdolliset kustannukset saadaan minimoitua.
Kun markkinointikanavat ovat saaneet alkuunsa näkyvyyttä, voidaan harkiten tehdä sponsoroitua markkinointia. Tulokset on oltava mitattavissa verkkoanalytiikan tavoin, jotta tuloksia kyetään analysoimaan tavoitteisiin nähden ja mittaamalla tuloksia vaikutetaan tulevaa markkinointia varten. Mittaamalla tuloksia todetaan myös, mitkä kanavat tuovat yritykselle parhaiten tavoiteltua tulosta ja kuinka ne palvelevat parhaiten yrityksen kohderyhmää.

4.3

Facebook ja Instagram sivujen luonti

Facebookiin rekisteröityessä yritykselle luodaan yritys- sivu, jotta sen antamista palveluista saadaan mahdollisimman suuri hyöty. Facebookiin kirjaudutaan henkilökohtaisilla
käyttäjätunnuksilla, joten yrityksen sivun luonti edellyttää yksityistä Facebook profiilia.

Facebook yrityssivun luominen on ilmaista, sisältäen ylläpitoon tarvittavat työkalut. Alkuun
sivulle valitaan kategoria, riippuen mitä ja kuinka sivulla tavoitellaan. Vaihtoehtoja ovat
paikallinen yritys, organisaatio, brändi ja julkisuuden henkilö. Valitsin kategoriaksi paikallisen yrityksen, mikä sopii toiminnalle, jolla on selkeä fyysinen toimipaikka. Tämä kategoria
on yleisesti ravintoloiden ja kauppojen suosima, sillä se soveltuu ruokalistan, aukioloaikojen, yhteystietojen ja kuvien julkaisuun.

Sivun ylläpitäjä voi hallinnoida, mitä painikkeita ja välilehtiä yleisölle halutaan näkyvän.
Painikkeet saavat sivulla vierailijat soittamaan, hakemaan suoraan reittiohjeita, ottamaan
suoraan yhteyttä Messengerin kautta tai jakamaan yrityksen sivun Facebook kavereilleen.
Katsoin alkuun parhaaksi käyttää ”soita”, ”tykkää” ja ”jaa” painikkeita. Toimeksiantaja ei
halunnut ottaa sivujen käyttöön Messengerin pikaviesti painiketta, sillä ei voitu varmuudella tietää, kuka yrityksessä pääsääntöisesti tulee hallinnoimaan yrityksen sosiaalista
viestintää. Varmuudeksi valitsin sen sijaan vain ”soita” painikkeen, välttääkseni heille tilannetta, jossa he eivät ehtisi vastaamaan asiakkaiden lähettämiin viesteihin. Katsoin tämän
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palvelevan paremmin kuin pikaviestintä kanava, johon asiakas ei saisi reaaliajassa vastausta.

Kuva 3. Kuvakaappaus toimintapainikkeet (Facebook 2018)

Facebook-yrityssivu tarvitsee samalla tavoin profiilikuvan, kuten henkilökohtaisessakin
profiilissa. Profiilikuvaksi voidaan käyttää esimerkiksi yrityksen logoa, kunhan kuva skaalautuu neliönmuotiseksi. Ravintola Pikku Hukalla ei ollut sivua luodessa omaa logoa, joten
käytin profiilikuvana ruoka-annoksen kuvaa, kunnes ravintola saisi oman logonsa. Toimeksiantajalla oli itsellään hyvin vähän kuvia käyttööni, eivätkä ne täyttäneet Facebookin
vaatimia mittasuhteita. Yrityksen käyttämät kuvat luovat seuraajille yrityksestä mielikuvansa, joten kuvien on oltava mahdollisimman laadukkaita. Käytin aikaani ottamalla kuvia
ravintolan sisältä ja ulkoa saadakseni kuvia ravintolan tunnelmasta, tarjotusta palvelusta
ja etenkin ruoka-annoksista. Kuvaamiseen käytin ammattikäyttöön soveltuvaa digikameraa ja kuvasin mahdollisimman paljon saadakseni karsittua näistä laadukkaimmat käyttööni.

Sivun visuaalista ulkonäköä yrityksen näköiseksi voidaan muokata vain profiilikuvan ja
taustakuvan avulla. Taustakuvan avuksi käytin graafiseen suunnitteluun tarkoitettua kuvankäsittelyohjelma Canvaa, joka tarjoaa valmiita kuvamalleja. Nämä sopivat etenkin Facebookiin ja Instagramin käyttöön, sillä ne ovat jo valmiiksi oikean kokoisia riippuen, mitä
digitaalisen median kanavaa käytetään. Bannerikuvan on oltava visuaalisesti miellyttävä
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herättämään asiakkaan mielenkiintoa. Graafisessa suunnittelussa käytin väreinä ravintolan rakennuksen vihreää ja harmaata julkisivua, jotta digitaalinen markkinointi olisi sopusoinnussa ravintolan julkisen ilmeen kanssa. Banneriin sijoitin myös yrityksen aukioloajat,
sillä niiden tiedon saaminen oli ollut nykyisille asiakkaille epäselvää ja halusin tämän mahdollisimman esille. Kuvien käytössä on huomioitava, että hakukoneet eivät näe vain kuvia,
joten kuvassa esiintyvä teksti ei tuota hakukonenäkyvyyttä samalla tavoin, kuten avainsanojen käyttö kuvatekstissä. (Suomen Digimarkkinointi 2018d.)

Kuva 4. Kuvakaappaus, Facebook -sivun yläbanneri

Facebook -sivun ensimmäiset seuraajat saatiin kutsumalla tykkääjiä oman henkilökohtaisen profiilin kautta. Sivu julkaistiin 6.7.2018 ja ensimmäisen kuun aikana sivu keräsi 123
tykkäystä, joista 13 olivat sivun maksullisen mainonnan kautta saatuja ja 110 olivat orgaanisia tykkääjiä.

Ravintola Pikku Hukan yritys-sivujen päivittäminen osoittautui ulkopuoliselta taholta vaikeaksi ja sivuille lisättiin ravintolan henkilökunnasta kaksi editoijaa, jotka saivat käyttöoikeudet sivujen muokkaamiseen ja julkaisujen päivittämiseen. Asiakkaalle arvokkaan sisällön
tuottamisessa on tuntea asiakkaan tarpeet. Sisällön tuottamiseen tarvitaan tavoite, jossa
yhdistyvät asiakkaan ja yrityksen motiivit. (Kananen 2018, 49-50) Päivittäiseen sisällön
tuotantoon käytettiin Ravintola Pikkuhukan päivittäin vaihtuvaa lounaslistaa, jotta asiakkaat voivat mielessään jo ostaa lounaan ennen ravintolaan saapumista ja sen myötä yritys
kykenee kilpailemaan lähellä toimivien lounasravintoloiden tarjonnalla. Facebookin tilapäivitykset näkyvät myös yrityksen kotisivuilla, joten lounaslistaa ei tarvinnut päivittää erikseen yrityksen kotisivuille muiden kanavien käyttäjien seurattavaksi. Oikea ajankohta lounaslistan päivittämiseen on aamupäivällä klo 9-10, jotta asiakkaat ehtivät tutustua alueen
tarjontaan.
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Facebook -mainonnan avulla yrityksen näkyvyyttä parannetaan, jotta sivuille saadaan
myös enemmän seuraajia. Facebook tilapäivityksiä näkevät orgaanisista seuraajista vain
muutama prosentti kehitetyn algoritmin vuoksi, joten maksuton julkaisujen päivitys ei riitä
näkyvyyden tavoittelemiseen. (Komulainen, 2018, 246) Ravintola Pikku Hukan maksullista
mainontaa lähdettiin testaamaan pienellä budjetilla kohdennettuna lähialueeseen, josta
mahdolliset potentiaaliset asiakkaat voisivat löytää ravintolaan. Analytiikka työkalujen
avulla nähdään, mitkä mainokset ovat toimineet parhaiten, jotta tulevina sesonkiaikoina
tiedetään mihin suurempaa markkinointiviestinnän budjettia kohdennetaan tuloksellisesti.
Ravintola Pikku Hukan ensimmäinen merkittävä päivä sesongista oli isänpäivä, joten tämä
oli otollinen hetki mainostaa kohdennetusti isänpäivä kattausta. Yrityksen kotisivuille pyrittiin samalla saamaan enemmän liikennettä, joten isänpäivälounas lista julkaistiin verkkosivuille ja Facebookissa maksetun mainonnan avulla mainostettiin vain isänpäiväkattausta.
Tällä toimenpiteellä heräteltiin asiakkaan mielenkiintoa siirtymään kotisivuille, mikä keräämää lisää konversioita.

Maksullista mainontaa voidaan halutusti näyttää myös yrityksen Instagram tilin kautta. Instagram tilin luominen yritykselle on vaivatonta. Rekisteröityessä lisäsin ravintolan Instagram tiliin yrityksen yhteystiedot, yrityksen Facebook -sivun osoitteen ja lyhyen selostuksen ravintolasta. Instagram tili otettiin käyttöön myös aukioloaikojen viestittämiseen, joten ravintolan selostuksessa kerrotaan tarjottu palvelu, tuote ja aukioloajat.

Instagram tilin ensimmäinen päivitys oli kuva omistajan koirasta, joka istuu ravintolan
edessä. Julkaistulla kuvalla haettiin lämmintä ja empaattista kuvaa ravintolan palvelusta ja
hengestä. Julkaisu saa seuraajat yhdistämään kuvan tarinan ravintolan omistajaan ja toivottamaan tervetulleeksi muut koiraystävät, jotka haluavat tuoda lemmikkieläimensä ravintolaan.

Facebookin ja Instagram sivujen luonti on yksinkertaista ja etenee ohjeiden mukaan vaiheesta toiseen. Sen hyötyjen käyttö vaatii opettelua ja ylläpitäjien aikaa syventyä analytiikka työkalujen antamiin tietoihin käyttäjistä ja markkinoinnin tuloksellisuudesta. Tiedon
keräämisen mittaamisesta lähestyn syvemmin SOSTAC -mallia sovelletun markkinointisuunnitelman viimeisessä osiossa.

4.4

Ravintolan verkkosivut

Verkkosivujen lähdettiin rakentamaan strategian ja tavoitteiden pohjalta. Kilpailuanalyysista kerättyjen esikuvien avulla suunniteltiin verkkosivujen sisältö ja rakenne. Sivuston ra-
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kenteen ryhmittelyllä on merkittävä vaikutus käytettävyyteen ja hakutuloksiin. Sivuston rakennetta tuottaessa sivustoa voidaan verrata puun runkoon, josta kasvaa haarautuvia oksia. Isot oksat ovat sivuston pääaiheita ja niistä haarautuvat ovat yksittäiset asiat, kuten
tuotteet ja palvelut. (Juslèn 2009, 164) Ravintola Pikku Hukan sivut suunniteltiin mahdollisimman yksinkertaiseksi, jolloin Jùslenin mainitsemat oksat olisivat siis vähäisempiä.

Yksinkertaisessa verkkosivujen rakenteessa käyttäjälle selviää nopealla vilkaisulla yrityksen toimiala ja sivuston palvelut. Etusivun ulkoasun suositellaan erottuvan selkeästi
muista sivuista, jotta kävijä tunnistaa tämän etusivuksi siirryttyään sivuilta toiselle. Ulkoasun on viestittävä yrityksen yleistä ilmettä, jota käytetään yhdistetysti muissakin yrityksen
viestintä kanavissa. Yhdistäviä tekijöitä ovat esimerkiksi värit, fontit, kuvat ja graafiset elementit. (Havumäki & Jaranka 2014) Ravintola Pikku Hukan käyttämää graafista ilmettä ja
värejä suunniteltiin Facebook sivuja luodessa. Eniten käytetty väri on lähellä ravintolan rakennuksen julkisivun värejä ja käytetyt fontit tuovat rakennuksen rakentamisvuoden ja
tuon ajan hengen esille. Verkkosivujen graafista ilmettä luodessa käytettiin jo Facebook sivuilla käytettyä ilmettä, jotta käyttäjät ymmärtävät yhdistää kanavat toisiinsa.

Verkkosivut lähdettiin rakentamaan vain yhdelle sivulle, jossa rakenne on oltava jäsenneltynä asiakkaalle oikealähtöisesti tämän vierittäessä sivuja alaspäin. Yläbannerissa on tultava yrityksen logo ja navigointikenttä sekä mahdollisesti linkit yrityksen muihin viestintäkanaviin (Havumäki & Jaranka 2014, 84-85). Navigointikenttä jätettiin käyttämättä, sillä
verkkosivujen sisältö on alkuun niin vähäisempää, että katsoin tämän ylimääräiseksi. Yläbanneriin toin korostetusti aukioloajat, yhteystiedot ja logon. Mobiiliversiossa varmistin yhteystietojen toimivan suorana toimintapainikkeena tukemaan käyttäjäkokemusta ja nopeuttamaan asiakkaan soittoa ravintolaan. (Liite 1, kuva 9)

Rakenteen suunnittelussa ravintolalle syntyi myös näiden tarvitsema logo, joka on yksinkertainen, osana yrityksen identiteettiä, ajaton ja monipuolisesti käytettävissä. Logon
suunnitteluun suositellaan ammatti graafikkoa, jotta sen koko on yhteensopiva useammassa käyttötarkoituksessa. (Markkinointi Akatemia 2018) Monipuolisempaan käyttötarkoitukseen käytin logon muokkaamiseen ilmaista Lunapic-kuvankäsittelyohjelmaa.

Näin pienille kotisivuille sopi käytöksi omatoimisesti valmiille alustalle tehdyt sivut, jotka
ovat tyypillisiä etenkin blogien julkaisuun. Valitsin käyttööni Wix sivunrakennus-työkalun,
joka on käyttäjämäärältään tällä hetkellä maailman käytetyin kotisivukone. Palvelu ohjaa
vaihe vaiheelta sivujen luomisessa ja aloittaminen on selkeää sen valmiiden sivupohjien
tarjonnan avulla. Palvelin on ilmainen tietyin ehdoin, mikä näkyy ensinnäkin asetetussa
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domain verkkotunnuksessa. Ilmaisena verkko-osoite sisältää Wixin määrittelemät mainokset, jolloin verkko-osoite näkyy esimerkiksi muodossa ravintolapikkuhukka.webnode.com.
Wix tarjoaa eri hintaisia sopimuksia, joilla saada oma persoonallinen verkko-osoite ja vain
pienellä sijoituksella kotisivuilta saadaan Wixin näyttämät mainokset pois. Verkkotunnukseen investointi tuo yrityksestä ammattimaisemman kuvan, kun markkinointiin on selkeästi
panostettu. (Wix 2018.)

Kuva 5. Kuvakaappaus, Wix palvelimen sopimuspakettien hinnat kuukaudessa

Valitsin ravintola Pikku Hukalle Wixin tarjoaman Premium Combo hintapaketin, joka on
suunniteltu etenkin ravintoloiden käyttöön. Sopimus poistaa mainokset, tarjoaa personoidun verkko-osoitteen ja sopimukseen sisältyy esimerkiksi pöytävaraustyökalu ja oma
sähköpostiosoite muodossa: Ravintolapikkuhukka@info.com. Vuosittaiseksi hinnaksi sopimukselle tuli 132 euroa yksi vuosi kerrallaan. Hintaan vaikuttaa, kuinka useaksi vuodeksi
verkkotunnuksen ostaa itselleen, mutta katsoimme toimeksiantajan kanssa parhaaksi kokeilla yhden vuoden nähdäksemme, kuinka ravintola hyötyy omista verkkosivuista ja jatketaanko sivujen sopimusta.

Ravintola Pikku Hukan sivut koostuvat lopulta yhteystiedoista, ravintolan henkilökunnan ja
palvelun tarinasta, ajankohtaisista uutisista, kuvagalleriasta, Google Mapsista sekä Facebookin ja Instagramin linkeistä. Vuosisopimuksesta jäi käyttämättä pöytävaraus työkalu ja
sähköposti, mutta nämä voidaan ottaa myöhemmin käyttöön, kunnes digitaalisesta markkinoinnista rakentuu jokapäiväisempi ja rutiininomaisempi toimenpide.
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Nykyisen markkinointikilpailukeinon tavoin, tuotteen löytäminen asiakkaalle on tarjottava
mahdollisimman vaivatta. Aiemmin mainitsemassani Salmenkiven CREF -mallissa verkostoituvan maailman markkinoinnissa palvelu ja tuote vaativat näkyvyyttä. Asiakaslähtöisessä markkinoinnissa verkkosivuja perustaessa on huomioitava molemmat kohdeyleisöt:
palveltava kohderyhmä ja hakukoneet. Verkkosivujen rakentamisen ja verkkotunnuksen
ostamisen jälkeen Google indeksoi sivut hakukoneeseen. Wix-verkkosivuja luodessa palvelin tarjoaa vaihe vaiheelta opastusta sivun liittämistä hakukoneiden tuloksiin. Ravintola
Pikku Hukan verkkosivujen näkyvyyden varmistamiseksi käytin Google Search Console työkalua, jonka avulla saan tietoa myös haun sijoittumisesta. Verkkosivuille on keksittävä
hakukoneiden suosimat otsikot, valittava avainsanat, joissa on vähiten kilpailua sekä optimoida kuvat Googleen kuvahakuun lisäämällä kuvagallerian sisältöön oikeat tavoitellut
avainsanat. (Komulainen 2018, 155-156.) Wix-verkkosivun työkalut tarjoavat henkilökohtaisen hakukoneoptimointisuunnitelman, mutta suunnitelman lisäksi on oltava aktiivinen
luomaan laajaa sisältöä, jota hakukoneet suosivat. Markkinointisuunnitelman päätavoite
oli tuoda Ravintola Pikku Hukalle näkyvyyttä, joka vaatii hakukoneoptimointiin perehtymistä. Verkkosivuja luodessa on syytä ajatella, miten sivustoa hyödynnetään mainonnassa (Desingva 2018) Näkyvyyden lisäämiseksi otin yritykselle käyttöön Google Ads työkalun, sillä alkuun sivu näkyi hakukoneissa yli viidenkymmenen joukossa. Työkalun
avulla mainostin ravintolan palvelua ja ajankohtaisia uutisia, kuten ravintolan musiikkitapahtumista. Mainosta luodessa käydään seuraavat vaiheet:
•
•
•
•
•
•
•
•

4.5

Luodaan kampanja, jossa valitaan markkinoinnin tavoite
Valitaan kampanjatyyppi
Valitaan tapa, jolla haluttu tavoite saavutetaan, esimerkiksi asettamalla yrityksen
verkkosivun osoite.
Valitaan hakusanat, jotka vastaavat kohdennettua mainontaa.
Valitaan negatiiviset hakusanat, joilla ei haluta mainoksen näkyvän ja vievän mainoksen kannattavuutta.
Mainokselle asetetaan budjetti
Luodaan mainos, joka otsikoidaan ytimekkäästi lisäten lyhyt kuvaus tuotteesta
Mainos testataan ja siitä luodaan eri versioita, joita vertailemalla huomataan, millä
budjetilla ja millä eri otsikoilla mainos menestyy parhaiten. (Liite 1. Kuva 11.)

Tulosten mittaaminen

SOSTAC -mallia hyödyntäen markkinointisuunnitelman seuranta vaiheessa mitataan,
kuinka Ravintola Pikku Hukan digitaalinen markkinointisuunnitelma on saanut tuloksia
sekä, mitä muutoksia markkinointi vaatii menestyäkseen paremmin. Markkinoinnin valvonnassa seurataan toimenpiteitä ja tuloksia säännöllisesti myös nykytila-analyysin jälkeen,
jolloin tarvittavia muutoksia voidaan tehdä nopeasti vastaten myös kilpailijoiden toimenpiteisiin. Seurannassa mitataan markkinoinnin tuloksia ja kilpailijoiden asemaa sekä niiden
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muutoksia. Kilpailijoiden toimintaa seurataan, jolloin heiltä opitaan parhaiten toimivaa sisältöä ja mitä hakusanoja he käyttävät. (Kananen 2018, 22-23, Strateginen sisältömarkkinointi) Kilpailijoiden toimintaa seurataan sosiaalisessa mediassa ryhtymällä heidän sivun
tykkääjäksi, jolloin pysytään ajan tasalla heidän sisällön tuotannosta ja toimintatavoista,
sekä seuraamalla heidän käyttämiään avainsanoja esimerkiksi Google Ads -työkalun
avainsanasuunnitelman avulla. Kilpailijoiden avainsanoja voidaan seurata useilla eri työkaluilla. Koska Google Ads -työkalua käytetään ravintola Pikku Hukan hakukonemainontaan, katson parhaaksi käyttää vain kyseistä työkalua.

Tulosten mittaamiseen käytin hyödyksi Facebookin analytiikkatyökaluja seuratakseni,
kuinka maksettu Facebook mainonta menestyy orgaanista näkyvyyttä paremmin. Seurannassa kiinnitin huomiota aiempiin mainoksiin, niiden kannattavuuteen, kohderyhmiin sekä
käytettyyn budjettiin. Tuloskohtaisissa kustannuksissa tarkastellaan konversion hintaa, jolloin voidaan laskea yhden tuloksen tuottamat mainoskustannukset. Tuloskustannukset
lasketaan jakamalla yhteensä kertyneet mainoskustannukset mainoksen tuottamilla konversioilla. (Jùslen 2016, 234) Facebook mainonnan työkalu laskee sivun hallitsijalle mainonnan kannattavuuden valmiiksi. (Liite 1. Kuva 10.) Ymmärtääkseen mihin kannattavuuden laskelmointi perustuu, sen voi laskea Jùslenin esittämän tuloskohtaisen kustannus
kaavan mukaisesti. Esimerkiksi Ravintola Pikku Hukan mainonnassa, jossa tavoiteltiin lisää sivutykkäyksiä tuloskohtaisen kannattavuuden voi laskea mukaillen Jùslenin (2016,
234) esittämää tehokkuusmittaria seuraavan kaavan mukaisesti.
Mainoskustannukset yhteensä = 11,99 €
Mainosten tuottamat konversiot eli sivutykkäysten määrä = 27 kpl
Tuloskohtainen kustannus = 11,99/27 => 0,44 €

Ravintola Pikku Hukan Facebook mainonnassa tavoitteena on ollut lisätä näkyvyyttä, jolloin tulosten seurannassa on huomioitava, onko mainonta kerännyt tarpeeksi klikkausten
määrää. Esitetyssä esimerkissä sivutykkäyksiä tuli yhteensä 27 kpl, mutta mainos tavoitti
1445 Facebook käyttäjää. Vähäisten klikkauksien syynä voi olla väärä kohdentaminen,
huono tarjous tai heikosti rakennettu mainoksen viesti. Väärä kohdentaminen on tällöin
saatettu tehdä liian laajasti tai mainos ei tarjoa asiakkaalle hyötyä esimerkiksi toimintakehotuksella. (Jùslen 2016, 236-237)

Facebookin käyttäjätiedoista voidaan tarkastella orgaanisen ja maksetun liikenteen eroavaisuuksia. Tarkasteluun voidaan määritellä tietty ajanjakso ja esimerkissäni valitsin ajanjaksoksi 23.3. – 1.4.2019. Valitsin ajankohdan syyksi, sillä asetettuna päivämääränä on
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julkaistu maksettu mainos. Mainos tavoitti yhteensä 1828 Facebook käyttäjää, joista sitoutuneita julkaisuun oli 132. Mainoksen tavoite oli saada ravintola Pikku Hukalle lisää seuraajia ja näkyvyyttä. Julkaisussa kiitettiin edelliseen musiikki-ilta tapahtumaan osallistujia
ja julkaisua mainostettiin, jotta tuleviin tapahtumiin saataisiin ennakkoon kiinnostuneita.
(Liite 1. Kuva 11) Julkaisu oli orgaanisella näkyvyydellä tavoittanut 220 ihmistä ja maksettua näkyvyyttä saatiin yhteensä 1692, josta voidaan todeta selkeästi maksetun mainonnan
kannattavaksi. Mainonnan kustannus oli 0,18 euroa julkaisuun sitoutumista kohden.

Facebook mainoksen julkaisua jaettiin yrityksen Instagram -tilillä. Sama mainos julkaistiin
Instagramissa, käyttäen samaa budjettia. Instagramissa julkaistua mainosta seurataan Instagramin markkinointityökaluissa ja julkaisun tuloksia voidaan seurata myös tiliin liitetystä
Facebook Business hallintapaneelista. Vertaamalla näitä keskenään voidaan todeta mainonnan kannattavuudet sekä saavutettu kohdeyleisö. Lisäksi Facebook mainos jaettiin yrityksen Instagram tilin kautta, jolloin mainoksia oli yhteensä kahden kanavan kautta kolme.
Facebookin kautta jaettu julkaisu sai Instagramissa 125 tykkäystä ja Instagramin oma julkaisu sai 35 tykkäystä. Facebookin julkaisu sai 174 sitoutumista julkaisuun ja oli varsinaista Instagram julkaisua kattavampi ja tuloskohtainen hinta oli Instagramia pienempi.
Demograafisista tiedoista on syytä havainnoida myös ikäjakaumat. Instagram saavutti
mainoksellaan enimmäkseen 18-24 -vuotiaita ja Facebookin mainos jakautui suurempaan
ikähaarukkaan 45-64 -vuotiaiden suosioon. Facebookissa oli huomattavampi ero miesten
ja naisten välisistä käyttäjistä suhteessa Instagramiin, jossa miesten ja naisten määrä jakautui lähes tasaisesti. Havainnoimalla ikäryhmiä voidaan jatkossa todeta, kumpi sosiaalisen median kanavista on Ravintola Pikku Hukalle menestyneempi ottaen huomioon heidän kohderyhmänsä.

Kuva 6. Instagram julkaisu
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Kuva 7. Kuvakaappaus, Facebook fo Business mainosten hallinta

Ravintola Pikku Hukan näkyvyyttä on lisätty käyttäen Google Ads - ja Google My Business -työkalua. Työkalujen analytiikan avulla voidaan todeta esimerkiksi hakukonemainonnan saavan vähemmän näkyvyyttä, mutta enemmän konversioita verrattuna display mainontaan. Molemmissa mainoksissa on käytetty päivittäiseksi budjetiksi 1 €, jonka
avulla Ravintola Pikku Hukka on näkynyt hakukoneessa ensimmäisten viiden joukossa
käyttäen hakusanoja: lounas, herttoniemi. Ilman maksettua mainontaa ravintola Pikku Hukan kotisivut eivät näy haun ensimmäiselläkään sivulla. Google Ads työkalun avulla on
saavutettu kuukaudessa yhteensä 1544 impressiota, josta klikkausprosentti on ollut
4,53% ja display-mainonta sai samalla budjetilla 18 621 impressiota, josta klikkausprosentti on ollut 0,02%.

Kuva 8. Kuvakaappaus, Google Ads Display -mainonta.
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Google My Business työkalun avulla seurataan ravintolan orgaanista näkyvyyttä hakusanoilla: ravintola pikkuhukka, joka on pysytellyt haussa kolmen parhaan joukossa. Työkalu
tarjoaa lukuja kävijöiden seurannasta, josta nähdään miten asiakkaat ovat etsineet yritystä
ja millä hakusanoilla.

Kuva 9. Kuvakaappaus, Ravintola Pikku Hukka Google My Business

Google My Business etusivulla annetaan yhteenvetona näkyvyyden kehitys. Kehityksestä
nähdään hakukoneen näyttökerrat, haut yhteensä sekä niistä johtavat toiminnot. Työkalun
avulla pystytään seuraamaan ajankohtaisemmin asiakkaiden jättämiä arvosteluja. Arvosteluista lähetetään sähköpostia, jotta ylläpitäjä näkee ja pystyy vastaamaan näihin reaaliajassa. Ylläpitäjänä katsoin parhaaksi vähintään kiittää annetuista palautteista, jonka johdosta markkinointiviestintää tukee verkostoituvan maailman kaksisuuntainen markkinointi.
Salmenkivi (2007) Yrityksen ja asiakkaan välisestä kommunikoinnista rakentuu markkinoinnin yhteistyö (Collaboration). (Liite 1. Kuva 14.)

Mittaamiseen käytetään asiakkaiden antamaa palautetta Facebookissa ja Googlessa.
Saadakseni kehittävämpää palautetta laadin asiakastyytyväisyyden seurantaan verkkokyselyn. Kysely laadittiin Webropol -kysely ja raportointityökalulla, jonka verkkosivulinkki julkaistiin Ravintola Pikku Hukan verkkosivuilla. Kyselyn saatekirje julkaistiin yrityksen Facebook -sivuilla, josta asiakasta kannustettiin siirtymään avatuille verkkosivuille. Kyselyyn
kannustettiin lahjakorttiarvonnalla, jossa arvottiin kolme 30 € lahjakorttiaravintola Pikku
Hukkaan. (Liite 1. Kuva 15.) Päädyin toteuttamaan kyselyn verkossa täytettävällä lomakkeella, joka oli helppo jakaa ja jonka avulla oli mahdollisempaa saada laajempi vastausmäärä.
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Kyselyn tavoitteena oli kerätä verkkosivujen käyttökokemuksesta analysoitavia tuloksia,
jotka toimivat ohjeina verkkosivujen kehittämiseen. Verkkosivujen tavoitteena on toimia
mahdollisimman asiakaslähtöisesti ja heitä eniten palvelevina, joten katsoin kyselyn keräävän tarpeellisia ohjeita verkkosivujen kehittämiseen asiakkaiden palautteen kautta.
Kvantitatiivisessa eli määrällisessä tutkimuksessa kysymykset laaditaan ymmärtäen tutkittavan aiheen tausta, jotta kysymykset saadaan laadittua järkevästi valituilla vastausvaihtoehdoilla. Kyselylomake on vastaajalle vaivattomampi tapa vaikuttaa palautteen antoon,
sekä se helpottaa tutkimuksen tiedonkeruuta. (Kananen 2010 74-75.) Kvantitatiivisessa
tutkimuksessa pitää arvioida tutkimuksen luotettavuutta, joka on otettava huomioon jo
työn suunnittelu vaiheessa. Kysymykset on laadittava siten, että ne tukevat tutkimusongelmaa ja eivät vaikuta kyselyn validiteettiin. (Kananen 2010, 128) Kvantitatiivisessa tutkimuksessa tutkimuksen vastauksia esitetään numeroin, joita havainnollistetaan kaavioiden
ja kuvioiden avulla. Tutkimuksen tulosten esittämistapoja ovat suorat jakaumat ja ristiintaulukointi, jolloin voidaan tarkastella joko yhtä muuttujaa ja tämän eri arvojen saamia
määriä tai kahden eri muuttujan ominaisuuksia ristikkäin. Tarkastelu mahdollistaa tutkimaan vaikuttavatko vastaajan taustatiedot kyseiseen jakaumaan. (Kananen 2010, 106107)

Kysymyksiä oli yhteensä 13 sekä erillinen kyselylomake yhteystietojen luovutusta varten.
Yhteystiedot pyydettiin erikseen arvontaa varten, jolloin vastauksia ei voitu yhdistää yksittäiseen vastaajaan. Kysymykset olivat strukturoituja lisäten aiheeseen rajattuja avoimia
kysymyksiä. Avoimien kysymysten avulla oli tavoitteena kerätä tietoa, jota ei osattu ennakoiden kysyä. (Liite 2.)

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa määritellään, kenelle kysely kohdistetaan lähtökohtaisesti
niille, joita ilmiö koskettaa (Kananen 2014, 168). Laatimassani verkkokyselyssä kohderyhmän muodostaa ravintola Pikku Hukan asiakkaat, jotka käyttävät digitaalisen markkinoinnin kanavia. Kyselyn luotettavuutta varmistaa kyselyn julkaisu ainoastaan digitaalisen
markkinoinnin kautta, sekä ennakoitua suurempi otanta, joka on 153 sosiaalisen median
edustavaa käyttäjää. Kysely oli avoinna vuonna 2018 marras -joulukuun ajan ja otannan
suuruuteen on mahdollisesti vaikuttanut kyselyn julkaisu oikein valitun kanavan kautta,
käyttäen tehokasta kannustusta. Vastaukset on kuvailtu prosentteina Webropol -raportointityökalun avulla ja avoimet vastaukset on esitelty sanapilvissä, korostaen eniten avoimissa vastauksissa tulleita teemasanoja.
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Kuvio 8. Yhteenveto kyselyyn vastanneista

Kyselyn ensimmäisissä kysymyksissä (1-2) kysyttiin helposti vastattavia kysymyksiä,
joissa kartoitetaan vastaajan ikä ja sukupuoli. Vastaajista 61 % oli naisia ja 39% miehiä.
Vastauksia saatiin kokonaisuudessaan hyvin tasapainoisesti jakautuen eri ikäryhmiin, eniten yli 56 -vuotiaista ja vähiten 46-55 -vuotiaista. Kolmanneksi (3) kysyttiin, onko vastaaja
käynyt ravintolassa Pikku Hukka. Kysymyksellä kartoitetaan vastauksia, jotka perustuvat
ravintolan mielikuvan ja annetun palvelun tuntemukseen, sillä verkkosivuja suunniteltaessa sivut haluttiin edustavan yrityksen imagoa. Vastaajista 66 % olivat käyneet itse ravintolassa, jolloin ravintolan antama imago oli heille käytännössä tutumpi. Kyselyssä haluttiin
selvittää myös millä laitteella asiakas oli vieraillut verkkosivuilla, jotta vastauksista voidaan
suodattaa mobiililaitteen, tabletin ja tietokoneella saatu kokemus. Neljännessä kysymyksessä (4) vastaajista 45 % vieraili verkkosivuilla käyttäen mobiililaitetta, 44% käytti tietokonetta ja 11% vieraili käyttäen tablettia.

Viidennessä kysymyksessä (5) haluttiin varmistaa asiakkaan käyttökokemus, olivatko sivut helppo käyttöiset ja toimivatko ne sujuvasti. Vastauksilla selvitettiin, oliko sivuilla selkeä liikkua ja toimivatko ne teknillisesti sujuvasti. Vastaukset olivat erittäin positiiviset, sillä
91% mielsivät käyttökokemuksen helpoksi ja sujuvaksi. Vastausvaihtoehtona oli joko kyllä
tai ei. Kolmantena vaihtoehtona oli vastata jotakin muuta, jossa pyydettiin vastaamaan

52

avoimeen kenttään. Vastaajista 6% vastasivat avoimeen kenttään, jossa vastauksia on
yhteensä 9 kpl. Avoimissa vastauksissa fonttia ei koettu miellyttäväksi, navigointipalkki
olisi ollut toivottua huolimatta suhteellisen pienestä tiedon määrästä ja kaksi vastaaja ei
löytänyt tapaa, kuinka sivussa liikutaan.

Kuudennessa kysymyksessä (6) selvitettiin verkkosivun visuaalisen ilmeen mielekkyyttä,
jossa 92% vastaajista pitivät ulkoasua selkeänä ja miellyttävänä. 5% kysymykseen vastanneista jättivät avoimeen kenttään vastauksen. Avoimissa vastauksissa tuli esille tekstin
raskas olemus. Alku esittely oli vastaajien mielestä liian pitkä ja esittelyyn kaivattiin tyylikkäitä kuvia omistajista ja henkilökunnasta. Kommenttia sai myös navigointipalkin puuttuminen, mikä osoittautui jo kysymyksen viisi (5) avoimissa vastauksissa.

Ravintola Pikku Hukan digitaalisessa markkinoinnissa haluttiin alkuperäisten tavoitteiden
mukaan viestiä asiakkaille etenkin ravintolan yhteystiedoista ja aukioloajoista. Kysymyksessä seitsemän (7) asiakkailta haluttiin tietää, olivatko he löytäneet kyseisen tiedon helposti vieraillessaan verkkosivuilla. Vastaajista 95% olivat löytäneet tiedon helposti. Seuraavassa kysymyksessä (8) haluttiin, varmistaa oliko verkko vierailija saanut etsimänsä
tiedon kotisivuilta. Vastaajista 89% löysivät tiedon, jota etsivät.

Yhdeksäs kysymys (9) oli vain avoin kysymys, johon asiakas sai vastata vapaasti kaipaamaansa tietoa ravintolan verkkosivuilta. Avoimia vastauksia tuli 88 kpl. Kysymyksen 9
vastaukset olivat ristiriidassa edellisten vastausten kanssa, joissa 95% oli löytänyt aukioloaikojat ja yhteystiedot helposti, ja 89% kertoi yleisesti löytäneensä hakemansa tiedon.
Avoimista kysymyksistä korostui toiveita erityisesti aukioloajoista ja tarjotusta tuotteesta,
eli ruokalistasta.
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Kuvio 9. Sanapilvi vastaukset kysymys 9

Kysymyksessä kymmenen (10) asiakas sai jättää omia ehdottamia parannustoiveita verkkosivuille. Avoimessa kysymyksessä suurin osa ei lisäisi sivuille mitään, mutta huomautettavaa tuli kuvien toimivuudesta, kieliasusta ja sisällön heikkoudesta. Sosiaalisen median
ikkunoista kommentoitiin, sillä Instagram ikkuna ei latautunut tarpeeksi nopeasti. Sivu sai
positiivista palautetta selkeydestä ja visuaalisesta ilmeestä, mutta sisältö oli heikkoa. Avoimessa kysymyksessä jätettiin vastauksia muun muassa seuraavan laisesti:
”Voisi olla pöydän varausmahdollisuus esim ulkoisen palvelun kautta, ehkä wolt-tilausmahdollisuus. Poistakaa some-upotukset ja laittakaa tilalle linkit. Kaikenlaiset selainlaajennokset, jotka poistavat upotuksia rikkovat sivun täysin. Face- ja Insta-upotukset eivät tuo
mielestäni juuri mitään lisäarvoa, linkit riittäisivät. En myöskään löytänyt ravintolan sähköpostiosoitetta tai yhteydenotto-lomaketta mistään sivuilta, jos sellaisia on.”

Ravintolan näkyvyyden lisäämiseksi käytettiin hakukoneoptimointia. Kysymyksessä 11
selvitettiin vastaajilta, millä hakusanoilla he etsivät ravintolaa Googlen hakukoneesta vastaajista. 45 % vastasi käyttäneensä Googlea hakiessaan ravintolaa hakukoneella. Eniten
käytettyjä hakusanoja olivat Pikku Hukka liitettynä hakusanoihin ravintola ja herttoniemi.
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Kuvio 10. Ikäjakaumat yhteydenottotavoissa

Ravintolan viestimisen tehostamiseksi kyselyllä haluttiin varmistaa, mikä yhteydenotto
tapa ravintolaan on mieluisin heille. Kysymys 12 oli monivalintakysymys, joissa esitettiin
eniten käytettyjä yhteydenotto toimenpiteitä ravintola-alalla. Puhelimella otettu yhteydenottotapa sai eniten kannatusta 59% vastausmäärällä. Sähköposti sai 36% ja Chat palvelu
sekä yhteydenottolomake sai 26%. Tarkastelemalla tuloksen ikäjakaumia voidaan todeta
puhelimen yhteydenottotavan olevan eniten yli 56 -vuotiaiden suosiossa. Suosimiin yhteydenottotapoihin vaikuttaa ikä, joka todennäköisesti johtuu kuluttajien tottumuksista. Puhelimitse tehty yhteydenottotapa oli vähiten suosiossa 18-25 -vuotiaiden keskuudessa. Sähköinen yhteydenottotapa oli eniten suosiossa 26-45 -vuotiaiden keskuudessa.

Ravintola Pikku Hukalle ei oltu aiemmin laadittu asiakastyytyväisyyskyselyä, joten viimeisessä kysymyksessä (13) halusin kerätä palautetta laajemmin myös itse ravintolasta. Viimeinen kysymys oli avoin kenttä, johon asiakas sai jättää vapaata kommenttia verkkosivuista, Facebookista, Instagramista ja itse ravintola Pikku Hukasta. Positiivista palautetta
sai etenkin ruuan ja palvelun laatu sekä ravintolan viihtyvyys. Palautteeseen oli jätetty
myös toiveita kasvisruokavaihtoehdoista ja salaattipöydän runsaudesta. Palautetta annettiin myös toteutetusta digimarkkinoinnista, sillä jotkut vastaajista eivät olleet kuulleet ravin-
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tola Pikku Hukasta, mutta olivat mainonnan vuoksi löytäneet ravintolan. Markkinoinnin lisääminen sai kannatusta ja kiitosta tuli etenkin lounaslistan julkaisemisesta Facebook sivuilla. palautetta annettiin muun muassa seuraavan laisesti:
”Ruokalista FB:ssa klo 10:00 on todella tervetullut. Tosin aina se ruoka hyvää on, mutta ei
tarvii tulla sokkona lounaalle.”
”Ei muuta mainittavaa kuin selkeämmin löytyvät listat ja hinnat :) Helpottaa suunnittelua
etukäteen tulla teille vaikka kauempaakin!”
”Kotisivut hyvät ja ennen kaikkea ruoka on ollut hyvää”
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5

Pohdinta

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa digitaalinen markkinointi ravintola Pikku Hukalle. Pääongelmana oli heidän puuttuva näkyvyys modernisoituvassa markkinoinnin
maailmassa. Digitaalinen markkinointi antaa pienellekin yritykselle tulla nähdyksi kilpaillen
suurempien yritysten ja kilpailijoiden rinnalla. Teknologian kehittyessä kuluttaja etsii tietonsa verkosta ja tekee ostopäätöksensä jo ennen ravintolaan saapumista. Digitaalisuus
mahdollistaa rakentamaan asiakkaan kokemusta, minkä vuoksi yhä useampi yritys on ottanut tämän antamat hyödyt käytökseen. Komulaisen (2018) tehdyn aiemman tutkimuksen mukaan, vuonna 2017 yritykset ovat kokeneet tämän parantaneen asiakaspalvelua ja
tuoneen heille uusia asiakkaita. Digitaalisen markkinointiviestinnän nousu todetaan myös
Tilastokeskuksen tehdyn vuosittaisessa tutkimuksessa, jonka mukaan vuonna 2016 peräti
60 % yrityksistä käytti sosiaalista mediaa ja sen määrä oli kahdessa vuodessa noussut 9
% yksikköä.

Markkinoinnin kehittyessä asiakaslähtöisemmäksi kiinnitetään entistä enemmän asiakkaan miellyttämiseen ja digitaalisella markkinointiviestinnällä saadaan luotua lisäarvoa nykyisille asiakkaille. Markkinointiviestinnän muuttuessa kaksisuuntaiseen markkinointiin
vaaditaan yhä enemmän yrittäjän aktiivista otetta ja osaamista digitaalisista työvälineistä.
Toimeksiannon alussa opinnäytetyön kirjoittajalla oli osaamista jonkin verran digitaalisen
markkinoinnin perusteista ja tavoitteisiin päästiin ainoastaan opettelemalla sen antama
hyöty itsenäisesti käyttäen eri kirja- ja internet-lähteitä. Työ rakentui digitaalisen markkinoinnin suunnittelusta, toteutuksesta ja tulosten mittaamisesta, missä käytettiin hyödyksi
SOSTAC –mallia. Mallin ensimmäisessä vaiheessa nykytila-analyysissa voitiin jo todeta
ravintola Pikku Hukan kilpailijoiden olevan huomattavasti tätä edellä digitaalisessa markkinoinnissa. Ravintolan nykytila-analyysiin käytettiin SWOT –analyysia. Analyysissa ravintolan vahvuudeksi osoittautui toimintansa aikana saatu positiivinen palaute ruuasta ja palvelusta, joten oli heidän aikansa saada hyvä maine liikkumaan digitaalisen viestinnän keinoin.

5.1

Kehitysehdotukset

Projektissa koettiin kehittyneen markkinointiajattelutavan keinoin kuluttajalle osoitettua
viestinnän antamaa elämystä, jossa sisältötuotannon avuin viestitään asiakkaalle yrityksen palvelua. Viestinnän avulla asiakkaalle lähdettiin saattamaan mielikuva yrityksen tarjoamasta palvelusta. Asiakaslähtöistä markkinointiajattelutapaa kiteyttäen, Ravintola
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Pikku Hukka pyrittiin löytymään asiakkaalle vaivatta, jota edesautettiin hakukonenäkyvyydellä. SOSTAC –mallin toisessa osassa eli tavoitteiden määrittelyssä ei ollut epäselvyyksiä, sillä tavoitteet määriteltiin jo opinnäytetyön alussa. Tavoitteissa olisi voitu määritellä
tarkempia aikatauluja ja segmentointiin olisi voitu perehtyä tarkemmin nykytila-analyysia
tehdessä. SOSTAC –mallin kolmannessa vaiheessa määriteltiin, kuinka kohderyhmää tavoitellaan ja tässä vaiheessa kohderyhmä olisi pitänyt olla jo vahvemmin määriteltynä.
Strategiaa ja toimenpiteitä määriteltäessä jatkossa aikataulutukseen voitaisiin käyttää vuosikelloa, jossa yritys itse kirjaa ylös vuoden tärkeimmät hetket heidän ja asiakkaan näkökulmasta. Vuosikello voidaan myös rajata kuukausittain, jolloin pystytään ennakoiden entistä tarkemmin suunnittelemaan tulevien tapahtumien markkinointia.
SOSTAC –mallin toiminta vaiheessa toteutettiin ensin yrityksen Facebook- ja Instagram –
sivut. Sivut toteutettiin ravintolalle käyttöön sillä aikaa, kun verkkosivuja toteutettiin julkaistavaksi. Tällä tavoin saatiin myös verkkosivujen julkaisuun lisää aikaa. Toteutuksessa ravintolan henkilökunnalle oli annettu palautetta ruokalistan päivittämisestä ja ravintolan
henkilökunta otti työkseen julkaista päivän lounaslista Facebook-sivuilleen. Sisällön tuotannossa ongelmaksi tuli, ettei sisällöntuotantoa oltu suunniteltu tarpeeksi vahvasti. Facebook-sivuja luodessa markkinointiin tarvittavaa kuvamateriaalia puuttui, eikä yrityksellä ollut logoa, jolla herättää asiakkaan mielenkiintoa. Materiaalia tarvittiin etenkin avattaviin
verkkosivuihin ja kuvia otettiin ravintolan tarjoamasta ruuasta ja tämän miljööstä.

Sisällöntuotannossa voisi jatkossa käyttää lounaslistan lisäksi enemmän asiakkaita herättävää tekstiä ja kuvia, joka saa asiakkaan myös kommentoimaan julkaisuun. Tällöin mielenkiintoinen sisältö lähtisi voimakkaammin jakoon sosiaalisessa mediassa. Opinnäytetyön tekijä, joka vastasi muusta sisällön tuotannosta olisi pitänyt vierailla toimeksiantajan
luona enemmän saadakseen relevanttia sisältöä julkaisuun. Tässä todetaan ulkoistamisen
vaikeus, sillä ulkoistettuna sisällön jako ei välttämättä vastaa ravintolan toivomaa viestiä
kohderyhmälle, ellei julkaistavaa materiaalia esimerkiksi lähetetä ravintolasta markkinoinnin toteuttajalle.

Opinnäytetyön aikana Ravintola Pikku Hukka keräsi 552 (5.6.2019) Facebook-tykkääjää
ja Instagram keräsi 96 seuraajaa. Jatkoa ajatellen pohtisin tarkemmin, mitä sisältöä jaetaan eri kanavien kautta. En suinkaan poistaisi Instagram-sivua sen vähäisenkään seuraaja määrän vuoksi, sillä se edesauttaa Facebookista jaettua markkinointia. Facebook
mainontaan käyttäisin jatkossa viisi euroa päivässä, rajaten kohteen 5 km säteelle, kohteena 30-49 –vuotiaat. Kohderyhmän iän perustelen Facebook Business -työkalun avulla
saadusta tiedosta, sekä verkkokyselyyn vastanneiden ikäjakaumasta. Kohderyhmän voi
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valita Facebook-sivujen seuraajiin ja heidän kavereihin, mutta uusien potentiaalisten asiakkaiden saavuttamiseksi määrittelisin kohteeksi alueen. Maksullista mainontaa käyttäisin
rajatusti vain asiakkaan toimea aktivoivaan sisältöön, mikä olisi etenkin julkaisu tulevista
tapahtumista. Tapahtumat kannattaa julkaista vähintään kaksi viikkoa aiemmin, jotta tapahtuman markkinointiin ehditään tehdä vielä mahdollisia vaadittavia muutoksia. Jos itse
tapahtuma ei ole sellaisenaan saanut tarpeeksi osallistujia ja julkaisun jakoa, nojautuisin
maksullisen mainontaan.

Analytiikka työkaluja suosittelisin käyttämään jatkossakin, jotta julkaisujen kattavuutta kyetään vertailemaan ja maksetun ja orgaanisen mainonnan eroja kyetään vertailemaan.
Suuremman näkyvyyden saavuttamiseksi, mainonta toteutetaan julkaisun alle ilmestyvän
markkinoi-palkin kautta, jota klikkaamalla julkaisusta luodaan maksullinen versio. Instagramin maksullisella mainonnalla kävijät voidaan kehottaa vierailemaan profiilissa tai verkkosivuilla. Markkinointi mielletään usein suureksi investoinniksi ja siihen voidaan sijoittaa
useampiakin euroja. Sisällön ollessa asiakaan mielenkiintoa herättävää, voidaan tehdä tuloksellista markkinointia. Markkinoinnin toteuttamisessa on silti huomioitava siihen panostettavat työtunnit, jotka luovat kustannuksia markkinoinnin toteuttamiseen. Sisältöä luodessa on syytä pohtia vaikuttaako luovuus sijoitettuja euroja enemmän. Sisällön on aktivoitava asiakasta vuorovaikutukseen, joka vaatii oikeanlaista sisällön markkinointia puhuttelemaan oikeaa kohderyhmää.

Ravintola Pikku Hukan verkkosivut rakennettiin tavoitteiden mukaisesti hyödyntäen kilpailijoilta kerättyjä esikuvia. Verkkosivut rakennettiin Wix-sivunrakennus työkalulla, sillä se
haluttiin toteuttaa ilman ulkoisiin mainostoimistoihin upotettuja euroja. Verkkosivut saivat
hyvän vastaanoton ja ravintolan asiakkaat olivat jättäneet ravintolaan positiivista palautetta. Verkkosivuja lähdettiin käyttämään minimaalisesti, vaikka se olisikin tarjonnut samaan hintaan useampia lisäosia, kuten yhteydenottolomakkeen ja pöytävarauslinkin. Alkuun verkkosivuja haluttiin käyttää näkyvyyden lisäämiseen hakukoneissa ja informaation
levittämiseen. Parhaimman tuloksen saamiseksi verkkosivujen päivittäminen olisi otettava
aktiiviseksi toimenpiteeksi.

Tulevissa markkinointisuunnitelmissa otettaisiin huomioon verkkosivujen antamat mahdollisuuden ravintola-alan yritykselle, sekä huomioitaisiin asiakkaiden antamat palautteet,
joita kerättiin verkkokyselyllä. Asiakaslähtöiseen ajattelutapaan nojautuen, asiakkaiden
antama palaute nousisi arvoonsa, jos sen avulla kehitystä pyrittäisiin toteuttamaan.
Verkkosivujen toimivuuden mittaamiseen julkaistu verkkokysely toteutettiin Webropol –kysely ja raportointityökalulla. Olin itse hyvin tyytyväinen kerätyn aineiston määrään, sillä se
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teki johtopäätöksistä myös huomattavasti luotettavampaa. Kokonaisuudessaan kysely sai
paljon positiivista palautetta verkkosivujen rakenteesta ja visuaalisesta mielekkyydestä.
Valitettavasti sisällön ei katsottu olevan asiakkaalle tarpeeksi hyödyllistä. Tässä painottaisin liiketoiminta suunnitelman ja digitaalisen markkinointisuunnitelman yhteen toimivuuden
merkitystä. Sisältöön toivottiin etenkin enemmän tietoa annetusta palvelusta ja tuotteista.
Tätä voitaisiin pohtia, kuinka tämä mahdollistetaan muuttamatta liikaa yrityksen arkea ja
heidän liiketoiminnan toteutusta. Tämän ratkaisemiseksi voisi tehdä jälleen uuden vertailuanalyysin, jossa vertailtavaksi kohteeksi otetaan yrityksiä, joilla lounas päivittyy samalla
tavoin joka päivä. Vertailun avulla voisi löytää ratkaisun, kuinka ravintolan ruokalistaa mainostetaan. Kyselyn tulosten perusteella verkkosivut eivät vaadi paljoa muutosta, joten kehitys voidaan tehdä nykyisen verkkosivujen ympärille.

Jotta verkkosivuja voidaan kehittää tavoitteet edellä, katson kyselyn tuoneen hyödyllistä
palautetta, jolla kohderyhmän odotukset kyetään täyttämään. Ajatellen yrityksen ympäristön muuttumista ja verkkosivujen sopeutumista muutoksiin, katsoisin myös hyödylliseksi
käyttää puhelimen lisäksi muitakin yhteydenottotapoja. Kyselystä päätellen sähköinen yhteydenottotapa oli 26-45 –vuotiaiden suosima, joten jos tämän ikäluokan edustajat ovat
yrityksen tulevia potentiaalisia asiakkaita seuraavat vuodet, panostaisin heidän asiakastyytyväisyyteen. Sähköinen yhteydenottotapa voi olla sähköposti tai Facebookin tarjoama
messenger-pikaviestipalvelu.

Verkkosivujen kehittyessä kysely voitaisiin järjestää tulevaisuudessa uudestaan. Jos kyselyn saisi toteuttaa uudestaan esittäisin enemmän matriisikysymyksiä, jolloin tuloksia analysoitaisiin ainoastaan saatujen arvosanojen mukaisesti. Kysely tehtäisiin jälleen verkossa
julkaistulla lomakkeella, jolla painotetaan digitaaliseen maailmaan ja otanta kertyy luottavaisin mielin verkkosivuja vierailleista kävijöistä. Kysymykset olisi oltava enemmän fokusoituja, sillä vastausten perusteella voin päätellä vastaajien ymmärtäneen kysymykset samaa aihetta koskeviksi.

Jatkossa verkkosivujen ylläpitäjä perehtyisi syvemmin Google Analytics -työkalun antamiin mahdollisuuksiin. Toiminnallisen osan alussa, kun verkkosivut luotiin, ne indeksoitiin
Googlen hakuun ja samalla otettiin käyttöön Google Analyticsiin. Analytiikka työkalu ei valitettavasti ollut kerännyt tarvittavaa kävijätietoa. Opinnäytetyön julkaisuajankohta oli määrätty juuri sen vuoksi, että kävijämäärää saadaan kerättyä ja analysoitua luotettavan suuri
määrä. Syynä tähän oli tietotaidon puute, mikä oli tullut jo verkkosivujen julkaisuvaiheessa
ja mahdollisesti liian monen työkalun käyttö samaan aikaan. Kun ravintola Pikku Hukalle
ostettiin domain, se oli aluksi muodossa www.Pikku-Hukka.com. Verkkosivuja testatessa
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ja hakukonenäkyvyyttä luodessa totesin, ettei väliviiva verkko-osoitteessa ole käyttäjäystävällistä. Verkko-osoite eli domain muutettiin nykyiseen muotoonsa, johon vanha verkkosivu huomioitiin saman tien siirrettäväksi. Eli käytännössä vanhaan verkko-osoitteeseen
vieraillessa siirrytään suoraan uuden verkko-osoitteen sivuihin. Uusi verkko-osoite olisi pitänyt asettaa erikseen Google Analytics -tiliin.

Verkkosivujen jatkoa ajatellen ylläpitäjä käyttäisi Google Analytics -työkalun antamaa tietoa jatkuvan kehityksen kannalta. Ravintola Pikku Hukan nykyinen verkko-osoite on päivitetty analytiikka työkalun tiliin ja myös tämän lisäksi otettu käyttöön Wix-julkaisujärjestelmän oma analytiikkatyökalu. Käyttämällä saatua tilastoa, voidaan mitata tarvittavia lukuja,
kuten kauanko asiakas viipyy sivuilla. Sivuilla käytetty aika viittaa siihen, onko verkkosivut
tarpeeksi mielenkiintoiset. Työkalun avulla pystytään myös analysoimaan, mistä eri tahoilta kävijät saapuvat sivuille. Tässä voidaan käyttää hyödyksi kappaleessa 2.4 Ruokosen eriteltyjä kävijälähteitä ja, mitä toimenpiteitä eri kävijälähteet vaativat.

Markkinointi ja tässä tapauksessa etenkin digitaalinen markkinointiviestintä vaatii sitoutumista ja panostusta, sekä uusien osaamisten vastaanottoa. Asiakkaat ovat siirtyneet digitaaliseen maailmaan, joten yritysten ei kannattaisi jäädä siitä pois, vain sen epävarmuuden vuoksi, ettei osaisi hyödyntää digitaalisuuden antamia mahdollisuuksia. Digitaalinen
murros vaatii sopeutumista ja yhtä lailla onnistumisia ja epäonnistumisia, kuten muissakin
liiketoiminnan osa-alueilla.

Uskon tämän opinnäytetyön antavan toimeksiantajalle neuvoa, kuinka he pääsevät tekemään digitaalista markkinointiviestintää itse. Tutustumalla ja kokeilemalla eri kanava vaihtoehtoja, he löytävät heille parhaiten soveltuvan viestintä välineen.

5.2

Oman oppimisen arviointi

Omat henkilökohtaiset tavoitteeni oli kehittää tietämystä ja osaamista digitaalisen markkinoinnin maailmassa, sekä toteuttamalla ja seuraamalla tämän tuloksia. Toteutus vaiheessa sain oppia käytännön kautta, mitä digitaalisia mahdollisuuksia on nostaa ravintola
yrityksen näkyvyyttä. Mahdollisuuksia on monia ja niistä on osattava löytää ne oikeat toimintatavat. Seuranta vaiheessa huomasin, mitä tekijöitä kuuluu ottaa huomioon entistä
enemmän etenkin analysoidessa yrityksen nykytilaa. Nykytila-analyysissa olisi huomioitava enemmän yrityksen sisäiset resurssit siinä mielessä, että riittävätkö resurssit ylläpitämään digitaalista viestintää aktiivisena.
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Opinnäytetyön haasteeksi muodostui aihealueen rajaaminen. Aiheen kirjallisuutta löytyy
huomattavasti sekä markkinoinnista, digimarkkinoinnista, asiakaskokemuksesta ja markkinointiympäristöstä. Opinnäytetyön edetessä vastaan tuli myös uusia aiheeseen liittyviä käsitteitä, jotka katsoin merkittäväksi rakentamaan raportille vahvan pohjan. Aihe ei vain käsittele digitaalista markkinointia, vaan koko markkinointiympäristöä ja markkinoinnin kehitystä. Teknologia jatkaa kehitystään ja alan uutta kirjallisuutta tulee vastaan jatkuvasti. Pysymällä edellä on oltava aktiivinen ja seurattava uusia tutkimuksia ja löydöksiä, sillä digitaalisuus on alasta riippumatta hyvin johtavaa. Aiheen rajauksessa tuli myös toiminnallisia
vastoinkäymisiä. Aihe oli lopulta ymmärrettyä laajempi en keskittynyt tarpeeksi yksityiskohtaisesti kaikkien käyttämieni työkalujen käyttöön. Tämä osoittautui etenkin Google
Analytics työkalun käytössä.

Aiheena opinnäytetyö ei ollut digitaalista markkinointia uudistava, mutta sen hyötyjä koettiin sekä toimeksiantajan ja itseni puolesta. Opinnäytetyön loppusuoralla tehdyssä toimeksiantajan haastattelussa toinen omistajista Helena Artti painotti koulutuksen merkitystä ylläpidon toimenpiteisiin. Haastattelussa kysyin mitä hän olisi toivonut digitaalisesta markkinoinnista enemmän ja hän ei olisi voinut toivoa enempää, sillä osa-alue oli hänelle ennen
toimeksiantoa hyvin pientä. Hän koki, että heidän tarvitsemansa digitaalinen markkinointiviestintä tarvitsi ylläpitäjän, jolloin mitään ei olisi ainakaan pitänyt tinkiä pois. Projekti oli
tuottanut positiivisesti tulosta, sillä toimeksiantajaa haastateltaessa korostettiin etenkin
noussutta ravintolan myyntiä. Tämän hän itse on kokenut tapahtuneen Facebook -sivun
olemassaolon ja Googlen hakukonenäkyvyyden vuoksi. Digitaalisen markkinointiviestinnän hyödyt koettiin etenkin kilpailijaravintola Treffi Pubin ollessa kiinni remontin vuoksi.
Asiakkaat eivät olisi löytäneet lounaaksi vastinetta, jos ravintola Pikku Hukka ei oli löytynyt
hakukoneista. Kilpailijaravintolan ollessa kiinni kolme viikkoa, Pikku Hukan myynti nousi,
eikä ole tehnyt laskua kilpailijan remontin jälkeen. Toimeksiantaja kokee myös, että heille
luotu digitaalinen markkinointiviestintä on tuonut heille uusia asiakkaita jo ennen kilpailijan
remonttia ja tämä muutos on näkynyt heillä etenkin kevään ajan.

Opinnäytetyön toiseksi suurimpana haasteena koin ajan hallinnan. Suunnitelmana oli alun
perin antaa seurannalle aikaa, jotta tietoa saadaan kerättyä analysoitavaksi ja on luotettavaa määränsä vuoksi. Alkuperäisen suunnitelman mukaan työn oli määrä tulla julkaistuksi
toukokuussa 2019. Projektin aikana määrätyt aikataulutukset eivät menneet aina sovitun
mukaisesti. Markkinointisuunnitelma olisi voinut olla suunnitelmallisempi tehtävälistoineen,
minkä vuoksi koin suurimpana haasteena toteuttaa projektia järjestelmällisesti. Järjestelmällisyyteen vaikutti myös, että toimeksiannossa itse toteutus haluttiin mahdollisimman
pian käyntiin ja alkuperäinen suunnitelmallisuus ja tiedon keruu jäi suppeaksi.
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Tämä työ kehitti aiheen ymmärrystä ja taitojani paljon, mikä lisäksi herätti enemmän kiinnostusta itse digitaalisen markkinoinnin aiheeseen. Jatkan opinnäytetyön valmistuttua yhteistyötä ravintola Pikku Hukan kanssa ja etenkin verkkosivut kehitetään saadun verkkokyselyn vastausten mukaisesti, mahdollisimman hyvin. Koin opinnäytetyön edetessä saaneeni tietotaitoa osa-alueelta, josta yrittäjänä ravintola-alalla on hyötyä.

63

Lähteet

Baker, Michael J. 2014. Marketing Strategy and management. Lontoo: Palgrave Macmillan.

Baker, Patric 2015. Customer needs analysis (part 1). Baker Marketing. Luettavissa:
https://bakermarketingservices.com/2015/05/customer-needs-analysis-part-1/. Luettu:
20.4.2019.

Bergström, Seija & Leppänen, Arja 2013. Markkinoinnin maailma. Helsinki: Edita

Bergström , Seija & Leppänen, Arja 2009. Yrityksen asiakasmarkkinointi. Helsinki: Edita.

Chaffey, Dave 2019. SOSTAC marketing planning model guide. Smart Insights.
Luettavissa: https://www.smartinsights.com/digital-marketing-strategy/sostac-model/.
Luettu: 20.5.2019.
Desingva 2018. Nettisivut. Luettavissa. http://designva.fi/nettisivut.html Luettu: 21.3.2019.

Digitaalinen markkinointi 2018. Digitaalinen markkinointi. Luettavissa: http://www.digitaalinenmarkkinointi.info Luettu: 19.8.2019.

Digimoguli 2018. Inbound-markkinointi vs.outnound-markkinointi. Luettavissa:
https://www.digimoguli.fi/blogi/inbound-markkinointi-vs-outbound-markkinointi Luettu:
19.8.2018.

Digimarkkinointi 2018. Sosiaalinen media markkinointikeinona yritykselle. Mitä se vaatii
toimiakseen. Meriläinen, Inna 2018 Integroitu markkinointiviestintä. Strateginen suunnittelu. Ammattijohtaja. Luettavissa: https://www.ammattijohtaja.fi/integroitu-markkinointiviestinta-strateginen-suunnittelu/ Luettu: 15.8.2018

Gerdt, Belinda & Eskelinen, Sanna 2018. Digiajan asiakaskokemus. Oppia kan-sainvälisiltä huipuilta. Helsinki: Alma Talent

Google Ads 2019a. Kasvata liiketoimintaasi Google Adsin avulla. Luettavissa:
https://ads.google.com/intl/fi_fi/home/?subid=fi-ww-et-awx_aw Luettu: 20.3.2019

64

Google Ads 2019b. Google Ads ohjeet. Luettavissa:https://support.google.com/googleads/answer/2404190?hl=fi&ref_topic=2736940 Luettu: 20.3.2019

Suomen Hakukonemestarit 2018. Digitaalisen markkinoinin ja perinteisen markkinoinin
erot. https://www.hakukonemestarit.fi/blogi/digitaalinen-markkinointi-vs-perinteinenmarkkinointi/ Luettu: 15.8.2018.

Halonen, Heidi 2011. Miksi hankkia Facebook-sivut yrityksellesi. Facebook Yrityksille. PKyrittäjän opas Facebookin maailmaan. Luettavissa: https://.wordpress.com/2011/07/08/69/
Luettu: 20.3.2019.
Havumäki, Heidi & Jaranka Eila 2014. Sähköinen kaupankäynti. Helsinki: Sanoma Pro.

Honkaniemi, Anni 2015. Mikä ihmeen mobiilioptimointi. Tulos. Luettavissa: https://www.tulos.fi/artikkelit/mika-ihmeen-mobiilioptimointi/ Luettu: 21.8.2018.

Hämäläinen, Virpi & Maula, Hanna & Suominen, Kimmo 2016. Digiajan strategia. Helsinki:
Alma Talent.

Instagram business 2018. Erotu eduksesi instagramin avulla. Luettavissa:
https://business.instagram.com/getting-started/ Luettu: 25.3.2019

Juslèn, Jari 2016.Tee tulosta Faceboook mainoksilla. Lahela: Akatemia 24/7 Oy.

Juslèn, Jari 2009. Netti mullistaa markkinoinnin. Hyödynnä uudet mahdollisuudet. Helsinki: Talentum.

Karjaluoto, Heikki 2010. Digitaalinen markkinointiviestintä. Esimerkkejä parhaista käytännöistä yritys- ja kuluttajamarkkinointiin. Jyväskylä: Docendo.

Kalliola, Jari 2009. Klikkaa tästä. Internetmarkkinoinnin käsikirja. Mainostajien liitto: Helsinki.

Kananen, Jorma 2013. Digimarkkinointi ja sosiaalinen media liiketoiminnassa. Miten yritykset voivat saavuttaa tuloksia digimarkkinoilla ja sosiaalisella medialla. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

65

Kananen, Jorma 2018. Digimarkkinointi ja sosiaalisen median markkinointi. Jyväskylä:
Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Kananen, Jorma 2010. Opinnäytetyön kirjoittamisen opas. Jyväskylä: Jyväskylän
ammattikorkeakoulu.

Kananen, Jorma 2018. Strateginen sisältömarkkinointi. Miten onnistun verkkosivujen ja
sosiaalisen median sisällöntuotannossa. Jyväskylä: Jyväskylän Ammattikorkeakoulu.

Koivunen, Mari 2018. Ota käyttöön maksuton Google My Business (eli anna asiakkaittesi
löytää yhteystietosi). Hurraa. Luettavissa: https://www.hurraa.fi/blogi/ota-kayttoonmaksuton-google-my-business-eli-anna-asiakkaittesi-loytaa-google-yritystietosi/ Luettu:
21.3.2019

Komulainen, Minna 2018. Menesty Digimarkkinoilla. Helsinki: Kauppakamari.

Markkinointi Akatemia 2019. Logo ja liikemerkki viestivät ammattilaisuutta. Luettavissa:
https://markkinointiakatemia.fi/logosuunnittelu/ Luettu: 5.5.2019

Meriläinen, Inna 2018 Integroitu markkinointiviestintä. Strateginen suunnittelu.
Ammattijohtaja. Luettavissa: https://www.ammattijohtaja.fi/integroitu-markkinointiviestintastrateginen-suunnittelu/ Luettu: 25.3.2019

Merisavo, Marko & Vesanen, Jari & Raulas, Mika & Virtanen, Ville 2006. Digitaalinen
markkinointi. Helsinki: Talentum.

Muurinen, Jonna. s.a. Instagram perusteet. Kuulu. Luettavissa:
https://www.kuulu.fi/blogi/instagram-perusteet/. Luettu: 25.3.2019

Markkinointi Suunnitelma 2018b. Tavoitteet ja toimenpiteet. Luettavissa:
http://www.markkinointisuunnitelma.fi/tavoitteet-ja-toimenpiteet Luettu: 29.3.2019

Markkinointi Suunnitelma 2018a.. Nykytilan analyysi. Luettavissa:
http://www.markkinointisuunnitelma.fi/nykytilan-analyysi. Luettu: 20.4.2019

Nokkonen-Pirttilampi, Mari 2014. Pienyrittäjän markkinointiviestinnän käsikirja. Kangashäkki: Extreme Translation.

66

Tolvanen, Perttu 2010. Avoimen lähdekoodin top-10 julkaisujärjestelmät Suomessa 2010.
Luettavissa: https://vierityspalkki.fi/2010/02/25/avoimen-lhdekoodin-top-10julkaisujrjestelmt-suomessa-2010/ Luettu: 25.3.2019

Piritta 2018. Verkkosivut – miten toteuttaa teknisesti ja visuaalisesti järkevä ratkaisu.
Viestintä-Piritta. Luettavissa: https://viestintapiritta.fi/verkkosivut-miten-toteuttaateknisesti-ja-visuaalisesti-jarkeva-ratkaisu/ Luettu: 25.3.2019.

Pulkkinen, Taru. s.a.. Facebook-yrityssivun luominen. Kuulu. Luettavissa:
https://www.kuulu.fi/blogi/facebook-yrityssivun-luominen/ Luettu: 10.3.2019.

Puusa, Anu & Reijonen, Helen & Juuti, Pauli & Laukkanen, Tommi 2014. Akatemiasta
markkinapaikalle. Johtaminen ja markkinointi aikansa kuvina. Helsinki: Talentum.

Ruokonen, Mika 2016. Biteistä bisnestä! Digitaalisen liiketoiminnan käsikirja. Jyväskylä:
Docento

Salmenkivi, Sami 2007. Yhteisöllinen media ja muuttuva markkinointi 2.0. Helsinki: Talentum.

Seoseon 2018. Sosiaalisen median markkinointi. Luettavissa: https://seoseon.fi/opiskele/sosiaalisen-median-markkinointi/ Luettu: 5.8.2018.

Simone. s.a. Instagram-markkinointi tehokkaaseen käyttöön + case-esimerkki. Suomen
Digimarkkinointi. Luettavissa:https://www.digimarkkinointi.fi/blogi/instagram-markkinointitehokkaaseen-kayttoon Luettu: 21.3.2019.

Smith, P. R. & Zook, Ze 2016. Marketing communications. Offline and online integration,
engagement and analytics. Lontoo: Kogan Page.

Sonja, Hyttinen 2018. Verkkosivuston hakukoneoptimointi. Netello Systems. Luettavissa:
https://netello.fi/hakukoneoptimointi Luettu: 20.3.2019.

Suomen Digimarkkinointi 2017a. Miten Facebookin algoritmi toimii ja miten pystymme
hyödyntämään algoritmia parhaalla mahdollisella tavalla markkinoinnissa. Luettavissa:
https://www.digimarkkinointi.fi/?s=algoritmi Luettu: 15.4.2019.

67

Suomen Digimarkkinointi 2018c. Web-analytiikka – kävijäseurannan hyödyt. Luettavissa:
https://www.digimarkkinointi.fi/analytiikka-seuranta Luettu: 30.3.2019.

Suomen Digimarkkinointi 2014. Instagram markkinointi tehokkaaseen käyttöön.
Luettavissa.https://www.digimarkkinointi.fi/blogi/instagram-markkinointi-tehokkaaseenkayttoon Luettu:

Suomen Digimarkkinointi 2018b. Hakukoneoptimointi (SEO) Luettavissa:
https://www.digimarkkinointi.fi/hakukoneoptimointi-seo Luettu:25.3.2019.

Suomen Digimarkkinointi 2018d. Kuvien hakukoneoptimointi To Do -lista
hakukoneoptimointiin. Luettavissa: https://www.digimarkkinointi.fi/blogi/kuvienhakukoneoptimointi Luettu: 25.3.2019.

Suomine, Riikka 2019. Miten tulkita Facebookin kävijätilastot. LM & Someco. Luettavissa:
https://someco.fi/blogi/miten-tulkitsen-facebookin-tilastot/ Luettu: 24.3.2019.

Tietosuojavaltuutetun toimisto 2018. Usein kysyttyä EU:n tietosuoja-asetuksesta.Luettavissa: https://tietosuoja.fi/gdpr Luettu:20.5.2019.

Tilastokeskus 2018. Internet yrityksissä. Luettavissa:
http://www.stat.fi/til/icte/2018/icte_2018_2018-11-30_kat_002_fi.html Luettu:17.4.2019.

Tuominen, Kari 2016. Inroducing Benchmarking. The path to development. Luettavissa:
https_//ebookcentral.proquest.com/lib/haaga/detail.action?docId=4883137 Luettu:
28.4.2019.

University Of Eastern Finland. 2018. Hyvällä tieteellä on tekijänsä. Itä-Suomen Yliopisto:
Joensuu/Kuopio. Luettavissa: http://www.uef.fi/benchmarking Luettu: 30.5.2018.

Valvira, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (2018) Ohje alkoholin markkinoinnista. Luettavissa: https://www.digimarkkinointi.fi/blogi/instagram-markkinointitehokkaaseen-kayttoon Luettu: 24.5.2019.

Web-opas. Nettisivujen tekeminen 2018. Facebook. Luettavissa:
http://www.webopas.net/facebook.html Luettu: 23.5.2019.

68

Wix 2018. Get the best domain name for your brand. Luettavissa:
https://www.wix.com/domain/names Luettu: 13.8.2018.

Liitteet
Liite 1. Produktin kuvakaappaukset

Kuva 10. Ravintola Pikku Hukan verkkosivujen yläbanneri

69

Kuva 11. Kuvakaappaus Google Ads -mainoksen luomisesta

Kuva 12. Kuvakaappaus Facebook mainonnan yleiskatsauksesta

70

Kuva 13. Kuvakaappaus Facebook mainonnan orgaaninen ja maksullinen mainonta vertailussa.

71

Kuva 14. Kuvakaappaus, Google My Business yhteenveto tilastoista

Kuva 15. Kuvakaappaus Facebook mainoksesta, jossa kävijöitä kannustettiin kyselyyn.

72

Liite 2. Kuvakaappaus Webropol-kyselylomakkeesta

Kuva 16. Webropol-kyselyn ulkoasu

73

Kuva 17. Webropol-kyselyn ulkoasu sivu 2

74

