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Opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa B2B-markkinointiviestintäsuunnitelma sosiaali-
seen mediaan Yritys X:lle, joka on erilaisia uravalmennuksia ja ammatillisen kuntoutuksen 
palveluita tarjoava yritys. Yritys X toimii valtakunnallisesti koko Suomen alueella. Yrityksen 
liiketoiminnasta pieni osa koostuu yhteistyöyritysten avulla toteutettavista valmennuksista ja 
koulutuksista. Yrityksellä ei ole ollut aiempaa suunnitelmaa B2B-markkinointiviestinnän tu-
eksi. Opinnäytetyön tavoite oli luoda helposti toteutettavissa oleva markkinointiviestintä-
suunnitelma B2B-markkinointiviestintään, jota toteutetaan sosiaalisessa mediassa. Suunni-
telman tavoitteena oli edistää Yritys X:n tunnettavuutta potentiaalisten yhteistyökumppanien 
keskuudessa ja olemassa olevien hankkija-asiakkaiden keskuudessa.  
 
Opinnäytetyö oli tyyliltään toiminnallinen työ, joka sisälsi teoreettisen viitekehyksen ja sosi-
aaliseen mediaan laaditun B2B-markkinointiviestintäsuunnitelman. Teoreettisessa viiteke-
hyksessä käsiteltiin markkinointiviestintää sosiaalisessa mediassa B2B-näkökulmasta, 
markkinointiviestintäsuunnitelman laatimista ja markkinointiviestinnän keinoja B2B-näkökul-
masta. Teoreettisessa viitekehyksessä tuotiin esille ne asiat, jotka ovat Yritys X:n kannalta 
oleellisimpia. Teoreettinen viitekehys pohjautui markkinoinnin ja markkinointiviestinnän kir-
jallisuuteen sekä internet-julkaisuihin.  
 
Opinnäytetyön konkreettinen tulos oli B2B-markkinointiviestintäsuunnitelma sosiaaliseen 
mediaan. Suunnitelmassa määriteltiin Yritys X:n nykytila, viestinnän tavoitteet, kohderyhmä 
ja ostajapersoona, viestintäkeinot, budjetti ja seuranta. Markkinointiviestintäsuunnitelman 
toteutussuunnitelmassa määriteltiin aikataulu markkinointiviestinnälle.  
 
Markkinointiviestinnän tärkeimmäksi keinoksi valikoitui sisältömarkkinointi, jota toteutettiin 
yrityksen blogissa, Facebookissa, LinkedInissä ja Twitterissä. Laaditun B2B-markkinointi-
viestintäsuunnitelman avulla Yritys X:n on helppo aloittaa B2B-markkinointiviestintä ja jatkaa 
siitä, mihin tämän opinnäytetyön tuotoksena syntynyt suunnitelma päättyy. 

Avainsanat markkinointiviestintäsuunnitelma, B2B-markkinointi, markkinoin-
tiviestintä sosiaalisessa mediassa 
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1 Johdanto 

1.1 Opinnäytetyön aihe ja sisältö 

Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Yritys X:lle. Opinnäytetyön aiheena on käsitellä 

B2B-markkinointiviestintää sosiaalisessa mediassa ja markkinointiviestinnän suunnitte-

lua. Aiheen tärkeys korostuu siinä, että suurin osa yrityksistä, kuten Yritys X, on liittynyt 

sosiaaliseen mediaan ilman strategiaa (Quesenberry 2018). Kun sosiaaliseen mediaan 

liitytään ilman strategiaa, sosiaalisen median potentiaalia ei pystytä hyödyntämään par-

haalla mahdollisella tavalla ja halutut lopputulokset jäävät saavuttamatta.  

 

Gartnerin vuonna 2018 tekemästä tutkimuksesta ilmenee, että 83 prosenttia B2B-päät-

täjistä luottaa yrityksen digitaalisiin kanaviin tiedonhaussa koko ostopolun ajan, mutta 

neljä digitaalisen median kanavien sisältöihin liittyvää estettä estävät heitä tekemästä 

ostopäätöstä (Gartner 2018, teoksessa Tanni 2019). Käkelä (2018) kertoo Dagmarin 

teettäneen tutkimuksen, jossa ilmeni, että 57 prosenttia B2B-päättäjistä tekee esikarsin-

taa sosiaalisen median avulla yrityksistä, ennen kuin kukaan yrityksistä ottaa B2B-päät-

täjään yhteyttä. Aihe on siis tärkeä, sillä yritykset liittyvät sosiaaliseen mediaan ilman 

strategiaa, ja asiakkaiden sisältöodotukset eivät täyty, sillä yritykset eivät ole suunnitel-

leet sisältöjään.  

 

Markkinointiviestintäsuunnitelma auttaa yrityksiä keskittymään olennaiseen, näyttää 

suunnan, jota kohti edetään, määrittelee tavoitteet markkinointiviestinnälle ja kertoo, 

mistä kanavista kohderyhmä tavoitetaan (Spector 2019). Kun yrityksellä on markkinoin-

tiviestintäsuunnitelma sosiaaliseen mediaan, yritys pystyy hyödyntämään sosiaalisen 

median potentiaalin ja saavuttamaan haluttuja tuloksia suunnitelmallisesti.  

 

Opinnäytetyö on tyypiltään toiminnallinen opinnäytetyö. Opinnäytetyön teoreettisessa 

viitekehyksessä paneudutaan sosiaalisen median kanavissa tapahtuvaan markkinointi-

viestintään ja markkinointiviestintäsuunnitelman laatimiseen aiheiden kirjallisuuden ja in-

ternetlähteiden avulla. Työn toiminnallinen osuus, B2B-markkinointiviestintäsuunni-

telma, on laadittu teoreettisen viitekehyksen pohjalta.  
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1.2 Opinnäytetyön tavoitteet ja rajaukset 

Opinnäytetyön tavoitteena on luoda sosiaalisen median B2B-markkinointiviestintäsuun-

nitelma, jonka avulla toimeksiantajayritys pystyy lisäämään tunnettuuttaan potentiaalis-

ten yhteistyöyritysten ja yritysasiakkaiden keskuudessa sekä hankkija-asiakkaiden kes-

kuudessa. Toimeksiantajan tämän hetkinen ongelma on se, että toimeksiantajayritys ei 

ole kovin tunnettu potentiaalisten B2B-asiakkaiden keskuudessa. Yrityksen sisaryhtiö, 

joka tuottaa kuluttaja-asiakkaille palveluita, on paljon tunnetumpi kuin toimeksiantajayri-

tys, joka tuottaa palvelunsa pääasiassa julkiselle sektorille.  

Opinnäytetyö rajataan käsittelemään B2B-markkinointiviestintää. B2B-asiakkailla tässä 

opinnäytetyössä tarkoitetaan julkisen sektorin hankkija-asiakkaita, yhteistyöyrityksiä ja 

yritysasiakkaita. Toteutustapa rajataan sosiaaliseen mediaan. Sosiaalisen median kana-

viksi valikoituivat Facebook, Twitter, LinkedIn ja blogi. Nämä kanavat ovat jo tällä hetkellä 

yrityksellä käytössä, ja yritys kokee ne mielekkäiksi kanaviksi. Kanavat sisältyvät myös 

Statistan teettämään (Statista 2019) Most Popular social networks worldwide as January 

2019, ranked by number of active users (in million) -listaan. Toteutustavaksi on rajattu 

sosiaalinen media myös sen vuoksi, että sosiaalisessa mediassa markkinointi soveltuu 

myös pienemmän budjetin markkinointiviestinnän suunnitelmiin. 

1.3 Toimeksiantajan esittely 

Opinnäytetyö toteutetaan yritykselle, joka on erikoistunut tuottamaan työllisyyspalveluita 

sekä ammatillisen kuntoutuksen palveluita. Yritys tuottaa tavallisesti palvelunsa julkiselle 

sektorille, mutta asiakkaina on myös työeläkeyhtiöitä. Tämän lisäksi yritys tekee tiivistä 

yritysyhteistyötä eri alojen yritysten kanssa. Toimeksiantajayritys on osa isompaa kon-

sernia, joka on toiminut jo useamman vuosi kymmenen. Toimeksiantaja työllistää yli 

sata. Valtakunnallisesti tuotettaviin palveluihin osallistuu vuosittain tuhansia osallistujia.  

Yritys X:llä ei ole ennestään ollut B2B-markkinointiviestintäsuunnitelmaa, vaan B2B-

markkinointiviestintä on ollut suunnittelematonta ja sitä on toteutettu harvakseltaan. Teh-

tyjä B2B-markkinointiviestinnän toimenpiteiden tuloksien seurantaan ei ole aikaisemmin 

kiinnitetty huomiota, jolloin tuloksiakaan ei ole hyödynnetty. Yritys X:llä on jo ennestään 

suunnitelma siitä, mitkä ovat yrityksen käyttämien sosiaalisen median kanavien tarkoi-

tus, ja kenelle kanavat ovat suunnattu. Suunnitelma on kuitenkin hyvin yleisluontoinen, 

eikä se ole kovin konkreettinen.  
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Yrityksen tämän hetkisestä liiketoiminnasta ainoastaan pieni osa koostuu koulutuksista, 

jotka toteutetaan eri alojen yritysten kanssa. Lähes jokaisessa valmennuksessa ja kou-

lutuksessa tarvitaan kuitenkin kontakteja eri alojen yrityksiin, joten yritysten välistä tun-

nettuutta on hyvä lisätä.  

 

1.4 Opinnäytetyön keskeisimmät käsitteet 

Työn keskeisimpiä käsitteitä, joita lukijan tulee ymmärtää, ovat B2B, ajatusjohtajuus ja 

ansaittu media.  

B2B (Business to Business) tarkoittaa sitä, että ostajana on toinen yritys tai organisaatio, 

eikä kuluttaja, eli B2B on kahden yrityksen välistä kaupantekoa (Isohookana 2007, 81). 

Ajatusjohtajuus (eng. thought leadership) on tiedon avointa jakamista ja asiantuntijuu-

den esiintuomista samalla kasvattaen yrityksen luotettavuutta ja mainetta esimerkiksi 

blogikirjoituksilla (Valve 2018).  

Ansaittu media on yrityksen ilmaiseksi saamaa positiivista huomiota, kuten tuotesuosit-

teluja ja käyttövinkkejä tuotteen käyttöön (Leino 2012, 48).  

2 Markkinointiviestintä sosiaalisessa mediassa 

2.1 Sosiaalinen media 

Sosiaalisesta mediasta on muodostunut nykyajan ihmiselle ajanviettotapa samalla ta-

valla kuin esimerkiksi tv:n katselu on tapa viettää aikaa. Jokainen sosiaalisen median 

käyttäjä voi olla niin sisällön kuluttaja kuin sisällönluoja. (Westman 2018.) Antti Leino 

(2012, 18) toteaa sosiaalisen median arvon syntyvän juuri käyttäjien välisestä vuorovai-

kutuksesta ja käyttäjien tuottamasta sisällöstä. Vaivattomammin sosiaalisen median 

käyttäjät jakavat, tykkäävät ja kommentoivat, eli vuorovaikuttavat, sellaisia julkaisuja, 

jotka ovat helppolukuisia ja helposti katseltavissa. Tällaiset vuorovaikutteiset sisällöt 

houkuttelevat sosiaalisessa mediassa suuria massoja luokseen. (Kortesuo 2014, 16–

19.) 
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Tilastokeskuksen Vapaa-aikatutkimus 2017 -tutkimuksesta selviää, että suomalaisten 

keskuudessa käytetyin sosiaalisen median kanava on WhatsApp. WhatsAppia käyttää 

68 prosenttia suomalaisista. Heti WhatsAppin jälkeen toiseksi käytetyin kanava on Fa-

cebook 55 prosentilla käyttäjiä. LinkedIniä suomalaisista käyttää vain 12 prosenttia ja 

Twitteriä 11 prosenttia. (Tilastokeskus 2017, lähteessä Kohvakka & Saarenmaa 2019).  

Consumer Connection System -tutkimus osoittaa B2B-ostopäättäjien sosiaalisen me-

dian käytön viikkotasolla. Viikkotasolla B2B-ostopäättäjät käyttävät WhatsAppia eniten. 

Hieman yli 75 prosenttia B2B-ostopäättäjistä käyttää WhatsAppia. 65 prosenttia B2B-

ostopäättäjistä käyttää viikkotasolla Facebookia. Tämä on toiseksi eniten sosiaalisen 

median kanavista. LinkedInin ja Twitterin käyttö korostuu selkeästi B2B-ostopäättäjillä 

verrattuna kaikkiin suomalaisiin sosiaalisen median käyttäjiin. B2B-ostopäättäjistä Lin-

kedIniä viikkotasolla käyttää hieman yli 35 prosenttia ja Twitteriä noin 20 prosenttia. 

(Consumer Connection System, lähteessä Ruotsalainen & Vainionpää 2019.) 

 

Leinon (2012, 18) mukaan yrityksen näkökulmasta sosiaalista mediaa voidaan pitää 

mediatilana siinä missä esimerkiksi sanomalehteä. Se on myös yksi keino tehdä lisä-

markkinointia tavallisten markkinointikeinojen lisänä ja tavallisiin markkinoinnin tapoihin 

yhdistettynä. Yritykset voivat tavoittaa sosiaalisen median avulla asiakkaitaan laajem-

min ja palvella asiakkaita monipuolisemmin kuin ennen. Leino (2012, 31) korostaa 

myös sosiaalisen median mahdollistavan yrityksille asiakkaiden kuuntelun, trendien 

seuraamisen, maineen ylläpidon ja myös erottuvan viestinnän kilpailijoistaan.  

 

2.2 Sosiaalisen median hyödyntäminen B2B-markkinointiviestinnässä 

Markkinointiviestinnän tavoitteena on luoda vuorovaikutussuhteita asiakkaiden ja yhteis-

työkumppanien kanssa. Samalla markkinointiviestintä ylläpitää ja kehittää aikaisemmin 

luotuja vuorovaikutussuhteita. (Isohookana 2007, 35.) Koska sosiaalisen median ydin on 

myös käyttäjien välisessä vuorovaikutuksessa, sosiaalista mediaa on hyvä hyödyntää 

markkinointiviestinnässä (Kortesuo 2014, 16). 

Jo tulevana vuonna (2020) 46 prosenttia B2B-päättäjistä ovat milleniaaleja, jotka käyttä-

vät täysin eri lähteitä tiedonhakuun kuin aikaisemmat B2B-päättäjien sukupolvet. Nuo-

remmalle B2B-päättäjäikäryhmälle tiedonhaussa korostuvat mobiililaitteet (Ahvenainen 

& Gylling & Leino 2017, 38). Sosiaalinen media on yksi tärkeimmistä kanavista Milleni-
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aaleille tiedonhaussa (Käkelä 2018). Tiedonhaussa nuoremmalle B2B-päättäjäikäryh-

mälle korostuvat sosiaalisessa mediassa videot ja puolueettomat vertailusivustot (Ahve-

nainen ym. 2017, 38).  

Dagmarin Digitaalisen median tutkimuksesta selviää, että B2B-päättäjistä ainakin 57 

prosenttia tekee alkukarsintaa eri kanavien perusteella hankinnoista, ennen kuin yksi-

kään myyjä ehtii olla yhteydessä päättäjään. (Dagmar, lähteessä Käkelä 2018.) Gartne-

rin vuonna 2018 tekemä tutkimus osoittaa, että 83 prosenttia tutkimukseen osallistu-

neista B2B-päättäjistä käyttävän niin digitaalisia kanavia kuin sosiaalisen median kana-

via kaikissa ostopolun vaiheissa tiedonhakuun. Suunnitellessa sosiaalisen median hyö-

dyntämistä B2B-markkinointiviestintään on otettava nämä asiat huomioon. 

B2B-yritykset saavat sosiaalisesta mediasta lisäarvoa, kun yrityksen asiakkaat suositte-

levat yritystä sosiaalisessa mediassa. Myös kaikki muu positiivinen keskustelu yrityk-

sestä sosiaalisessa mediassa kerryttää sosiaalisen median lisäarvoa yritykselle. Yrityk-

sen saamaa lisäarvoa voidaan hyödyntää yrityksen eri osa-alueilla, kuten esimerkiksi 

asiakkuuksien- ja maineenhallinnassa.  (Leino 2012, 45–47.) Yrityksen sosiaalisen me-

dian kanavien tavoitteena on lisätä asiakasuskollisuutta tuottamalla uniikkia lisäarvoa 

asiakkaille esimerkiksi tekstin, kuvan tai videon avulla (Leino 2012, 50).  

Ansaitun median avulla yritykset saavat täysin ilmaista huomiota (Leino 2012, 48). Tämä 

toimii myös B2B-markkinoinnissa. Esimerkiksi LinkedInissä, joka on erityisen hyvä ka-

nava B2B-markkinointia ajatellen, yritys voi saada laajaakin huomiota tyytyväisten B2B-

asiakkaiden johdosta. Oli kyse B2C- tai B2B-kuluttajista niin jopa 25 prosenttia suoma-

laisista kuluttajista tekee ostopäätöksen muiden kommenttien perusteella (Käkelä 2018). 

Ansaittu media on siis hyvin tärkeässä roolissa yrityksen markkinointia. Voidaan sanoa, 

että kuluttajan näkökulmasta ansaittu media on uskottavinta ja luotettavinta brändimieli-

kuvan rakentamista, sillä suosittelijoina ja tykkääjinä ovat yrityksen palveluihin aidosti 

tyytyväiset asiakkaat. (Leino 2012, 110.) 

Mikäli yrityksellä ei ole suurta markkinointibudjettia, sosiaalisen median avulla on helppo 

toteuttaa edullista markkinointiviestintää myös B2B-asiakkaille. Sosiaalinen media on 

myös etevä tapa kontaktoida asiakkaita edullisesti ja helposti. (Kortesuo 2014, 57.) Pe-

rinteiseen markkinointiviestintään verraten sosiaalisen median eduiksi luetaan, sen edul-

lisuuden lisäksi myös se, että sosiaalisen median kampanjoiden ja päivitysten toimi-

vuutta voidaan mitata ja seurata (Leino 2012, 32–33).  
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Kuten jo luvussa 2.1 todettiin B2B-päättäjien olevan hyvin aktiivisia sosiaalisen median 

kanavissa viikkotasolla, kannattaa sosiaalista mediaa hyödyntää markkinointiviestin-

tään. LinkedInin ja Twitterin käyttö korostuu B2B-ostopäättäjillä verrattuna B2C-osto-

päättäjiin. Näin ollen LinkedIn ja Twitter ovat sosiaalisen median kanavista ne, joita kan-

nattaa hyödyntää erityisesti B2B-markkinointiin B2B-ostopäättäjien tavoittelussa.  (Con-

sumer Connection System -tutkimus, lähteessä Ruotsalainen & Vainionpää 2019.) 

Sosiaalinen media mahdollistaa nopean reagoinnin sen hetkisiin tapahtumiin, asioihin ja 

ilmiöihin. Aktiivisen reagoinnin tärkein onnistumisen elementti on ajoitus. Kun toimialaa 

kohtaa uusi ilmiö tai tapahtuma, jota voidaan käyttää yrityksen markkinointiviestinnässä 

hyödyksi, on toimittava heti ja epäröimättä, jotta markkinointiviestintä onnistuu. (Isokan-

gas & Vassinen 2010, 132.) Kanavavalinta on myös tärkeä osa aktiivisen reagoinnin 

onnistumista. Yrityksen tulee tarkasti miettiä, missä kanavassa reagoidaan tapahtunee-

seen. Saavutetaanko sosiaalisen median kanavilla nopeimmin suurempi huomio kuin 

seuraavan päivän etusivun mainoksella sanomalehdessä. (Isokangas & Vassinen 2010, 

133.) 

Parhaimpiin tuloksiin sosiaalisen median hyödyntämisessä markkinointiviestinnässä 

päästään silloin, kun sosiaalisen median hyödyntäminen markkinointiviestinnässä on 

suunniteltu huolella. Yrityksen on paljon helpompi saada tulosta sosiaalisen median 

markkinointiviestinnällä, kun sille on luotu suunnitelma ja strategia. (Komulainen 2018.) 

2.3 Toimiva markkinointiviestintä sosiaalisessa mediassa 

Kortesuo (2014, 16) listaa ominaisuuksia, joita sosiaaliseen mediaan tuotetuilta teksteiltä 

vaaditaan, jotta ne toimivat parhaiten. Näitä ominaisuuksia ovat kommunikoiva, helppo-

lukuinen ja lyhyt, ajatuksia herättävä, mieluiten hauska ja sopivalla tavalla markkinoiva. 

Hyvällä tekstillä voi nostaa tärkeän aiheen jopa mediajulkisuuteen, vaikka teksti olisikin 

kirjoitettu markkinoivasti (Kortesuo 2014, 17). Kortesuo (2014, 20) pitää sosiaalisen me-

dian hyvänä puolena sitä, että se on ajantasainen. Hän muistuttaa, että tuoreisiin aihei-

siin kannattaa ottaa heti kantaa, jos aikoo ottaa kantaa, jotta markkinointiviestintä on 

tehokasta. Jos haluaa nostaa uudelleen esille kauan sitten esillä olleen asian, tulee sii-

hen olla hyvät perustelut.  
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Toimivan markkinointiviestinnän edellytys on myös unohtaa perinteinen kampanjointi ja 

ilmoittelu (Leino 2012, 31). Tämän vuoksi sisältömarkkinointi tulee ottaa huomioon sosi-

aalisen median markkinointiviestinnässä. Sisältömarkkinointi on epäsuoraa markkinoin-

tia (Kortesuo 2014, 96.) Kun sosiaalisen median kanavat sisältävät laadukasta sisältö-

markkinointia perinteisten mainosten sijaan, säilytetään sosiaalisen median potentiaali 

yrityksen markkinointiviestinnässä ja asiakkaiden mielenkiinto seurata yrityksen sosiaa-

lisen median kanavia. (Leino 2012, 31.) 

Ihmiset luottavat enemmän tuttuun kuin tuntemattomaan. Sosiaalisen median avulla yri-

tys voi luoda itsestään seuraajilleen illuusion tuttuudestaan. Illuusion voi luoda päivittä-

mällä sosiaaliseen mediaan hyvin arkisia asioita, jolloin seuraajat, eli potentiaaliset asi-

akkaat, ikään kuin tutustuvat yritykseen. Sosiaalisessa mediassa tulee siis olla läsnä ja 

antaa seuraajien tutustua yritykseen. Tällöin poistetaan seuraajilta vierauden tunne jo 

etukäteen ja ennen ensimmäistä tapaamista. (Koivumäki & Kortesuo 2019, 21.) Aidot 

viestit herättävät tunteita, joten sosiaalisen median markkinointiviestinnässä kannattaa 

jakaa aidosti ja avoimesti yrityksen asiantuntijuutta. Kun yritys viestii rohkeita, aitoja aja-

tuksia ja kommentteja, yritys välittää itsestään inhimillisen kuvan viestijänä. (Ahvenainen 

ym. 2017, 42.) 

3 Markkinointiviestintäsuunnitelman rakenne 

3.1 Markkinointiviestintäsuunnitelma  

Spector (2019) määrittelee markkinointiviestintäsuunnitelman auttavan yritystä keskitty-

mään olennaiseen, ja osoittavan sen, mihin suuntaan mennään, mitä sanotaan ja mistä 

kanavista kohderyhmä tavoitetaan. Samoin Isohookana (2007, 91) kertoo strategisen 

suunnittelun avainkysymysten liittyvän tavoitteiden asettamiseen, kohderyhmän, sano-

man ja keinojen määrittämiseen. Isohookana on kuitenkin näiden lisäksi todennut bud-

jetin tuovan raamit toteutukselle ja sen laajuudelle. Isohookana painottaa seurannan ja 

tulosten arvioinnin sekä arvioinnin hyödyntämisen olevan oleellista suunnitteluproses-

sin jälkeen. Tällöin voidaan mitata ja arvioida tavoitteiden saavuttamista ja päättää jat-

kosta. Isohookana tiivistää markkinointiviestinnän olevan prosessi, joka sisältää analyy-

sin, strategian suunnittelun, toteutuksen ja seurannan. 

 

Spector (2019) on määritellyt hyvälle markkinointiviestintäsuunnitelmalle seitsemän 

ominaisuutta. Hänen mukaansa markkinointiviestintäsuunnitelman tulisi olla osallistava, 
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dynaaminen ja kohderyhmälähtöinen. Näiden lisäksi hyvä markkinointiviestintäsuunni-

telma on Spectorin mukaan sekoitus strategiaa ja taktiikka, suunnitelmassa yhdistyy 

parhaat puolet PR:stä ja markkinoinnista sekä ennen kaikkea suunnitelma tulee olla to-

teutettavissa. 

 

Isohookana (2007, 92) muistuttaa, että markkinointiviestinnän suunnittelussa tulee ot-

taa huomioon se, että kaikki markkinointiviestinnän toimenpiteet tulee sopia yrityksen 

strategiseen toimintaan ja tukea strategista toimintaa, eikä markkinointiviestintä saa 

erottaa muista markkinoinnin kilpailukeinoista vaan sen tulee olla yksi kilpailukeinoista.  

Suunnittelussa on otettava huomioon myös se, että toimitaan yhteistyössä niin sisäisen 

viestinnän kuin ulkoisen viestinnän kanssa, jotta ulkoisella ja sisäisellä viestinnällä on 

yhdenmukainen linja. Lisäksi on vielä otettava huomioon, että kaikki työntekijät sisäis-

tävät markkinoinnissa asiakaskeskeisyyden. Kun nämä asiat ovat otettu huomioon, 

markkinointiviestinnän suunnittelu voidaan aloittaa. (Isohookana 2007, 93.)  

 

Suunnittelu aloitetaan nykytilanteen kuvauksesta ja analysoimisesta. Nykytilanteen ku-

vauksessa ja analysoinnissa voidaan käyttää apuna esimerkiksi SWOT-analyysiä. Kun 

nykytilanteen analyysi on tehty ja yritys on tietoinen nykytilanteesta, aloitetaan tavoittei-

den asettaminen markkinointiviestinnälle. Tavoitteet tulee määritellä mahdollisimman 

konkreettisiksi, jotta niiden toteutumista voidaan mitata ja arvioida mahdollisimman hy-

vin. Tavoitteiksi voidaan esimerkiksi asettaa tietoisuuden lisäämisen, mielikuviin ja asen-

teisiin vaikuttaminen tai asiakkaiden ostopäätökseen ja toimintaan vaikuttaminen. Koh-

deryhmä ja ostajapersoona tulee määritellä mahdollisimman tarkasti, jotta markkinointi-

viestintä kohdistuu oikeille henkilöille eikä mene hukkaan. Kohderyhmää ja ostajaper-

soonaa laadittaessa on hyvä miettiä, mikä on yrityksen sanoma kohderyhmälle ja millä 

keinoin sanomaa toteutetaan niin, että se tavoittaa kohderyhmän. (Isohookana 2007, 

95–97.) 

3.2 Tavoitteiden laatiminen B2B-markkinointiviestinnässä 

On tärkeää määritellä mitä markkinointiviestinnällä tai yksittäisellä markkinointiviestinnän 

kampanjalla halutaan saavuttaa, esimerkiksi halutaanko kasvattaa asiakkaiden lojaali-

suutta vai rakentaa tunnettavuutta niiden keskuudessa, jotka ei vielä tunne yritystä. 

Vasta kun nämä asiat ovat selvitetty voidaan miettiä, mitä tavoitteita lähdetään muodos-

tamaan markkinointiviestinnälle. (Kareh 2017.) 
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On yleistä, että yritykset liittyvät sosiaaliseen mediaan ilman minkäänlaista suunnitelmaa 

ja heidän ainoa tavoitteensa on kasvattaa seuraajiensa tai yksittäisen julkaisun tykkäyk-

sien lukumäärää. Toinen tavanomainen asia on se, etteivät yritykset kykene osoittamaan 

sosiaalisen median tavoitteiden täyttymystä tai sosiaalisen median investointien vaiku-

tusta. Yleinen virhe, jonka yritykset usein tekevät suunnitellessaan sosiaaliselle medialle 

strategioita ja tavoitteita on se, että tavoitteet eivät tue laisinkaan yrityksen tavoitteita. 

Hyvä sosiaalisen median tavoite voi olla esimerkiksi kasvattaa yrityksen tunnettavuutta 

tietyn ikäluokan keskuudessa 15 prosenttia seuraavan neljän kuukauden aikana. Sosi-

aalisen median tavoitteet kannattaa asettaa brändin tunnettavuuteen, asiakaskokemuk-

seen tai liiketoiminnan muuntamiseen. Nämä tavoitteet tukevat yleisemmin koko liiketoi-

minnan tavoitteita. (Quesenberry 2018.) 

Markkinointiviestinnässä on tyypillistä, että tavoitteet ovat välitavoitteita. Tavoitteet tulee 

asettaa, jotta niiden saavuttamista ja niihin käytettyjä resursseja voidaan mitata ja arvi-

oida. (Isohookana 2007, 98.) Tavoitteet voidaan jakaa mikrotason ja makrotason tavoit-

teisiin. Mikrotason tavoitteet liittyvät palvelun tunnettavuustavoitteisiin ja asiakkaan toi-

mintatavoitteisiin. Mikrotaso voidaan jakaa vielä kolmeen eri tavoitetasoon. Ensimmäi-

sessä tasossa ovat kognitiiviset tavoitteet kuten se, että asiakkaan tulee tulla tietoiseksi 

palvelusta tai tuotteesta ja asiakkaan tulee saada vastaus kysymykseen mistä palve-

lussa on kyse. Seuraavan tason tavoitteet ovat tunteisiin liittyviä. Asiakas täytyy saada 

tuntemaan palvelu mielenkiintoisena itselleen ja asiakkaan tulee pitää palvelusta. Kol-

mannen tason tavoitteet ovat saada asiakas kokeilemaan tai ostamaan palvelu eli tavoit-

teet ovat konatiivisia tavoitteita. (Isohookana 2007, 98.)  

AIDA- ja DAGMAR-malleja voidaan pitää klassisina mikrotason malleina, joissa mikrota-

son tavoitteet tulevat hyvin esiin. Näitä klassisia malleja yhdistävät ajatus siitä, että asia-

kas täytyy saada ensin tietoiseksi tuotteesta tai palvelusta ja lopuksi asiakas päätyy toi-

mintaan eli ostamaan tuotteen tai palvelun. Mikrotason muut tavoitteet liittyvät kokeilun 

tai oston jälkeisiin asiakkaan reaktioihin. Reaktiot voivat olla niin positiivisia kuin negatii-

visia. (Isohookana 2007, 99.) 

Markkinointiviestinnän tärkeimpinä tavoitteina voidaan pitää toiminnan aikaan saamista 

esimerkiksi palvelun kokeilua, ostoa ja uudelleen ostoa. Nämä vievät makrotason tavoit-

teita kohti, jotka liittyvät markkinointiviestinnän lopulliseen tavoitteeseen, eli myyntilukui-
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hin ja voittoon vaikuttamiseen. Makrotasoon kuuluu viisi eri vaihetta, jotka ovat altistumi-

nen, prosessointi, viestinnän vaikutus, kohderyhmän reaktio ja voitto. (Isohookana 2007, 

99.) 

Altistuminen on ensimmäinen vaihe. Altistumisessa tärkeintä on se, että halutulla koh-

deryhmällä on mahdollisuus nähdä tai kuulla viesti. On tärkeää miettiä, mistä kanavasta 

kohderyhmän tavoittaa parhaiten ja minkä tyylisen aiheen parista. Seuraavaksi vuorossa 

on prosessointi, eli asiakas huomaa viestin ja asiakas täytyy saada mukaan viestintäpro-

sessiin. Jotta asiakas saadaan mukaan viestintäprosessiin, asiakkaalla tulee olla tarve 

ja motiivi alkaa käsitellä saamaansa viestiä. Tämä vaihe on haastavin, sillä muutkin yri-

tykset yrittävät tavoitella asiakasta lukuisilla viesteillä. Viestin tulee olla vaikuttava, jotta 

se hurmaa asiakkaan ja saa hänet valitsemaan juuri kyseisen yrityksen. Reagointi on 

tärkeä osa makrotasoa. Reagoinnissa yrityksen tulee saada viestin vastaanottajalta jokin 

reaktio. Toivotuimmat reaktiot ovat osto, kokeilu ja uudelleenosto. Reaktiota voidaan pi-

tää myös palautteena asiakkaalta. Mikäli toivottua reaktiota ei ole syntynyt, jokin on men-

nyt pieleen markkinointiviestinnässä. (Isohookana 2007, 100–101.) 

Jotta markkinointiviestintä tuottaisi voittoa yritykselle, katteet tulee huomioida hyvin. Ei 

ole järkevää asettaa korkeita myyntilukuja tavoitteiksi, jos markkinointiviestintä vie suu-

rimman osan tuotteen tai palvelun katteista. On siis tärkeää huomata, että markkinointi-

viestinnällä voidaan vaikuttaa katteen suuruuteen ja sen seurauksen myös myyntivoit-

toon. (Isohookana 2007, 100–101.)  

 

3.3 Ostajapersoonan laatiminen B2B-markkinointiviestinnässä 

B2B-markkinointiviestintä eroaa B2C-markkinointiviestinnästä, siten että ostajana ja 

kohderyhmänä ovat yritykset ja organisaatiot yksittäisten kuluttajien sijaan (Isohookana 

2007, 35.) Ostajapersoonaa laadittaessa tulee muistaa se, että vaikka henkilö olisi sama, 

B2C- ja B2B-persoonat eivät ole samoja asioita. B2B- ja B2C-persoonalla yhdistävä te-

kijä on demografiset tiedot, mutta B2B-persoonaa laadittaessa tulee persoonan luomi-

nen syventää paljon yksityiskohtaisemmin. B2B-ostajapersoonaa luodessa otetaan huo-

mioon mikä persoonan rooli on ostoprosessissa, mitä haasteita persoonalla (ja organi-

saatiolla) on, mikä on persoonan motivaattori, mitä ongelmaa hän yrittää ratkaista, mistä 

kanavista persoonan tavoittaa ja millaisella formaatilla parhaiten hänet tavoittaa sekä 
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mikä on oikea puhuttelutyyli persoonalle. Näiden lisäksi tulee miettiä, millaisilla viesteillä 

tavoitamme sen, mikä huoli persoonalla on ja mikä motivoi persoonaa. (Käkelä 2018.)  

Ostajapersoonan luominen kannattaa aloittaa nykyisistä asiakkaista ja keskittyä tutki-

maan heitä tarkemmin. Nykyisistä asiakkaista kannattaa tarkastella erityisesti heitä, joi-

den kaltaisia halutaan lisää asiakkaiksi. Tällöin tulee ottaa huomioon muun muassa, mil-

lainen näiden asiakkaiden organisaatiorakenne on, kuinka iso organisaatio on ja millai-

nen hierarkia siellä vallitsee, millaisella positiolla ostaja työskentelee ja miksi juuri hän 

osti alun perin palvelun.  Jos halutaan entistä tarkempaa tietoa, miksi asiakas on valinnut 

juuri kyseisen yrityksen tai jättänyt valitsematta, kannattaa suorittaa haastatteluja. (Tuo-

minen 2017.) 

Useimmiten yrityksen hankintojen päätöksentekoon voi osallistua jopa 3–5 henkilöä, 

eikä päätöksenteko ole enää yhden ihmisen varassa kuten ennen on saattanut olla. Sen 

vuoksi on tärkeää muistaa tavoitella markkinoinnilla kaikkia päätöksentekoon osallistuvia 

henkilöitä. Ostajapersoonan luonnissa on tärkeä muistaa, ettei ostajapersoona ole yksi 

ihminen vaan karikatyyri kohderyhmästä ja sen ominaisuuksista. (Käkelä 2018.)  

Kun potentiaalisella asiakkaalla on syntynyt tarve hankkia palvelu, asiakkaalle syntyy 

myös tarve saada lisää tietoa palvelusta. Tässä vaiheessa asiakas alkaa myös huomioi-

maan ja reagoimaan ympärillä oleviin viesteihin. Viestinnän tulisikin kuljettaa potentiaa-

lista asiakasta AIDA-mallin portaissa aina seuraavalle tasolle alkaen ensimmäisestä por-

taasta (awareness) päätyen viimeiselle portaalle (action), jotta haluttu ostopäätös syn-

tyisi ja palvelu ostettaisiin kyseiseltä yritykseltä. (Isohookana 2007, 103.) 

 

3.4 Keinojen laatiminen markkinointiviestinnässä 

3.4.1 Sisältömarkkinointi 

Sisältömarkkinointi on yksi markkinointiviestinnän keino, jota voidaan hyödyntää sosiaa-

lisen median kanavissa. Sisältömarkkinointi perustuu siihen, että kohderyhmälle luodaan 

säännöllisesti ja tasaisesti relevanttia sisältöä. Jotta sisältö olisi relevanttia ja laadukasta, 

sisällön tulee olla hyödyllistä ja tarjota konkreettisia ratkaisuja lukijan ongelmaan.  (Iso-

kangas & Vassinen 2010, 67–68.) Palveluita myyville asiantuntijayrityksille sisältömark-

kinointi sopii yhtä hyvin kuin konkreettisia tuotteita myyville yrityksille (Kortesuo 2014, 
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94.) Sisältömarkkinointi on tärkeä markkinointiviestinnän keino, sillä suuri osa B2B-päät-

täjistä vierailee yrityksen sosiaalisen median kanavilla etsien tietoa ja vertaillen palveluita 

jokaisessa ostopolun vaiheessa (Tanni 2019).  

Arvon ja asiantuntemuksen tarjoaminen yhä aikaisemmassa vaiheessa tiedonhakuapro-

sessia on yksi käytetyin ja tutkitusti toimivimpia tapoja nykyään. Yritykset, jotka pystyvät 

tuottamaan asiakkaille relevanttia sisältöä, pärjäävät paremmin koko ajan kiristyvässä 

kilpailussa. Yritysten tulisikin tarjota ostajaa auttavia asiantuntemuksellista sisältöä eri 

ostoprosessin vaiheisiin. Yrityksen tulee myös muistaa, että eri ostoprosessin vaiheissa 

olevia asiakkaita kiinnostavaa erilainen sisältö. (Ahvenainen ym.  2017, 38–39.) 

Gartnerin tutkimukseen osallistuneet ostopäättäjät kertoivat luottavansa yrityksen kana-

viin niin tiedonhakuvaiheessa kuin myyntineuvottelujen ollessa käynnissä. He muun mu-

assa käyvät varmistamassa, että yrityksen kanavista löytyy samat tiedot, jotka myyjä on 

heille kertonut kasvotusten, varmistaakseen asian paikkaansa pitävyyden. (Gartner 

2018, teoksessa Tanni 2019.) Samasta Gartnerin tutkimuksessa kävi ilmi, että on ole-

massa neljä asiaa, jotka estävät B2B-päättäjiä tekemästä ostopäätöstä. Nämä neljä 

asiaa ovat sisällön puuttuminen yrityksen kanavista, kanavissa ei esitellä tarpeeksi vaih-

toehtoja palvelusta, sisällöt eivät tue ostopolkua ja ajatusjohtajuustasoinen sisältö puut-

tuu kanavista, joka tukisi ja vakuuttaisi myös ylemmän johdon, joka ei ole ollut myynti-

neuvotteluissa mukana. (Gartner 2018, teoksessa Tanni 2019.)  

Ajatusjohtajuus on yksi sisältömarkkinoinnin keinoista rakentaa asiantuntijabrändiä ja 

kasvattaa tunnettavuutta (Valve 2018). Koska ajatusjohtajuudessa jaetaan avoimesti tie-

toa ja tuodaan esille asiantuntijuutta, ajatusjohtajuuden ideaa kannattaa hyödyntää yri-

tyksen kaikissa digitaalisen median kanavissa. Kuten Gartnerin tutkimuksesta käy ilmi 

kaksi asiaa; 1. asiakkaat vierailevat kaikissa ostopolun vaiheissa yrityksen kanavissa 

etsien tietoa ja varmistaen myyjän puheita ja 2. B2B-päättäjiä estää neljä sisällön riittä-

mättömyyteen liittyvää asiaa tekemästä ostopäätöstä, kannattaisi yritysten panostaa ja 

hyödyntää ajatusjohtajuutta sisältömarkkinoinnissaan (Tanni 2019.) 

3.4.2 Facebook ja Blogi 

Facebookissa yritysten tehtävänä on rikastuttaa tykkääjiensä verkkoelämää ja tarjota jo-

takin vastinetta tykkäyksistä. Sen vahvuus on reaaliaikaisuudessa. (Leino 2012, 129–
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131.) Facebookissa sosiaalinen yhteisöllisyys korostuu tiedon ja kuvien jakamisella (Ti-

lastokeskus 2010). Näin ollen yhdeksi sen vahvuudeksi nousee myös käyttäjiensä osal-

listaminen, kun käyttäjät vastaavat, kommentoivat, tykkäävät ja jakavat julkaisuita (Iso-

kangas & Vassinen 2010, 149.) 

 

Ironpaperin (2018a) internetsivuston mukaan Facebook kuuluu asiakkaan ostopolun en-

simmäisiin vaiheisiin eli tiedon hankkimiseen. Tämän vuoksi on järkevämpää pitää si-

sältö opettavaisena ja tarjota ongelmiin ratkaisuja. Koska asiakkaat eivät ole vielä osto-

aikeissa tässä vaiheessa ostopolkua, on turha yrittää suoraan myydä palveluita Face-

bookissa.  

 

Leinon (2012, 38) mukaan Facebook-sisällön tulisi olla koukuttavaa ja aiheiltaan sellai-

sia, että sisältö puhuttelisivat ihmisiä. Kun sisältö on kiinnostavaa ja puhuttelee ihmisiä, 

ihmiset jakavat sitä myös helpommin eteenpäin. Yrityksen Facebook-kanavan avulla voi-

daan tehdä niin asiakaspalvelua, viestintää kuin sisältöä. Edellä mainittujen avulla hou-

kutellaan ihmisiä tykkäämään yrityksen Facebook-kanavasta, mutta niiden avulla myös 

pidetään asiakastykkääjät asiakkaina. Oleellista on kuitenkin osoittaa, että sivusto ei päi-

vity itsestään vaan sivujen takana on joku, joka kuuntelee asiakkaita. Tämä pätee niin 

B2C- kuin B2B-asiakkaille. (Leino 2012, 129–130.)  

 

Facebookissa, kuten LinkedInissä, voidaan hyödyntää social proof -keinoa edistämään 

postauksien näkyvyyttä. Social proofissa paljon tykkäyksiä, jakoja tai kommentteja saa-

nutta julkaisua hyödynnetään siten, että siitä tehdään maksettu mainos ja kohdennetaan 

halutulle kohderyhmälle. Social proof perustuu siihen, että ihmiset luottavat toisiin ihmi-

siin, ja kun he huomaavat julkaisun keränneen paljon tykkäyksiä, kommentteja tai jakoja, 

ihmiset luottavat julkaisuun enemmän. (Innovator´s club.) 

 

Blogin avulla voidaan käydä avointa keskustelua potentiaalisten asiakkaiden kanssa 

ajan ilmiöistä ja tapahtumista (Isokangas & Vassinen 2010, 67). Yritysblogi toimii yleisen 

keskustelun luojana, mutta myös markkinointikanavana. Blogin avulla voidaan nostaa 

näkyvyyttä hakukoneissa ja rakentaa brändiä viestimällä yrityksen osaamisesta ja tai-

dokkuudesta. (Leino 2012, 179–183). Harvoin potentiaaliset asiakkaat lukevat yritysblo-

geja säännöllisesti. Yleisimmin asiakkaat kulkeutuvat yritysblogiin hakukoneen kautta, 

kun etsivät tietoa palvelusta. Yritysblogia voidaan pitää potentiaalisen asiakkaan ensi-

vaiheen myyntimiehenä, sillä asiakas ei halua olla vielä yhteydessä yritykseen, mutta 
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haluaa kartoittaa sen palveluita ja soveltuvuutta tarpeelleen. (Suomen Digimarkkinointi 

a.)  

 

Yritysblogia kirjoittaessa kannattaa pitää mielessä se, että asiakkaat ovat yleisimmin 

vasta tiedonhakuvaiheessa, kun tulevat yritysblogiin (Suomen Digimarkkinointi a). Yri-

tysblogin tavoitteena nähdään yrityksen tunnettuuden lisääminen ja luottamuksen synty-

minen yritystä kohtaan. Tekstien aiheet ja tyyli valitaan pitämällä mielessä edellä mainitut 

asiat. Yritysblogeissa toimivia blogiaiheita ovat erilaiset listat, haastattelut ja tarinat, ar-

vostelut, myytit ja väärinymmärrykset liittyen toimialaan sekä vieraskynällä kirjoittavat. 

(Ylitalo.) 

 

3.4.3 LinkedIn ja Twitter 

LinkedIn on työelämän sosiaalinen media, jonka käyttäjinä on nykyään laajasti eri toi-

mialan edustajia. Yritykset voivat luoda oman yrityssivun, jota he voivat hyödyntää niin 

rekrytointiin kuin omien julkaisujen ja mainoksien mainostamiseen. (Suomen Digimark-

kinointi b.) B2B-markkinointiviestinnässä LinkedIn on oiva kanava kasvattaa asiantunti-

jakuvaa ja ottaa kantaa sekä keskustella toimialaa koskevista asioista (PowerMarkki-

nointi 2015). LinkedInissä on helppo tehdä maksettua mainontaa ja tavoittaa oikea B2B-

kohderyhmä. Mainonnan voi kohdentaa jopa ainoastaan yrityksen mukaan, jolloin mai-

noksen näkevät ainoastaan yrityksen työntekijät. Tätä toimintoa kannattaa käyttää eten-

kin silloin, kun halutaan saada jo aikaisemmin aloitettu ostoprosessi päätökseen. Koh-

dentamista voidaan tehdä myös työkokemuksen, eli tittelin, työvuosien ja senioriteetin 

sekä koulutuksen ja kiinnostuksen kohteiden mukaan. (PowerMarkkinointi 2015.) 

OkDorkin vuonna 2017 tekemässä selvityksessä selvisi, että LinkedInissä sisällöltään 

lyhyt ja nopeasti luettavissa oleva sisältö ei saa lukijoita ja näyttöjä yhtä hyvin kuin pi-

demmät julkaisut. Myös ”How-to” ja listamaiset postaukset toimivat hyvin LinkedInissä, 

keräten itselleen jakoja ja näyttökertoja. (OkDork, lähteessä Ironpaper 2018b.) LinkedI-

nin tutkimuksen mukaan sen julkaisuvirrassa on viikkotasolla yhdeksän miljardia sisällön 

näyttökertaa, ja 45 prosenttia näyttö- ja lukukerroista koostuu ylemmän tason työtehtä-

vissä (varatoimitusjohtajat, johtajat, managerit yms.) olevista lukijoista. 91 prosenttia 

päättäjistä ja johtajista valitsee LinkedInin ensimmäisenä vaihtoehtonaan ammatillisesti 

merkityksellisen sisällön jakamiseen. LinkedIniä tulee hyödyntää B2B-markkinoinnissa, 

sillä markkinoinnin kohdentaminen B2B-ostajille ja B2B-liidien kerääminen on helppoa 

sovelluksessa, joka koostuu liiketoiminnan ammattilaisista. (Ironpaper 2018b.)  
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Yleisradion ja Taloustutkimuksen tutkimuksessa (Yle & Taloustutkimus 2018, teoksessa 

Pönkä 2019) selvisi, että toimihenkilöiden, ylempien toimihenkilöiden/asiantuntijoiden ja 

johtajien keskuudessa LinkedInin käyttö korostuu heti WhatsAppin ja Facebookin jäl-

keen. Tämä vahvistaa sitä, että B2B-markkinointiviestintää kannattaa toteuttaa LinkedI-

nissä, sillä sieltä löytyy oikea kohderyhmä vastaanottamaan viestiä.  

 

B2B-yritykset voivat hyödyntää Twitteriä mielenkiintoisten artikkelien jakamiseen, henki-

löiden ja yritysten seurantaan tai esimerkiksi yrityksen asiakaspalveluun. Twitterissä 

viestejä voi lähettää taajaan tahtiin toisin kuin esimerkiksi muihin sosiaalisen median ka-

naviin tulee tarkemmin suunnitella sisältöä. Twitteriä voidaankin pitää asiakassuhteiden 

rakentamisen välineenä. (Leino 2012, 142–145.)  

 

Vuonna 2017 Twitter on toiseksi käytetyin sisältömarkkinoinnin alusta heti LinkedInin jäl-

keen B2B-toimialoilla, selviää Content Marketing Instituutin tutkimuksesta. Sisältömark-

kinoijista 97 prosenttia hyödynsi LinkedIniä ja 87 prosenttia Twitteriä sisältömarkkinoin-

nissa. (Content Marketing Institute 2017, lähteestä Ironpaper 2018b). Twitterin ehdotto-

masti parhain puoli on se, että yritykset voivat keskustella siellä paljon helpommin asi-

akkaidensa kanssa, kuin muissa sosiaalisen median kanavissa. Twitterin muina etuina 

voidaan pitää ajatusjohtajuuden jakamista, tunnettuuden kasvattamista hastagien avulla 

ja verkkoliikenteen ohjaamista muun muassa yrityksen kotisivuille. (ironpaper 2018c.) 

 

Myös Twitterissä on muistettava se, että asiakkaat ovat vasta tiedonhakuvaiheessa se-

latessaan yrityksen Twitter-tiliä. Twitterissä ei siis kannata yrittää liikaa myydä. Käyttäjät 

etsivät enemmänkin laadukasta sisältöä, joka vastaa heidän tarpeisiinsa ja ongelmiin. 

Sisällön tulee olla opettavaista, informoivaa, tarjota inspiraatiota lukijalleen ja ennen 

kaikkea helposti jaettavaa. (Ironpaper 2018c.) 

 

Suosion kasvattaminen on Twitterissä tärkeä osa alustan perusideaa. Mitä enemmän 

yrityksellä on seuraajia Twitter-tilillään, sitä suurempi yleisö näkee yrityksen twiitit. Hyö-

dyllinen sisältö menestyy Twitterissä parhaiten. Näin ollen hyödyllistä tietoa jakava yritys 

saa myös paljon seuraajia. (Laitinen & Kopakkala & Pasanen, 36.) Kun halutaan luoda 

yrityksen asiantuntijakuvaa Twitterissä, kannattaa osallistua saman toimialan asiantun-

tijoiden kanssa keskusteluun (Laitinen ym., 38).  
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3.5 Sanoma 

Yrityksen on mietittävä, mikä on sen pääsanoma ja mitkä viestit tukevat pääsanomaa. 

Hyvä sanoma puhuttelee vastaanottajaa ja se on merkityksellinen vastaanottajalle. Sa-

noman tulee olla lyhykäisyydessään se, mitä yritys lupaa asiakkailleen. (Isohookana 

2007, 105.) Spector (2019) toteaa sanoman antavan kasvot aiheelle ja osoittavan aiheen 

tärkeyden, kiireellisyyden tai laajuuden.  

 

Sanomaa tarkastellaan kahdesta näkökulmasta; sanoman sisällöstä ja sanoman muo-

dosta. Sanoman sisältöä tarkasteltaessa mietitään mitä sanotaan ja sanoman muotoa 

tarkastellessa mietitään, miten sanotaan. Siihen, miten sanoma tullaan muotoilemaan ja 

millainen se on sisällöltään, vaikuttavat muun muassa markkinointiviestinnän tavoitteet, 

kohderyhmä ja keinot. (Isohookana 2007, 106.)  

 

Tavoitteet muovaavat sanoman sisältöä ja muotoa muun muassa siten, että sanoman 

tulee vastata palvelun elinikää. Jos palvelu on vasta lanseerattu, sanoman tulee olla eri-

lainen kuin kypsyysiässä olevan palvelun sanoma. Kohderyhmä määrittelee paljon, mil-

lainen sanoman sisältö ja muoto on. Sanomasta on tultava esiin, miksi kyseinen palvelu 

sopii asiakasyritykselle ja miten se ratkaisee asiakasyrityksen ongelman. (Isohookana 

2007, 106.) Tämän lisäksi sanoman tulee olla sidottu kohderyhmän arvoihin, uskomuk-

siin ja kiinnostuksen kohteisiin. Sanoman on heijastettava myös ymmärrystä kohderyh-

mää motivoivasta tekijästä. (Spector 2019.) Kanavavalinta vaikuttaa myös sanoman 

muotoiluun. On otettava huomioon se, että sosiaalisessa mediassa jaettavaan videoon 

ei voida laittaa niin paljon informaatiota kuin esimerkiksi blogitekstiin. (Isohookana 2007, 

106.)  

 

Vuonna 2015 on arvioitu, että amerikkalainen näkee keskimäärin noin 4 000, jopa 

10 000, mainosta yhden päivän aikana. Ihmisen huomiosta kilpailevat siis tuhannet eri 

alan yritykset. (Marshall 2015.) Spector (2019) listaa yhdeksi tärkeimmäksi asiaksi sen, 

että sanoma on mieleenpainuva. Sen lisäksi että, eri toimialat kilpailevat asiakkaan huo-

miosta, sanomaa mietittäessä on tärkeää huomioida oman toimialan ja palvelun kilpaili-

jat. Kovin kilpailulla alalla on todella tarkasti mietittävä, kuinka yritys erottuu muista sa-

nomallaan. Sanomalla ei saa luvata liikoja ja yrittää siten erottua muista kilpailijoista, sillä 

lupaukset on myös pystyttävä lunastamaan. Sanomaa mietittäessä on tärkeää myös ot-

taa huomioon, että se ei ole irrallinen ja sopii saumattomasti yrityksen muihin markki-

noinnin kilpailukeinoihin. (Isohookana 2007, 106.) 
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3.6 Budjetti 

Budjetti toimii niin markkinointiviestinnän suunnitteluun kuin seurantaan, ja se määritte-

lee sekä myynnilliset tavoitteet että markkinointiviestinnän arvioidut kustannukset. Bud-

jettia käytetään niin toiminnan perustana, koordinoijana kuin resurssien jakajana. (Iso-

hookana 2007, 110–111.) Karjaluoto (2010, 32) korostaa, että budjettia tulisi käyttää kei-

nona saavuttaa asetetut tavoitteet, eikä sitä tulisi käyttää markkinointiviestintää ohjaa-

vana työkaluna. Markkinointiviestinnän budjetti ei saisi myöskään olla lähtökohtana 

markkinointiviestinnän suunnittelulle.  

Markkinointiviestinnästä syntyvät kustannukset voidaan jakaa kolmeen eri luokkaan. 

Nämä ovat suunnittelusta syntyvät kustannukset, toteutuksesta syntyvät kustannukset 

ja valvonnasta syntyvät kustannukset. Budjetti toimii näille kolmelle eri luokalle valvo-

jana, rajoittajana sekä resurssina. Toteutuksesta syntyviä kustannuksia ovat mm. mate-

riaalikulut sekä maksettujen mainoksien kulut. Valvontakuluiksi voidaan laskea markki-

nointiviestintään liittyvien toimenpiteiden testaukset ja seurantatutkimukset. (Vuokko 

2003, 144–147).  

3.7 Seuranta ja tulosten analysointi 

Markkinointiviestinnän seurannalla on kaksi tehtävää: mitata ja arvioida asetettujen ta-

voitteiden saavuttamista sekä seurata budjettia, ajankäyttöä ja henkilöstöresursseja. 

Seurannassa toteutunutta verrataan suunniteltuun ja tällä tavoin voidaan huomata poik-

keamat toteutuneen ja suunnitellun välillä. Seurannan tulee olla katkeamatonta, jotta 

mahdolliseen poikkeamaan voidaan tarttua nopeasti. (Isohookana 2007, 116–117.) 

Seuranta tuottaa tietoa, jota hyödynnetään tilannekatsauksessa (Isohookana 2007, 

116). Tilannekatsausta voidaan pitää markkinointiviestinnän suunnittelun kolmantena 

vaiheena heti suunnittelun ja toteutuksen jälkeen. On tärkeä muistaa, ettei markkinointi-

viestintä ja sen suunnittelu ole yksi jana, jolla on alkupiste ja päätepiste. Markkinointi-

viestintä tulee sen sijaan ajatella kehänä, joka toistaa itseään. Kehän ensimmäisessä 

vaiheessa suunnitellaan markkinointiviestintää, toisessa toimitaan eli toteutetaan mark-

kinointiviestintää ja kolmannessa tehdään tilannekatsaus markkinointiviestinnän onnis-

tumisesta tai epäonnistumisesta. (Turkki 2019.) Kuvio 1 esittää markkinointiviestintä-

kehän osa-alueita.  
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Kuvio 1. Markkinointiviestinnän kehä (mukaillen Turkki 2019).  

Kolmannessa vaiheessa, eli tilannekatsauksessa, pysähdytään miettimään ja analysoi-

maan tuloksia. Analysoinnin avulla opitaan mikä markkinointiviestinnässä onnistui tai 

epäonnistui. Analysointi vie markkinointiviestintää eteenpäin seuraavalle tasolle. Jos 

markkinointiviestintä on onnistunut, kannattaa käyttää samoja keinoja myös jatkossa. 

Uusi tulokulma kannattaa miettiä silloin, kun tehdyt toimenpiteet eivät ole tuottaneet ha-

luttua lopputulosta.  Tilannekatsaus antaa tulevaisuudessa käytettäville toimenpiteille 

loogisen syyn. (Turkki 2019.)  

Sosiaalisen median analysoinnissa kannattaa huomioida vain selkeästi mitattavat ja yri-

tyksen kannalta tärkeimmät asiat. Kerätty data auttaa analysoinnissa. Sen avulla voi-

daan analysoida, minkä aiheiset julkaisut kiinnostavat yleisöä eniten, mihin kellon aikaan 

ja minä päivänä yleisön tavoittaa herkemmin sekä toimiiko sosiaalisen median päivitys 

paremmin kuvalla vai ilman. (Turkki 2019.) 

4 Markkinointiviestintäsuunnitelman esittely 

4.1 Nykytila-analyysi 

Kuten teoreettisessa viitekehyksessä kerrottiin markkinointiviestintäsuunnitelman laati-

misen alkavan yrityksen nykytila-analyysistä, Yritys X:n markkinointiviestintäsuunnitelma 

aloitettiin nykytilan analysoimisesta (Isohookana 2007, 95). Nykytila-analyysissä hyö-

dynnettiin SWOT-analyysiä. Yritys X:n vahvuuksia ovat selkeästi valtakunnallinen toi-

minta, kokeneet valmentajat, tyytyväiset asiakkaat, luotettava toiminta ja konsernin pitkä 

historia.  

1. 
Suunnittelu

2. Toiminta3. Tilannekatsaus
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Heikkoudeksi Yritys X:llä muodostuu yleinen tunnettavuus. Yritys on tunnettu omalla toi-

mialallaan, mutta muuten yleinen tunnettavuus on todella vähäistä. Toiseksi heikkou-

deksi yritykselle muodostuu ajan puute, joka estää yritystä suunnittelemasta esimerkiksi 

markkinointia. 

Yritys X:n mahdollisuus on selkeästi markkinoinnissa ja viestinnässä. Niiden avulla se 

pystyy lisäämään tunnettuuttaan muuallakin kuin oman toimialan sisällä. Uhka yritykselle 

ja koko toimialalle muodostuu muun muassa negatiivisesta uutisoinnista toimialaa koh-

taan. Myös mahdolliset lakimuutokset työllisyyspalveluiden järjestämisessä voi olla koko 

toimialalle uhka ja näin myös Yritys X:lle. 

4.2 Tavoitteet 

Teoreettisessa viitekehyksessä kerrottiin yritysten määrittävän virheellisesti sosiaalisen 

median tavoitteet koskemaan ainoastaan yksittäisten julkaisuiden tykkääjämääriä tai so-

siaalisen median kanavien seuraajamääriä. Hyväksi sosiaalisen median tavoitteeksi ker-

rottiin sellaiset tavoitteet, jotka liittyvät brändin tunnettavuuteen, asiakaskokemukseen 

tai liiketoiminnan muuntamiseen. (Quesenberry 2018.) Näin ollen suunnitelman pääta-

voitteeksi määräytyi näkyvyyden lisääminen, jotta erityisesti B2B-asiakkaat saavat tietää 

yrityksestä ja sen palveluista sekä mahdollisuudesta lähteä yhteistyöhön.  

 

Viitekehyksessä kerrottiin myös tavoitteen jakamisesta mikro- ja makrotasolle, ja siitä 

kuinka AIDA-malli tukee hyvin mikrotason tavoitteita (Isohookana 2007, 98–99). Tätä 

menetelmää on hyödynnetty Yritys X:n markkinointisuunnitelmassa. Ensimmäisenä mik-

rotason tavoitteena on saada kohderyhmä tietoiseksi Yritys X:stä ja mahdollisuudesta 

yhteistyöhön.  Toisella tasolla tavoitteena on herättää kohderyhmän mielenkiinto Yritys 

X:ää kohtaan. Kolmannen, eli viimeisen, tason tavoitteena on saada yritys mukaan esi-

merkiksi yhteistyöhön. Mikrotason tavoitteisiin hyödynnetään AIDA-mallia: 

 

A= Sosiaalisen median julkaisut, mahdollisesti myös maksetut mainokset sosiaalisessa 

mediassa.  

I= Esitellään toimintaa / palvelua 

D= Herätetään halua lähteä yhteistyöhön referensseillä ja aikaisempien yhteistyökump-

panien kokemuksilla. 

A= Saadaan yhteydenotto sosiaalisen median kanavan viestilaatikkoon, sähköpostiin tai 

soittona.  
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Makrotasolla tavoitteet jaetaan viiteen tasoon, joista ensimmäinen on altistuminen. Ta-

voitellaan sitä, että kohderyhmä altistuu Yritys X:n viesteihin. Näin ollen Yritys X:n tulee 

olla siellä missä kohderyhmäkin on. Toisena tavoitteena on saada ostajapersoona pro-

sessoimaan näkemiään viestejä. Kolmas tavoite on vakuuttaa ostajapersoonsa vies-

teillä. Kolmas tavoite vie kohti neljättä tavoitetta, eli reaktiota. Neljäs tavoite on saada 

ostajapersoonalta jokin reaktio siitä, että hän on huomannut viestit. Toivottu reaktio on 

yhteistyö.  Viimeinen eli viides tavoite on saada ostajapersoona mukaan yhteistyöhön, 

ja huolehtia siitä, että markkinointiviestintä on pysynyt budjetissaan, eikä vie liikaa ka-

tetta.  

 

4.3 Kohderyhmä ja ostajapersoona 

Kohderyhmän laadinnassa otettiin huomioon se, että yhteistyöyritysten tulee olla vaka-

varaisia ja yritysten toiminnan tulee olla kasvussa, jotta yrityksillä olisi resursseja lähteä 

mukaan yhteistyöhön. Kohderyhmän määritelmä vaikutti myös ostajapersoonan laatimi-

seen.  

Ostajapersoona on laadittu viitekehyksen perusteella, ja siinä on otettu huomioon kuvion 

2 asiat: 

 

 

 

 

 

Kuvio 2. Ostajapersoonan laatimisessa huomioon otettavat asiat (mukaillen Käkelä 2018). 

 

- Ikä  

- Ostajapersoonan asema yrityksessä 

- Ostajapersoonan rooli ostoprosessissa 

- Organisaation haasteet 

- Ostajapersoonaa motivoiva tekijä  

- Ongelma, joka ostajapersoonalla on ratkaistavana 

- Kanavat, joista ostajapersoonan tavoittaa 

- Formaatti, jolla ostajapersoonan tavoittaa 
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4.4 Keinot 

4.4.1 Sisältömarkkinointi 

Sisältömarkkinoinnissa tarjotaan lukijalle relevanttia, eli informatiivista, opettavasita ja 

hyödyllistä sisältöä (Isokangas & Vassinen 2010, 68). Siinä huomioidaan jokainen osto-

prosessin vaihe (Ahvenainen ym. 2017, 38). Markkinointiviestintäsuunnitelma pitää si-

sällään ehdotuksen ajatusjohtajatyylisestä sisällöntuotannosta.  

4.4.2 Facebook ja Blogi 

Sisällöntuotannossa huomioidaan se, että Facebook kuuluu asiakkaan ostopolun ensim-

mäisiin vaiheisiin eli tiedonhankkimiseen (Ironpaper 2018a). Markkinointiviestintäsuun-

nitelma pitää sisällään ehdotuksen Social Proofin hyödyntämisestä. Blogin kirjoittami-

sessa huomioidaan, että blogi kuuluu asiakkaan tiedonhakuvaiheeseen (Suomen Digi-

markkinointi a). Blogin tavoitteena on yrityksen tunnettuuden lisääminen ja luottamuksen 

synnyttäminen toimeksiantajayritystä kohtaan (Ylitalo). 

4.4.3 LinkedIn ja Twitter 

LinkedInissä hyödynnetään pitkiä ja listamaisia postauksia kasvattamaan näkyvyyttä 

(OkDork, artikkelissa Ironpaper 2018b). Markkinointiviestintäsuunnitelmassa on ehdotus 

maksetusta mainonnasta, jossa mainonta kohdistetaan potentiaaliseen yritykseen, jonka 

kanssa on jo aiemmin aloitettu ostoprosessi, ostoprosessin loppuun saattamiseksi (Po-

werMarkkinointi 2015). Twitteriä hyödynnetään sisältömarkkinoinnissa (Ironpaper 

2018b). Sekä LinkedInissä ja Twitterissä osallistutaan asiantuntijoiden kanssa keskus-

teluun näkyvyyden lisäämiseksi (Laitinen ym., 38).  

 

4.5 Sanoma 

Yrityksellä on jo pääsanoma. Suunnitelmassa yrityksen pääsanomaan ei ole puututtu. 

Suunnitelma pitää sisällään SWOT-analyysissä esille nousseita vahvuuksia, joita hyö-

dynnetään ja korostetaan markkinointiviestinnässä. 
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4.6 Budjetti 

Suunnitelma on laadittu siten, ettei suunnitelman toteuttamisesta aiheudu kustannuksia. 

Budjetti sisältää kuitenkin suositussummat maksetuille mainoksille, jos toimeksiantaja 

haluaa käyttää markkinointiviestinnässään maksettuja sosiaalisen median mainoksia.  

4.7 Seuranta 

Seurannassa hyödynnetään selkeästi mitattavat ja yrityksen kannalta tärkeimmät asiat 

(Turkki 2019). Ei keskitytä seuraamaan virheellisesti seuraajamääriä tai yksittäisten jul-

kaisujen tykkäyksien lukumäärää, sillä se ei tue liiketoiminnallisia tavoitteita. 

(Quesenberry 2018.) Näin ollen seurataan sosiaalisen median sitoutuneisuutta ja näky-

vyyttä sosiaalisen median kanavien omilla seuranta-algoritmeilla ja blogia Google Ana-

lyticisin avulla.  

5 Johtopäätökset 

Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia Yritys X:lle sosiaaliseen mediaan B2B-markkinointi-

viestintäsuunnitelma, jonka avulla yritys pystyy lisäämään näkyvyyttä B2B-asiakkaiden 

keskuudessa sosiaalisessa mediassa. Suunnitelman laatimisessa hyödynnettiin markki-

noinnin ja markkinointiviestinnän ammattikirjallisuutta sekä internetlähteitä. Itse opinnäy-

tetyö paneutuu B2B-markkinointiviestintään sosiaalista mediaa hyödyntäen sekä mark-

kinointiviestintäsuunnitelman laatimiseen. Yritys X voi hyödyntää myös opinnäytetyön 

teoreettista viitekehystä markkinointiviestinnän tukena laaditun markkinointiviestintä-

suunnitelman lisäksi.  

Mielestäni onnistuin laatimaan sellaisen suunnitelman, joka antaa toimeksiantajayrityk-

selle kattavan kuvan siitä, miten näkyvyyttä voidaan lisätä B2B-asiakkaiden keskuu-

dessa sosiaalista mediaan hyödyntäen. Suunnitelman tavoitteen onnistumisen seuranta 

jää kuitenkin toimeksiantajalle, sillä suunnitelman toteuttaminen on tarkoitus aloittaa 

vasta silloin, kun tämä opinnäytetyö on palautettu. Suunnitelma on laadittu siten, että 

toimeksiantajan on mahdollisimman helppo ja vaivaton lähteä toteuttamaan B2B-mark-

kinointiviestintää.  
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Näkyvyyden lisäämisen tavoitteeseen toimeksiantajan on mielestäni kohtalaisen helppo 

päästä. Tavoitteeseen pääsy edellyttää kuitenkin sen, että toimeksiantajayritys on aktii-

vinen sosiaalisessa mediassa. Erityisesti aktiivisuus, keskusteluun mukaan lähteminen 

ja oman asiantuntijuuden esilletuominen, Twitterissä ja LinkedInissä kasvattaisi nopeasti 

toimeksiantajayrityksen näkyvyyttä. 

Suunnitelma sisältää valmiita sisältöehdotuksia, joten toimeksiantajan ei tarvitse nähdä 

paljoakaan vaivaa sisällön tuottamisessa näin alkuvaiheessa. Valmiit sisältöehdotukset 

säästävät toimeksiantajan aikaa ja näin ollen suunnitelman toteuttamisesta ei pitäisi 

muodostua toimeksiantajalle liikaa ylimääräistä tehtävää. Suunnitelman sisältämien si-

sältöehdotuksien avulla toimeksiantajan on myös helppo jatkaa sisällön suunnittelemista 

myös tulevaisuudessa, ottamalla mallia suunnitelmasta.  
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