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1 Johdanto 
 

 

Tänä päivänä markkinoinnin tulevaisuus on sosiaalisessa mediassa. Digitaalinen 

markkinointi on kasvavaa ja ihmiset viettävät yhä enemmän aikaa sosiaalisessa 

mediassa. Nykyaikana käytännössä kaikki ihmiset ovat verkossa, ja sen lisäksi 

hyödyntävät monia digitaalisia laitteita päivittäin. Digitaalisen markkinoinnin 

avulla tavoittaa lähes kaikki suomalaiset. (Digitaalinen markkinointi 2019.)  

 

Sosiaalinen media mahdollistaa monia asioita. Voit luoda itsellesi henkilöbrändiä, 

kasvattaa verkostoja ja löytää vaikka työpaikan.  Sosiaalisen median käyttö ei ole 

aivan uusi asia yrityksillekään, ja yrityskin voi saavuttaa sosiaalisessa mediassa 

suurta näkyvyyttä ja tavoittaa enemmän ihmisiä pienilläkin kuluilla. Monet 

yritykset ovatkin alkaneet hyödyntämään sosiaalista mediaa 

työnantajamielikuvan markkinoimisessa. Yrityksillä on yhä enemmän sosiaalisen 

median kanavia käytössä, kuten Instagram, Facebook ja LinkedIn, joihin luodaan 

oman näköistä sisältöä.  

 

Opinnäytetyöni aiheena on sosiaalisen median markkinointiviestintä. Tarkastelen 

tässä työssä Ehta Henkilöstöpalveluiden sosiaalisen median viestintää 

(myöhemmin tekstissä Ehta). Aihevalintaan vaikutti henkilökohtainen 

kiinnostukseni sosiaaliseen mediaan, markkinointiin sekä työnantajamielikuvan 

kehittämiseen. Kuinka sosiaalista mediaa voi hyödyntää kaikessa 

markkinoinnissa ja miten sen avulla voidaan kehittää työnantajamielikuvaa. 

Työnantajabrändäys on uusi asia, sillä aikaisemmin työllistyminen katsottiin 

työntekijöiden keskeisenä kilpailuna, vaikka nykyisin myös yritykset kilpailevat 

työntekijöistä. 

 

Sosiaalisen median kohderyhminä ovat työnhakijat ja paikalliset yritykset, jotka 

etsivät työntekijöitä yrityksiinsä. Työnhakijoille Ehta pyrkii olemaan helposti 

lähestyttävä työnantaja, joka tekee mitä lupaa. Työntekijää autetaan parhaalla 

mahdollisella tavalla löytämään itselleen sopiva työpaikka, oli sitten vasta 

valmistunut tai alan vaihtaja. Yrityksille Ehta haluaa olla nopea ja helppo apu 

työntekijöiden etsimiseen erilaisilla palveluilla. 
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Työskentelen Ehdalla, joten opinnäytetyön aiheen valintaan vaikutti myös 

kiinnostukseni ja halu kehittää yrityksen sosiaalisen median käyttöä ja 

sosiaalisen median markkinointiviestintää. Opinnäytetyö on toiminnallinen ja 

toiminnallinen osuus käsittelee sosiaalisen median käyttöön ja 

markkinointiviestinnän tueksi laadittua markkinointiviestinnän vuosikelloa. 

Vuosikellon avulla pyritään lisäämään näkyvyyttä, jotta yrityksen brändi- ja 

työnantajamielikuva vahvistuu. Yritys tarvitsee sosiaalisen median 

markkinointiviestintää, sillä aikaisemmin sosiaalisen median julkaisut eivät olleet 

suunnitelmallisia tai säännöllisiä.  

 

Pääasia sosiaalisen median yrityskäytössä on se, että yritys hahmottaa, kenelle 

viestitään ja mitä kohderyhmää halutaan saavuttaa. Yrityksen sosiaalisen median 

kanavat ei ole vain kanavia, joihin lisätään tietoa yrityksestä eikä pelkkä 

sosiaalisessa mediassa oleminen riitä. (Muurinen 2019.)  

 

Näkyvyydellä ja työnantajamielikuvalla on erittäin tärkeä merkitys 

henkilöstöpalvelualan yrityksellä, sillä kilpailu on kovaa ja työntekijöistä on pulaa 

yhä enemmän. Suomen sadan suurimman yritystyönantajan listalle mahtuu jo 25 

yritystä, jotka tarjoavat henkilöstöpalveluja, eli vuokratyötä ja rekrytointipalveluja. 

(Talouselämä 2017.)  

 

Henkilöstöpalvelualojen maine on myös ollut ihmisille aikaisemmin enemmän 

negatiivista kuin positiivista. Henkilöstövuokrausalalla toimii monenlaisia 

yrityksiä, valitettavasti myös, jotka hoitavat työnantaja velvoitteensa huonosti. 

Alan maineen parantamiseksi Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry on ryhtynyt 

auktorisoimaan jäsenyrityksiään. (Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK 

ry & Ammattiliitto Pro ry 2019.)  

 

Tässä opinnäytetyössä tavoitteena on tiedon lisääminen sosiaalisen median 

hyödyntämisestä työnantajabrändäyksessä. Samoin selvitetään, miten 

sosiaalisella medialla voi luoda työnantajamielikuvaa ja miksi nämä ovat tärkeitä 

rekrytoinnissa. Opinnäytetyössä käsitellään myös henkilöstöpalvelualaa. 
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Tavoitteena tässä opinnäytetyössä on myös kehittää Ehdan sosiaalisen median 

markkinointiviestintää. Ehta haluaa tulla näkyvämmäksi ja parantaa 

työnantajamielikuvaa, jotta sen kautta asiakasyrityksille saadaan parhaimmat ja 

motivoituneimmat työntekijät. Näkyvyyttä halutaan lisätä, jotta Ehta olisi 

tunnetumpi paikallisille ja lähialueen yrittäjille ja sitä kautta myös saadaan lisää 

asiakassuhteita ja myyntiä.  

 

Näkyvyyden ja työnantajamielikuvan kehittämistä varten luodaan sosiaalisen 

median markkinointiviestinnän vuosikello. Vuosikellon avulla sosiaalisen median 

julkaisut ovat suunnitelmallisia sekä säännöllisiä. Julkaisut ovat muun muassa 

normaalia arkea työyhteisössä, työnhakuvinkkejä, työntekijäkokemuksia sekä 

erilaisia julkaisuja messuilta ja tapahtumista. 

 

 

2 Opinnäytetyön tavoitteet ja toimeksiantajan esittely 
 

 

2.1 Tavoitteet ja rajaus 

 

Tavoitteena tässä opinnäytetyössä on kehittää Ehdan sosiaalisen median 

markkinointiviestintää, jonka avulla Ehta saa lisää näkyvyyttä sosiaalisessa 

mediassa sekä yrityksen brändi- ja työnantajamielikuva vahvistuu.  Ehta haluaa 

tulla näkyvämmäksi ja parantaa työnantajamielikuvaa, jotta sen kautta 

asiakasyrityksille saadaan parhaimmat ja motivoituneimmat työntekijät. 

Näkyvyyttä halutaan lisätä, jotta Ehta olisi tunnetumpi paikallisille ja lähialueen 

yrittäjille. 

 

Näkyvyyden ja työnantajamielikuvan kehittämistä varten luodaan sosiaalisen 

median markkinointiviestinnän suunnitelma vuosikellon muodossa. Vuosikellon 

avulla sosiaalisen median julkaisut ovat suunnitelmallisia sekä säännöllisiä. 

 

Opinnäytetyö ajoittuu vuoden 2019 lopulle. Tutkimusmenetelmänä käytetään 

toiminnallista menetelmää. Prospektina on suunnitelma sosiaalisen median 

markkinointiviestinnän vuosikellosta. Vuosikelloa laadittaessa huomioidaan 
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yrityksen halu viestiä yrityksen brändin mukaisesti, luoda hyvää 

työnantajamielikuvaa sekä kertoa yrityksen olemassaolosta, osaamisesta ja 

tavasta toimia. Vuosikelloon lisättiin julkaisuja, jotka saivat aikaisemmassa 

vuosikellossa paljon näkyvyyttä tai ovat toiminnan kannalta tärkeitä. 

 

Opinnäytetyö rajattiin käsittelemään sosiaalisen median kanavia, joita yrityksellä 

on jo käytössä. Uutena sosiaalisen median kanavana käytettiin myös LinkedInia. 

Yrityksellä on käytössä sosiaalisen median kanavina Facebook ja Instagram.  

 

Sosiaalinen media on tänä päivänä jokaiselle yritykselle tärkeä näkyvyyden 

kannalta. Ehta tarvitsee sosiaalisen median markkinointiviestintää, jotta yrityksen 

työnantajamielikuva vahvistuu ja yritys saa lisää näkyvyyttä ja näiden avulla tulee 

potentiaalisten työnhakijoiden sekä työnantajien löydettäväksi. 

Henkilöstöpalvelualan yrityksillä on kova kilpailu työntekijöistä, kilpailevat 

yritykset laajenevat ja niitä tulee koko ajan lisää. Kilpailun ja työntekijöiden 

löytymiseksi, on yrityksen tärkeä olla näkyvä, helposti lähestyttävä sekä 

asiakaslähtöinen. Sosiaalisen median välineinä käytettiin Facebookia, 

Instagramia sekä LinkedInia.  

 

Teoreettinen viitekehys koostuu kolmesta pääkäsitteestä, jotka ovat sosiaalinen 

media, markkinointiviestintä ja työnantajamielikuva. Tehtävänä on laatia 

markkinointiviestinnän suunnitelmaa vuosikellomalliin. Taulukossa on 

kuukaudet, joiden mukaan markkinointiviestintää tehdään. Julkaisut 

suunnitellaan kohderyhmän ja henkilöstöpalvelualaan liittyen ottaen huomioon 

tämän päivän trendit. Kohderyhmänä ovat kaikki sosiaalisen median käyttäjät, 

paikalliset yritykset sekä eritoten työnhakijat. Koska työnhakijat ovat isossa 

roolissa kohderyhmänä, julkaisut olivat suuremmaksi osaksi työhön ja 

työelämään liittyviä julkaisuja. 

 

Vuokratyössä työnantaja tekee sopimuksen henkilöstöpalvelualan yrityksen 

kanssa työntekijöiden vuokraamiseen. Vuokratyösuhteessa on siis työntekijä, 

vuokrayritys ja käyttäjäyritys. Vuokrayritys (esim. Ehta) on työntekijän työnantaja 

ja huolehtii työnantajavelvotteista, kuten palkanmaksusta. Käyttäjäyrityksessä 

työntekijä työskentelee. (Työsuojelu 2016.) 
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Yrityksille täytyisi markkinoida enemmän sitä, että Ehta huolehtii kaikista 

työnantajavelvotteista, kuten vakuutuksista, palkoista ja sairauslomista, jolloin 

yrityksen työmäärä helpottuu huomattavasti. Kun potentiaaliset yritykset 

ymmärtävät, että Ehta hoitaisi kaikki työnantaja velvoitteet, olisi yritykselle 

pienempi kynnys ostaa Ehdan palveluita. Yrityksille markkinointia on jo nyt 

aloitettu esimerkiksi lehtimainoksilla ja kylmäsoitoilla. Kylmäsoitoilla pyritään 

saamaan tapaamisia yritysten kanssa ja yrityksiä tietoisiksi Ehdan palveluiden 

tuomasta hyödystä. 

 

2.2 Toimeksiantajan kuvaus 

 

Juhta Oy on osa Honkalampi-konsernia. Konserniin kuuluu emo-säätiön lisäksi 

useita liiketoiminnallisia tytäryhtiöitä ja kiinteistöjen hallinnointiin keskittyviä 

kiinteistöosakeyhtiöitä. Organisaation kuvaus on esitetty liitteessä 1. Juhdan 

liiketoimintaan kuuluu Juhta Plus-tuotteiden valmistus ja myynti sekä HR-

palveluiden tuottaminen aputoiminimellä Ehta Henkilöstöpalvelut. Juhta plus-

tuotteita on valmistettu Joensuussa jo 40 vuotta ja ne ovat tunnettuja korkeasta 

laadustaan ja kestävyydestään. Tuotteille on myönnetty suomalaisen työn 

avainlipputunnus. 

 

Juhta Oy on käynnistänyt henkilöstöpalvelut osana liiketoimintaansa vuonna 

2012. Helmikuussa 2018 toiminta jatkui omalla aputoiminimellä Ehta 

Henkilöstöpalvelut. Ehdan tehtävä on palvella asiakasyrityksiä luotettavasti ja 

laadukkaasti. Ehta haluaa olla luotettava kumppani, joka tekee sen, mitä lupaa. 

Laatu merkistee Ehdalle myös sitä, että työntekijät ovat osaamiseltaan ja 

soveltuvuudeltaan parhaita mahdollisia. Juhta OY:llä on käytössään ISO 9001-

sertifioitu laadunhallintajärjestelmä. Ehta kuuluu Luotettava kumppani -palveluun 

ja on myös Henkilöstöpalveluyritysten Liiton jäsenyritys. 

 

Tämä opinnäytetyö on rajattu Ehdalle, tässä ei käsitellä Honkalampi-säätiön 

muita tytäryhtiöitä. Säätiö on yhteiskuntavastuullinen organisaatio. Säätiön 

tavoitteena ei ole pääomien tavoittelu vaan tarjota ihmisten hyvinvointia edistäviä 

palveluita näiden omilla kotiseuduilla. Honkalampi-säätiö koostuu useista eri 
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aloista; asumispalveluista, työllistämis- ja HR-toiminnasta, terapia ja 

kuntoutustoiminnasta, henkilökohtaisen avustajan palveluista, päihdeongelmiin 

sekä kommunikaatioon liittyvistä palveluista. (Honkalampi 2019.) 

 

2.3 Nonprofit-organisaatio ja Ehta Henkilöstöpalvelut 

 

Nonprofit-organisaatio nimitys johtuu siitä, että organisaatioiden ensisijainen 

pyrkimys ei ole voiton tuottaminen. Tällaisissa organisaatioissa painotetaan 

yleensä missiota sekä sen saavuttamista ja tämä tarkoittaa sitä, että nonprofit-

organisaatioissa on tärkeää, minkä vuoksi ja mitä kohderyhmää varten toimintaa 

harjoitetaan. Missiot vaihtelevat organisaatioittain. (Vuokko 2004, 14.) Nonprofit-

organisaatioiden taloudellinen tavoite voi olla kulujen kattaminen, kulujen tai 

alijäämän minimointi. (Vuokko 2004, 20.) Honkalampi on nonprofit-organisaatio. 

 

Markkinoinnin avulla katsotaan voitavan vaikuttaa tuotteiden ja palveluiden 

kysyntään suoraan tai välillisesti. Kun kysyntä lisääntyy, asiakassuhteet 

vahvistuvat ja brändituotteesta saadaan kilpailijoita parempi hinta, tulisi silloin 

myös tulojen lisääntyä. Markkinoinnilla pyritään siis kasvattamaan yrityksen 

saamia tuloja. (Vuokko 2004, 13.) Markkinointi on kuitenkin sovellettavissa myös 

organisaatioihin, joiden toiminnan perimmäinen tarkoitus ei ole voiton 

tuottaminen. Markkinointikeinojen hallintaa tarvitsevat myös nonprofit-

organisaatiot. (Vuokko 2004, 13.) 

 

Honkalampi-säätiö on perustettu vuonna 1991. Honkalampi-säätiön tavoitteena 

on tarjota ihmisten hyvinvointia edistäviä palveluita. Säätiö on valtakunnallinen ja 

päätoimialue on Pohjois-Karjala. Työntekijöitä Honkalampi-säätiöllä on 

valtakunnallisesti yli 500 ja 22 toimipistettä ympäri Suomea.  (Honkalampi 2019.)  

 

Ehta on erikoistunut työvoiman vuokraukseen ja rekrytointiin. (Ehta 

Henkilöstöpalvelut 2019).  Ehta on Juhta Oy:n aputoiminimi. Ehta tunnettiin 

aiemmin nimellä Juhta Henkilöstöpalvelut, mutta nimi haluttiin muuttaa uuteen, 

koska Juhta on tunnettu metallialan tekijöistä ja monet työnantajat kokivat, että 

Juhta Henkilöstöpalvelun kautta oli saatavissa vain metallialan työntekijöitä, 

vaikka yritys välitti monipuolisesti eri alan työntekijöitä. Nimen muutoksen myötä 
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Ehdalle saatiin aloittaa luomaan omaa, tunnetumpaa brändiä logoineen. Ehdan 

henkilöstö koostuu kahdesta rekrytointiasiantuntijasta, rekrytointiassistentista 

sekä palkanlaskijasta. 

 

Juhta Oy:ssä, kuten muissakin tytäryhtiöissä on oma operatiivinen johto, jonka 

tehtäviin myös viestintä luonnollisesti kuuluu. Honkalampi-konsernille on laadittu 

brändiohjeistus sekä viestintäsuunnitelma, mitä myös alakonserni tytäryhtiöineen 

sovelletusti noudattaa kaikessa viestinnässään. Viestintäsuunnitelmassa on 

erilaisia ohjeita, millainen on hyvä julkaisu, millaisia valokuvia tai videoita 

suositellaan ottamaan sekä ohjeita ongelmatilanteisiin, kuten kriisiviestintään. 

 

Honkalampi-säätiöllä on sertifioitu laatujärjestelmä, minkä vaatimusten 

mukaisesti emo-organisaatio asettaa tavoitteet myös tytäryhtiöilleen 

omistajaohjauksen kautta. Kaikki sertifikaatin alla olevat tytäryhtiöt ja yksiköt 

auditoidaan säännöllisesti konsernin auditointiohjelman mukaisesti. 

Auditoinneista huolehtii Det Norske Veritas (DNV).  

 

2.4 Muut opinnäytetyöt 

 

Sosiaalisen median markkinointiviestinnän suunnitelmia tai vuosikelloja on tehty 

aikaisemminkin jo paljon yrityksille, joiden tavoitteena on tehdä voitollista tulosta, 

mutta Honkalampi-säätiön kaltaiselle voittoa tavoittelemattomalle yritykselle ei 

ole monia sosiaalisen median markkinointiin liittyviä opinnäytetöitä tehty. Ehdalle 

ei ole vastaavaa opinnäytetyötä tehty. Suurin osa nonprofit-organisaatioihin 

liittyvistä opinnäytetöistä on erilaisia hankkeita tai sosiaalialaan liittyviä. 

Honkalampi-säätiölle on tehty aikaisemminkin opinnäytetöitä, mutta ne 

käsittelevät kehitysvammaisten asumispalveluita, tulkkauspalvelua, 

henkilökohtaisen avun palveluita, työelämävalmennusta ja palkanlaskentaa.  

 

Tarkastelemani muut opinnäytetyöt liittyvät eri tavoin tähän opinnäytetyöhön, sillä 

niissä on käsitelty joko markkinointia, sosiaalista mediaa, työnantajamielikuvaa 

tai henkilöstöpalvelualaa. Tarkastelin myös Honkalampi-säätiölle tehtyä 

opinnäytetyötä, joka liittyy aiheeltaan työntekijöihin ja työnantajiin. 
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Aleksi Viskari ja Niko Vähäniemi (2017) tarkastelevat opinnäytetyössään Karelia-

ammattikorkeakoulun oppimis- ja palveluympäristö Voimalan 

markkinointiviestinnän kehittämisestä ja jatkuvuuden varmistamisesta.  

Opinnäytetyön tavoitteena oli viestinnän jatkuvuus hyödyntämällä markkinoinnin 

opiskelijoiden harjoittelujaksoja. Opinnäytetyö oli toiminnallinen ja siinä luotiin 

markkinointiviestinnän työkaluja ja perehdytysmateriaaleja tuleville 

harjoittelijoille. Päätavoitteena oli luoda valmis konsepti markkinointiviestinnälle. 

Opinnäytetyön teoreettisessa osuudessa Viskari ja Vähäniemi tutkivat 

sosiaalisen median luomia mahdollisuuksia markkinointiviestinnän 

suorittamiseen ja tunnettuuden kasvattamiseen.  

 

Opinnäytetyön tuloksena Viskari ja Vähäniemi (2017) loivat tuleville liiketalouden 

harjoittelijoille oman Moodle-ympäristön. Moodle-ympäristö pitää sisällään muun 

muassa viestinnän vuosikellon ja kuvauksen harjoittelijan työtehtävistä. 

 

Annukka Aaltola (2014) on tehnyt markkinointiviestintäsuunnitelman Joensuun 

Tanssiopistoyhdistys ry:lle opinnäytetyönä. Joensuun Tanssiopistoyhdistys on 

voittoa tavoittelematon yhdistys, joka tarjoaa tanssin perusopetusta Joensuussa. 

Opinnäytetyön tavoitteena oli saada tanssiopistolle kehitysehdotuksia brändin 

rakentamiseen ja tunnettuuden lisäämiseen sekä löytää keinoja mahdollisimman 

kustannustehokkaaseen markkinointiin. 

 

Tässä opinnäytetyössä toimenpiteinä oli asiakashaastattelut, tuntitarjonnan 

lisääminen ja viihdepakettejen tarjoaminen niin yhteistyökumppaneille kuin 

muillekin asiakkaille. Näiden lisäksi myös mainokset ja käyntikortit on 

opinnäytetyössä tuotu esille. (Aaltola 2014.) 

 

Essi Maanika (2018) on tehnyt opinnäytetyön sosiaalisen median 

kehittämissuunnitelman digitaaliselle markkinointitoimistolle. Opinnäytetyön 

tarkoituksena oli kehittää yrityksen sosiaalisen median kanavia niin, että yritys 

saa näkyvyyttä, positiivinen brändi- ja työnantajamielikuva vahvistuu ja yrityksen 

uudistunut ilme tulee asiakkaille tutuksi.   
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Toimenpiteenä opinnäytetyössä on käytetty teemahaastattelua ja 

benchmarkingia. Yrityksen johto ja markkinointitiimi haastateltiin. Samalla 

tarkkailtiin muiden samankaltaisen yritysten toimintaa sosiaalisessa mediassa 

(Maanika 2018.) 

 

Haastatteluiden pohjalta saadut tulokset osoittivat, että yritys haluaa viestiä 

sosiaalisessa mediassa brändiuudistuksen myötä yhteneväisempää linjaa, luoda 

hyvää työnantajamielikuvaa ja kertoa yrityksen osaamisesta. 

Kehityssuunnitelmasta oli hyötyä yrityksen sosiaalisen median aktivoinnissa ja 

tunnutettavuuden lisäämisessä. Kehittämistyön huomattiin, että kuvan tai videon 

lisääminen henkilökohtaisemmalla otteella lisää katselukertoja ja tykkäyksiä.  

(Maanika 2018.) 

 

Karita Nuikka (2013) on tehnyt opinnäytetyön työnantajien kokemuksista 

työnetsijätoiminnasta ja työelämävalmennuksen merkityksestä työllistymisessä. 

Hanketta hallinnoi Honkalampi-säätiö. Opinnäytetyössä tutkittiin haastattelemalla 

joensuulaisten työnantajien kokemuksia Työpankki plus -hankkeen kautta 

yrityksiin sijoittuneista henkilöistä.  

 

Tulokset kertoivat, että työelämävalmennuksella oli yritykselle merkitystä, jotta 

työnantaja sai nähdä, onko henkilö soveltuva heidän yritykseensä. Tutkimuksen 

mukaan työnetsijätoimintaa ja työelämävalmennuksen tietoisuuden lisäämistä on 

hyvä tehdä jatkossakin. (Nuikka 2018.) 

 

Nina Siukosaari (2016) on tehnyt opinnäytetyön henkilöstöpalvelualan yritykselle 

nimeltä Tessa Oy. Opinnäytetyö on toiminnallinen ja aiheena on 

markkinointiviestintäsuunnitelma Tessa Oy:lle. Opinnäytetyön tavoitteena on 

tarjota yritykselle tarvittavia keinoja tunnettavuuden ja yrityksen myynnin sekä 

liiketoiminnan kasvattamiseen. 

 

Opinnäytetyössä käsitellään markkinointiviestinnän teoriaa ja 

markkinointiviestinnän suunnitelman rakennusprosessia sekä käydään läpi 

markkinointiviestinnän työkaluja. Opinnäytetyössä kerrotaan, mitkä 

markkinointiviestinnän keinot valitaan yritykselle. Markkinointiviestinnän keinoiksi 
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valittiin sosiaalisen median aktivoiminen, hakukoneoptimoinnin parantaminen, 

ulkopuolisen kumppanin kanssa toteutettava uusasiakashankinta, 

printtimainonta sekä messuosallistuminen. (Siukosaari 2016.) 

 

Opinnäytetyössä todettiin, että yrityksen on mahdollista menestyä entistäkin 

paremmin oikean kumppanin ja oikeanlaisen markkinoinnin kanssa. Työssä 

painotettiin, että yrityksen tulee olla jatkossa avoin uusia asioita kohtaan 

markkinointiviestinnän kuin koko yritystoiminnan kentällä. (Siukosaari 2016.) 

 

Opinnäytetöiden vähäisyys voi johtua yleensä markkinointibudjetin 

vähäisyydestä, sillä voittoa tavoittelemattomilla yrityksillä ei yleensä ole suuria 

markkinointiin käytettäviä resursseja tai nonprofit-organisaatiot eivät ole 

katsoneet hyötyvän opinnäytetöistä tai heillä ei ole ollut aiheita opinnäytetöille.   

 

 

3 Sosiaalinen media 
 

 

3.1 Sosiaalinen media – mitä se on? 

 

Sosiaalinen media on julkinen sivusto, joka on helposti yleisön saatavilla ja 

käytössä. Sisältö on peruselementti, josta sosiaalinen media muodostuu. 

Sosiaalinen media on yhteisöllinen. Yhteisö on tärkein niistä elementeistä, jotka 

muodostavat sosiaalisen median.  Ilman yhteisöllisyyttä ei ole sosiaalisuutta eikä 

näin sosiaalista mediaa. (Korpi 2010, 6–7.)  

 

Sosiaalisella medialla on kahtalaista vaikutusta yrityksen verkkonäkyvyyteen. Se 

auttaa oman sivuston optimoimista, mikä taas tarkoittaa hakukonenäkyvyyden 

parantamista ja sosiaalinen media tuo yrityksen mukaan keskusteluun ja ihmisten 

mieliin. (Korpi 2010, 15.) 

 

Sosiaalisesta mediasta puhuttaessa tarkoitetaan yleensä Facebookin, 

YouTuben, Wikipedian ja Twitterin kaltaisia verkkopalveluita. Sosiaalisen median 

verkkopalveluiksi kutsutaan niitä verkkopalveluita, joiden ensisijainen 
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käyttötarkoitus liittyy tai perustuvat sosiaalisen mediaan – esimerkiksi 

keskusteluun, sisältöjen tuottamiseen ja jakamiseen tai verkostoitumiseen. 

Sosiaalisen median ulkopuolelle jäävät esimerkiksi virtuaalimaailmat. (Pönkä 

2014.) 

 

Markkinointi sosiaalisessa mediassa lisää markkinoinnin mahdollisuuksia. On 

kuitenkin hyvä miettiä, mitä sosiaalisessa mediassa markkinoidessa haluaa 

saavuttaa, ennen kuin sosiaalista mediaa käyttää markkinointikeinona. Lopulta 

tavoitteena on tehdä kauppaa, mutta kaupan tekemisen lisäksi 

markkinointikeinoja miettiessä tärkeänä tekijänä on markkinointikeinojen 

mitattavuus. Mitattavuus auttaa ymmärtämään millainen markkinointi on toiminut 

ja millainen markkinointi ei ole toiminut. (Suomen Digimarkkinointi 2019.) 

 

Tunnettavuuden lisäämisessä uusi yritys voi päästä kohderyhmänsä 

tietoisuuteen hyvin nopeasti sosiaalisen median avulla. Tämä edellyttää kuitenkin 

sitä, että yleisö on verkossa. Sosiaalinen media on verkkopohjainen järjestelmä, 

jos yritys hyödyntää markkinoinnissa vain verkkoa, jää yrityksen näkyvyys 

puutteelliseksi muualla. Jos liiketoimintamalli voidaan rakentaa niin, että verkosta 

on saatavissa merkittävä osa kaupasta tai liideistä, on uudellekin yritykselle 

hyödyllistä hakea tunnettuutta sosiaalisen median kautta. (Korpi 2010, 98–99.) 

 

Sosiaalinen media ei ole yrityskäytössä koskaan ilmaista, siihen menee aina 

kaikkein arvokkainta aikaa, työntekijän työaikaa. Ihminen, joka miettii sisältöjä 

sosiaaliseen mediaan, on tärkeimpiä henkilöitä asiakaspalvelussa, 

markkinoinnissa ja myynnissä, sillä hänellä on suora yhteys asiakkaisiin. 

(Muurinen 2019.) 

 

Sosiaalisen median hallitseminen alkaa olla osa työelämän edellyttämiä 

tietoteknisiä perustaitoja ja sosiaalisen median käyttö vaikuttaa työllistymiseen, 

sillä työntekijän itsestään jättämät jäljet sosiaaliseen mediaan voivat olla 

merkityksellisiä käyttipä sosiaalista mediaa yksityishenkilönä tai ammattilaisena. 

Sosiaalisen median rooli työnhaussa nähdään perustuvan verkostoitumiseen ja 

sosiaalisen median avulla voi tuoda esiin viestintä- ja vuorovaikutustaitoja. 

(Duunitori 2017.)  
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Sosiaalisen median näkyvyyden kasvattamista kannattaa suunnitella 

ensimmäiseksi tunnistamalla ne kanavat, joissa kohderyhmä ja potentiaaliset 

asiakkaat viettävät aikaa. Eri kanavien demografiset ominaisuudet ja kulttuurit 

eroavat toisistaan, joten on tärkeä arvioida kanavan toimivuutta oman toiminnan 

kannalta. Moni sosiaalisen median kanava on vähentänyt luonnollisten viestien 

näkyvyyttä ja nostanut mainossisältöjen näkyvyyttä, koska näitä kanavia 

pyörittävät erilaiset voittoa tavoittelevat yhtiöt. (Digimoguli 2019.)  

 

3.2 Sosiaalisen median kanavat 

 

3.2.1 Facebook 

 

Facebook on maailman suosituin sosiaalisen median palvelu. Facebookin 

toiminta perustuu käyttäjien tuomaan sisältöön Tärkeimmät ominaisuudet 

Facebookissa ovat käyttäjien profiilisivut sekä omien Facebook -kavereiden 

tekemien julkaisujen seuraaminen. (Pönkä 2014.) 

 

Facebook-sivujen luonti tuli mahdolliseksi vuonna 2007. Facebook-sivut 

mahdollistavat yrityksille olla vuorovaikutuksessa asiakkaidensa kanssa. 

Facebook-sivut näyttävät sivun tykkääjille lähes samalta kuin henkilökohtaiset 

profiilisivut, mutta ne sisältävät kuitenkin useita työkaluja, jotka ovat käytössä 

sivun ylläpitäjille. Työkaluina ovat sivun asetukset, joissa hallitaan esimerkiksi 

sivun ylläpitäjiä, tykkääjien oikeuksia lisätä sivulle julkaisuja sekä kävijätiedot ja 

Toiminta-näkymä. Näiden lisäksi ylläpitäjä voi luoda tarjouksia ja tapahtumia 

sivun tykkääjille sekä tehdä maksullisia mainoskampanjoita. (Pönkä 2014.) 

 

Ehta käyttää Facebookia, ja se onkin yrityksen seuratuin sosiaalisen median 

kanava. Seuraajia Ehdalla on Facebookissa reilu 500. Facebookiin julkaistaan 

harkitumpia julkaisuja kuin esimerkiksi Instagramiin. Julkaisut ovat suurimmalta 

osalta asiallisia ja aihepohjaisia. Facebookia hyödynnetään myös 

työpaikkailmoituksiin ja erilaisiin arvontoihin. 
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3.2.2 Instagram 

 

Instagram on suosittu kuvanjako -ja yhteisöpalvelu. Käyttäjät voivat ottaa 

valokuvia suoraan Instagram sovelluksella, lisätä niihin efektejä ja julkaista ne 

omassa profiilissaan. Kuvatoimintojen lisäksi Instagram on yhteisöpalvelu, joka 

sisältää käyttäjien väliset seuraamissuhteet, kuvien kommentoinnin ja 

tykkäyksen. Instagramia käytetään pääasiassa mobiililaitteilla. Käyttäjiä 

Instagramissa kuukausittain 200 miljoonaa ja Suomessa on noin 300 000 

rekisteröitynyttä käyttäjää. (Pönkä 2014.) 

 

Ehta käyttää Instagramia melkein yhtä paljon kuin Facebookia, jopa enemmän. 

Instagramissa julkaisut menevät yleisesti käsikädessä Facebook -julkaisujen 

kanssa, mutta Instagramiin lisätään myös rennompia kuvia esimerkiksi 

tiimipalavereista ja henkilökunnan liikuntahetkistä. Myös Instagramin tarinoita 

lisätään useasti, esimerkiksi avoimista työpaikoista, kahvihetkistä, tapahtumista 

tai yhteisistä palavereista. 

 

3.2.3 LinkedIn 

 

LinkedIn on työelämään keskittyvä sosiaalisen median verkostopalvelu. Käyttäjät 

luovat palveluun profiilin, joka on sisällöltään kuin käyntikortti tai ansioluettelo. 

LinkedInissa on mahdollista pyytää muita käyttäjiä kontakteiksi, ja kun käyttäjät 

ovat toistensa kontakteja, he voivat antaa toisilleen suositteluja työprojekteista ja 

yksittäisistä henkilön taidoista. Käyttäjä LinkedInissa on 186 miljoonaa, 

Suomessa yli 388 000 käyttäjää. (Pönkä 2014.) 

 

Työelämän verkostoitumis- ja rekrytointikanavana LinkedIn on merkittävä. 

Palvelu on suosittu erityisesti yrittäjien sekä korkeasti koulutettujen alojen 

asiantuntijatehtävissä ja myynnissä toimivien työntekijöiden kesken. Myös 

yritykset voivat luoda LinkedIniin yrityssivuja, joita yritykset voivat käyttää 

ajankohtaisista asioista tiedottamiseen ja työnantajamielikuvan rakentamiseen. 

(Pönkä 2014.) 
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LinkedInin kohdalla Ehta ei ole vielä juuri aktivoitunut. LinkedInissa on Ehdan 

yritysprofiili, mutta julkaisuja sinne ei ole vielä tehty, aktiivinen käyttö on tarkoitus 

aloittaa viimeistään vuoden vaihteessa. Vuosikelloon on jo lisätty erilaisia aiheita 

julkaisuille.  

 

Sosiaalinen media on yritykselle tehokas ja edullinen markkinointikeino. Hyvin 

toteutettu ja sisällöltään rikas julkaisu voi tavoittaa tuhansia ihmisiä, ilman 

rahallista panosta. Facebook, Instagram ja LinkedIn toimivat myös nonprofit -

yrityksellä vähäisten kustannusten vuoksi. Kanaviin voi rekisteröityä ilmaiseksi ja 

esimerkiksi Facebook -mainokset ovat huomattavasti edullisempia kuin vaikka 

paikallisen sanomalehden mainokset. 

 

DNA on julkaissut vuonna 2017 Digitaalisen elämäntavan tutkimuksen, jossa 

tutkittiin suomalaisten sosiaalisen median kanavien käyttöä. Kohderyhmänä oli 

suomalaiset 15–74-vuotiaat.  Tutkimuksessa selvisi, että monikanavainen asiointi 

on suomalaisille tärkeää. Tutkimukseen vastanneet haluavat asioida 

monipuolisesti eri kanavissa. Suurempi osuus vastaajista ottavat mielellään ja 

nopeasti käyttöön uusia digitaalisia palveluja ja samaan aikaan digitaalisten 

palveluiden ja termien tulvan ärsyyntyneiden osuus oli jonkin verran pienentynyt. 

(DNA Digitutkimus 2017.)  

 

 

 



19 

 

 

Kuvio 1.   DNA:n Digitaalisen tutkimuksen sosiaalisten medioiden päivittäinen 

käyttö. (DNA Digitutkimus 2017). 

 

 

Kuviosta 1 voi huomata, että Facebook on päivittäin käytetyin kanava. Instagram 

on neljäntenä. Facebookissa Ehdankin julkaisut saavat enemmän näkyvyyttä 

kuin muissa kanavissa, sillä se on suomalaisten käytetyin sosiaalisen median 

kanava. LinkedInia käytetään vain verkostoitumiseen ja itsensä brändäämiseen 

työntekijänä, joten sen käyttö on vielä pientä verrattuna kanaviin, jossa myös 

viihteellä on iso merkitys. Näkyvyys on tärkeää, sillä Ehdan sosiaalisen median 

kanavissa pyritään vahvistamaan työnantajamielikuvaa. Näkyvyydellä saadaan 

ihmisiä kiinnostumaan enemmän Ehdan julkaisuista ja tutkimaan Ehtaa 

työnantajana.   

 

3.3 Työnantajamielikuva sosiaalisessa mediassa 

 

Monet suomalaisetkin yritykset ovat alkaneet rakentaa systemaattisesti ja 

pitkäjänteisesti työnantajakuvaa. Työnantajamielikuvalla pyritään kertomaan 

laajasti yrityksestä työnantajana, yrityksen arvoista ja työympäristöstä. 

Työnantajamielikuvan rakentaminen voi tapahtua kuvin, videoin kuin myös 

tekstinä, tavoitteena luoda yrityksestä kuva, jonka perusteella ihminen voi harkita 

yritystä potentiaalisena työnantajana. (Hoppe & Laine 2014, 101–102.) 
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Työnantajamielikuvaan rakentamisessa sosiaalisen median avulla kannattaa olla 

mieluummin ennakoiva kuin reagoiva, sillä sosiaalisen median hyödyntäminen 

lisääntyy käyttäjien keskuudessa koko ajan. Kolme nopeimmin kasvavaa 

työnantajamielikuvan edistämiskanavaa liittyvät kaikki sosiaaliseen mediaan. 

Ensimmäinen edistämiskanava on sosiaalisen median ammatilliset verkostot 

(esim. LinkedIn), toisena YouTube ja kolmantena Facebook. Hyvin tehty 

YouTube-video tai sisällöllisesti hyödyllinen blogikirjoitus voi levitä suuresti 

netissä. (Salli & Takatalo 2014, 42–45.)  

 

Sosiaalisessa mediassa voi rekrytoida näkyvästi ja tavoittaa tehokkaasti 

potentiaaliset työntekijät. Sosiaalisen median etuja on myös passiivisten 

työnhakijoiden tavoittaminen. Passiiviset työnhakijat eivät hae uutta työtä, mutta 

ovat valmiita tarttumaan kiinnostaviin työtilaisuuksiin. (Salli & Takatalo 2014, 31.) 

 

Rekrytointi sosiaalisessa mediassa vaatii hyvin kohdistettuja kampanjoita ja 

selkeyttä. Rekrytointi-ilmoittelu ja työpaikan hakeminen on oltava helppoa ja 

käyttäjäystävällistä.  Automaattinen, systemaattinen ja kohdistettu toisto on 

sosiaalisessa mediassa tärkeää. Potentiaaliset työntekijät käyttävät älypuhelimia 

ja tabletteja, joten työpaikkailmoitusten on oltava laitteisiin sopivia ja hakemisen 

täytyy olla helppoa. (Salli & Takatalo 2014, 33.) 

 

Sosiaalisen median hyödyntäminen rekrytoinnissa antaa loistavat avaimet 

potentiaalisten työntekijöiden tunnistamiseen. Akuuttien rekrytointitarpeiden 

oheen kannattaa kehittää toinen strategia, jossa kerätään verkostoa 

potentiaalisista tulevaisuuden työntekijöistä. Potentiaalisiin työntekijöihin 

kannattaa olla yhteydessä ja keskustella mahdollisesta yhteisestä 

tulevaisuudesta. Tällä tavoin henkilöt pitävät vaihtoehdon mielessään seuraavaa 

työpaikkaa etsiessä, vaikka eivät olisi juuri nyt vaihtamassa työpaikkaa. (Salli & 

Takatalo 2014, 33.) 

 

Sosiaalisen median kautta työntekijä tai työnhakija voi vaikuttaa 

työnantajamielikuvaan positiivisesti tai negatiivisesti.  Sosiaalisen median 

aikakautena jokaisen työntekijän olisi tärkeä olla tietoinen siitä, millainen vaikutus 
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heillä yksilöinä voi olla työnantajamielikuvan luomisessa myös työpaikan 

ulkopuolella. (Salli & Takatalo 2014, 43.)  

 

Jos yrityksen työntekijä ei jostain syystä ole tyytyväinen työhönsä tai 

työilmapiiriin, hän saattaa helposti puhua ystävilleen ja tuttavilleen yrityksestä 

negatiivisesti, jolloin kuulijalle voi jäädä yrityksestä negatiivinen kuva. Jos 

asiakkaalla on huono kokemus yrityksestä, hän saattaa kirjoittaa siitä 

pahimmassa tapauksessa yrityksen Facebook -sivulle tai omaan profiiliin julkisen 

julkaisun, joka voi levitä tuhansille ihmisille.  

 

3.4 Työnantajamielikuva & brändi 

 

Hyvä työnantajaimago on rekrytointimarkkinoilla erotteleva kilpailutekijä, jota on 

vaikea kopioida. Työnantajamielikuvan systemaattinen rakentaminen kantaa 

hedelmää siinä vaiheessa, kun kilpaillaan alan osaajista. Työntekijäpulaa syntyy, 

kun suuret ikäluokat eläköityvät, tässä vaiheessa korostuu myönteisen 

työnantajamielikuvan merkitys, jotta parhaat työntekijät löydetään. (Salli & 

Takatalo 2014, 41–42.) 

 

Sosiaalisen median suunnitelmassa on otettu huomioon julkaisut juuri 

työnantajamielikuvaa varten. Yritys haluaa vilpittömästi näyttää työpäivän arkea, 

kertoa työnhakijoille arvokkaita vinkkejä työllistymisestä sekä näyttää, että yritys 

on helposti lähestyttävä ja siellä on mukava työskennellä.  

 

Työnantajamielikuvaa rakentaessa on oltava avoin ja rehellinen. Avoimuus 

työnantajamielikuvassa helpottaa hakijaa muodostamaan realistisen kuvan 

organisaatioista ja näin tekemään päätöksiä, siitä mihin organisaatioon haluaa 

töihin. Työnantajamielikuvan rakentamisessa kannattaa olla aito, yksilöllinen ja 

realistinen. (Salli & Takatalo 2019, 44–45.) 

 

Brändit ovat yhdistelmä symboleita, viestejä ja uskomuksia tuotteesta tai 

työnantajasta. Parhaiten voi hyödyntää yrityksen brändiä työnantajamielikuvaa 

rakentaessa on hyödyntämällä henkilöitä, jotka brändistä vastaavat eli yrityksen 

markkinointiosastoa. Tarkastelemalla yrityksen nykyistä mainontaa kuinka se on 
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toiminut, mitä ovat avainviestit ja ketä mainonnalla yritetään tavoittaa. Myös 

keskustelemalla yrityksen henkilöstön kanssa, siitä miten he viihtyvät yrityksessä 

auttaa työnantajamielikuvan kehittämisessä. (Monster 2019.) 

 

Yrityksen brändillä tarkoitetaan kohde- ja sidosryhmien mielikuvia ja mielipiteitä 

yrityksestä. Englannin kielen verbi ” to brand ” tarkoittaa alun perin 

polttomerkitsemistä. Termi syntyi massatuotannon myötä, kun tuotteita alettiin 

valmistaa suuria määriä ja valmistajan logo polttomerkittiin tuotteisiin. (Isokangas 

& Vassinen 2010, 30.) 

 

Kuluttajan mielen merkitys korostuu, kun todetaan, että yritys ei omista brändiä, 

vaan sen omistavat ihmiset, jotka luovat siitä kuvan mielessään. Jos brändi ei 

kosketa kuluttajan mieltä, brändi ei menesty tai sitä ei ole. (Sipilä 2008, 48–49.) 

 

Voisi sanoa, että Ehdan brändi on kehittymässä työnhakijoille 

henkilöstöpalvelualan yrityksenä. Ehdan sosiaalisissa medioissa on seuraajia ja 

työnhakijoita hakee säännöllisesti Ehdalle. Nykyiset työntekijät vaikuttavat Ehdan 

brändiin, siten miten he viihtyvät asiakasyrityksissä. Nykyisten työntekijöiden 

tyytyväisyydestä täytyy pitää huolta. Ehta huolehtii työntekijöiden 

tyytyväisyydestä esimerkiksi vuokratyöntekijöiden tyytyväisyyskyselyllä ja liikunta 

eduilla. 

 

Ehta on alkanut panostamaan työnantajamielikuvaan sosiaalisessa mediassa, 

mutta myös omalla asiakaspalvelullaan niin työnhakijoille kuin 

vuokratyöntekijöille. Työnhakijoille halutaan näyttää hyvää työnantajamielikuvaa 

niin, että työhakemus on vaivaton tehdä, ne käsitellään nopeasti ja kaikkiin 

hakijoihin ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti.  
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4 Sosiaalisen median markkinointiviestinnän  
  vuosisuunnitelma 
 

 

Markkinointisuunnitelman avulla sosiaalisen median mainonta kohdistetaan 

potentiaalisimmille asiakkaille ja suunnitelma auttaa miettimään sisältöjä 

ennakkoon. Markkinointisuunnitelma ohjaa sisältöjen rakentamista jo hyvissä 

ajoin ennen kampanjointia. (Digimarkkinointi 2018.) 

 

Vuosikellon on suunnitelma tai runko, mistä näkee nopealla vilkaisulla kaikki 

päivät, teemat ja aiheet mistä pitää saada joku julkaisu tehtyä. Jokaisella 

yrityksellä ja somen kanssa työskentelevällä täytyisi olla vuosikello, jos haluaa 

muistaa tehdä juhlapyhistä ja ajankohtaisista teemoista julkaisuja. Tavoitteiden 

ja sisällön tekeminen vuosikelloon lyhyessä ajassa auttaa pitämään laadun 

yhtenäisenä. (Ruotsalainen 2019.) 

 

Markkinoinnin vuosikello on hyvä suunnittelun työväline ja se pitää markkinoinnin 

paremmin jatkuvana, mutta vuosikellon julkaisujen toteuttamiseen kannattaa 

suhtautua myös rentoudella. Jos suunnitelman ei anneta elää tilanteiden ja 

hetken mukaan, silloin yrityksen markkinointi ei pääse tarttumaan ajankohtaisiin 

asioihin, joista voisi julkaista sisältöä. (Kupli 2018.) 

 

Vuosikello on helppo tehdä, mutta sisällön suunnittelu ja tuottaminen onkin jo 

haastavampaa. Hyvästä sisällöstä puhutaan paljon, mutta mitä se oikein on? 

Markkinointi on tapa hurmata asiakas. Sosiaalisen median toimenpiteitä pitäisi 

ajatella yrityksen bisneksen kautta. Resursseja täytyy sijoittaa useaan 

kohteeseen ja toivoa, että edes osa tuottavat tulosta. (Isokangas & Vassinen 

2010, 24–25.) 

 

Yhteisöä hyödyttävää sisältöä tärkeimpänä on ajankohtaisuus. Ajankohtaisuus 

on sosiaalisen median käyttäjille yksi avaintekijä. Hakukoneet ovat siirtymässä 

suosimaan tuoretta tietoa vanhojen sijasta. Ajankohtainen tieto on 

uskottavampaa kuin esimerkiksi 2007 vuonna tehty kirjoitus. Käyttäjä ei 

välttämättä tiedä onko kirjoituksen jälkeen asiaan tullut muutoksia. 
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Kuuntelemisen kautta pääsee helpoiten kiinni aiheisiin, jotka kiinnostavat ihmisiä 

tällä hetkellä, joten sosiaalinen media vaatii jatkuvaa läsnäoloa, jos siihen haluaa 

osallistua mahdollisimman tehokkaasti. Kuuntelemalla ja reagoimalla aktiivisiin 

keskusteluihin, on asian äärellä. (Korpi 2010, 44.) 

 

Ennen kaikkea sisältöä tulisi tuottaa säännöllisesti, Googlen yksi kriteeri sivuston 

arvottamiseen on uuden sisällön säännöllisyys. Monipuolinen sisältö on 

monipuolista myös erilaisten medioiden käytön kannalta, joten on hyvä jakaa niin 

tekstiä, videoita kuin kuvia. Uutta sisältöä tulisi tuottaa säännöllisesti vähintään 

kerran viikossa. Aiheita kannattaa käsitellä monipuolisesti ja julkaista sisältö 

erilaisissa muodoissa ja eri palveluissa. Aiheita voi käsitellä, vaikka neuvojan tai 

asiantuntijan näkökulmasta. (Korpi 2010, 92.)   

 

Hakusana-analyysi on äärimmäisen tärkeä työkalu jokaiselle sisällöntuottajalle. 

Jokaisella toimialalla löytyy omat hakusanansa ja -lauseensa, joiden perusteella 

voi tehdä omaa sisältöä laajasti. Ei ole järkeä tehdä otsikolla tekstiä, jota ei 

kukaan jo valmiiksi hae. Hakusanoista löytyy usein jo lähes valmiita otsikoita, 

joista kannattaa ottaa omalle tuotteelle tai palvelulle sopiva otsikko. (Korpi 2010, 

93.) 

 

Kuvan rooli on tärkeä ja monitasoinen. Kuva kiinnittää huomion, tukee tekstiä ja 

auttaa muistamaan asian. Kuva voi olla aiheeseen liittyvä tai tuotekuva, mutta 

pääasia on, että kuva erottuu massasta. Kuvan lisäksi tarvitaan tekstiä, joka saa 

aktivoimaan käyttäjän tai herättämään reaktioita. Asiakkaan tai sidosryhmän 

jäsenen mieli on helppo pilata harkitsemattomalla tekstillä. Saman asian voi 

muotoilla monella eri tavalla, vaikka viesti olisi negatiivinen, sen voi muotoilla ilon 

kautta tai niin ettei tahattomasti loukkaa ketään. (Siniaalto 2014, 39–40.) 
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5 Opinnäytetyön menetelmälliset mallit 
 

 

5.1 Toiminnallinen opinnäytetyö 

 

Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena menetelmänä, sillä tavoitteena oli 

suunnitella sosiaalisen median markkinointiviestintää vuosikellon muodossa. 

Toiminnallisessa opinnäytetyössä tavoitteena on tehdä jokin produkti, esimerkiksi 

esine, opas tai portfolio. (Vilkka & Airaksinen 2003.) Produktina tässä 

opinnäytetyössä oli sosiaalisen median markkinointiviestinnän vuosikello. 

 

Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena on synnyttää toiminnallinen tuotos, 

kuten ratkaistaan jokin ongelma, kuvaillaan prosessi tai kehitetään jonkin alan 

käytäntöä. Kaikkiin toiminnallisiin opinnäytetöihin kuuluu aina prosessia 

reflektoiva kirjallinen osio, vaikka yleisin piirre on, että sitä tehdään 

toiminnallisesti. (Metropolia- ammattikorkeakoulu 2012.) 

 

Opinnäytetyöni kirjallisessa osiossa selvitän tämän päivän sosiaalisen median 

tapoja, trendejä ja käytäntöjä markkinointiviestinnän työkaluna. Toiminnallinen 

tuotos on sosiaalisen median markkinointiviestinnän vuosikello Ehdalle vuodelle 

2020, vuosikelloa laadittaessa on analysoitu aikaisemman 2019 vuoden 

vuosikellon julkaisuja ja niiden toimivuutta ja kompastuskiviä. Työssä on 

näkyvissä kaksi esimerkkiä vuoden 2019 julkaisuista. Vuoden 2019 vuosikellon 

avulla ja silloisten julkaisujen toimivuuden analysointi on auttanut vuoden 2020 

vuosikellon laatimisessa.  

 

Toiminnallinen opinnäytetyö ohjaa käytännön toimintaa, toiminnan järjestämistä 

ja toiminnon järkeistämistä. (Airaksinen 2009.) Käytännön ohjaamisessa 

vuosikello on erittäin hyvä apuväline tehdä markkinointiviestintää 

suunnitelmallisesti, vuosikellon avulla myös aikaa markkinointiviestinnän 

toteutukselle saadaan, sillä vuosikello määrittää ajankohdat julkaisuille. 

Vuosikelloa suunniteltaessa on mietitty mitkä ja millaiset asiat ovat yrityksen 

sosiaaliseen mediaan hyvää sisältöä eli se on toiminnan järkeistämistä.  
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Opinnäytetyö on laadultaan toiminnallinen opinnäytetyö, sillä yritys tarvitsee 

sosiaalisen median markkinointiviestinnän suunnitelmaa ja vuosikellon avulla 

yritykselle saadaan käytäntöön soveltuva ohjeistus sosiaalisen median 

julkaisuille. Opinnäytetyö on toiminnallinen, sillä se tukee vuosikellon 

suunnittelemista ja toteuttamista. Suunnittelen ja toteutan vuosikellon ja 

vuosikellossa olevat sosiaalisen median julkaisut. Työskentelen Ehta 

Henkilöstöpalveluilla, joten tunnen yrityksen toimintatavat. Työtehtäviini lukeutuu 

yrityksen sosiaalisen median julkaisut ja niiden tekeminen sekä suunnittelu 

yhdessä muun henkilöstön kanssa. Oma kokemus työntekijänä ja koulutukseni 

vahvistaa tutkimuksen luotettavuutta. 

  

5.2 Benchmarking & havainnointi 

 

Benchmarking eli vertailuanalyysi tai vertaiskehittäminen on arviointia, jossa 

organisaatiot tai sen osat vertaavat toimintaansa toisen organisaation kanssa. 

Vertailukumppani etsitään itseään jossakin suhteessa paremmasta 

organisaatiosta. Kohteet voivat olla saman alan yrityksiä tai miltä tahansa muulta 

toimialalta. (Itä-Suomen Yliopisto 2019.) 

 

Benchmarking on menetelmä, jossa opitaan esikuvilta heidän parhaista 

käytännöistä ja jonka tavoitteena on saavuttaa parannuksia omassa 

toiminnassaan sekä benchmarking auttaa tunnistamaan oman toiminnan 

heikkouksia ja laatimaan niiden kehittämiseen tavoitteita ja kehitysideoita. (Itä-

Suomen Yliopisto 2019.) 

 

Vertailua toteutetaan usein vierailulla organisaatioon, jonka kanssa omaa 

toimintaa halutaan vertailla. Vertailua voi kuitenkin tehdä muillakin tavoilla, kuten 

etsimällä tietoa parhaista käytännöistä erilaisista julkaisuista, kuten artikkeleista, 

kirjoista tai internet-sivuilta. Benchmarking-toimintaa voidaan tehdä myös 

yhteistyönä toimintaa kehittävien organisaatioiden välillä tai verkostoissa, jolloin 

ne vertaavat toimintaansa toisiinsa. (Itä-Suomen Yliopisto 2019.) 

 

Havainnointi on tieteellisen työskentelyn perusedellytys ja se merkitsee 

systemaattista tietojen kokoamista ja tieteelliseen työskentelyyn suuntautuvaa 
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toimintaa. Havainnointi on tiedonkeruuta aistien avulla ja sitä käytetään 

erilaisissa tutkimusasetelmissa. Havainnoinnin avulla saadaan tietoja 

ympäristöstä, henkilön tilasta, toiminnoista jne. Havainnoija voi olla joko 

tilanteeseen osallistuva tai täysin ulkopuolinen. (Kajaanin ammattikorkeakoulu 

2019.) 

 

Systemaattinen eli suora havainnointi aikana havainnoidaan toisten suorituksia 

tai tapahtumia. Tavallisesti suora havainnointi tapahtuu rajatuissa tiloissa, 

esimerkiksi luokkahuoneissa tai työpaikoilla. (Kajaanin ammattikorkeakoulu 

2019.) 

 

5.3 Benchmarking ja havainnoinnin tulokset 

 

Toteutin benchmarkingia etsimällä tietoa henkilöstöpalvelualojen sosiaalisista 

medioista ja heidän nettisivuiltaan. Huomasin benchmarkingia tehdessä uusia 

kehitysehdotuksia Ehdalle ja benchmarkingin avulla sai myös inspiraatiota 

omaan tekemiseen. Tutkin esimerkiksi muutamia henkilöstöpalvelualan yrityksiä, 

jotka olivat Go On Yhtiöt, Carrot Oy ja RTK henkilöstöpalvelu.  

 

Go On:in nettisivuilla on hienot artikkelit ihmisten työllistymisestä heidän kauttaan 

eri yrityksiin. Artikkelit varmasti motivoivat ihmisiä hakemaan töitä Go On:in 

kautta. Tätä olemme Ehdallakin jo tehneet, mutta tällaisia julkaisuja pitäisi 

ehdottomasti lisätä. Go On:in Facebook -sivuilla julkaisut ovat säännöllisiä ja 

visuaalisia. Sivulla on paljon videoita työntekijöiden kokemuksista, erilaisista 

tapahtumista, yhteistöistä sekä yritys hyödyntää Facebookiaan paljon myös 

avointen työpaikkojen ilmoitteluun. Kuvat ja videot ovat tehty yrityksen brändin 

mukaisesti ja viestintä on suunnitelmallista ja selkeää.  

 

Carrotin nettisivut ovat tehty visuaalisesti ja sieltä löytyy todella kattavaa tietoa 

henkilöstönvuokraukseen, rekrytointiin ja työelämän sääntöihin. Nettisivujen 

ajankohtaista sivua voisi olla hieman aktiivisempi, mutta sisältöä sieltä löytyy 

paljonkin. Yritys on hyödyntänyt Duunitorin työnantajakuvan kampanjaa, joka 

sisältää muun muassa työnantajamielikuva -videoita. Yrityksen somekanavat 

ovat aktiivisia, somekanavissa on julkaisuja työpaikoista, tapahtumista ja arkea 
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toimistolta. Instagramissa yritys myös hyödyntää paljon Instagramin tarina- 

osuutta, jolloin sisältö on vielä kiinnostavampaa. 

 

Facebookissa sisältö on aika samanlaista kuin Instagramissa, mutta yritys on 

saanut huonon arvioinnin Facebookissa, johon ei ole vastattu mitään, tällaiset 

palautteet tulisi heti huomioida ja käsitellä. Yritys myös vaihtaa Facebookin 

kansikuvaa, jos ajankohtaisena on esimerkiksi jokin tapahtuma, tällöin sivun 

katselija saa helposti tietoonsa ajankohtaiset asiat tai tapahtumat. LinkedInissa 

yritys viestii englanniksi, mutta sisällön tuottaminen on hyvin vähäistä.  

 

Ehdalla on mietitty myös Duunitorin kampanjaa. Duunitorin työnantajakampanja 

on suosittu ja hyvä lisä saada omaa yritystä näkyvämmäksi. Kampanjan avulla 

yrityksen työpaikkailmoitukset saavat nostoja ja toistoja eri kanavissa. Ehta voisi 

hyödyntää myös Facebookin kansikuvan vaihtelua ajankohtaisille asioille. 

Instagramin -tarina osuutta on jo Ehdassa hyödynnetty, mutta sitä tulisi tehdä 

vielä aktiivisemmin ja lajitella kohokohtia aiheen mukaan. 

 

RTK:n nettisivut ovat selkeät, liikkuvat kuvat herättävät mielenkiintoa sekä 

avoimen työhakemuksen voi täyttää heti etusivulta. Nettisivuilla on myös chatti -

robotti, joka on toimiva niin työnhakijalle sekä työnantajalle, joka etsii työvoimaa. 

Chatin avulla saa nopeasti vastauksen kysymyksiin. Ehdan nettisivuille olisi 

tärkeä saada myös matalan kynnyksen Chat -palvelu, jossa kävijä voisi esittää 

helposti kysymyksensä ja saada apua ongelmaan. Chatin avulla saisi enemmän 

kontaktia työnhakijoihin ja uusiin asiakkaisiin.   

 

Yrityksen Facebook on aktiivinen ja siellä on 1,2 tuhatta tykkääjää. Sivulla on 

paljon hyvin toteutettuja videoita ja kuvia yhteistyökumppaneista ja yrityksen 

toiminnasta. Facebookissa yritys myös hyödyntää duunitorin työelämään liittyviä 

artikkeleja. Yrityksen Instagramissa on panostettu visuaalisuuteen, kuvat ovat 

brändin mukaisia ja videot on tehty kaupallisesti. Yritys hyödyntää paljon 

Instagramin -tarina osuutta, mutta sisältö on sielläkin hyvin kaupallista. 

Instagramissa ei ole kuvia tai tarinoita yrityksen arjesta tai toimistolta. 
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Havainnointia opinnäytetyössäni hyödynsin Ehdan tiimipalavereissa tai muissa 

keskusteluissa kollegoiden kanssa sekä aikaisemmista sosiaalisen median 

julkaisuista. Palaverien ja keskustelujen avulla sai selville kollegoiden mielipiteitä 

ja heidän kehitysehdotuksiansa sosiaalisen median kanaviin sekä siitä, että millä 

tavoilla voitaisiin työnantajamielikuvaa kehittää.  

 

Havannoin Facebookissa ja Instagramissa aikaisempien julkaisujen tavoitettujen 

ja reagointien määrää. Facebookissa saa tarkkaa tietoa, siitä miten paljon ihmisiä 

on tavoitettu julkaisulla. Suurimman määrän ihmisiä tavoitetut julkaisut olivat 

suurimmaksi osaksi sellaisia, joissa oli ihminen tai ihmisiä. Vähiten ihmisiä tavoitti 

julkaisut, joissa oli vain avoimia työpaikkoja lueteltuna tai julkaisu ei ollut riittävän 

huomiota herättävä. 

 

Ihmisiä kiinnostaa asiakastarinat, aidot käyttäjäkokemukset, mitä yrityksessä 

tapahtuu ja millaisia ihmisiä yrityksessä työskentelee. Myös viestin 

ymmärrettävyys ei saa olla monimutkaista, sillä mitä ymmärrettävämpi viesti on 

sitä paremmin se jää ihmisten mieleen. (Yliehto 2019.) 

 

Aikaisempien julkaisujen analysoinnilla ja vertailulla näkee nopeasti millaiset 

julkaisut toimivat. Ehdan julkaisut, jotka ovat toimineet ja tavoittaneet ihmisiä ovat 

sellaisia, jotka kertovat työntekijöiden tarinoista, työnhakuvinkeistä sekä myös 

julkaisut toimistolta ovat kiinnostaneet. Julkaisut, joissa on ihmisiä keräävät 

eniten näkyvyyttä kuin muut. 
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Kuva 2. Facebookin keräämät kävijätiedot.  

 

 

Kuvassa 2 ilmenee miten Facebook kerää ja analysoi yksinkertaisesti sivun ja 

julkaisujen kävijätietoja ja on erittäin hyvä apuväline yrityksen sosiaalisen median 

julkaisujen analysoinnissa. Kuvasta näkyy, onko julkaisu valokuva, video tai linkki 

ja minkä verran julkaisu on tavoittanut ja minkä verran sitouttanut. 

 

5.4 Eettisyys ja luotettavuus 

 

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettisten suositusten tavoitteena on 

yhtenäistää ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöprosessia, edistää hyvää 

tieteellistä käytäntöä, ennaltaehkäistä tieteellistä epärehellisyyttä sekä kohentaa 

opinnäytetöiden laatua. (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n TKI-

valiokunta 2018, 3.) 

 

Tutkimusaineistoja, tuloksia ja julkaisuja koskevat tekijänoikeuslain säännökset. 

Tekijänoikeuden alaisen aineiston käyttäminen edellyttää oikeudenhaltijan lupaa, 

ellei rajoitussäännökset toisin määrää. (Arene 2018, 11.) 
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Arene ry on antanut suositukset avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintamallien 

soveltamiseksi ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnassa. Avoin TKI-toiminta 

pyrkii siihen, että projekteissa käytetyt menetelmät, aineistot, tulokset ja tuotokset 

ovat tutkimusetiikan ja juridiikan määrittämissä rajoissa kaikkien halukkaiden 

käytettävissä. Suositusten tavoitteena on parantaa TKI-toiminnan avoimuutta, 

laatua, luotettavuutta ja näkyvyyttä sekä edistää hankkeiden yhteiskunnallista 

vaikuttavuutta ja uusien innovaatioiden syntyä. (Arene 2018, 9.) 

 

Opinnäytetyöni eettisyyttä tukee yhteistyösopimus, joka on tehty toimeksiantajan 

kanssa. Yhteistyösopimuksessa selviää salassa pidettävät aineistot ja muiden 

luottamuksellisten asiakirjojen käyttö.  

 

Opinnäytetyössäni hyödynsin tietoa, jossa tutkimusaineisto perustuu olemassa 

olevaan teoriaan ja tietoon. Sosiaalinen media muuttuu koko ajan, joten on 

erittäin tärkeää hyödyntää ajankohtaista tietoa sekä ottaa huomioon 

tutkimuksessa tämän päivän trendit. Ajankohtainen tieto ja trendit vahvistavat 

tutkimuksen luotettavuutta. 

 

Tutkimuksen kohteena olevaa aihepiiriä ja ilmiötä voi tarkastella useista 

näkökulmista. Jos aihetta on tutkittu aikaisemmin, on tarjolla monenlaista 

lähdeaineistoa ja erilaisiin menetelmiin saatuja tuloksia. Tunnetun ja 

asiantuntijaksi tunnustetun tekijän tuore, ajantasainen lähde on yleensä hyvä 

valinta. Oman alan kirjallisuuden seuraaminen ohjaa väistämättä käyttämään 

ajantasaisia lähteitä ja soveltuvien lähteiden käyttö kertoo lukijalle, että tekijä on 

selvillä siitä, mikä on tietämyksen tila alasta opinnäytetyön tekohetkellä. (Vilkka 

H & Airaksinen T 2003, 72.)  

 

Kirjoittajan on aina mainittava käytetyt lähteet työssään, lähteet on mainittava 

tekstiviitteinä ja lähdeluettelona. Kirjoittaja referoi omin sanoin alkuperäistekstiä 

ja tiedot tulee mainita viitteessä. Lähdeviittauksesta pitää yksiselitteisesti erottua 

kehen viitataan milloinkin ja eri lähteitä tulee käyttää monipuolisesti. (Karelia-

ammattikorkeakoulu 2018.) 
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Reliabiliteetti viittaa johdonmukaisuuteen, täsmällisyyteen ja tarkkuuteen. 

Reliabiliteetit määräävät satunnaiset mittausvirheet, joita on tutkija, mittari, 

tutkittava, tilanne ja aineiston käsittely. Validiteetti määrittää tutkimustulosten 

tarkkuutta ja missä määrin tehdyt johtopäätökset vastaavat todellisuutta, josta ne 

on saatu. Mittarin kyky on mitata juuri sitä ominaisuutta tai asiaa, mitä on tarkoitus 

mitata. (Kajaanin ammattikorkeakoulu 2019.) 

 

Validiteetti ilmaisee sen, miten hyvin tutkimuksessa käytetty mittaus- tai 

tutkimusmenetelmä mittaa juuri sitä tutkittavan ilmiön ominaisuutta, mitä on 

tarkoitus mitata. Eli mittaatko tutkimus sitä, mitä sen avulla on tarkoitus selvittää. 

Voidakseen olla validi, sovellettavan tutkimusotteen tulee tehdä oikeutta 

tutkittavan ilmiön olemukselle ja kysymyksenasettelulle. Jos tutkimuksesta 

puuttuu totaalinen validiteetti, tekee se tutkimuksesta arvottoman, tällöin tutkitaan 

todellisuudessa aivan muuta asiaa kuin mitä alun perin on ollut tarkoitus. 

(Hiltunen 2009.)  

 

 

6 Vuosikellomalli 
 

 

Ehdan sosiaalisen median markkinointiviesitinnän vuosikello rakentui omien 

pohdintojen, opitun tiedon perusteella, benchmarkinginin ja sosiaalisen median 

tavoitteiden avulla. Ympyrämallissa kuukaudet jaettiin omiin osioihinsa ja 

jokaisen kuukauden kohdalle merkittiin kyseisen kuukauden aikana toteutettavat 

tehtävät, kuten sosiaalisen median julkaisut, ajankohtaisen osion julkaisut, 

arvonnat ja mahdolliset maksetut mainokset. Vuosikellon sosiaalisen median 

kanavaksi valikoitui Facebook, Instagram, LinkedIn ja Ehdan nettisivujen 

ajankohtainen osio.   

 

Sosiaalisen median markkinointiviestinnän vuosikellon tarkoituksena on toteuttaa 

yrityksen sosiaalista mediaa aktiivisesti ja säännöllisesti. Julkaisut on mietitty 

kalenterivuoden mukaan kuukausittain. Julkaisujen sisältöä olen kehitellyt itse 

sekä työyhteisön kanssa ottaen huomioon tämän päivän trendit. Koska yritys 
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haluaa parantaa työnantajamielikuvaa, on julkaisut myös mietitty niin, että ne 

kasvattavat yrityksen houkuttelevuutta työnantajana. 

 

Vuosikello on kellotaulun muotoon tehty vuoden kalenteri, jonka avulla Ehdan 

tiimi voi suunnitella ja aikatauluttaa sosiaalisen median julkaisut. Vuosikelloon on 

laitettu kaikki tiedossa olevat tapahtumat sekä pyhäpäivät. Vuosikellon lisäarvo 

on sitä, että yhdestä kuvasta voi nähdä eri tehtävät nopeallakin vilkaisulla ja sen 

avulla pystyy myös huomaamaan päällekkäiset tekemiset ja aikatauluttamaan 

tehtävät uudelleen.  

 

Vuosikello on suuntaa antava, sillä tilanteet voivat muuttua esimerkiksi 

julkaisujen ajankohdan osalta. Myös henkilökuntaan tai yritykseen tulleet 

muutokset ovat vaikuttaneet vuosikelloon. Muutokset ovat yleensä olleet 

positiivisia ja tuoneet lisää julkaisujen aiheita.  

 

Vuosikellon teon aikana olen huomannut, että sosiaalisen median julkaisuja on 

helpompi ja nopeampi toteuttaa, kun ne on tehty ennakkoon ja ideoita on keksitty 

valmiiksi. Vuosikello määrittää julkaisuille aihealueita, joita voi suunnitella sitten 

julkaisun ajankohdan mukaan ennakkoon. 

 

 

 

Kuva 3. Sosiaalisen median vuosikello. 



34 

 

 

 

Kuvassa 3 esitetään opinnäytetyön produkti, sosiaalisen median vuosikello. 

Kanavina käytetään Facebookia, Instagramia ja LinkedInia sekä Ehdan 

nettisivuja. Facebookiin, Instagramiin ja LinkedIniin lisätään joka viikko julkaisuja 

vähintään yksi tai kolme kappaletta ja julkaisut suunnitellaan sisällöltään kanaviin 

sopiviksi. Kanavat on valittu yrityksen kohderyhmän mukaan. Facebookissa ja 

Instagramissa pääasiallisena kohderyhmänä ovat työnhakijat. LinkedInissa 

kohderyhmänä ovat potentiaaliset asiakkaat. LinkedIn aktivoiminen ja julkaisut 

on otettu käyttöön näkyvyyden lisäksi myös verkostoitumisen ja myynnin 

kannalta. 

 

Aiheita vuosikelloon on suunniteltu erilaisten tapahtumien, juhlapyhien, toimialan 

ja vuoden 2019 vuosikellon julkaisujen toimivuuden perusteella. Henkilökuntaan, 

työpäiviin ja toimistoon liittyviä julkaisuja on lisätty, jotta saadaan kehitettyä 

työnantajamielikuvaa. Henkilökuntaan ja toimistoon liittyviä julkaisuja on lisätty, 

myös siksi, että ne ovat saaneet yleensä eniten huomiota. Vuosikelloon on lisätty 

myös mainostettavat julkaisut, jotta muistetaan tehdä aktiivisemmin sosiaaliseen 

mediaan myös maksettuja mainoksia. Mainoksina voi toimia esimerkiksi hyvä 

työpaikkailmoitus tai julkaisu, jossa kerrotaan, mitä Ehta tekee ja miksi Ehdalle 

kannattaa hakea töihin. 

 

Nettisivuille lisätään vähintään kerran viikossa työelämään liittyviä blogitekstejä, 

joissa aiheina voivat olla esimerkiksi työhyvinvointi ja vuokratyö. Tavoitteena 

lisätä arvokasta tietoa työnhakijoille työelämän ajankohtaisista ja tärkeistä 

asioista. Ajankohtainen osio nettisivuilla näyttää myös muille sivun kävijöille 

ammattimaisen kuvan Ehdan toiminnasta. 
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7 Johtopäätökset ja pohdinta 
 

 

7.1 Johtopäätökset 

 

Opinnäytetyön tekeminen oli minulle mielekäs oppimisprosessi, sillä sain tehdä 

ja toteuttaa sosiaalisen median markkinointiviestintää yrityksessä, jossa 

työskentelen. Tammikuussa 2019 aloitin koulun myynnin ja markkinoinnin 

harjoittelun Ehdalla ja jo silloin ajattelin, että olisi hienoa tehdä opinnäytetyö 

Ehdalle. Aiheita mietin monia, kuten asiakastyytyväisyyskyselyä tai 

henkilöstöpalvelualaan painottuvampaa, mutta kuitenkin jo sosiaalista mediaa 

työssäni tehneenä sosiaalisen median vuosikello tuntui hyvältä valinnalta. 

  

Opinnäytetyönä Ehdalle toteutettiin sosiaalisen median 

markkinointiviestintäsuunnitelman vuosikello vuodelle 2020. Haasteita 

vuosikellon tekemiseen toi nonprofit -organisaation toimintamalli, käytännössä 

nonprofit -organisaation toimintamalli vaikutti niin, että julkaisut täytyisi olla 

mahdollisimman kustannustehokkaita. Julkaisut on suunniteltu suuremmalti osin 

niin, että niihin ei käytetä muita resursseja kuin työntekijän aika. Julkaisuja on 

suunniteltu tehdä myös maksullisena. Maksullisia julkaisuja ovat esimerkiksi 

kohderyhmälle suunnattu julkaisu tai julkaisua halutaan kohdistaa tiettyyn 

alueeseen. 

 

Ehdan sosiaalisen median käytön tavoitteena on lisätä näkyvyyttä ja parantaa 

työnantajamielikuvaa. Julkaisut on suunniteltu työnantajamielikuvaa parantaen ja 

ottaen huomioon tämän päivän trendit. Ehdan täytyy jatkossakin viestiä 

säännöllisesti ja aktiivisesti sosiaalisen median kanavissaan sekä harkita 

joidenkin kampanjoiden ulkoistamista. 

 

Benchmarkingia tehdessä sai uutta inspiraatiota omaan tekemiseen ja huomasin 

paljon asioita mitä kannattaa ja mitä ei kannata tehdä sosiaalisessa mediassa. 

Uusia ideoita ja tapoja viestiä tuli benchmarkingin myötä.  Benchmarkingin avulla 

huomasi, myös millaiset julkaisut kiinnostavat kohderyhmiä eli työnhakijoita ja 

potentiaalisia asiakkaita. 
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Havainnoinnissa painotin eniten aikaisempien julkaisujen toimivuutta. Vuosikello 

vuodelle 2020 oli helpompi tehdä, kun oli jo tietoa siitä, mitkä julkaisut ovat 

saaneet eniten näkyvyyttä ja mitkä julkaisut eivät ole toimineet. 

 

 

 

Kuva 4. Facebook-julkaisu. 

 

 

Kuvassa 4 esitetään julkaisu, siitä millaista on työskennellä Honkalammen 

palvelukodeissa lähihoitajana. Ehdan Facebookiin on jaettu linkki Ehdan 

nettisivuilta, jotta nettisivuille saataisiin kävijöitä. Julkaisu on tavoittanut 720 

ihmistä ilman maksettua mainosta ja on yksi Ehdan eniten näkyvyyttä saanut 

julkaisu. Julkaisu on tehty niin, että palvelukodin työntekijää on haastateltu, siitä 

millaista on työskennellä kyseisessä työpaikassa. Julkaisu on kiinnostanut 

ihmisiä, sillä julkaisulla on tarina, jonka tavallinen työntekijä on kertonut 

työpäivästään ja miksi työntekijä viihtyy Honkalammen asumispalveluissa. 

 



37 

 

 

Kuva 5. Facebook-julkaisu. 

 

 

Kuvassa 5 esitetään julkaisu, joka on yksi vähiten ihmisiä tavoittanut julkaisu. 

Reagointeja julkaisussa ei ole yhtään ja tavoitettujen määrä on vain 197. Julkaisu 

on jako Pohjois-Karjalan TE-palveluiden tapahtumasta, jossa Ehta on 

järjestäjänä. Itse tapahtuma on todella hyvä ja tärkeä Ehdalle työntekijöiden 

saavuttamisessa myös Kiteellä, mutta tapahtuma ei saanut näkyvyyttä 

sosiaalisessa mediassa. Tästä esimerkistä huomaa, että pelkkä jakaminen 

tapahtumasta ei riitä. Julkaisusta olisi voinut tehdä näyttävämmän ja 

osallistavamman.  

 

Työyhteisön toiveet havainnoinnissa olivat myös suuressa osassa, sillä mikä 

olisikaan parempi lähtötilanne yrityksen sosiaalisen median viestintään kuin se, 

että työntekijät haluavat osallistua ja olla esillä. Työyhteisössä mietittiin 

työnhakuvinkki -sarjaa videoilla, joka toteutettiin. Myös erilaiset yhteiskuvat 

tiimistä haluttiin Ehdan sosiaalisen median kanaviin. 
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7.2 Vertailua aikaisempiin opinnäytetöihin 

 

Muut opinnäytetyöt -kohdassa tutkin markkinointiin, nonprofit-organisaatioiden ja 

henkilöstöpalvelualaan liittyviä opinnäytetöitä. Selvitykseni mukaan suurin osa 

markkinointiin liittyviä opinnäytetöitä on tehty yrityksille, joissa päätavoite on 

liiketoiminnan kasvattaminen ja yrityksillä on ollut enemmän resursseja toteuttaa 

markkinointia myös suuremmilla määrillä rahaa. Ehdan on tukeuduttava 

markkinoinnissa ja sosiaalisessa mediassa enemmän ilmaisiin viestintäkanaviin, 

joten tässä opinnäytetyössä jää maksullinen markkinointi vähemmälle. 

Opinnäytetyöni eroaa muista myös siten, että tätä opinnäytetyötä voi hyödyntää 

koko emoyhtiön markkinoinnissa juuri kustannustehokkuuden takia. 

 

Opinnäytetyöni teoriaosuus keskittyy eniten sosiaaliseen mediaan ja 

työnantajamielikuvaan. Toteuttamani opinnäytetyö eroaa aiemmista 

tutkimuksista siten, että luomani produktin päätarkoitus on painottaa 

työnantajamielikuvan kehittämistä sosiaalisen median avulla. Julkaisut on 

suunniteltu työnantajamielikuvan kehittämistä varten kuin pelkkää myyntiä 

varten, kuin muissa opinnäytetöissä. Muissa opinnäytetöissä painotetaan 

enemmän markkinointia laajemmin, muun muassa printtimainoksilla tai 

uusasiakashankinnan kannalta. 

 

Opinnäytetyön teoriaosuudet luovat produktille selkeän ja asiantuntevan 

lähestymistavan. Teoriaosuudet on tehty siten, että niitä on helppo ymmärtää ja 

hyödyntää myös muiden yhtiöiden markkinointia tehdessä. 

 

Annukka Aaltolan (2014) opinnäytetyö on tehty voittoa tavoittelemattomalle 

yritykselle, jossa haluttiin lisätä tunnettavuutta ja kustannustehokasta 

markkinointia. Opinnäytetyössä käsiteltiin myös mainoksia ja käyntikortteja. 

Samankaltaisuutta Aaltona opinnäytetyössä tähän opinnäytetyöhön on 

kustannustehokkuus ja tunnettavuuden lisääminen. Eroavaisuutena 

opinnäytetyössä on käsitelty myös mainoksia ja käyntikortteja. 

 

Essi Maanikan (2018) opinnäytetyö sosiaalisen median kehittämissuunnitelma 

on samankaltainen kuin tämä opinnäytetyö. Maanikan opinnäytetyössä haluttiin 
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lisätä näkyvyyttä ja positiivista työnantajamielikuvaa. Erovaisuuksina on, että 

Maanika teki opinnäytetyön teemahaastattelujen pohjalta. 

 

Nina Siukosaaren (2016) opinnäytetyö on henkilöstöpalvelualan yrityksestä kuin 

tämäkin opinnäytetyö. Siukosaaren opinnäytetyö on myös toiminnallinen ja 

opinnäytetyössä käsiteltiin tunnettavuuden ja liiketoiminnan lisäämistä sekä 

somen aktivoimista. Erovaisuuksina uusiasiakashankinta, printtimainonta ja 

messut. 

 

7.3 Kehitysehdotukset 

 

Kehitysehdotuksina Ehdan sosiaalisen median markkinointiviestintään tulisi 

lisätä vielä LinkedIn käyttöä verkostoitumisen ja liidejen takia. Säätiöllä on 

olemassa viestintäryhmä, missä viestintävastaavat ovat laatineet vuosikelloja 

omille vastuualueilleen. Tätä vuosikelloa ja opinnäytetyötä voi jokainen yhtiö 

hyödyntää toimialallaan sosiaalisen median suunnittelussa tulevaisuudessa. 

 

Aikaisemman vuosikellon ja sosiaalisen median julkaisuilla voidaan päätellä, että 

niistä on ollut hyötyä yrityksen sosiaalisen median aktivoinnissa ja yrityksen 

tunnettavuuden lisäämisessä. Sosiaalista mediaa tehdessäni huomasin, että 

kuvan tai videon sisältävät ja tärkeällä aiheella lisätyt julkaisut saivat enemmän 

katseluita, tykkäyksiä ja muuta toimintaan kuin ne julkaisut, joissa oli 

informaatiompi julkaisu, kuten jokin tapahtumaan osallistuminen. Jatkossakin 

panostetaan siihen, että julkaisut ovat ihmisiä kiinnostavia ja herättävät 

mielenkiintoa. Facebook ja Instagram ovat Ehdan sosiaalisen median kanavista 

käytetyimmät ja suosituimmat, joten näihin kanaviin panostetaan jatkossakin, jos 

haluaa tulla tunnetuksi ja saada potentiaalisia työntekijöitä kiinnostumaan Ehdan 

kautta työllistymisestä.  

 

Sosiaalista mediaa toteutettiin jatkuvasti ja säännöllisesti myös opinnäytetyön 

aikana, joten osa ehdotuksista on jo käytännön toteutuksessa. Lisäisin silti vielä 

vuorovaikutusta hakijoiden kanssa sekä erilaisia blogi -tyylisiä kirjoituksia Ehdan 

nettisivuille ja sosiaalisen median kanaviin lisättäisiin työelämään liittyviä 

artikkeleja. Kun nykyiset sosiaalisen median osa-alueet ovat kehittyneempiä ja 
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saavat lisää yleisöä, voisi seuraavana askeleena tehdä esimerkiksi podcasteja 

työelämän ilmiöistä ja vuokratyöstä. 

 

Facebookin, Instagramin ja LinkedIn kanavien sisältöjen tulisi edelleen olla 

yhteneväistä, mutta jokaisessa tulisi miettiä julkaisut kanavan mukaan. 

Esimerkiksi Facebookissa ja Instagramissa voi olla tyyliltään rennompia 

julkaisuja, mutta LinkedIn julkaisut tulisi olla asiapohjaisia ja kirjoitettu 

virheettömästi. Saman julkaisun voi ilmaista eri tavalla eri kanavissa, niin että ne 

toimivat kanavan yleisölle. 

 

Vuorovaikutukseen tulisi panostaa enemmän. Vuorovaikutusta voisi lisätä niin, 

että osallistuu esimerkiksi LinkedIn: ssä muiden HR:n parissa työskentelevien 

julkaisuihin, jos ne liittyvät vaikka vuokratyöhön tai työelämään. Tällainen lisäisi 

yrityksen aktiivisuutta ja luotettavuutta seuraajien ja potentiaalisten asiakkaiden 

keskuudessa. Sosiaalisen median vetovastuu tulisi olla jonkun yrityksen 

työntekijän/työntekijöiden vastuulla, mutta vastuuhenkilöiden poissa ollessa tulisi 

muidenkin tarvittaessa pystyä tekemään sosiaalisen median julkaisuja. 

 

Sosiaalisen median kanavien päätarkoituksena on lisätä Ehdan tunnettavuutta ja 

lisätä työnantajamielikuvaa sekä saada potentiaalisia työntekijöitä ja 

asiakasyrityksiä kiinnostumaan Ehdasta. Tämän takia kanavilta tulee löytyä 

helposti tieto, millaisia palveluita Ehta tarjoaa ja miksi. Kanavilta tulee löytyä 

helposti yhteystiedot ja linkki nettisivuille. Kanavilla tulisi näkyä myös yrityksen 

osaaminen ja taito toimialalla, joten kanaville on jatkossakin lisättävä sisältöä 

työntekijöiden tarinoista ja asiakkaiden kokemuksista. 

 

7.4 Eettisyys ja luotettavuus 

 

Sosiaalinen media muuttuu koko ajan ja tämänkin opinnäytetyön teon ja julkaisun 

aikana on voinut tulla uusia muutoksia, joten sosiaalista mediaa täytyy tutkia 

jatkuvasti, jotta tieto on luotettavaa ja ajankohtaista.  

 

Opinnäytetyön teoriaosuuden lähteet ovat tarkoituksenmukaisia ja suurimmaksi 

osaksi ajankohtaisia ja uusia. Vanhemmista lähteistä, lähinnä kirjoista on poimittu 
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tietoja, jotka ovat tänäkin päivänä tärkeitä markkinoinnissa ja sosiaalisessa 

mediassa. Tietoa on haettu niin kirjoista kuin nettilähteistä ja tietoa on kerätty 

ajankohtaisista artikkeleista, alalla toimivilta yrityksiltä sekä markkinointiin 

liittyvästä kirjallisuudesta. 

 

Tiedonkeruumenetelmänä benchmarking oli tärkeä, ellei jopa tärkein, sillä sen 

avulla sai kerättyä monipuolisesti tietoa muiden yritysten sosiaalisen median 

käytöstä, kehitettyä Ehdan sosiaalisen median strategiaa, inspiraatiota omaan 

tekemiseen ja toteuttamiskelpoisia ideoita Ehdan sosiaaliseen mediaan. 

 

Havainnointi oli hyvä apuväline tiedonkeruussa, sillä sen avulla sai tietoa muiden 

työntekijöiden mielipiteistä ja ideoista. Havainnointia käytettiin aikaisempien 

julkaisujen analysointiin ja omaan tekemiseen. Aikaisempia julkaisua 

analysoidessa sai valmiuksia uuteen vuosikelloon. Työntekijän roolissa 

havainnointia oli helppo tehdä jokapäiväisessä arjessa aktiivisesti kuuntelemalla 

ja kyselemällä asioita. Työntekijänä ei voinut nähdä asioita ulkopuolisen silmin, 

joten objektiivisuus jää havainnoinnissa pois.  

 

7.5 Pohdinta  

 

Opinnäytetyön tuloksena saatiin aikaiseksi sosiaalisen median 

markkinointiviestinnän vuosikello yritykselle. Työn teoriaosuus perehdytti lukijaa 

sosiaalisen median kanaviin, sosiaalisen median toimintaan, rekrytointiin 

sosiaalisessa mediassa ja työnantajamielikuvan luomiseen. Toiminnallisen 

osuuden kautta syntyi sosiaalisen median vuosikello ja se vastaa pääasiaan, 

miten sosiaalista mediaa kannattaa tehdä ja millaiset julkaisut ovat näkyviä sekä 

miten julkaisuilla voi parantaa työnantajamielikuvaa. Sosiaalisen median kanavia 

tulisi päivittää useasti ja aktiivisesti. Julkaisut tulisi olla laadukkaita, työnhakijoita 

kiinnostavia kuten blogikirjoituksia, artikkeleita ja julkaisuja yrityksen arjesta ja 

työntekijöistä. Sosiaalisen median avulla saatu näkyvyys ja tunnettavuus näkyy, 

kun työnhakijat hakevat Ehdan kautta töihin. 

 

Haasteita kohderyhmän kohdalle eli työnhakijoiden ja paikallisten yritysten 

kohdalla on julkaisujen tavoitettavuus. Henkilöstöpalveluala on hyvin kilpailtu ja 
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kilpailijatkin hyödyntävät sosiaalista mediaa toiminnassaan. Kilpailijoiden 

julkaisujen perusteella on niihin myös käytetty rahaa ja resursseja mahdollisesti 

enemmän kuin mitä Ehta käyttää. Sponsoroidut julkaisut näkyvät isommalle 

joukolle ihmisistä, jolloin Ehdan julkaisut voivat jäädä taka-alalle. Markkinoinnin 

yksi yleisimmistä ongelmista on se, että ei voi tietää toimiiko markkinointi vai ei. 

Erilaiset kokeilut ja tavoitteet voivat tulla kalliiksi, jos ne eivät tavoita 

kohderyhmää. 

 

Toiminnallisessa osuudessa vuosikelloa tehtiin teorian ja benchmarkingin 

pohjalta sekä Ehdan tiimin ideoiden avulla. Vuosikellon suunnittelussa otettiin 

huomioon vuoden 2019 vuosikellon toimivat julkaisut sekä kompastuskivet. 

 

Sosiaalinen media antaa hyvät mahdollisuudet lisätä yrityksen näkyvyyttä, 

kehittää työnantajamielikuvaa ja tavoittaa potentiaalisia työntekijöitä ja 

asiakkaita. Luomani sosiaalisen median vuosikellon avulla on hyvät 

mahdollisuudet parantaa työnantajamielikuvaa ja lisätä tunnettavuutta. 

Opinnäytetyöni antaa teoreettista ja käytännön tietoa sosiaalisesta mediasta, 

joka on hyödyksi myös Honkalammen muiden yhtiöiden markkinoinnissa 

tulevaisuudessa. 

 

7.6 Oman oppimisen arviointi 

 

Opinnäytetyöprosessi sujui suurimmalta osin ongelmitta ja olen tuloksiin ja 

oppimiseeni tyytyväinen. Työssä tarvittiin kärsivällisyyttä, luetun ymmärtämistä ja 

ideointia. Kokonaisuuden hallitseminen oli välillä vaikeaa, sillä sosiaalisessa 

mediassa on paljon erilaisia osa-alueita, joita voisi selvittää. Jotta kokonaisuus 

pysyi selkeänä, joutui karsimaan ja miettimään tarkasti, mitä asioita selvittää ja 

mistä kirjoittaa. Opinnäytetyötä tehdessä sain hyvää tukea ohjaavalta 

opettajaltani ja toimeksiantajalta. Toimeksiantajayritys sai vuosikellomallin, jonka 

avulla yritys pystyy hyödyntämään sosiaalisen median kanavia työnhakijoiden 

tavoittamiseen, lisätä näkyvyyttä ja vahvistaa työnantajamielikuvaa.  

 

Tietoperustana käytettiin alan kirjallisuutta, verkkolähteitä sekä artikkeleja. 

Sosiaalisen median käyttö kehittyy jatkuvasti, joten oli tärkeää käyttää useita 



43 

 

ajankohtaisia verkkolähteitä, jotta tieto olisi mahdollisimman ajantasaista. 

Opinnäytetyönprosessin edetessä olen kehittynyt huomattavasti kirjoittajana ja 

tutkijana. 

 

Sosiaalinen media, markkinointi ja näkyvyyden lisääminen ovat minulle jo 

entuudestaan tuttuja aiheita, mutta työtä tehdessäni sain uutta ja tarkentavaa 

tietoa. Työnantajamielikuvan kehittämisestä opin kaikista eniten, sillä se on 

itsellenikin ollut aikaisemmin uudempi asia. Sosiaalisen median käyttö 

rekrytoinnissa on tuonut myös uutta tietoa mitä tulen tulevaisuudessa 

hyödyntämään.  

 

Opinnäytetyön toimeksianto oli mielenkiintoinen ja hyödyllinen. Opinnäytetyötä 

tehdessäni minulle vahvistui halu työskennellä sosiaalisen median, rekrytoinnin 

ja markkinoinnin parissa. Olen opinnäytetyön aikana kerryttänyt huomattavasti 

ammatillista osaamistani ja kehittymistäni. Kartutin sosiaalisen median ja 

markkinoinnin keinoja ja sen hyödyntämistä. Syvensin osaamistani eritoten 

työnantajamielikuvan vahvistamisen, sosiaalisen median ja rekrytoinnin kannalta. 

Koen, että opinnäytetyön tekemisestä ja toteutuksesta on minulle hyötyä 

tulevaisuudessa. 

 

7.7 Jatkotutkimukset 

 

Opinnäytetyöni tavoitteena on lisätä tietoa ja ymmärrystä sosiaalisen median 

hyödyntämistä työnantajamielikuvan luomisessa, rekrytoinnissa sekä 

työntekijöiden tavoittamisessa. Tiedon lisäämistä tulee kehittää tutkimalla 

sosiaalisen median hyödyntämistä työnantajamielikuvan luomisessa muilla 

yrityksillä tai toimialoilla ja onko työnantajamielikuvan parantaminen vaikuttanut 

esimerkiksi yrityksen myyntiin.  

 

Opinnäytetyön vuosikellon hyödyntämisessä yrityksen sosiaalisen median 

julkaisuihin tulee panostaa laatuun ja harkintaan sekä tutkia julkaisujen laatua. 

Laadukkaat julkaisut ja aiheet luo luotettavan ja ammattimaisen kuvan 

yrityksestä. Yrityksen tulee olla myös mukana sosiaalisen median trendeissä ja 

mukauttaa sosiaalisen median vuosikelloa trendien mukaan. Tilastoja ja 
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hakukoneoptimointia tulee tutkia jatkossakin, julkaisujen toimivuutta tulee 

analysoida ja selvittää onnistumisen tai epäonnistumisen syitä. Kun julkaisuja 

analysoidaan ja tutkitaan, yrityksen on mahdollista kehittää julkaisuja ja toimintoja 

niin, että sosiaalisesta mediasta on hyötyä yrityksen näkyvyydelle ja 

työnantajamielikuvalle parhaalla mahdollisella tavalla. 

 

Jatkokehitys mahdollisuuksina näen myös tekemällä laadullisen tutkimuksen 

haastattelemalla yrityksiä heidän oman työnantajamielikuvansa kehittämisestä ja 

sosiaalisen median käytöstä. Millaisena yritykset kokevat oman 

työnantajabrändinsä ja millaisia asioita he tekevät sen eteen sosiaalisessa 

mediassa ja muilla tavoin. 
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