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Tavoite 
Digimarkkinointisuunnitelman tavoitteena on erottautua yrityksen kilpailijoista ja pääsyä 

potentiaalisten uusien asiakkaiden tietoisuuteen. Suunnitelman avulla halutaan myös 
päästä yritysten tietoisuuteen Safecon tarjoamien palvelujen tärkeydestä yrityksille. 

Suunnitelmalla halutaan tuoda yrityksen brändin tunnettuutta esille ja se toimii 
liiketoiminnan kasvun tukena. 
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Liiketoiminnan yhteenveto 

Safeco Oy 
Safeco Oy on turvallisuus- ja pelastusalan palveluja tarjoava yritys. Yrityksen kotipaikka on 

Seinäjoella. Yrityksen toimialueena on koko Suomi. Yritys toimii B2B-markkinoilla. 

Yrityksen missio on kehittää asiakasorganisaatioidensa tuottavuutta ja kilpailukykyä 

selkeyttämällä esimiesten vastuita ja työntekijöiden velvollisuuksia, sekä kehittämällä yhdessä 

tapahtuvaa jatkuvaa asioiden arviointia. 

Safecon toimintaa ohjaavat arvot ja periaatteet ovat vastuullisuus, joustavuus, perinpohjaisuus, 

huolellisuus, nopeus, edullisuus ja vankka ammattitaito. 

SWOT-analyysi 

Jotta Safeco Oy:n digimarkkinointia voidaan parantaa, on alempaan taulukkoon koottu 

yrityksestä se mitä se tekee hyvin, parantamaan sitä mitä se ei tee hyvin, hyödyntämään sitä 

mitä se tekee ja puolustaa sitä, mikä voisi haastaa sen. Tässä on laadittu SWOT-analyysi: 

Vahvuudet Heikkoudet Mahdollisuudet Uhat 

Safecon ehdoton 
vahvuus on vankka 
ammattitaito alalla. 
He tarjoavat 
asiakkailleen 
palveluita jota 
rakennetaan 
jokaiselle yritykselle 
omalla tavallaan 
toimivaksi.  
Tarjonta on 
monipuolinen 
palvelujen ja 
koulutusten osalta. 

Heikkoutena on 
digimarkkinoinnin 
tietynlainen 
vanhanaikaisuus ja se 
pitäisi päivittää, 
mutta resurssit ovat 
rajalliset. 
Yritys on myös pieni 
toiminnaltaan joten 
se voi olla kilpailijoita 
ajatellen heikkous. 

Mahdollisuutena on 
ehdottomasti 
yrityksen vahva halu 
parantua. 
Maailman 
digitalisoituminen 
mahdollistaa monet 
digimarkkinoinnin 
suuntaukset. 

Kilpailijoiden 
erottautuminen 
digimarkkinointinsa 
avulla asettaa uhan 
Safecolle. 

Ammattitaito 
Palvelujen rakennus 
asiakkaalle 
Monipuolisuus 

Rajalliset resurssit 
Pieni henkilöstö 

Digimarkkinoinnin 
parantaminen 
Digitalisaatio 

Kilpailijoiden 
parempi 
digimarkkinointi 

 



Digimarkkinoinnin tavoitteet 

Safecon tavoitteet digimarkkinoinnille jaetaan näihin kolmeen tavoitteeseen. Halutaan lähteä 

tavoittelemaan uusia asiakkaita toimenpiteiden avulla, vakuuttaa nykyiset yhä paremmin ja 

pyrkiä samaan tasoon tai jopa paremmaksi kuin kilpailijat. 

 

Uusien asiakkaiden tavoittelu 

Kuvaus: Digimarkkinoinnin parantamisella toivotaan tavoiteltavan uusia asiakkaita.  

Tarkoitus: Yrityksen tunnettuuden kasvattaminen markkinoilla, jotta saadaan tuotua yrityksen 

tarjoamia palveluja tarkemmin ihmisten ja mahdollisten asiakkaiden tietouteen. Lisäksi 

kasvatetaan yrityksen brändiä markkinoilla.  

Mittarit: Kasvaneet vierailijamäärät verkkosivuilla, kasvaneet seuraajamäärät ja tykkäykset tms. 

sosiaalisessa mediassa. 

 

Jo olemassa olevien asiakkaiden pysyvyys 

Kuvaus: Halutaan varmistaa jo olemassa olevien Safecon asiakkaiden pysyvyys ja mahdollinen 

yhteistyön jatkumo. 

Tarkoitus: Erottautua kilpailijoista asiakasverkostolla, jonka tehokkuutta ylläpidetään 

yhteydenotoilla. 

Mittarit: Asiakkaiden yhteydenottojen määrän seuranta, Google Analyticsin kautta ennestään 

vierailleiden kävijöiden määrän seuranta 

 

Kilpailijoista erottautuminen 

Kuvaus: Halutaan erottautua kilpailijoista, erityisesti Pohjanmaan alueella toimivista. 

Tarkoitus: Käytetään markkinoinnin keinoja siten, että ne ovat erilaisia kilpailijoihin nähden. 

Suunnitellaan ja luodaan sisältöä, mitä kilpailijat eivät ole luoneet. 



Mittarit: Luodun sisällön ROI ja engagement, hakukonemarkkinoinnin onnistuvuus (klikkauksien 

määrä) 

 

Kohdemarkkinat 

Toimialat 

Safeco Oy:n tarkoitus on kehittää esimerkiksi työturvallisuutta, prosessiturvallisuutta, tila- ja 

pelastusturvallisuutta, työhyvinvointia ja tuottavuutta. Täten kohdemarkkinoihin voidaan 

luokitella oikeastaan kaikenlaiset yritykset ja julkiset organisaatiot. Palvelujen tarjontaa ei ole 

rajattu mihinkään tiettyyn alaan, vaan kaikilla on mahdollisuus ostaa Safecon palveluja. Tässä 

esiin astuu myös palvelujen räätälöintimahdollisuus, eli ne toteutetaan kaikille omanlaisiksi ja 

sopivimmiksi. Työturvallisuus kuuluu kaikille yrityksille ja julkisorganisaatioille, korttikoulutukset 

yksityishenkilöistä lähtien isoihin kansainvälisiin yrityksiin asti.  

Ostajapersoonat 

Kohdemarkkinoista voidaan laatia seuraavanlaiset ostajapersoonat Safeco Oy:lle.  

Ostajapersoona 1 

Ostajapersoona 1 on 40-60 vuotias, korkeasti kouluttautunut mies. Hän työskentelee pienen tai 

keskisuuren yrityksen johtoportaassa. Hän haluaa ostaa palvelun Safecolta, joka rakennetaan 

edustamalleen yritykselle ominaiseksi ja tämän parissa haluaa Safecolta omistautumista 

projektille, eli asiakkuus kestää usein n. vuoden ajan. Hän haluaa uusia yrityksen kaikkien 

toimipisteiden ohjeistukset ja laittaa kaikki kerralla kuntoon, sillä yrityksessä ei ole vahvaa 

pohjaa työturvallisuuden suhteen. Hän tekee ostopäätöksen, mutta delegoi sen tiedottamiseen 

liittyvät asiat alaisilleen ja määrää erillisen vastuuhenkilön. Tämä henkilö haluaa tiedon 

mieluusti hänelle itselleen suoraan. 

Ostajapersoona 2 

Ostajapersoona 2 on 25-40 vuotias mies joka on suorittanut ammatikorkeakoulun tai yliopiston. 

Hän työskentelee suuremmassa yrityksessä turvallisuuspäällikkönä. Hän on kiinnostunut 

Safecon eri koulutuksista järjestettäväksi edustamassaan yrityksessään. Hän saattaa myös ostaa 

Safecolta muita palveluita, jos se pystytään räätälöimään hänen edustamalle yritykselle 

sopivaksi, jotta se vakuuttaa ostajapersoonan. Hän myös haluaa siihen yritykseltä todellisen 



panostuksen. Hänet on vastuutettu prosessin toteutumiseen, ja hän valitsee yrityksen keneltä 

palvelu mahdollisesti ostetaan. Hän toimii yhteyshenkilönä yrityksien välillä. Hän etsii tietoa 

ennen ostopäätöksen tekemistä internetin ja sosiaalisen median kautta ja valitsee sieltä 

houkuttelevimman vaihtoehdon, joka on lähellä. 

Kilpailija-analyysi 

Potentiaalisia pahimpia kilpailijoita Safecolle ovat ne mahdollisien asiakasyritysten työntekijät, 

jotka tekevät näitä töitä itse, mitä Safeco tarjoaa.  

Jotain pienempiä saman alan toimijoita löytyy, joista voi olla kilpailijaksi markkinoilla. Niitä ovat: 

Alertum 

Palvelut, joiden kanssa syntyy kilpailua: Yritys tarjoaa koulutuksia esimerkiksi tulityökortti-, 

työturvallisuuskortti- ja alkusammutuskorttikoulutuksia. LIsäksi heillä on yleisesti ottaen hyvin 

kattava valikoima muita koulutuksia, jotka liittyvät työturvallisuuteen. Hintaluokka koulutuksilla 

on 99-119€ per koulutus, riippuen mikä on kyseessä. Toimii myös mm. Seinäjoen alueella. 

Muu kilpailu: Internetsivut ovat hyvin rakennetut ja niistä löytyy hyvin tietoa hakemasta 

koulutuksesta tai palvelusta. Ne onkin päivitetty aivan vähän aikaa sitten, lokakuussa 2019. 

Tulevia koulutuksia voi hakea etukäteen, joissa näkyy päivämäärän ja paikan lisäksi myös hinta 

ja vapaiden paikkojen määrä. Tämä ei välttämättä ole suoraan Safecolle kilpailua, sillä Safeco 

järjestää koulutuksia yrityksille sisäisesti, ei yleisesti ihmisten keskuuteen. Sivuilta löytyy lisäksi 

chat-botti, jolta voi kysyä koulutuksista lisää. Heiltä saa myös tilattua uutiskirjeen, ja sivuilla on 

ilmaistu asiakastarinoita koulutuksista. Sivuille on myös mahdollista vaihtaa kieli. Yrityksellä on 

vankka kirjo sosiaalisen median kanavia. Heiltä löytyy Facebook-sivut, Instagram-tili, Linkedin-

sivut, Youtube-tili sekä Twitter-tili. 

Hakukonemarkkinointiin on panostettu, sillä esimerkiksi Googlesta hakusanalla “Tulityökortti” 

haettaessa Alertum on ylimpänä sekä mainosten osuudessa, että itse hakutuloksissa.  

 

Kiwa Koulutusmaailma 

Palvelut, joiden kanssa syntyy kilpailua: Yritys tarjoaa esimerkiksi työturvallisuus- ja 

tulityökorttikoulutuksia, mutta niiden lisäksi myös hyvin kattavasti muita spesifioituja 

turvallisuuteen ja pelastukseen liittyviä koulutuksia. Koulutusten hinnat ovat sivuilla esillä ja 

edullisin koulutus kustantaa 69 euroa, kun taas hinta voi nousta joissain kilpailevissa 

koulutuksissa jopa 179 euroon. 



Muu kilpailu: Hakukoneessa (Google) heillä on mainos kolmantena haettaessa hakusanalla 

“Tulityökortti”. Itse hakutuloksissa eivät ole ensimmäisellä sivulla. 

Internetsivut ovat selkeät värimaailmaltaan mutta yrityksen brändi on sekava. Logo ei kerro 

koulutuksista ja sivuilla on käytetty erilaisia piirroskuvia koulutuksissa. Sivuilta löytyy 

esimerkiksi blogi, jossa on hyvää ja tärkeää tietoa postauksien muodossa. Sivujen kielen voi 

myös vaihtaa. Sosiaalisen median osalta löytyy Facebook-sivut, Twitter-tili, Instagram-tili, 

Youtube-tili sekä Linkedin-tili. Mielenkiintoista tosin on se, että Facebookia lukuun ottamatta he 

esiintyvät nimellä Kiwa Inspecta muissa kanavissa. 

 

SK Protect Oy 

Palvelut, joiden kanssa syntyy kilpailua: Työsuojelukoulutukset, työturvallisuuskoulutukset 

sekä pelastussuunnitelmien laadinta on kilpailevaa. Internetsivuilla ei ole hintoja mainittu, vaan 

nämä tulevat esille yhteydenotossa. Tämä siis toimii samalla tavalla kuin Safecolla. 

Paikkakuntiensa perusteella kilpailija ei toimi samalla alueella vahvasti kuin Safeco. 

Muu kilpailu: Internetsivuilla on toimiva kuvakaruselli etusivulla, jossa kerrotaan 

yhteistyökumppaneiden kokemuksista ja tämän lisäksi yhteistyökumppanit löytyvät erikseen 

sivun alalaidasta. Lisäksi ylälaidasta löytyy sosiaalisen median kuvakkeet, joista käy ilmi, että 

yrityksellä on uutiskirjeen tilaus, Facebook-sivut, Linkedin-sivut, Youtube-tili ja sivujen 

kielenvaihtomahdollisuus. Instagram- tai Twitter-tiliä heillä ei ole. Hakukonemarkkinoinnissa 

eivät yltäneet millään hakemalla sanalla mainoksiin tai ensimmäiselle hakutulossivulle.  

 

Suomen Ensiapukoulutus Oy 

Palvelut, joiden kanssa syntyy kilpailua: He tarjoavat alkusammutuskoulutuksia, 

tulityökorttikoulutuksia, työturvallisuuskorttikoulutuksia sekä erilaisia työsuojeluun liittyviä 

koulutuksia. Yritys on siis nimensä mukaisesti vain koulutuksiin erikoistunut. Toimii myös 

Seinäjoen alueella. Hinnat korkeat, esimerkiksi tulityökorttikoulutus 98 euroa tai 

työturvallisuus/työsuojelukoulutus 395 euroa. 

Muu kilpailu: Löytyy hakukoneesta (Google) haettaessa hakusanalla “Tulityökortti” 

mainososiosta toisena ja itse hakutuloksista viidentenä. Hakusanalla “Työsuojelukoulutus” ovat 

ensimmäisenä mainoksissa ja toisena itse hakutuloksissa. 

 



 

 

Markkinastrategia 

Tuote/palvelu (Product) 

Safecon palveluihin kuuluu erilaiset työyhteisöjen turvallisuutta kehittävät palvelut. Näitä ovat 

esimerkiksi TSP-työsuojelupäällikköpalvelu, riskinarviointipalvelu, työsuojelun toimintaohjelma, 

lakiseurantapalvelu, pelastussuunnitelmien laatiminen sekä poistumisturvallisuusselvitys.  

Nämä palvelut ovat tärkeitä ja erittäin hyödyllisiä kaikkien yritysten ja julkisorganisaatioiden 

kannalta. Safecon tarjoamat palvelut auttavat asiakasyrityksiä lisäämään turvallisuutta 

työpaikoilla ja parantamaan sitä. Kilpailuetuna Safecon palveluissa on se, että näitä palveluita 

varten tehdään laaja kartoitus yrityksen nykytilanteesta sen suhteen, mitä palvelua se tarvitsee. 

Tämän jälkeen luodaan kartoituksen pohjalta yritykselle rakennettu suunnitelma ja tarvittavat 

toimenpiteet. 

Lisäksi Safeco tarjoaa erilaisia koulutuksia kuten työturvallisuus- ja tulityökorttikoulutuksia sekä 

alkusammutuskoulutuksia. Näitä on saatavilla yleisesti kaikille, jotka haluavat ilmoittautua, 

mutta yritys tarjoaa myös mahdollisuuden järjestää koulutuksia organisaatioille. 

Hinta (Price) 

Hinnat määräytyvät pitkälti sen mukaan, kuinka laajasta palvelusta on kyse. Myös palvelun 

laatimisen ja toteutuksen aikataulu ja esimerkiksi työpaikkojen määrä johon palveluita täytyy 

toteuttaa, vaikuttavat hintaan.  

Esimerkiksi tulityö- ja työturvallisuuskorttikoulutusten hinnat ovat 96,72€-110,98€. Nämä ovat 

hyvin kilpailukykyiset hinnat kilpailijoihin verraten. 

Markkinointiviestintä (Promotion) 

Tuotteiden mainostamiseen ja markkinointiin lähdetään lähestymään ensin 

hakukonemarkkinoinnilla. Valitaan sopivat hakusanat, joiden avulla saadaan kävijäkuntaa 

verkkosivuille. Toteutetaan Google-mainoksia sekä mainontaa Facebookin kautta. Sosiaalisen 

median kanavista löytyy valmiiksi Facebook, Twitter sekä Linkedin ja näiden lisäksi luodaan 

Instagram-tili. Sosiaaliseen mediaan luodaan kiinnostavaa sisältöä kuvien ja tekstien muodossa 



sekä mahdollisten videoiden. Verkkosivuille luodaan ilmainen ladattava tietopaketti-opas, joka 

auttaa mahdollisia asiakkaita ymmärtämään paremmin Safecosta. 

Henkilöstö (People) 

Koska yrityksen henkilöstöön kuuluu vain 1 jäsen, digimarkkinointisuunnitelman toteutuksesta 

vastuu jää henkilöstön ainoalle jäsenelle.  

Saatavuus (Place) 

Palveluiden ja koulutusten saatavuus rajoittuu tällä hetkellä Etelä-Pohjanmaan alueelle. 

Pääpaino on Seinäjoella ja sen lähialueilla. Esimerkiksi koulutukset järjestetään Seinäjoella. 

Yrityksen toimialueena on koko Suomi. Asiakassuhteita ylläpidetään yhteydenotoilla ja 

mahdollisilla tarkastuskäynneillä ja ylläpidetään jatkumoa sähköpostirekisterin avulla. 

 

Budjetti 

Alla olevaan taulukkoon on koottu tämän digimarkkinoinnin suunnitelman pohjalta tehdyt 

kuluarviot siitä, mitä toimenpiteitä yrityksessä lähdetään tekemään. Budjetti on laadittu 

seuraavan vuoden ajalle. 

Markkinoinnin kulu Arvioitu hinta 
Verkkosivujen päivitys 1000€ (layout, tekstit ja sivut, koodaus) 

Hakukonemarkkinointi 1400€ (väh. 115 klikkausta/kk, 100 sanaa & 20 
mainostekstiä) 

Instagram-tili 0€ 

Facebook-mainokset 400€ (n. 600 klikkausta) 

Yhteensä 2800€ 

 

 



Digimarkkinoinnin toimenpiteet ja kanavat 

Alle on koottu digimarkkinoinnin toimenpiteet, joita Safeco tarvitsee saavuttaakseen 

tavoitteensa.  

Verkkosivut 

Tarkoitus: Modernisoida sivut, jotta tavoitetaan isompi yleisö ja nostetaan yrityksen brändiä 

Mittarit: Kasvaneet kävijämäärät, uuden maksuttoman oppaan latauskerrat, kasvaneet 

yhteydenotot 

Ilmainen opas 

Tarkoitus: Verkkosivuille ilmaiseksi ladattava opas, jossa on tietoa työturvallisuudesta ja 

työhyvinvoinnista ja Safecon palveluista. 

Mittarit: Oppaan latausmäärät 

Hakukonemarkkinointi 

Tarkoitus: Saada enemmän kävijöitä verkkosivuille 

Mittarit: Klikkausten määrä, hakutuloksien sijoitus, mainosklikkausten määrä 

SoMe: Facebook 

Tarkoitus: Löytää Facebookin kautta potentiaaliset asiakkaat päivittämällä sivuja ja 

mainostamalla 

Mittarit: Mainosklikkien määrä, uudet tykkäykset ja seuraajat, kanavan kautta siirtymiset 

sivuille 

SoMe: Instagram 

Tarkoitus: Luodaan Instagram-tili, jotta voidaan löytää sitä kautta potentiaaliset asiakkaat 

Mittarit: Uudet seuraajat ja tykkäykset, kanavan kautta siirtymiset sivuille 


