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Digimarkkinoinnilla on suuri merkitys yrityksen brändin tunnettuuden näkökulmasta ja se toi-
mii liiketoiminnan kasvun tukena. Digimarkkinointisuunnitelman avulla tavoitellaan erottautu-
mista kilpailijoista ja pääsyä potentiaalisten uusien asiakkaiden tietoisuuteen. 

Tässä opinnäytetyössä oli tarkoituksena luoda digimarkkinoinnin suunnitelma Seinäjoen alu-
eella toimivalle Safeco Oy:lle, joka on työturvallisuus- ja pelastusalan yritys. Yritys ei ole ai-
kaisemmin panostanut digitaaliseen markkinointiinsa. Opinnäytteen tavoitteena on kehittää 
yrityksen markkinointia siten, että luodaan toimenpide-ehdotuksia sekä selkeät ohjeet niiden 
toteutukseen. 

Opinnäytetyö koostuu teoriaosuudesta sekä toiminnallisesta osuudesta. Työn teoriaosuudessa 
on käyty läpi digimarkkinoinnin teoriaa kirjallisuuteen ja sähköisiin lähteisiin pohjautuen. 
Teoriaosuudessa on käsitelty digimarkkinoinnin yleistä tilannetta sekä inbound- ja outbound-
markkinoinnin eroja. Teoriaosuudessa on lisäksi avattu digimarkkinoinnin erilaisia seuranta-
menetelmiä sekä käyty läpi web-analytiikkaa. Myös erilaisista keinoista ja kanavista, kuten 
hakukonemarkkinoinnista, sähköpostimarkkinoinnista sekä mobiilimarkkinoinnista on kerrottu 
niiden eri muotoja. Lisäksi on käyty läpi markkinointisuunnitelman luomista vaihe vaiheelta. 
Vaiheet sisältävät erilaisia analyysejä yrityksen lähtötilanteen ja kilpailutilanteen selvittä-
miseksi, markkinointisuunnitelman toimenpiteitä sekä niiden budjetointia ja mittausta. 

Toiminnallinen osuus koostuu valmiista digimarkkinoinnin suunnitelmasta. Toiminnallinen 
osuus on luotu teoriaosuuden pohjalta. Lopputuloksena on toteutunut digitaalisen markkinoin-
nin suunnitelma, jonka tuotoksena on valmiit toimenpiteet markkinoinnin parantamiseksi. 
Markkinointisuunnitelma sisältää yrityksen lähtötilanteen kartoituksen, sen pohjalta tehdyn 
SWOT-analyysin, sekä digimarkkinoinnin tavoitteet. Luotiin yritykselle sopivat ostajapersoo-
nat ja kilpailija-analyysin kautta on kartoitettu yrityksen mahdollisia kilpailijoita. Markki-
nastrategia on luotu 5P-mallin mukaisesti ja markkinointisuunnitelmalle on luotu budjetti toi-
menpiteiden perusteella. Loppuun on kirjoitettu muutokset kanavoittain ja niihin vaadittavat 
toimenpiteet. 

Asiasanat: digimarkkinointi, digitaalinen markkinointi, b2b-markkinointi 
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Digital marketing plays an important role in the company brand awareness and supports busi-
ness growth. With the digital marketing plan companies can stand out from their competitors 
and reach potential new customers. 
 
The purpose of this thesis was to create a digital marketing plan for Safeco Oy. The company 
works in occupational safety and rescue industry. Safeco is based in Seinäjoki, Finland. They 
have not previously invested in corporate digital marketing. The purpose of the marketing 
plan is to develop company’s marketing by creating proposals for actions and clear instructi-
ons for their implementation. 
 
The thesis is divided into two sections - theoretical framework and empirical part. The theo-
retical framework of the thesis has covered digital marketing theory based on literature and 
other sources. The theoretical framework deals with the general situation of digital marke-
ting and the differences between inbound and outbound marketing. In addition, various met-
hods web analytics and measuring digital marketing have been clarified in the theory section. 
There is also theoretical information of different forms and channels, such as search engine 
marketing, email marketing and mobile marketing. The theoretical framework includes inst-
ructions for creating a marketing plan step by step. The steps include various analyses to de-
termine the starting position and competitive position of the company, the actions of the 
marketing plan, budgeting and measuring. 
 
The empirical part consists of a complete digital marketing plan. The empirical part is based 
on the theoretical part. The end result is a digital marketing plan for the company, which re-
sults actions to improve digital marketing. The marketing plan includes business summary, 
SWOT analysis based on it, and digital marketing initiatives. Suitable buyer personas were 
created for the company and potential competitors were identified through competitor ana-
lysis. The market strategy has been created according to the 5P model and the budget for the 
marketing plan is based on actions. Changes and required actions are described at the end of 
thesis. 

Keywords: digital marketing, b2b marketing 
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1 Johdanto 

1.1 Aihe ja tausta 

Saavutettavuus digitaalisissa kanavissa helpottaa asiakkaiden ostopäätöksen tekemistä. Digi-

kanavia voidaan käyttää markkinoiden tunnusteluun uusilla markkina-alueilla. Tutulla mark-

kina-alueella taas uutta liiketoimintaa voidaan synnyttää kun toimitaan eri tavoin kuin aikai-

semmin. Digitaalisten kanavien käyttöönotto kasvattaa yrityksen liikevaihtoa ja luo uusia 

markkinoita. Digimarkkinointi laajentaa rajallista markkina-aluetta, jossa brändien keskinäi-

nen kilpailu voi olla kovaa. Sen avulla tavoitetaan uusia asiakkaita ja kuunnellaan heidän tar-

peitaan. Yritysten väliseen kaupankäyntiin digikanavat ovat tuoneet paljon uutta. Erityisesti 

sosiaalisessa mediassa toimii hyvin sosiaalinen myynti eli social selling, kun halutaan rakentaa 

luottamusta ja hienovaraista myyntiä. Jos yritys ei tee mitään asiantuntijamielikuvan raken-

tamiseksi sosiaalisessa mediassa, tilanteesta hyötyvät kilpailevat yritykset. (Komulainen, M. 

2018. Luku 1.2) 

Toimeksiannon taustalla oli toimeksiantajayrityksen halu ja tarve digimarkkinoinnin uudista-

miselle. Valitsin aiheen oman koulutukseni suuntautumisen perusteella, mutta myös siksi että 

digitaalisen markkinoinnin rooli markkinoinnin maailmassa on yleistynyt yhä, ja siitä on tullut 

todella tärkeä osa yrityksen markkinointia. Toimeksiantajayritys on ollut tietoinen digimarkki-

noinnin tärkeydestä, mutta koska henkilöstön määrä on rajallinen ja toiminta pieni, ei heillä 

ole ollut aikaa perehtyä itse sen kehittämiseen.  

 

1.2 Tarkoitus ja tavoite 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on parantaa toimeksiantajan digitaalista markkinointia niin, 

että se houkuttelisi mahdollisia uusia potentiaalisille asiakkaita ja auttaisi brändiä erottu-

maan. Opinnäytetyön tarkoituksena on luoda digimarkkinoinnin suunnitelma toimeksiantajalle 

Safeco Oy:lle. 

Digimarkkinoinnilla on suuri merkitys yrityksen brändin tunnettuuden näkökulmasta ja se toi-

mii liiketoiminnan kasvun tukena. Digimarkkinointisuunnitelman avulla tavoitellaan erottautu-

mista kilpailijoista ja pääsyä potentiaalisten uusien asiakkaiden tietoisuuteen. 

 

1.3 Toteutus 

Opinnäytetyö koostuu teoreettisesta osuudesta sekä toimeksiantajalle tehtävästä toiminnalli-

sesta osuudesta. Teoreettisessa osuudessa käsitellään digimarkkinoinnin suunnittelua ja siihen 

liittyvää teoriaa, sekä digimarkkinoinnin käsitteitä. Teoriaosuudessa on myös lopuksi, luvussa 
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4 sisällytetty markkinointisuunnitelman tekemisen ohjeet vaiheittain. Teoriaosuus pohjautuu 

aiheen kirjallisuuteen, artikkeleihin sekä sähköisiin lähteisiin. 

Toiminnallinen osuus on teorian pohjalta laadittu pitkän aikavälin digimarkkinointisuunni-

telma toimeksiantajayritykselle. Työ laaditaan B2B-yritykselle toimivaksi, koska näin se hyö-

dyntää toimeksiantajaa eniten. 

Toimeksiantaja itse kertoo, että työturvallisuuden markkinoimisessa vaikeutena olevan se, 

että monilla yrityksillä on ongelmia, jotka liittyvät työturvallisuuteen. Tämä liittyy aina myös 

tuottavuuteen, mutta he eivät tiedä mikä on pielessä eivätkä ymmärrä tai osaa hakea apua. 

Täten hakusanamarkkinointi astuu päällimmäisenä kuvaan ja sen jälkeen internetsivujen ke-

hittäminen toimivaksi. Työssä ei keskitytä sosiaaliseen mediaan pääsääntöisesti, sillä sitä ei 

pidetä yrityksen kannalta tärkeimpänä kehityskohteena. (E. Vainionpää, sähköpostiviesti 

27.2.2019) 

 

1.4 Toimeksiantaja - Safeco Oy 

Työn toimeksiantajana toimii Safeco Oy. Safeco Oy tuottaa työturvallisuus- ja pelastusalan 

asiantuntijapalveluja yrityksille ja yhteisöille. Yrityksen tavoite on auttaa asiakkaitaan kehit-

tämään turvallisuuskulttuuria, työhyvinvointia ja tuottavuutta. Yritys on perustettu vuonna 

2013. Yrityksellä on vankka kokemus työ- ja tilaturvallisuuden kehittämisestä ja johtamisesta. 

Yrityksen kotipaikka sijaitsee Seinäjoella. Toiminnan painopiste on Seinäjoella sekä sen lähi-

alueilla mutta toimialueena on koko Suomi. Yhtiön henkilöstöön kuuluu 1 työntekijä. (Yritys 

2019.) 

Yrityksen asiantuntijapalveluihin kuuluu TSP-työsuojelupäällikköpalvelu, riskinarviointipal-

velu, työsuojelun toimintaohjelman laatiminen, lakiseurantapalvelu, tulityösuunnitelmien laa-

timinen, pelastussuunnitelmien laatiminen sekä poistumisturvallisuusselvitykset. (Koulutus 

2019; Palvelut 2019.) 

 

1.5 Keskeiset käsitteet 

Inbound-markkinointi on auttavaa, neuvovaa ja hyödyllisiä vinkkejä tarjoavaa toimintaa. In-

bound-markkinoinnin välineitä ovat verkkosivut, blogit, foorumit, hakukoneet ja sosiaalisen 

me-dian kanavat. (Kananen, J 2018. 17.) 

Konversio tarkoittaa sitä, että asiakas suorittaa tavoitteeksi asetetun toiminnon eli konvertoi-

tuu. Konversio voi olla esimerkiksi osto verkkokaupasta, uutiskirjeen tilaus tai sähköisen lo-

makkeen lähetys. (Kananen, J. 2018. 121.) 
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PPC eli pay-per-click (tunnetaan myös nimellä cost-per-click /CPC) on internetissä toimiva 

mainonnan malli, jota käytetään verkkoliikenteen ohjaamiseen sivustoihin, joissa mainostaja 

maksaa kustantajalle (tyypillisesti hakukoneelle, verkkosivuston omistajalle tai verkkosivusto-

jen verkolle) aina kun mainosta napsautetaan. (Search Engine Marketing (SEM): What It Is & 

How to Do It Right 2019.) 

Sisältöstrategia on yrityksen verkkosisältöjen tai sisältömarkkinoinnin suunnittelua. Sen avulla 

saadaan tarkasti kohdennettua, vaikuttavaa ja sisällöntuottajalle tuloksellista verkkonäky-

vyyttä. (Tanni & Keronen 2013. 11-12.) 

SEA eli Search Engine Advertising tarkoittaa hakusanamarkkinointia. Siinä yritys määrittää it-

selleen mainospaikan hakukoneista. Hakijan sivuille ilmestyy mainos sille määritetyllä hakusa-

nalla. (Hakukonemarkkinointi tavoittaa ostovalmiin yleisön 2019.) 

SEM eli Search Engine Marketing tarkoittaa hakukonemarkkinointia. Hakukonemarkkinointi 

kattaa sekä SEA:n että SEO:n ja se on tehokas digimarkkinoinnin tapa. (Hakukonemarkkinointi 

tavoittaa ostovalmiin yleisön 2019.) 

SEO eli Search Engine Optimization tarkoittaa hakukoneoptimointia. Se on prosessi, jossa ha-

kukoneet hakevat liikennettä "vapaasta", "orgaanisesta", "toimituksellisesta" tai "luonnolli-

sesta" hakutuloksesta. Kaikilla suurimmilla hakukoneilla, kuten Googlella, Bingillä ja Ya-

hoo:lla, on ensisijaiset hakutulokset, jossa verkkosivuja ja muuta sisältöä, kuten videoita näy-

tetään ja sijoitetaan sen mukaan, mitä hakukone pitää käyttäjille tärkeimpinä. (Hakuko-

nemarkkinointi tavoittaa ostovalmiin yleisön 2019.) 

SERP tulee sanoista Search Engine Result Pages. Se on hakutulossivu tietylle hakusanalle eli 

haun tulossivu. (Hakukonemarkkinointi tavoittaa ostovalmiin yleisön 2019.) 

Outbound-markkinointi on perinteistä markkinointia, jonka välineitä ovat radio, tv, lehdet, 

ulko- ja suoramainonta, telemarkkinointi, sähköpostimarkkinointi, messut ja näyttelyt. (Kana-

nen, J 2018. 17.) 

 

2 Digimarkkinointi 

2.1 Digimarkkinoinnista yleisesti 

Digitaalinen markkinointi tai lyhyemmin digimarkkinointi on markkinoinnin osa-alue, johon si-

sältyvät kaikki digitaalinen materiaali ja viestintä. Digitaaliseen markkinointiin kuuluu tyypil-

lisesti esimerkiksi verkkosivustot, hakukoneoptimointi, hakusanamainonta (mm. Google Ad-

Words ja Bing Ads), Display-mainonta, sähköpostimarkkinointi sekä sosiaalinen media. (Digi-

taalinen markkinointi 2019.) 
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Tehokas digimarkkinointi perustuu yrityksen liiketoiminnallisiin tavoitteisiin ja sen viesti on 

räätälöity kohderyhmille. Nykypäivänä verkossa liikkuminen on hyvin yleistä ja lähes kaikki 

ihmiset viettävät aikaa siellä. Myös sen lisäksi he hyödyntävät muita digitaalisia laitteita päi-

vittäin. Digimarkkinoinnin etuja on esimerkiksi tarkka mainosmateriaalien kohdennus, interak-

tiivisempi mainonta ja se toimii myös pienemmällä budjetilla. Digimarkkinoinnin tulokset on 

mahdollista mitata tarkasti ja sen avulla voidaan saada esille tuloksia, joista voidaan ymmär-

tää yrityksen kohderyhmää paremmin. (Digitaalinen markkinointi 2019.) 

Digimarkkinointi yrityksellä viestii sen modernista verkossa toimivuudesta. Yrityksen koolla tai 

tunnettavuudella ei ole väliä, jotta se voi hyödyntää digimarkkinointia vähintäänkin jollain 

tasolla. Kanavien ja keinojen monipuolisuudessa on se hyvä puoli, että se mikä ei sovi jollek-

kin yritykselle voi sopia taas toiselle. Suuremmat yritykset saattavat hyödyntää lähes kaikkia 

kanavia, ja tällöin niillä jokaisella on oma roolinsa yrityksen markkinointimixissä. (Digitaali-

nen markkinointi 2019.) 

Tuotanto- ja markkinointiketjuun sisältyy valmistaja, myyjä ja asiakkaat. Yritykset valmista-

vat tuotteita tai palveluja, joita ne myyvät väliportaalle tai suoraan kuluttajille. Väliportaita 

ovat sellaiset tahot, jotka yhdistävät kuluttajan ja valmistajan. Yritykseltä yritykselle tapah-

tuvassa markkinoinnista käytetään lyhennettä B2B eli yritysmarkkinointia. B2C-markkinoin-

nissa yritys myy suoraan kuluttajille. Samoja tuotteita voidaan käyttää myyntiin sekä B2B-, 

että B2C-markkinoilla. Esimerkiksi matkapuhelimia voidaan myydä yrityksille ja yksityishenki-

löille. Kuitenkin yleistä B2B-markkinoilla on kaupankäynti esimerkiksi erilaisten investointi-

laitteiden suhteen. Niitä ostavat yksinomaan yritykset, jotka tarvitsevat laitteita omaan val-

mistusprosessiinsa. B2B-markkinointi on siis monimutkaisempaa. Siinä oman haasteensa teke-

vät tuotteiden ja palveluiden monimutkaisuus, ostajien kompetenssit ja hankintaprosessi. 

Markkinointiprosessi voi kestää hyvin kauan, ja ostajapersoonia on hankalampi profiloida. 

Myyntiprosessit B2B-markkinoilla ovat monimutkaisia ja niissä on monia henkilöitä eri roo-

leissa. (Kananen, J. 2019. 11-12.) 

Digitalisaatio on muuttanut nykymaailmaa huomattavasti. Se uudistaa toimialojen liiketoi-

minta- ja ansaintamalleja, ja kun kaikki muuttuu digitaaliseksi ja samalla se yhdistetään yri-

tyksen prosesseihin, se avaa uuden tien tiedon hyödyntämiseen, prosessien kehittämiseen ja 

toiminnan mittaamiseen reaaliaikaisesti. Digitalisaatio mahdollistaa nämä uudet toiminta- ja 

ansaintamallit, paremman tuottavuuden ja ajaa asiakaskeskeisyyttä organisaatioihin. Digitali-

saatio voi tuhota yrityksen, jos tyytyy vain automatisoimaan menneen maailman prosesseja, 

mutta digitalisaatio voi olla yrityksen paras ystävä jos on valmis myllyttämään liiketoiminnan 

asiakaskeskeiseksi. (Kurvinen & Seppä 2016. 22.) 
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B2B-yritykselle on erittäin tärkeää rakentaa brändi, joka erottuu. Se ei synny väri- tai kuvava-

linnoilla, vaan määrätietoisella työllä. Rakentamalla yrityksen mainetta ja imagoa kasvate-

taan brändiä. Se on sama asia kun yrityksesi identiteetti, imago ja maine. Se kertoo yrityksen 

tarkoituksen, minkä puolesta yritys taistelee, mikä on yrityksen asiakaslupaus ja minkälainen 

persoona yrityksen takana on. Se muodostetaan ydinarvoista ja persoonallisuudesta, eli se 

kertoo mitä yritys on ja mitä se ei ole. Brändin rakentamisen tavoitteena on rakentaa jotain 

sellaista, mitä ei tarvitse esitellä erikseen vaan se tunnetaan entuudestaan. Maine on luotta-

muksen valuutta. Luottamus ansaitaan samalla tavoin kun maine. Hyvä brändi, josta asiakkaat 

ovat valmiita maksamaan lisähintaa, tekee yrityksestä arvokkaamman. Vahvalla brändillä on 

vaikutus avata myös ovia, koska jos yrityksellä on maine – sillä on myös tunnistettavuus ja 

mielikuva. Jokaisella yrityksellä on brändi, mutta vain yritys itse päättää millaisen brändin 

ansaitsee. Pitää tehdä päätöksiä siitä, johdetaanko brändin syntyyn vaikuttavia kohtaamisia 

vai annetaanko asiakkaiden tai esimerkiksi työntekijöiden muodostaa mielikuvansa oman mie-

lensä mukaan. (Kurvinen & Seppä 2016. 47-49.) 

 

2.2 Inbound & Outbound 

Markkinoinnin osa-alueissa on inbound-markkinointia sekä outbound-markkinointia. Outbound-

markkinointi on perinteistä markkinointia, jonka välineitä ovat radio, tv, lehdet, ulko- ja suo-

ramainonta, telemarkkinointi, sähköpostimarkkinointi, messut ja näyttelyt. Inbound-markki-

noinnissa kokonaisuus muuttaa muotoaan auttavaksi, neuvovaksi ja hyödyllisiä vinkkejä tar-

joavaksi toiminnaksi. Inbound-markkinoinnissa kuluttaja saa viestin silloin, kun tieto on ajan-

kohtainen ostoaikomuksen kannalta. Se perustuu asiakkaan suostumukseen ja aloitteellisuu-

teen. Inbound-markkinoinnin välineitä ovat verkkosivut, blogit, foorumit, hakukoneet ja sosi-

aalisen median kanavat. (Kananen, J 2018. 17.) 

Perinteinen markkinointi perustuu suureen volyymiin, jonka mainonta pyrkii saavuttamaan 

esittelemällä suurelle joukolle vetoavia mainoksia. Idea perustuu siihen, että oikeilla kana-

villa löydetään riittävä määrä kuluttajia, jotka saadaan ostamaan tuotteita. Asia nähdään 

niin, että suuri markkinointipanostus auttaa pääsemään hyvään tulokseen. Inbound-markki-

nointi perustuu kuluttajan antamaan suostumukseen lähestyä häntä. Määrät ovat pienempiä, 

mutta kohderyhmän sitoutuneiden osuus on perinteistä markkinointia ajatellen suurempi. Esi-

merkiksi kuluttajat, jotka ovat tilanneet yrityksen uutiskirjeen tai lukevat yrityksen ylläpitä-

mää blogia, ovat jo kiinnostuneita yrityksestä ja sen tuotteista tai palveluista. (Kananen, J. 

2018. 18.) 
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Inbound-markkinoinnissa yritys omistaa kanavansa, ja niiden vaikutus on pidempiaikaista ver-

rattuna perinteiseen markkinointiin. Mediat ovat kuluttajien käytössä ja saavutettavissa pit-

kän aikaa. Tämä pätee myös verkossa toteutettavaan outbound-markkinointiin, kuten sähkö-

postimarkkinointiin sekä maksettuun ja hakukoneoptimointiin. (Kananen, J. 2018. 19.) 

Perinteisen markkinoinnin kampanjoiden vaikuttavuuden mittaus on vaikeaa, koska kulutta-

jien reagointi kampanjaan on lähes mahdotonta tietää ja mitkä kampanjan tulokset ovat. 

Kampanjan tulokset tosin näkyvät myyntinä tai markkinatutkimuksen keinolla saatavina hinta-

vina tutkimustuloksina. Inbound-markkinoinnissa toimenpiteet tapahtuvat verkkoympäris-

tössä, jossa voidaan seurata reaaliajassa jokaisen toimenpiteen vaikutusta. Analytiikkaohjel-

mat mahdollistavat saapumiskanavien, toimenpiteiden eli konversioiden, viipymisaikojen ja 

poistumisen seurannan. Inbound-markkinointi on outbound-markkinointia tehokkaampaa sen 

kustannustehokkuuden, osuvuuden ja investoinnin vuoksi. (Kananen, J. 2018. 20.) 

Inbound-markkinoinnilla on yritys kasvattaa brändiään, josta tulee sen tärkein väline. Se tar-

joaa sisältöä, joka on älykästä ja tarpeeksi tarpeellista asiakaskunnan rakentamiseksi, häirit-

sevien mainosten sijaan. Se on digitaalinen markkinointistrategia, jonka tarkoituksena on 

tuoda asiakas lähemmäksi yritystä sen sijaan että yritys etsisi asiakasta. Näkemystä houkutte-

lee asiaankuuluva sisältö, joka on sijoitettu ostojen kypsyysvaiheiden ja sitoutumisasteiden 

mukaan. Siksi tässä ajatuslinjassa voisimme puhua myös hankintamarkkinoinnista. Sen ylei-

senä ajatuksena on jatkuvasti houkutella mahdollisia uusia asiakkaita laadukkaalla sisällöllä. 

Inbound-markkinointi käyttää nelivaiheista menetelmää: Attract, Convert, Transform ja Re-

tain. (Chouaib, Redouane & Hajar 2018, 2.) 

 

2.3 Verkkosivut 

Kannattava liiketoiminta edellyttää aina suunnitelmallisuutta. Sen perustana toimii liiketoi-

mintasuunnitelma, digimarkkinointi on osa liiketoimintasuunnitelmaa. Se katsotaan osaksi 

markkinointistrategiaa. Suunnitelmallisuus ei koskaan takaa sitä, että ne toteutuisivat sellai-

senaan. Korjaustoimenpiteitä pitää joutua miettimään. Digimarkkinoinnissa korjaustoimenpi-

teet kohdistuvat usein verkkosivuihin ja niiden toimivuuteen. Niiden parantamisen onnistumi-

nen riippuu siitä, että yrityksellä on tieto mitä tehostetaan, miten ja miksi. Muutos edellyttää 

tiedonhankintaa, mittausta, selvittämistä ja analyysiä. Lähtökohtana toimii aina nykytila, jota 

verrataan tavoitetilaan. (Kananen, J. 2018. 99-100) 
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Kuvio 1: Verkkosivujen asiakasajurit. (Kananen, J. 2018. 101.) 

Miten oikeat asiakkaat johdetaan verkkosivuille? Yrityksen täytyy tuntea asiakkaansa, tietää 

missä he liikkuvat ja mitä he etsivät. Asiakasajurit ovat toimenpiteitä, joilla potentiaaliset 

asiakkaat johdatetaan sivuille. Tähän on monia keinoja, kuten perinteisen viestinnän väli-

neet. Tehokkaina ajureina toimivat kaikki sosiaalisen median kanavat, esimerkiksi Facebook, 

Youtube ja Linkedin. Blogit ovat myös tehokkaita ajureita, sillä blogeilla on suuri merkitys ku-

luttajille ongelmanratkaisuissa opastajina ja neuvojina. (Kananen, J. 2018. 101.) 

Holliman & Rowley (2014, 4-7.) kertovat artikkelissaan, että alan tutkimukset osoittavat liian 

suuren osan B2B-yritysten verkkosivujen sisällöstä keskittyvän edelleen yritykseen yleisesti, 

tuotteisiin tai palveluihin. Kehittämisen keskeinen kohta B2B-yrityksillä on kertoa asiakkaille 

tarinaa, joka erottaa sen kilpailijoista. Erilaistuminen tarkoittaa erilaisen tarinan kertomista 

kilpailijoihin verrattuna, mutta ei samaa tarinaa kerrottuna vähitellen paremmin. Monissa ta-

pauksissa etenkin B2C-puolen sosiaalisen median konteksteissa tämä liittyy sisällön yhteiseen 

luomiseen yrityksen verkkosivuilla tai sosiaalisen median läsnäolossa ja B2B-puolella joille 

tuotemerkin maine on keskeinen tekijä pitkäaikaisissa suhteissa, kehittää entistä enemmän 

yhteistyöhön perustuvaa lähestymistapaa sisällön kehittämiseen. 

Mitä tulee verkkosivujen tuottamiseen, yritykset useimmiten luottavat sivunsa ulkopuolisten 

ohjelmistotoimittajien käsiin. Yritys itse on vastuussa sivujen ylläpidosta, sillä päivitysten ja 

muutosten hoitaminen ei ole järkevää ulkopuolisen toimijan avulla. Tämän vuoksi on edelly-

tettävä osaavaa henkilökuntaa yritykseltä. Internetsivujen tuottaminen on melkein aina ul-

koistettua. Kun yritys lähtee hankkimaan sivustonsa tai esimerkiksi muita sosiaalisen median 

alustoja, on syytä pohtia valmiiksi ratkaisuja. Ensimmäiset ongelmat usein liittyvät sivujen 

toimintaan, layoutiin eli ulkoasuun ja rakenteeseen. Ulkopuolinen toimija ei voi suunnitella 

sivuja ilman tarpeellista tietoa siitä, mihin internetsivuilla pyritään. Yritykseltä edellytetään 
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siksi suunnitelmallisuutta digimarkkinoinnin ja sosiaalisen median suhteen. (Kananen, J. 2018. 

52.) 

Monen tasoiset eri yritykset tarjoavat verkkosivujen tuottamista. On isoja alan toimistotaloja, 

joiden asiakkaat koostuvat enimmäkseen suuryrityksistä. Tällöin pienempien yritysten verkko-

sivujen rakentamiseen ja asiakkaan kuulemiseen ei jää aikaa. Toisaalta on myös tarjoajia, 

jotka muodostuvat pienistä yrityksistä, joilla on usein hyvin kirjava asiakaskunta. Heiltä voi 

puuttua usein syvällisempi asiantuntemus ja sivuratkaisut voivat olla hyvinkin yleisiä. Verkko-

sivuja on todella helppo tuottaa templatien eli valmiiden sivupohjien avulla. Näissä tapauk-

sissa aikaa ei usein vaadita paljoa ja kustannuksetkaan eivät kasva korkeiksi. Nykyohjelmistot 

tarjoavat hyvinkin näyttäviä verkkosivuja valmiiden pohjien avulla, mutta oma tuottaminen 

vaatii osaamista ja aikaa. Pelkkä tekniikkakaan ei riitä, sillä sivustojen houkuttelevan ulko-

näön lisäksi täytyy saada sisällöstä mielenkiintoinen. Sisältö on tärkein asia verkkosivuissa. 

Verkkosivujen tavoitteet täytyy määritellä, sillä se on kaiken perusta. Tässä toimii hyvin sa-

nonta, sitä saa mitä tilaa. Jos tilauksen määrittely on epätarkkaa, toimitus ei voi olla tilausta 

parempi. Ei ole helppo prosessi muuttaa strategiaa ja tavoitteita verkkosivuiksi, vaan se on 

yhtä helppoa kuin mainonta. Sivuillahan on kyse hyvin pitkälti markkinoinnista ja mainon-

nasta. (Kananen, J. 2018. 53.) 

Ideaalinen verkkosivu elää ja muuttuu ajan kuluessa. Sama koskee myös sosiaalisen median 

sivujen toimintaa. Tämä johtuu osittain verkon yleisöstä, mutta isompi säätelijä ja muutosten 

aiheuttaja on alustan omistaja, joka kehittää alustaansa. Verkko toimintaympäristönä perus-

tuu uudistamiseen, päivittämiseen ja muuttamiseen eli aktiiviseen toimintaan. Verkkosivuilla 

on oltava myös jokin logiikka. Yleensä tärkein asia sijoitetaan vasempaan yläkulmaan ja 

useimmiten kyseessä on yrityksen logo. Logo symboloi brändiä ja se on ensimmäinen asia, 

minkä kävijä muistaa. Sivun havainnoinnin ja silmäilyn määrää tekstin lukeminen, joka alkaa 

vasemmalta yläkulmasta, ja tämä tapa on sellainen mihin olemme tottuneet. Järjestykseen 

kannattaa kiinnittää huomiota, sillä se on hakukoneiden vuoksi tärkeä. Hakukoneiden täytyy 

päästä näkemään sivuston rakenne ja haarojen sisällöt. Jos rakenne ei ole looginen, hakuko-

neet epäonnistuvat tehtävässään ja se vaikuttaa väistämättä sivuston rankkaukseen. Hakuko-

neet suosivat hierarkkista ja pyramidista rakennetta sivuilla. (Kananen, J. 2018. 55-58.) 

Jokainen sivu omaa oman tavoitteensa, jonka avulla pyritään saamaan muutoksia vieraili-

jassa. Muutoksella tarkoitetaan sitä, että vierailija tekee konversion, eli halutun toimenpi-

teen. Verkossa toiminta perustuu klikkauksiin ja niiden kautta toimintaan. Jos niitä ei ole, se 

tarkoittaa sitä, ettei sivusto tyydytä vierailijaa. Silloin sivuilta puuttuu jotain oleellista. En-

nen lopullista konversiota, eli asiakkuutta, tapahtuu paljon muuta. Klikkausten avulla on mah-

dollista seurata vierailijan etenemistä suunnitellun sitouttamisen polulla. Konversio kytketään 

sivun ydinviestiin, joka sijoitetaan sivun keskelle. (Kananen, J. 2018. 59.) 
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2.4 Konversiot 

Konversiolla tarkoitetaan toimenpiteitä, joita vierailijan on suunniteltu tekevän verkkosi-

vuilla. Tällaisia voivat olla esimerkiksi erilaiset painikkeet joilla siirrytään sivuilta toisille eli 

navigoidaan, tilataan lisätietoja, kirjaudutaan tileille ja niin edelleen. Makrokonversio tar-

koittaa sivuston päätavoitetta, joka on usein ostosten tekemistä. Mikrokonversiot ovat välivai-

heita makrokonversioon, ja niitä voi olla esimerkiksi uutiskirjeen tilaus tai lisätietojen pyytä-

minen. Sitoutumisen (englanniksi engagement) edistymistä, ostoprosessissa etenemistä, sivus-

toilla liikkumisen jäljittämistä ja välillisesti sivuston toimivuutta voidaan mitata mikrokonver-

sioiden avulla. (Kananen, J. 2018. 121.) 

Ilman kävijöitä ei ole konversioita ja ne ovat edellytys myynnille. Tavoitteena on saada verk-

kosivuille mahdollisimman paljon oikeita vierailijoita. Tämä tapahtuu käyttämällä oikeita 

asiakasajureita, kuten sosiaalista mediaa. Konversioprosentti kertoo sen, kuinka moni verkko-

sivuilla käynyt ihminen päätyy ostamaan, tilaamaan tai rekisteröitymään konversiopisteen 

kohdalla. Erilaisten yritysten ja toimialojen myynnin konversioprosentit eivät ole vertailukel-

poisia. Konversioprosentti on yleensä 2-5% kuluttajakaupassa, mutta mitä erikoistuneempi yri-

tys on kyseessä, sitä suurempi prosenttiluku on. Verkkosivujen ja verkkokaupan tehostamisen 

toimenpiteitä kutsutaan konversio-optimoinniksi. Muutoksen vaikuttavuutta arvioidaan yksin-

kertaisimmillaan kirjaamalla tulokset ylös ennen ja jälkeen intervention. Web-analytiikka on 

hieman kehittyneempi tapa, ja se vaatii osaamista. A/B-testaus on myös yksi tapa. Siinä sivus-

tosta tehdään kaksi versiota ja valitaan se vaihtoehto, mikä tuottaa parhaiten. (Kananen, J. 

2018. 122.) 

Jos konversiota ei synny, syy voi olla esimerkiksi siinä että verkkovierailijoita ei ole tai verk-

kosivuilla on tuloksetonta virtaa. Tuloksetonta virtaa aiheuttaa esimerkiksi se, että verkkosi-

vut eivät ole toimivat tai niillä vierailee vääriä kuluttajia. Jos vierailijoita ei ole tarpeeksi, 

sivuston näkyvyys (SERP) on heikko. (Kananen, J. 2018. 123.) 

 

2.5 Web-analytiikka 

Verkkosivujen toimintaa ja tehokkuutta täytyy mitata jatkuvasti. Mittaamista varten on kehi-

tetty web-analyysiohjelmia, joiden avulla voidaan seurata kävijämääriä ja kävijöiden käyttäy-

tymistä verkkosivuilla. Analyysimenetelmien tavoitteena on löytää mahdollisimman tehokkaat 

asiakasvirtojen hankkimiskeinot ja luoda optimaaliset verkkosivut. Ilman jatkuvaa seurantaa 

ja kokeiluja ei ole mahdollista päästä konversiotavoitteessa maksimitulokseen. (Kananen, J. 

2018. 155.) 
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Web-analytiikka kertoo neljä asiaa. Ketkä poistuvat verkkosivuilta, millainen orgaaninen verk-

koliikenne on luonteeltaan ja rakenteeltaan, millaisia liidejä saadaan sosiaalisesta mediasta 

ja mitkä ovat konversiomäärät. Sen avulla voidaan selvittää ostavasta asiakkaasta kuka (asiak-

kaan profiili), mistä (kanava) ja miten (hakusanat). Kun näihin kysymyksiin saadaan vastaus, 

voidaan hahmottaa ideaaliasiakkaan profiili. Ostavien asiakkaiden käyttämät hakusanat toimi-

vat siinä mielessä, että niiden avulla asiakas on tehnyt ostopäätöksen. Analytiikan avulla saa-

daan selville faktatiedot, mutta ei ajatusmaailmaa tai mitkä tekijät ovat oston taustalla. 

Google kerää verkossa liikkuvista paljon tietoa. Digitaalinen jalanjälki antaa mahdollisuuden 

tarkennettuun ja syvään vierailijoiden profilointiin. Haasteena siinä on kuitenkin se, ettei ta-

vallisella yrittäjällä ole siihen resursseja tai osaamista. (Kananen, J. 2018. 132-133.) 

 

2.6 Hakukonemarkkinointi 

Hakukonemarkkinointi eli SEM on yksi tehokkaimmista tavoista kasvattaa yrityksesi näky-

vyyttä, samalla kun kilpailu markkinoilla kiihtyy. Miljoonat yritykset ovat siellä näkyvillä, on 

entistä tärkeämpää mainostaa verkossa. Hakukoneiden markkinointi on tehokkain tapa mai-

nostaa tuotteita tai palveluita ja samalla kasvattaa yritystä. Hakukonemarkkinointi on käy-

täntö, jolla markkinoidaan yritystä maksullisten mainosten avulla. Nämä näkyvät hakukonei-

den hakutulossivuilla tai SERP-sivustoissa. Mainostajat tarjoavat avainsanoja joita Googlen ja 

Bingin kaltaisten palvelujen käyttäjät voivat syöttää etsiessään tiettyjä tuotteita tai palve-

luja, jolloin mainostaja voi näyttää mainoksiaan näiden hakutulosten rinnalla. 

Nämä mainokset, joita kutsutaan pay-per-click –mainoksiksi (PPC), ovat eri muodoissa. Jotkut 

niistä ovat pieniä tekstipohjaisia mainoksia, kun taas toiset esimerkiksi tuoteluettelomainok-

set, ovat enemmän visuaalisia ja tuotepohjaisia mainoksia. Näiden avulla kuluttajat voivat 

nähdä tärkeitä tietoja yhdellä silmäyksellä, kuten hinnat ja arvostelut. Hakukonemarkkinoin-

nin suurin vahvuus on se, että se tarjoaa mainostajille mahdollisuuden sijoittaa mainoksensa 

motivoituneiden asiakkaiden eteen, jotka ovat valmiita ostamaan juuri silloin, kun ovat läsnä 

tilanteessa. Mikään muu mainosväline ei voi tehdä tätä, minkä vuoksi hakukoneiden markki-

nointi on niin tehokasta ja hämmästyttävän tehokas tapa kasvattaa yritystäsi. (Search Engine 

Marketing (SEM): What It Is & How to Do It Right 2019.) 

Hakukonemarkkinoinnin tehokkuus perustuu siihen, että hakukoneista tavoitetaan ostovalmis 

yleisö. Ihmiset käyvät yleensä ennen konkreettista ostamista ostopäätösprosessin läpi. Osto-

päätöksen prosessin monimutkaisuuteen ja pituuteen vaikuttaa muun muassa ihmisen sitoutu-

neisuus ja kiinnostus kyseistä hankintaa kohtaan sekä hankinnan hinta. Ostoprosessi voi olla 

pitkä ja se voi sisältää monia eri vaiheita. Sen jälkeen asiakas siirtyy tiedonhankintavaihee-

seen, ja se aloitetaan usein hakukoneesta. Hakemalla laajennetaan tietoutta aihepiiristä ja 
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tutkitaan markkinoilla olevia vaihtoehtoja. Hakukone auttaa myös vertailemaan eri vaihtoeh-

toja, ja sopivan vaihtoehdon löydyttyä asiakas tekee lopullisen ostopäätöksen. Hakuko-

nemarkkinoinnin avulla yrityksen tuotteet ja brändi saadaan ostopäätösprosessin kriittisim-

mässä vaiheessa olevan kuluttajan luokse. Hakukonemarkkinointi koostuu kahdesta eri mark-

kinointikeinosta: hakusanamainonnasta (SEA) ja hakukoneoptimoinnista (SEO). Suurin osa ih-

misistä käyttää Googlea hakukoneenaan, joten siksi luonnollisesti valtaosa hakukonemarkki-

noinnin panostuksista suuntautuu Googlen hakukoneeseen. (Hakukonemarkkinointi tavoittaa 

ostovalmiin yleisön 2019.) 

Hakukoneoptimointi eli SEO tarkoittaa tekniikkaa, jolla verkkosivua nostetaan Googlen luon-

nollisten hakutulosten kärkeen erilaisilla teknisillä toimenpiteillä. Luonnolliset hakutulokset 

näkyvät hakusanamainosten alapuolella. Niiden etu on esimerkiksi hinta, jos verrataan haku-

sanamainontaan. Luonnollisista hakutuloksista ei tarvitse maksaa mitään erillisiä maksuja 

vaan kaikki saavutettu liikenne on ilmaista. Lisäksi etuna on se, että ihmiset luottavat näihin 

hakutuloksiin enemmän. Hakukoneoptimointi vaatii kuitenkin pitkäjänteistä strategiaa, sillä 

ensimmäisten hakutulosten joukkoon pääsy vaatii yleensä aikaa ja kovaa työtä. (Hakuko-

nemarkkinointi tavoittaa ostovalmiin yleisön 2019.) 

Budjettien rajoitteiden vuoksi mainoskampanjan ulkopuolelle jääviä avainsanoja voidaan 

myös käyttää hakukoneoptimoinnissa hyödyksi. Hakukoneoptimoinnin tekninen toteutus ta-

pahtuu sisäisen ja ulkoisen optimoinnin avulla. Sisäinen optimointi on sivuston rakenteen, 

meta-tietojen ja sisällön muokkaamista sellaiseen muotoon, joka hyödyttää hakukonetta. Ul-

koinen optimointi on yrityksen verkkosivuille osoittavien linkkien hankintaa toisilta verkkosi-

vuilta. Hakukoneoptimoinnilla voidaan hankkia ostopäätösprosessin eri vaiheissa olevaa liiken-

nettä sekä lisäksi liikennettä, jonka tarkoituksena on yleisemmin luoda tietoisuutta. (Hakuko-

nemarkkinointi tavoittaa ostovalmiin yleisön 2019.) 

Ostopäätösprosessissa mukana olevaa liikennettä voidaan hankkia optimoimalla sisältöä sellai-

silla avainsanoilla, joilla hakusanamainontakampanja näyttää mainoksia. Ideaali tilanne on 

sellainen, kun yrityksellä näkyy sekä mainos että luonnollinen hakutulos ensimmäisellä sivulla. 

Sisältöä voidaan optimoida sekä sisältösivujen että blogiartikkelien kautta. Suoraan yrityksen 

myymiin tuotteisiin tai palveluihin liittyvä sisältö on hyvä alku hakukoneoptimointiin. Sisäl-

tösivuilla tarkoitetaan yrityksen palveluita ja tuotteita esitteleviä sivuja, kuten etusivua, pal-

velusivua ja verkkokauppojen tuotesivuja. Sisältösivujen hakukoneoptimoinnissa on omat ra-

joitteensa. Mahdollisimman laaja tekstisisältö on hakukonenäkyvyyden kannalta hyvä asia, 

mutta palvelusivuilla liian laaja kuvaus saattaa tehdä sivusta sekavan ja vähentää näin kon-

versioiden määrää. Tästä syystä blogiartikkelien hyödyntäminen hakukonemarkkinoinnissa on 

kannattavaa. (Hakukonemarkkinointi tavoittaa ostovalmiin yleisön 2019.) 
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Kuvio 2: Esimerkkikuva Googlesta hakusanalla "Tulityökortti" (Google 2019.) 

Hakusanamainonta eli SEA tarkoittaa hakukoneissa esiintyvää mainontaa. Mainokset aktivoitu-

vat halutuilla hakusanoilla ja niistä maksetaan klikkikohtaista hintaa. Kaikki mainokset eivät 

kuitenkaan näy ihan jokaisella hakukerralla, vaan niiden esiintymisen määrittää reaaliaikainen 

huutokauppa. Jos yritys mainostaa Googlessa, se joutuu käymään siis muiden yritysten kanssa 

huutokauppaa. Tämä toimii käytännössä niin, että korkeimman niin sanotun Ad Rankin (joka 

on Googlen pisteytysjärjestelmä) saanut ”voittaa” tämän ja yrityksen mainos pääsee ensim-

mäisenä näkyväksi. Googlen algoritmit valvovat näitä. Mainoksia näkyy samanaikaisesti 0-7 yh-

dellä hakutuloksen sivulla riippuen kilpailutilanteesta. Kuvio 2 näyttää sen, että hakusanamai-

nokset tunnistetaan yleensä niiden läheisyydessä näkyvästä ”mainos”-tekstistä. Hakusanamai-

nonta alkaa tuottaa kävijöitä verkkosivuille heti kun mainoskampanja on julkaistu ja mainok-

set näkyvät hakukoneessa. Hakukoneoptimointi vaatii aikaa ennen kuin tuloksia alkaa näkyä, 

koska hakukoneiden ensimmäisen sivun hakutulokset keräävät lähes kaiken liikenteen, eikä 

tälle ensimmäiselle sivulle nousta pelkästään sillä, että kampanja on julkaistu. Strategiassa 

pysymistä helpottaa se, jos hakukoneiden teho on todistettu jo käytännössä mainonnan 

avulla. (Hakukonemarkkinointi tavoittaa ostovalmiin yleisön 2019.) 

Hakusanamainonnan kampanjaa tehtäessä ensimmäinen vaihe on tehdä avainsana-analyysi. 

Avainsana-analyysissa etsitään yritykselle relevantit avainsanat, eli sellaiset joilla mainoksia 

halutaan näyttää. Esimerkiksi Googlen Keyword Plannerin avulla voidaan selvittää niitä haku-

sanoja, joita ihmiset käyttävät etsiessään tietoa Googlesta. Ohjelmaan kirjoitetaan haluttu 
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hakusana, jolloin nähdään aiheeseen liittyviä hakuja sekä näiden hakujen keskimääräiset ha-

kumäärät kuukausittain. Hakusanan täytyy vastata hakijan tarpeeseen, sillä hakijat painavat 

usein ensimmäisiä hakutuloksia, joten verkkosivuille voi saapua liikennettä, mutta sen konver-

sio on matala. Kampanja voidaan luoda myös hyvin yksinkertaisilla asetuksilla, mutta tämä 

tarkoittaa sitä, että mainokset näkyisivät myös hakusanoilla, joilla mainostaminen ei ole kan-

nattavaa. Hakusanojen käyttö kampanjassa riippuu pitkälti yrityksen budjetista. Budjetti kan-

nattaa järjestää ensin selkeämmille hakusanoille, jonka jälkeen voidaan etsiä mahdollisuuksia 

myös laajemman vastaavuuden avainsanoista. (Hakukonemarkkinointi tavoittaa ostovalmiin 

yleisön 2019.) 

Hakukonemarkkinointi kannattaa aloittaa ensin hakusanamainonnalla, koska näin sen tehok-

kuus tulee esille hyvin nopeasti. Mainosten ja luonnollisten hakutulosten suurin ero on ”mai-

nos” -teksti, ja molemmilla tekniikoilla tavoitellaan samaa kohdeyleisöä. (Hakukonemarkki-

nointi tavoittaa ostovalmiin yleisön 2019.) 

 

2.7 Sosiaalinen media 

Aluksi sosiaalinen media luotiin foorumiksi, jolla ihmisten oli tarkoitus jakaa kuvia kavereiden 

kanssa. Nykyään se on entistä merkityksellisempi yritysten kannalta. Sosiaalinen media on tär-

keä osa organisaatioiden markkinointistrategioita, ja ilman monikanavaisuutta ei enää pärjää. 

Kuluttajat etsivät tietoa monista eri kanavista yhtä aikaa. Erityisen tärkeää läsnäolo sosiaali-

sessa mediassa on yrityksille, joiden asiakkaina ovat kuluttajat, mutta sen hallinnoima osto-

voima ja social selling eli suomeksi sosiaalinen myynti hyödyttävät myös B2B-yrityksiä kasva-

vassa määrin. (Komulainen, M. 2018. Luku 6.1.) 

Sosiaalisessa mediassa läsnäolo vaikuttaa merkittävästi kuluttajien ostokäyttäytymiseen. 

Vaikka brändi saisi huomiota blogien sekä asiakkaiden arvostelujen ja suositusten ansiosta, 

yrityksen uskottavuutta vahvistavat aktiivisuus ja sisältöjen tuottaminen. Säännöllinen sisältö, 

joka näyttää, miten tuotteita käytetään ja millaista arvoa ne asiakkaalle luovat, edistää vie-

railijoiden siirtymistä tuotteiden seuraajiksi, kannattajiksi ja tätä kautta asiakkaiksi. Vaikut-

tava sisältö luonnollisesti houkuttelee enemmän ihmisiä seuraamaan. Laajan seuraajajoukon 

tuo uskottavuutta ja tätä kautta vaikuttaa myös ostopäätöksen tekemiseen. Se kertoo uusille 

vierailijoille, että brändillä on paljon siitä kiinnostuneita asiakkaita, he viihtyvät brändin tar-

joamien sisältöjen parissa ja ovat tyytyväisiä yrityksen tuotteisiin. Vaikka yritys ei suoraan 

myisi tuotteitaan verkossa, sosiaalisen median avulla on mahdollisuus levittää bränditietoi-

suutta. Lisäksi siellä voi saada yhteyden asiakkaisiin ja arvokasta tietoa. (Komulainen, M. 

2018. Luku 6.1.) 
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Ihmiset seuraavat vaikuttajia, bloggaajia, asiantuntijoita, politiikkoja sekä julkisuuden henki-

löitä sosiaalisessa mediassa. Suosittelijat avaavat uuden kanavan myös markkinoinnin kohden-

tamiseen. Riippumatta siitä, ovatko vaikuttajien viestit sponsoroituja tai eivät, niiden sisäl-

löllä on vaikutusta asiakkaan ostopäätökseen, ja ne vahvistavat yritysten omaa markkinointi-

viestiä. Sosiaalisessa mediassa mainonta on helppoa. Verkossa mainontaa voidaan kohdentaa 

hyvinkin yksityiskohtaisesti. Mainoksia voidaan myös kohdentaa uudelleen (retargeting), jol-

loin asiakkaita houkutellaan palaamaan takaisin. (Komulainen, M. 2018. Luku 6.1.) 

Facebookissa ja Instagramissa suositut sisällöt näkyvät ensimmäisinä uutisvirrassa. Esimerkiksi 

Facebook suosii sisältöjä, joissa on eniten kommentteja, jakoja ja tykkäyksiä. Asiakkaiden os-

topäätökseen voi olla vaikutusta sillä, että tietty tuote tai palvelu saa orgaanista huomiota 

sosiaalisessa mediassa. Silloin tuote nousee uutisvirrassa esiin ensimmäisenä, mikä lisää ihmis-

ten kiinnostusta tuotetta kohtaan. Sosiaalisesta mediasta haetaan myös tietoa. Youtube on 

kanavana yksi yhä suosiotaan kasvattava. Sosiaalisesta mediasta yleisesti on myös kehitty-

mässä entistä suositumpi hakukone, mikä tarkoittaa, että avainsanat ovat saamassa entistä 

tärkeämmän roolin. Kannattaa tutkia sellaisia hakusanoja, joilla on merkitystä liiketoiminnan 

kannalta, ja näin nostaa keskeisiä avainsanoja sisältöjen otsikoihin, kuvateksteihin ja kom-

mentteihin. Näin voidaan edistää yrityksen näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. (Komulainen, M. 

2018. Luku 6.1.)  

On tärkeää miettiä, mikä sosiaalisen median kanava tuottaa helposti seuraajia, erityisesti sel-

laisia, jotka ovat yrityksen kannalta tärkeitä. Kanavissa on eroavaisuuksia ominaisuuksissa ja 

jokin kanava voi olla suurella mittakaavalla parempi esimerkiksi yleisesti rekisteröityneiden 

käyttäjien osalta. Tärkeintä on kuitenkin verrata jonkin tietyn kanavan seuraajajoukkoa yri-

tyksen omaan kohderyhmään. Lähtökohtana toimivat siis ostajapersoonat. Millaisia he ovat ja 

missä kanavissa he viettävät eniten aikaa. Siitä saa vahvan suosituksen siitä, mitä verkostoja 

kannattaa hyödyntää yleisön saavuttamiseksi. Sosiaalisessa mediassa avainasemassa on kärsi-

vällisyys, ja kannattaa edetä kanava kerrallaan kasvattamaan verkostoa sekä tutkimaan niiden 

mahdollisuuksia oman toiminnan kannalta. Suosittuja sosiaalisen median kanavia kaikkialla 

maailmassa ovat Facebook, Youtube, Instagram, WhatsApp, Messenger, Twitter, LinkedIn, 

Snapchat ja Pinterest. Sosiaalisen median kanavan valinnassa ratkaisevaa on se, mikä verkosto 

asemoi yrityksen parhaiten markkinoilla ja optimoi yritykselle parhaan kasvun sekä saa nos-

tettua yrityksen sen kohderyhmän tietoisuuteen. (Komulainen, M. 2018. Luku 6.2.) 

Sosiaalisen median avulla voi kasvattaa liiketoimintaa. On tärkeää olla asiakaskohderyhmälle 

kiinnostava. Tarkoituksena on luoda kiinnostavaa sisältöä, jotta asiakkaiden kiinnostus yrityk-

sen tuotteita tai palveluja kohtaan pysyy tai jopa kasvaa. Sisällön on tarkoitus kertoa asiak-

kaalle mitä se tarvitsee, mitä se ei tiennyt tarvitsevansa tai mikä tuottaa jonkin reaktion. So-

siaalisen median avulla etsitään ratkaisuja asiakkaiden ongelmiin. Sosiaalisen median sisäl-

löllä on oltava perusteellisempi tarkoitus, kuin kertoa kuinka hyvä jokin tuote tai palvelu on. 
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Sosiaalisen median avulla voidaan myös selvittää, mikä on mahdollisesti pielessä tai vaatii 

korjausta. Asiakkaiden kuunteleminen ja palautteen vastaanotto on loistava työkalu yritystoi-

minnan parantamiselle. (Coles, L. 2018. 9.) 

Sisällön strategia, englanniksi content strategy, on tapa rakentaa verkkokanavien läpi kul-

keva, koukuttava sisältöjen jatkumo, joka ottaa kantaa kaikkiin erillisinä kokonaisuuksina 

nähtyihin verkkotoimintoihin. Tärkein lähtökohta on sisällön asiakasläheisyys. Sisältöstrategia 

tarkoittaa kaiken organisaatiossa syntyvä sisällön hallintaa tuotannosta julkaisuun ja resur-

sointiin. Suomalaisten B2B-yritysten kilpailukykyä voidaan parantaa mahdollisimman tehok-

kaasti niin, että yritykset nostavat osaamisensa markkinoinnin kärkeen sisältöstrategian avulla 

ja näin he voivat vastata entistä paremmin asiakkaiden tarpeisiin. Tämä on mahdollista to-

teuttaa jo ennen ostoprosessia ja sen alkamista tai osana jälkimarkkinointia. Sisältöstrategia 

toimii muutosjohtamisen välineenä kahdella tavalla. Ensin organisaation sisäisten rakenteiden 

tulee muuttua siten, että myynti ja markkinointi yhdistetään saman tavoitteen taakse. Toi-

sena tärkeänä tapana yrityksen tuottamien sisältöjen, jotka tukevat myyntiä, tulee muodos-

taa läpinäkyvä ja tavoitteellinen jatkumo läpi verkkokanavien. (Tanni & Keronen 2013. 11-

12.) 

Sisältöstrategia-ajattelu tuo markkinointiin muutosta perustavimmin kun osaaminen nostetaan 

sisällön kärjeksi. Asiakkaat ohjataan verkon eri kanavista ensin osaamisintensiiviseen sisältöön 

ja sen jälkeen kaikista kiinnostuneimmat ohjataan tutustumaan tuotteisiin tai palveluihin. 

Tällaisella sisällönsuunnittelun mallilla yritys varmistaa, että sen tuottama sisältö on olen-

naista suurelle määrälle potentiaalisia asiakkaita. Sisältöstrategian ytimessä ei ole tiedonhaki-

jajoukon tavoittelu, vaan niiden B2B-asiakkaiden, jotka ovat jo muodostaneet kuvan siitä 

mitä he ovat valmiit ostamaan. Tämä kuva perustuu yleensä aikaisempaan kokemukseen tai 

tehtyihin tiedonhakuihin. Yritysten sisältönä näkemysosaaminen on houkuttelevaa ja innosta-

vaa. Se koostuu asiantuntijoiden tulkin-noista alan nykyhetkestä tai tulevaisuudesta, opasta-

vista ja kouluttavista näkemyksistä toimintatapojen kehittämiseksi sekä tulkinnasta, joka aut-

taa ymmärtämään muutosta. Tällä tavalla sisältö auttaa yritystä kasvattamaan omaa arvoaan 

potentiaalisten asiakkaiden silmissä mutta lisäksi myös nykyisten asiakkaiden keskuudessa. 

(Tanni & Keronen 2013. 22-23.) 

 

2.8 Sähköpostimarkkinointi 

Sähköpostimarkkinoinnista voidaan väittää, että se on vanhanaikaista. Se väite ei pidä paik-

kaansa, sillä se on edelleen yksi suosittu digimarkkinoinnin tapa. Sähköpostimarkkinoinnin si-

joitetut eurot näkyvät hyvin, ja se ilmenee ROI:sta. Se on jopa parempi kuin sosiaalisen me-

dian, suoramarkkinoinnin ja maksetun mainonnan tuotto. Sähköpostimarkkinoinnissa yksi sijoi-

tettu euro tuottaa keskimäärin 40 euroa. Mobilisoitumisen huomioon ottaen, sähköposti on 
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edelleen hyvin yleisesti käytössä. Se on kustannustehokas kommunikointiväline, jossa myös 

kuluttajat kommunikoivat yritysten kanssa. Sähköpostimarkkinointia voidaan käyttää asiakkai-

den hankintaan, asiakassuhteiden ylläpitämiseen, uusasiakashankintaan, asiakassuhteiden 

vahvistamiseen sekä tutkimuksiin. Sen etuna on kustannustehokkuus, nopeus ja helppous sekä 

mahdollisuus personoida viestejä kohderyhmien mukaan. Näistä eduista huolimatta sähköpos-

timarkkinoinniltakin löytyy heikkoutensa. Suurin on viestien luokittelu roskapostiksi, joka ai-

heuttaa läpimenoprosentin jäämisen liian alhaiseksi. (Kananen, J. 2019. 118-119.) 

Edellytyksenä sähköpostimarkkinoinnille on rekisteri sähköpostiosoitteista, joka voi olla esi-

merkiksi yrityksen oma asiakasrekisteri tai ulkopuoliselta palveluntarjoajalta ostettu tieto-

kanta. Asiakkuudet voivat olla usein eri vaiheissa, ja silloin edellytetään differointia. Diffe-

rointi on viestien sisällöllistä erilaistamista. Asiakkaat eroavat toisistaan usein, jolloin vies-

tintä on mukautettava asiakaspersoonien mukaan. Lähtökohtana kuitenkin on kuluttajien ja 

asiakkaiden osto- ja verkkokäyttäytymisen ymmärtäminen ja siitä johdetaan viestinnän yksi-

tyiskohtaiset eroavaisuudet. Jos sähköpostiosoitteiden määrä on suuri, edellytetään siihen so-

pivaa tietokantaohjelmaa, jolla voidaan tehokkaasti kerätä asiakkaista tarvittavat tiedot ja 

tehdä tarpeelliset luokittelut. Rekisteriä pitää päivittää, sillä henkilöt vaihtavat sähköposte-

jaan ja työpaikkojaan. Omaa sähköpostirekisteriä luotaessa voidaan huomioida, että markki-

noilta on mahdollista saada edullisesti suuria määriä sähköpostiosoitteita. Tämä ei ole suosi-

teltu toimenpide, sillä se johtaa usein viestien suureen palautusmäärään. Nämä palautukset 

vaikuttavat postien lähettäjän maineeseen ja pahimmillaan mainekatoon sähköpostien lähet-

täjänä. Turvallisinta on luoda oma sähköpostirekisteri, joka vaatii aikaa, mutta se on kannat-

tavaa. Omaa sähköpostirekisteriä voidaan luoda esimerkiksi oman asiakasrekisterin pohjalta. 

Myös verkkosivujen kautta on mahdollisuus kerryttää sähköpostirekisteriä, jos sivuilla on esi-

merkiksi uutiskirjeen tilausominaisuus. (Kananen, J. 2019. 119-120.) 

 

2.9 Mobiilimarkkinointi 

Mobiilimarkkinoinnilla tarkoitetaan kaikkea mobiilisti tehtävää markkinointia, jossa hyödynne-

tään mobiilimedian tekniikoita. Näitä ovat esimerkiksi tekstiviestit, multimediaviestit, verk-

kosivujen mobiiliversioinnit ja paikkatiedon palvelut. Mainostajalle tässä tärkein muoto on 

viestiminen ja sen rinnalla asiakkuusmarkkinointi mobiilisti. (Karjaluoto, H. 2010. 151.) 

Internet kulkee nykypäivänä mukana kaikissa älypuhelimissa. Tästä syystä on tärkeää, että 

verkkosivut suunnitellaan sellaiseksi, että ne on mahdollista lukea pieneltä näytöltä. Verkko-

sivulle kannattaa suunnitella siis ns. mobiiliverkkosivu, joka on optimoitu mobiililaitteelle, ja 

se toimii vain siinä. Mobiiliverkkosivu toimii siis normaalin selaimen lisäksi. Mobiiliverkkosi-

vuilla kannattaa välttää taulukoiden, kuvien tai esimerkiksi animaatioiden ja videoiden katse-

luun tarkoitetun flashin käyttämistä. Sivun leveyteen kannattaa myös kiinnittää huomiota. 
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Hyvä mobiiliverkkosivu on koodattu yleensä XHTML- tai XML-koodilla. (Karjaluoto, H. 2010. 

184-185.) 

Berman (2016, 433-437) kertoo artikkelissaan mobiilimarkkinoinnille kolme strategista hyötyä. 

Hän korostaa, että mobiililaitteet ovat nykypäivänä aina kuluttajan mukana, yhteydessä inter-

netiin ja virrat päällä. Mobiilimarkkinoinnilla mainonta voidaan luokitella ja jakaa myös sijain-

nin mukaan ja sen avulla voidaan lähettää personoituja kuluttajalle itselleen tarkoitettuja 

mainoksia, sillä yleensä esimerkiksi älypuhelimet tai tabletit ovat henkilökohtaisia. 

Berman (2016, 437) jatkaa lopuksi, että vaikka mobiilimarkkinointi on yhä tärkeämpi väline 

myynnin edistämiseen, ja se omaa joitain merkittäviä etuja perinteiseen mediaan nähden, 

monet markkinoijat eivät ole pystyneet käyttämään mobiilimarkkinointia tehokkaasti. Hei-

kosta suorituskyvystä ilmenevät korkeat poistumisprosentit, alhainen toteutumisaste ja heikko 

keskimääräinen myynti tietokoneen selaimella verrattuna. Nämä ongelmat voivat johtua stra-

tegia-, hallinto- ja täytäntöönpanokysymyksistä. Artikkelissa mainitussa tutkimuksessa havait-

tiin, että monet markkinoijat ovat epävarmoja siitä, miten mobiilimarkkinoinnin organisointi 

järjestetään. Haasteita ovat muun muassa mobiilihankkeiden yhdistäminen, kun yrityksillä on 

useita tuotemerkkejä. Tehokkaan mobiilimarkkinointiohjelman kehittäminen on paljon haas-

tavampaa kuin perinteinen ohjelma, joka on tarkoitettu tietokoneen selaimelle. Mobiilioh-

jelma on suunniteltava, toteutettava ja testattava useille laitteille (älypuhelimet, tabletit, 

kannettavat tietokoneet ja pöytätietokoneet) ja eri käyttöjärjestelmille, ja sen on mukautet-

tava mobiililaitteiden rajoituksiin näytön ja perinteisen näppäimistön koon suhteen. 

 

3 Markkinointisuunnitelman rakentaminen 

3.1 Analyysit 

Markkinointisuunnitelmaa rakentaessa on elementtejä mitä täytyy ottaa huomioon. Nämä 

ovat kaikki tärkeitä ja ne löytyvät tehokkaasta markkinointisuunnitelmasta. Ensiksi tulee kir-

joittaa yhteenveto yrityksestä. Siihen sisältyy perustiedot, yrityksen toiminta-ajatus ja näiden 

kaikkien täytyy olla yhdenmukaisia yrityksen liiketoiminnan kanssa. Tätä kutsutaan nykytila-

analyysiksi. Yhteenveto sisältää myös SWOT-analyysin nykytilan tueksi, jonka avulla kerrotaan 

yrityksen vahvuuksista, heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhista. SWOT-analyysistä on hyö-

tyä markkinointisuunnitelman muissa kohdissa. (How to create a marketing plan 2019.) 
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Kuvio 3: SWOT-analyysi (Kananen, J. 2019. 19.) 

Markkinointisuunnitelmaa tehtäessä tehdään myös kilpailija-analyysi, joka auttaa yritystä ym-

märtämään paremmin valittujen medioiden toimintaa. Sen kautta on mahdollista löytää oma 

toimintatapa. Kilpailijoiden toiminnasta voidaan oppia benchmarkkauksella, jolla katsotaan 

miten kilpailijat saavat verkkovierailijoita. Tämän selvittämiseksi tarvitaan tieto, millä haku-

sanoilla kilpailija saa vierailijoita ja hakusanojen tuomat liikennevirtojen määrät. Myös kilpai-

lijoille voidaan laatia SWOT-analyysi. (Kananen, J. 2019. 21-22.) 

 

3.2 Tavoitteet 

Toiminta-ajatuksen toteuttamiseen vaaditaan eri keinoja ja polkuja. Tavoitteilla ohjataan 

markkinoinnin toimintaa, ja myös itse yrityksen toimintaa. Tavoitteilla on tarkoitus toteuttaa 

strategioita. Nämä tavoitteet ovat erilaisia pisteitä, joilla seurataan strategioiden ja toimin-

nan toteutumista. Tavoitteiden tulee olla aina mitattavissa, koska muuten ei voida saada tie-

toa miten se on onnistunut. Jos tavoitteita ei voi mitata, niitä ei tulisi asettaa. 

 

3.3 Kohderyhmät 

Markkinoiden kartoitus auttaa markkinointisuunnitelmassa kuvaamaan alaa. Voidaan analy-

soida kilpailijoiden lisäksi asiakkaita tai ostajia. Ostajapersoonia ovat kuvitellut ihanteelliset 

asiakkaat, ja niissä keskitytään ominaisuuksiin, kuten ikään, sijaintiin, työtehtäviin ja henkilö-

kohtaisiin haasteisiin. (How to create a marketing plan 2019.) 
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Toimenpiteet voidaan kohdentaa paremmin, kun tiedetään ostajasta mahdollisimman hyvin 

tietoa. Silloin myös viestinnän osuvuus on tarkempaa. Konkreettinen hyöty on kullekkin osta-

japersoonalle erilainen. Asiakaspersoonat auttavat sisällön ja viestinnän kohdentamisessa esi-

merkiksi verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Myös sähköpostimarkkinointia voidaan tällöin 

kohdentaa parhaiten. B2B-markkinoinnissa kohderyhmää ovat yritysasiakkaat. Heidän päätök-

sentekoluonne on erilainen kuin kuluttaja-asiakkailla. Kohteena on aina yritystoimintaan koh-

distuvat hankinnat ja siinä on usein kyse investointihyödykkeestä. B2B-markkinoilla yrityksien 

asiakasmäärät voivat myös olla pieniä, jolloin täytyy miettiä onko tarpeellista määritellä per-

soonia. Tilanne voi olla se, että yritys tuntee asiakkaansa jo tarpeeksi hyvin, ja siitä kertoo 

asiakassuhteen onnistuminen. (Kananen, J. 2019. 32-35.) 

 

3.4 Kanavat ja toimenpiteet 

Kun analyysit on tehty ja on määritelty omat kohderyhmät, täytyy saada selville, mistä heidät 

tavoitetaan. Markkinointikanavia on paljon ja samoja ihmisiä voidaan tavoittaa myös eri kana-

vista. Onnistunut digimarkkinointi vaatii sen, että kohderyhmä voi löytää saman yrityksen use-

asta eri tilanteesta ja kanavasta, ennen kuin se tunnistaa yrityksen. Tavoitteiden ja strategi-

oiden pohjalta valitaan oikeat kanavat, joista tavoitetaan kohderyhmä parhaiten. Toimenpi-

teet on hyvä mitoittaa omien resurssien mukaan. Jos markkinoinnista on vastuussa vain yksi 

henkilö, ei välttämättä ole järkevää haaveilla isosta kanavamäärästä, joka vaatii paljon aikaa 

ja resursseja päivittämiseen. Työtä voidaan helpottaa monilla välineillä, kuten sosiaalisen 

median automatisoinnilla. Siitä huolimatta kannattaa antaa enemmän panostusta vähemmälle 

määrälle kanavia, jotta sisältö vakuuttaa. Myöhemmässä vaiheessa kanavien määrää voidaan 

lisätä. Jokaiselle kanavalle täytyy myös asettaa mittarit, joita seurataan tietyin väliajoin riip-

puen kanavasta. Dataa kannattaa kerätä ainakin kuukausittain ja laajempi tarkastus esimer-

kiksi kvartaaleittain. Näin saadaan parhaiten selville, mikä kanava on tuottavin ja mihin kan-

nattaa panostaa. (Markkinointi kesäksi kuntoon, 2018.) 

 

3.5 Budjetti 

Markkinointisuunnitelman budjettia ei pidä sekoittaa tuotteiden ja palvelujen hinnan tai mui-

den yrityksen taloudellisten tietojen kanssa. Markkinointisuunnitelman budjetti kuvaa sitä, 

kuinka paljon rahaa yritys on valmis laittamaan markkinointisuunnitelman toimenpiteisiin tai 

paljonko ne tulevat kustantamaan. (How to create a marketing plan 2019.) 
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3.6 Seuranta 

Dataa ja analytiikkaa hyödyntäen voidaan mitata markkinoinnin tehokkuutta. Sillä saadaan 

selville, mikä mainos toimii ja kuinka paljon ne tuottavat rahaa. Analytiikkaa seuraamalla 

saadaan tietoa, jonka avulla voidaan johtaa ja ohjata yrityksen toimintaa kohti sen tavoit-

teita. Seuranta on aina toimenpide millä voidaan kohdentaa markkinoinnin toimenpiteitä kan-

nattavammiksi ja lisäämään myyntiä. Mittaaminen käytännössä on siis sitä, että kävijä selaa 

verkkosivuja tai klikkaa siellä olevia valikoita ja sivuja, niistä muodostuu datatapahtumia. 

Mittaaminen on datan automaattista keräämistä. Se kerätään siihen tarkoitetulla työkalulla, 

joista suosituin on Google Analytics. (Digimarkkinoinnin ABC, 2019.) 

 

4 Digimarkkinointisuunnitelma Safeco Oy:lle 

4.1 Lähtötilanne 

Ennen opinnäytetyön aloittamista toimeksiantajan lähtötilanne oli se, että yrityksellä ei ollut 

käytössä lähes mitään digimarkkinointia. Verkkosivut ja pienimuotoisesti Facebook-sivut esi-

merkiksi heillä on, mutta yritys ei seurannut aktiivisesti markkinointiaan ja digimarkkinointi ei 

ole ollut aktiivista. Lähtöhetkellä heillä oli käytössä analysointiohjelma Google Analytics, 

mutta kampanjoita ei ole ollut eli hakukonemarkkinointi ollut lähes olematon. Toimeksianta-

jayrityksellä on ollut kova halu saada digimarkkinointia toimivammaksi, mutta aika ja resurs-

sit eivät ole siihen riittäneet. Yritys on kuitenkin henkilöstöltään pieni, sillä yrityksessä on 

vain yksi henkilöstön jäsen. Tähän asti toimitusjohtaja itse on siis ollut vastuussa markkinoin-

nista, sillä hän vastaa yrityksen kaikista osa-alueista. Toimitusjohtaja tulee olemaan tois-

taiseksi vastuussa markkinoinnista myös tämän markkinointisuunnitelman tekemisen jälkeen.  

Markkinointisuunnitelman avulla pyritään parantamaan yrityksen digimarkkinointia auttavilla 

toimenpiteillä, kuten että voidaan kertoa toimivista keinoista ja kanavista. Digitaaliselle 

markkinoinnille pyritään luomaan selkeä ja toimiva suunnitelma, jota on helppo noudattaa. 

Tällä hetkellä digimarkkinoinnin panostus ei ole riittävä yrityksen tunnettavuuden kasvua aja-

tellen.  

 

4.2 SWOT-analyysi 

SWOT-analyysissä käsitellään yrityksen vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia.  

Yrityksen vahvuuksia ovat ehdottomasti vahva ammattitaito alalla. Heidän palvelunsa on tär-

keä jokaiselle yritykselle ja julkisorganisaatiolle. He tarjoavat palveluja, jotka rakennetaan 
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jokaiselle yritykselle sopivaksi. Yrityksellä on monen vuoden kokemus, jonka aikana osaami-

nen on kehittynyt. Palveluiden tarjonta on monipuolista ja niiden etu on, että niitä voidaan 

kaikkia hyödyntää samanaikaisesti. Heidän hintansa on myös kilpailukykyisiä. 

Heikkoutena on olematon digimarkkinointi, joka juontaa juurensa rajallisista resursseista ja 

pienestä henkilöstöstä. Koska yritys on pieni toiminnaltaan, se voi olla kilpailijoita ajatellen 

heikkous. 

Mahdollisuutena on yrityksen vahva halu parantua markkinoinnissaan. Maailman digitalisoitu-

minen varmistaa digimarkkinoinnin monet suuntaukset, myös pelastus- ja turvallisuusalan yri-

tyksillä ja B2B-puolella. 

Uhkia Safecolle ovat kilpailijoiden erottautuminen omalla digimarkkinoinnillaan. Myös pieni 

henkilöstön määrä voi olla uhka tulevien digimarkkinoinnin toimenpiteiden toteutukselle, jo-

ten siksi täytyy muistaa eteneminen kanava kerrallaan. 

 

4.3 Digimarkkinoinnin tavoitteet 

Safecon tavoitteet digimarkkinoinnille jaetaan näihin kolmeen tavoitteeseen. Halutaan lähteä 

tavoittelemaan uusia asiakkaita toimenpiteiden avulla, vakuuttaa nykyiset yhä paremmin ja 

pyrkiä vähintään samaan tasoon tai jopa paremmaksi kuin kilpailijat. 

Ensimmäiseksi toivotaan digimarkkinoinnin avulla tavoiteltavan uusia asiakkaita. Tämä poikii 

tietysti hyvää tulosta liiketoiminnalle, mikäli asiakasverkostoa päästään kasvattamaan. Yrityk-

sen tunnettuuden kasvattaminen markkinoilla toteutetaan, jotta saadaan tuotua yrityksen 

tarjoamia palveluja tarkemmin ihmisten ja mahdollisten asiakkaiden tietouteen. Lisäksi kas-

vatetaan yrityksen brändiä markkinoilla. 

Halutaan varmistaa myös jo olemassa olevien asiakkaiden pysyvyys. Mahdollinen yhteistyön 

jatkumo varmistetaan asiakasrekisterin avulla. Näin voidaan erottautua kilpailijoista asiakas-

verkostolla, jonka tehokkuutta ylläpidetään säännöllisillä yhteydenotoilla. 

Ja jotta voidaan erottua kilpailijoista, erityisesti Pohjanmaan alueella olevista, käytetään 

suunnitelmassa esille tulevia markkinoinnin keinoja siten, että ne erilaistuvat kilpailijoihin 

nähden. Suunnitellaan ja luodaan sisältöä, jota kilpailijat eivät ole luoneet. 
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4.4 Toimialat ja ostajapersoonat 

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

pelastusturvallisuutta, työhyvinvointia ja tuottavuutta. Täten kohdemarkkinoihin voidaan luo-

kitella 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, korttikoulu-

tukset yksityishenkilöistä lähtien isoihin kansainvälisiin yrityksiin asti. 

Näistä toimialoista voidaan laatia ostajapersoonat. Ostajapersoona 1 on 40-60 vuotias, korke-

asti 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 on 25-40 vuotias mies joka on suorittanut ammattikorkeakoulun tai yliopis-

ton. Hän työskentelee suuremmassa yrityksessä turvallisuuspäällikkönä. Hän on kiinnostunut 

Safecon eri koulutuksista järjestettäväksi edustamassaan yrityksessään. Hän saattaa myös os-

taa 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 hou-

kuttelevimman vaihtoehdon, joka on lähellä. 

 

4.5 Kilpailija-analyysi 

Potentiaalisia pahimpia kilpailijoita Safecolle ovat ne mahdollisien asiakasyritysten työnteki-

jät, jotka tekevät näitä töitä itse, mitä Safeco tarjoaa. Jotain pienempiä saman alan toimi-

joita löytyy, joista voi olla kilpailijaksi markkinoilla. Niitä ovat: 

Alertum tarjoaa koulutuksia esimerkiksi tulityökortti-, työturvallisuuskortti- ja alkusammutus-

korttikoulutuksia. 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. Internetsivut ovat hyvin rakennetut ja 

niistä löytyy hyvin tietoa hakemasta koulutuksesta tai palvelusta. Ne onkin päivitetty aivan 
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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 ylei-

sesti ihmisten keskuuteen. Sivuilta löytyy lisäksi chat-botti, jolta voi kysyä koulutuksista lisää. 

Heiltä saa myös tilattua uutiskirjeen, ja sivuilla on ilmaistu asiakastarinoita koulutuksista. Si-

vuille on myös mahdollista vaihtaa kieli. Yrityksellä on vankka kirjo sosiaalisen median kana-

via. 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 tarjoaa esimerkiksi työturvallisuus- ja tulityökorttikoulutuksia, mutta 

niiden lisäksi myös hyvin kattavasti muita spesifioituja turvallisuuteen ja pelastukseen liitty-

viä koulutuksia. Koulutusten hinnat ovat sivuilla esillä ja edullisin koulutus kustantaa 69 eu-

roa, kun taas hinta voi nousta joissain kilpailevissa koulutuksissa jopa 179 euroon. Hakuko-

neessa (Google) heillä on mainos kolmantena haettaessa hakusanalla “Tulityökortti”. Itse ha-

kutuloksissa 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 Face-

book-sivut, Twitter-tili, Instagram-tili, Youtube-tili sekä Linkedin-tili. Mielenkiintoista tosin 

on se, että Facebookia lukuun ottamatta he esiintyvät nimellä Kiwa Inspecta muissa kana-

vissa. 

SK Protect Oy on kilpailijoista lähimpänä toimiva, Kokkolassa Keski-Pohjanmaalla. Työsuojelu-

koulutukset, työturvallisuuskoulutukset sekä pelastussuunnitelmien laadinta on kilpailevaa 

toimintaa yritykselle. Internetsivuilla ei ole mainittu hintoja, vaan nämä tulevat esille yhtey-

denotossa. Tämä siis toimii samalla tavalla kuin Safecolla, mikäli palvelut ovat yksilöityjä. In-

ternetsivuilla on toimiva kuvakaruselli etusivulla, jossa kerrotaan yhteistyökumppaneiden ko-

kemuksista ja tämän lisäksi yhteistyökumppanit löytyvät erikseen sivun alalaidasta. Lisäksi 

ylälaidasta löytyy sosiaalisen median kuvakkeet, joista käy ilmi, että yrityksellä on uutiskir-

jeen tilaus, Facebook-sivut, Linkedin-sivut, Youtube-tili ja sivujen kielenvaihtomahdollisuus. 

Instagram- tai Twitter-tiliä heillä ei ole. Hakukonemarkkinoinnissa eivät yltäneet millään ha-

kemalla sanalla mainoksiin tai ensimmäiselle hakutulossivulle.  

Suomen Ensiapukoulutus Oy tarjoaa alkusammutuskoulutuksia, tulityökorttikoulutuksia, työ-

turvallisuuskorttikoulutuksia sekä erilaisia työsuojeluun liittyviä koulutuksia. Yritys on siis ni-

mensä mukaisesti vain koulutuksiin erikoistunut. Toimii myös Seinäjoen alueella. Hinnat kor-

keat, esimerkiksi tulityökorttikoulutus 98 euroa tai työturvallisuus/työsuojelukoulutus 395 eu-

roa. Yritys löytyy hakukoneesta (Google) haettaessa hakusanalla “Tulityökortti” mainososiosta 
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toisena ja itse hakutuloksista viidentenä. Hakusanalla “Työsuojelukoulutus” ovat ensimmäi-

senä mainoksissa ja toisena itse hakutuloksissa. Heillä on myös display-mainonta käytössä, 

sillä opinnäytetyön tekijä itse havaitsi heidän mainostavan Instagram Stories –ominaisuuden 

kautta. Tämä tapahtui lähes heti verkkosivuilla vierailun jälkeen.  

 

4.6 Markkinastrategia 

Markkinastrategiana hyödynnetään työssä 5P-mallia. 

Tuote/palvelu (Product) 

Safecon palveluihin kuuluu erilaiset työyhteisöjen turvallisuutta kehittävät palvelut. Näitä 

ovat esimerkiksi TSP-työsuojelupäällikköpalvelu, riskinarviointipalvelu, työsuojelun toiminta-

ohjelma, lakiseurantapalvelu, pelastussuunnitelmien laatiminen sekä poistumisturvallisuussel-

vitys.  

Nämä palvelut ovat tärkeitä ja erittäin hyödyllisiä kaikkien yritysten ja julkisorganisaatioiden 

kannalta. Safecon tarjoamat palvelut auttavat asiakasyrityksiä lisäämään turvallisuutta työ-

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

varten tehdään laaja kartoitus yrityksen nykytilanteesta sen suhteen, mitä palvelua se tarvit-

see. Tämän jälkeen luodaan kartoituksen pohjalta yritykselle rakennettu suunnitelma ja tar-

vittavat toimenpiteet. Lisäksi Safeco tarjoaa erilaisia koulutuksia kuten työturvallisuus- ja tu-

lityökorttikoulutuksia 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 yrityksen laadukkuutta ajatel-

len. 

Markkinointiviestintä (Promotion) 

Tuotteiden mainostamiseen ja markkinointiin lähdetään lähestymään ensin hakukonemarkki-

noinnilla. Valitaan sopivat hakusanat, joiden avulla saadaan kävijäkuntaa verkkosivuille. To-

teutetaan Google-mainoksia sekä mainontaa Facebookin kautta. Sosiaalisen median kanavista 
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löytyy valmiiksi Facebook, Twitter sekä Linkedin ja näiden lisäksi luodaan Instagram-tili. Sosi-

aaliseen mediaan luodaan kiinnostavaa sisältöä kuvien ja tekstien muodossa sekä mahdollisten 

videoiden. Verkkosivuille luodaan ilmainen ladattava tietopaketti-opas, joka auttaa mahdolli-

sia 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. Pää-

paino on Seinäjoella ja sen lähialueilla. Esimerkiksi koulutukset järjestetään Seinäjoella. Yri-

tyksen toimialueena on koko Suomi. Asiakassuhteita ylläpidetään yhteydenotoilla ja mahdolli-

silla tarkastuskäynneillä ja ylläpidetään jatkumoa sähköpostirekisterin avulla. 

4.7 Markkinointisuunnitelman budjetti 

Alla olevaan taulukkoon on koottu tämän digimarkkinoinnin suunnitelman pohjalta tehdyt ku-

luarviot siitä, mitä toimenpiteitä yrityksessä lähdetään tekemään. Maksimibudjettia ei oltu 

määritelty ja budjetissa esitetyt kulut on hyvin laskettavissa alaspäin, mikäli haluaa vähem-

män tuottavan kanavan tai päinvastaisesti ylöspäin jos haluaa panostaa johonkin tiettyyn ka-

navaan enemmän. Budjetissa esitetyt luvut on laskettu vuoden ajalle.  

Taulukko 1: Markkinointisuunnitelman budjetti 

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€ 
Verkkosivujen päivitystä koskeva hinta on laskettu keskiarvo palveluntarjoajien hinnastoista. 

Nämä saatiin selville hakukoneen avulla hakemalla eri hakusanoilla kuten ”verkkosivujen hin-

nat” ja ”verkkosivu yritykselle”. 
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Hakukonemarkkinoinnin hinta perustuu Google Adwords-paketteja tarjoavaan yrityksen hin-

nastoon, jossa on määritelty vähintään 115 klikkausta kuukaudessa sisältävän paketin aloitus-

maksuksi 200 euroa. Pakettiin sisältyy myös 100 sanaa ja 20 mainostekstiä ja sen kuukausi-

maksu on 100 euroa. (Verkkomainonnan hinnat 2019.) 

Instagram-tiliä yrityksellä ei ole, joten se olisi suotavaa luoda. Instagramiin profiilin luominen 

on ilmaista, ja profiilin voi muuttaa myös yritykselle sopivaksi ilmaiseksi. Profiilin muuttaessa 

yritysprofiiliksi, se tarjoaa muutamia ominaisuuksia mitä tavallisista profiileista ei löydy. 

Eroja tavalliseen on esimerkiksi profiilin informaatioboksissa valmiina oleva ”ota yhteyttä”-

nappi jolla saa yhteyden esimerkiksi puhelinsoiton tai sähköpostin avulla. Profiiliin saa mu-

kaan tiedot yrityksen sijainnista sekä luokituksen. Seuraajista saa myös nähtäviksi analyysin 

josta selviää kattavaa demograafista tietoa. Tämä vaatii vain 100 seuraajaa tilille. Instagram-

tilin saa myös liitettyä jo olemassa olevaan Facebook-tiliin. (Instagram-yritystilin perustami-

nen 2019.) 

Facebook-mainonta on myös tehokasta, sillä se on yksi suosituimpia sosiaalisen median kana-

via. Facebookissa mainonnan kohdentaminen on helppoa ja se on myös B2B-markkinoinnille 

hyödyllistä. Facebook mainonnan CPC on erittäin edullista, noin 0,10-1,50 euroa per klikkaus. 

Hinta perustuu alan sivuston näyttämään hinnastoon, eli noin 400 eurolla kuukaudessa voi-

daan saada keskimäärin 600 klikkausta sivuille. (Facebook-mainonnan hinta 2019.) 
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4.8 Digimarkkinoinnin toimenpiteet 

Verkkosivut 

 

Kuvio 4: Safecon verkkosivut tällä hetkellä. (Etusivu 2019.) 

Tällä hetkellä yrityksen verkkosivut ovat toimivat, mutta vaativat muutosta. Layoutin malli on 

selkeä, logo löytyy vasemmasta yläkulmasta ja sen alta sivujen otsikot. Alapuolella on kuvaka-

ruselli, jossa pyörii eri kuvia eri sanoin, jotka kuvaavat Safecon tarjoamia palveluja ja niiden 

hyötyjä. Kuvakarusellin alapuolelta alkaa tekstiosuus. Sivuston ylimmässä laidassa on sosiaali-

sen median linkkikuvakkeet. 

Verkkosivujen ensimmäiseksi kehitykseksi lähdetään selkeyttämään otsikot ja sivut jotka löy-

tyvät niiden alta. Etusivulle sisällytetään esittelyteksti, joka sieltä löytyy jo. Facebook-sivu 

linkitetään etusivulle tekstin viereen, ja näin voidaan käyttää sitä hyödyksi sivuston uuti-

sosiona. Myös ”Referenssit” –osiosta voisi tuoda karusellin tavoin verkkosivujen etusivulle ala-

laitaan yritysasiakkaiden logoja. Etusivulle myös laitetaan näkyviin selkeästi kaikkien tulevien 

koulutusten ajankohdat ilmoittautumislinkin kanssa. 

Palvelut ja koulutukset –sivujen tekstit katsotaan läpi sopivan pituisiksi niin, että niistä tulee 

kuitenkin tarvittava tieto esille. Yritys-sivun tekstit kasataan uudelleen niin, että asiakas lu-

kiessaan saa selkeän kuvan yrityksen toiminnasta, historiasta ja tulevaisuudesta. Yhteydenot-

tosivuilla oleva lomake säilytetään ja sinne liitetään lisäksi yrityksen yhteystiedot ja linkit so-

siaalisen median kanaviin. Referenssit-sivuja hyödynnetään paremmin. Lisätään logojen lisäksi 
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mahdollisia tarinoita ja kommentteja asiakasyrityksistä, näin saadaan parannettua brändiä ja 

imagoa ja saadaan tuotua yrityksen toimintaa tällä tavalla myös esille. 

Sosiaalisen median kuvakelinkit tuodaan esille isommin ja sinne lisätään Instagram-tilin luomi-

sen jälkeen myös sen kuvake. Linkedin-kuvakkeen linkki täytyy päivittää oikeaksi, sillä tällä 

hetkellä se vie Facebook-sivuille. Lisäksi sivujen kuvat päivitetään yhtenäisimmiksi ja sopivim-

miksi kuvakaruselliin, ja myös eri sivuille lisätään kuvia, mahdollisuuksien mukaan koulutusti-

laisuuksista tai vastaavaa sisältöä. Kuvakaruselliin voidaan myös lisätä joka toiseen kuvaan ku-

van ja kuvaavan sanan lisäksi asiakkaiden kommentteja. 

 

Ilmainen ladattava opas 

Yrityksen verkkosivuille myös lisätään yksi uusi sivu, jossa on mahdollisuus ladata ilmaiseksi 

pieni opas liittyen työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin sekä sen edistämiseen. Oppaassa esi-

tellään myös Safecon palveluja aiheittain, ja kerrotaan eri koulutusten ja palvelujen hyö-

dyistä asiakkaille. 

Tällä erottaudutaan kilpailijoista, sillä useimmilla samalla alalla toimivilla yrityksillä ja po-

tentiaalisilla kilpailijoilla ei vastaavaa ole. Tämä toimii paremmin esimerkiksi tilattavan uutis-

kirjeen sijaan ottaen huomioon yrityksen koon ja resurssit. Uutiskirjeitä lähetetään tasaisin 

väliajoin ja niiden on erottava aina toisistaan jollain tavalla. Se syö aikaa, rahaa ja resurs-

seja, kun taas oppaan avulla niitä säästetään. Opas luodaan valmiiksi kerran ja linkitetään sen 

jälkeen sivuille ladattavaksi. Oppaan avulla on myös mahdollista tuoda esille yrityksen am-

mattitaitoa ja alan tuntemusta. 

 

Hakukonemarkkinointi 

Hakukonemarkkinointia Safecon kannalta lähdetään hyödyntämään ensin hakusanamarkkinoin-

nin avulla. Valitaan oikeita hakusanoja joilla voidaan saada liikennettä verkkosivuille. Esimer-

kiksi Googlen tarjoaman Keyword Plannerin avulla voidaan selvittää erilaisia hakusanoja, joita 

asiakkaat käyttävät etisessään tietoa. Esimerkiksi etsimällä avainsanojen ”tulityökortti poh-

jannmaa” tai ”työsuojelupäällikkö koulutus”, ohjelma antaa 40 käytettävissä olevaa avainsa-

naideaa, joista voidaan valita haluamat sen mukaan mikä on yritykselle järkevää. Avainsanat 

on tärkeitä pitää sellaisina, että ne sopivat yhteen yrityksen verkkosivuilla olevan tekstin 

kanssa, jotta se on optimoitua. Hyvä määrä Safecon kaltaiselle yritykselle on esimerkiksi 10 

hakusanaa, joihin liitetään palvelujen nimet ja mahdollinen sijainti. 
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Toinen hakukonemarkkinoinnin tärkeä osa-alue on hakusanamainonta. Googlen algoritmien 

mukaisesti se käy huutokauppaa hakusanamainoksista, mutta niihin voidaan lähteä etenemään 

samojen hakusanojen avulla kuin hakusanamarkkinoinnissa on suunniteltu. Valitaan 1-3 tär-

keää ja eniten mahdollista trafiikkia sivulle tuovia sanoja jonka avulla lähdetään toteutta-

maan hakusanamainonnan kampanjaa. Koska tästä ei ole aikaisempaa kokemusta, kuinka 

tuottavaa se voi olla, suositeltu toimenpide on lähteä kokeilemaan pikkuhiljaa, mikä toimii 

parhaiten Safecolle. 

 

Sosiaalinen media: Facebook 

Facebook-sivut yritykseltä jo löytyy, ja siellä seuraajia on 246. Facebook-sivut eivät ole olleet 

kovin aktiivisella päivityksellä, viimeisin päivitys on huhtikuussa 2019. Facebookia voidaan 

käyttää yrityksellä osittain niin sanottuna uutisointivälineenä, eli kuten vanhemmista päivi-

tyksistä jo huomaa, Safeco on päivittänyt alaan liittyvää uutisointia sivuilleen. Samanlaisilla 

päivityksillä voidaan jatkaa, lisättäen päivitykseen houkuttelevia tekstejä ja seuraajia kiin-

nostavia kysymyksiä. Yleensä postausten engagement prosentti on suurempi, jos niissä on jo-

tain mihin asiakas voi tarttua. Uutispäivitysten rinnalla voidaan toki kirjoittaa päivityksiä uu-

sista asiakkuuksista, muistutuksia Safecon palveluista ja hyvää kuvasisältöä esimerkiksi koulu-

tuksista. Rento ote sisällössä houkuttaa asiakkaita. 

Facebookia käytetään myös mainontaan, eli luodaan sinne kohdennettuja mainoksia jotka tu-

levat esille potentiaalisten asiakkaiden etusivulla. Facebook-mainonnan päiväbudjetiksi voi-

daan laatia esimerkiksi 1€ päivähintaan, jolloin 400 euron esitetty budjetti täyttyy 400 päi-

vässä. Facebook-mainoskampanjan luominen toteutuu helposti Facebookin kautta omilta si-

vuilta. Mainos on helppo luoda linkkeineen ja sille määritellään hinta ja ajanjakso, kauanko 

sen on tarkoitus kestää. 

Päivitystahtia kannattaa myös pitää vähintään kerran kahdessa viikossa, jotta mielenkiinto 

säilyy. Ihanteellinen päivitystahti Safecon kaltaiselle yritykselle on päivittää noin yhden ker-

ran viikossa, mutta esimerkiksi yhden kerran kahdessa viikossa on hyvä tahti. 

 

Sosiaalinen media: Instagram 

Instagram-tiliä yritykseltä ei löydy, joten sellainen luodaan. Se luodaan Instagramin algorit-

mien mukaisesti yritysprofiiliksi, johon linkitetään yhteystiedot ja sen kautta voidaan saada 

lisää seuraajakuntaa. Seuraajia voidaan myös analysoidan Instagramin oman välineen kautta. 

Instagramiin luodaan kuvasisältöä, ja myös mahdollisesti videosisältöä sellaisena, että se on 
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asiakkaiden tunteisiin vetoavaa ja spontaania. Faktatietojen lisäksi lisätään esimerkiksi kuvia 

koulutustilaisuuksista ja päivittäisistä spontaaneista tilanteista, joka herättää huomion. 

 

4.9 Mittaaminen 

Tämän markkinointisuunnitelman toimenpiteiden mittaamiseksi on eri tapoja. Koska suunni-

telma on tehty pitkälle aikavälille, voidaan tarkastella sen tuottamia tuloksia esimerkiksi seu-

raavan vuoden lopulla, mikäli toimenpiteitä lähdetään toteuttamaan mahdollisimman nope-

asti, esimerkiksi vuoden 2020 alussa.  

Verkkosivujen muutosten onnistumista mitataan verkkovierailijoiden määrän muutoksina ja 

mahdollisina kasvaneina yhteydenottoina, eli konversioiden avulla. Verkkosivuille ladattavaa 

ilmaista opasta voidaan seurata sen tuottamien latauskertojen avulla. Hakukonemarkkinoin-

nissa mittareina toimii klikkausten määrä ja sijoitus Googlen hakutuloksissa, sekä hakusana-

mainonnan mainoksien klikkausten määrä. Sosiaalisen median mittareja ovat Facebookissa 

kasvaneet seuraajien ja tykkäysten tai jakojen määrät, Facebookin kautta siirtymiset verkko-

sivuille sekä Facebook-mainonnan toteuttamisen jälkeen toteutuneet mainosklikkaukset. In-

stagram-sivua voidaan seurata sen luomisen jälkeen kaikilla uusilla seuraajilla ja tykkäyksillä 

sekä yhteydenotoilla ja siirtymisillä verkkosivuille. Sosiaalisessa mediassa katsotaan myös ka-

navien tuottamaa engagementia, eli sitoutumista. 

 

5 Yhteenveto 

Tässä opinnäytetyössä oli tarkoituksena laatia toimeksiantajayritykselle avuksi käytännöllinen 

digimarkkinoinnin suunnitelma. Suunnitelman tavoitteena oli kehittää toimeksiantajan digi-

taalista markkinointia niin, että se toimisi houkuttelevampana uusille potentiaalisille asiak-

kaille. Opinnäytetyössä on laadittu suoria toimenpide-ehdotuksia yritykselle, jotta voidaan 

saavuttaa nämä tavoitteet. 

Työ koostuu toiminnallisesta ja teoreettisesta osuudesta. Teoreettisessa osuudessa on kolme 

osuutta. Ensimmäinen osa käsittelee B2B ja B2C yritysten eroja, sillä toimeksiantajayritys on 

B2B-puolella toimiva. Toisessa osuudessa on käyty läpi digitaalista markkinointia yleisesti, sii-

hen liittyviä eri toimintatapoja ja kanavia sekä käsitteitä. Aihealueet on valittu teoriapohjaan 

niin, että ne kulkevat käsi kädessä valmiin tuotoksen kanssa. Kolmannessa teoreettisessa 

osuudessa käydään läpi markkinointisuunnitelman tekoa vaihe vaiheelta. 

Työn toiminnallinen osuus koostuu toimeksiantajayritykselle tehdystä digimarkkinoinnin suun-

nitelmasta. Työ on laadittu Safeco Oy:lle, joka on työturvallisuus- ja pelastusalan palveluita 
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tarjoava yritys Seinäjoella. Osuudessa ensimmäinen on yrityksen nykytila-analyysi, jossa kat-

sottiin yrityksen tilannetta tällä hetkellä, esimerkiksi nykyisten markkinoinnin keinojen 

osalta. Puutteiden kartoittamisen jälkeen on kuvattu ongelman ratkaisemiseksi tavoitteita. 

Nykytila-analyysin jälkeen työssä alkaa itse digitaalisen markkinoinnin suunnitelmaosuus. 

Suunnitelman pohjana ja apuna on käytetty laadittua teoriapohjaa. Markkinointisuunnitelma 

on tehty yritykselle ottaen huomioon sen pienen henkilöstömäärän sekä rajalliset resurssit, 

joka vaikuttaa markkinointitoimenpiteisiin. Toimenpiteet, joita lähdetään tekemään, ovat 

verkkosivujen päivitys ja modernisointi, Facebook-tilin aktivointi ja mainostaminen Faceboo-

kin kautta, Instagram-yritystilin luominen, hakukonemarkkinoinnin parantaminen sekä uuden 

maksuttoman työturvallisuusoppaan luominen sivuille ladattavaksi. 

Työn lopputuloksena voidaan todeta, että toimeksiantajayrityksen on tehtävä muutoksia digi-

taaliselle markkinoinnilleen. Kilpailijoistaan erottuvalla tavalla Safeco Oy lähtisi toteutta-

maan verkkosivuilleen ilmaista työturvallisuuteen liittyvää opasta, joka antaa neuvoja mah-

dollisille verkkosivuilla vieraileville potentiaalisille asiakkaille. Vastaavaa ei löydy kilpaili-

joilta, joten se olisi suuri kilpailuetu markkinoilla. Lisäksi verkkosivujen modernisointi ja pie-

net muutokset nostaisivat yritysbrändiä sekä tunnettavuutta. Hakukonemarkkinointia paran-

netaan, tai lisätään, sillä se ei ole ollut aktiivista ennen suunnitelman toteuttamista. Sosiaali-

sen median kanavien suhteen tehdään pieniä muutoksia, esimerkiksi jo olemassa olevalle Fa-

cebook-sivulle. Päivitystahtia täytyy parantaa ja sisältöön täytyy panostaa, aiempia tapoja 

hyödyntäen. Myös Facebook-mainontaa lähdetään kokeilemaan. Instagram-sivuja yrityksellä ei 

ole ennestään, joten sellaiset luodaan ja rakennetaan siitä toimiva kanava myös sosiaaliseen 

mediaan.  

Markkinointisuunnitelman tekovaiheissa suurin haaste oli lähteä luomaan markkinointisuunni-

telmaa tällä toimialalla toimivalle pienelle yritykselle. B2B-puolella toimiva yritys tuo oman 

haasteensa markkinointisuunnitelman luomiselle, sillä kaikki toimenpiteet ja kanavat on suun-

niteltava sen mukaan, että se toimii B2B-markkinoinnissa. Ja itse toimiala on haastava, sillä 

toimeksiantajan itsekin sanoen, yrityksen suurin kilpailija on ne yrityksissä työskentelevät 

henkilöt, jotka yrittävät hoitaa näitä töitä itse. Työssä oli ajateltava kanavia ja toimenpiteitä 

sen mukaan, että ne eroavat kilpailijoista. Tähän pyrittiin ja oikeat kanavat tyyleineen löytyi 

haasteista huolimatta. Markkinointisuunnitelma on valmis yrityksen käyttöön otettavaksi heti, 

esimerkiksi vuoden 2020 tammikuusta lähtien, ja se on laadittu vuoden ajalle. Markkinointi-

suunnitelman avulla löydettiin kehityskohtia yritykselle, ja ne on mahdollista toteuttaa yrityk-

sen resurssien puitteissa. 
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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, per-

inpohjaisuus, 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 asiak-
kailleen palveluita 
jota rakennetaan 
jokaiselle yritykselle 
omalla tavallaan 
toimivaksi.  
Tarjonta on 
monipuolinen palve-
lujen ja koulutusten 
osalta. 

Heikkoutena on 
digimarkkinoinnin ti-
etynlainen vanhanai-
kaisuus ja se pitäisi 
päivittää, mutta 
resurssit ovat rajal-
liset. 
Yritys on myös pieni 
toiminnaltaan joten 
se voi olla kilpailijoita 
ajatellen heikkous. 

Mahdollisuutena on 
ehdottomasti yri-
tyksen vahva halu pa-
rantua. 
Maailman digitalisoi-
tuminen mahdollis-
taa monet digimark-
kinoinnin suun-
taukset. 

Kilpailijoiden erottau-
tuminen digimarkki-
nointinsa avulla aset-
taa uhan Safecolle. 

Ammattitaito 
Palvelujen rakennus 
asiakkaalle 
Monipuolisuus 

Rajalliset resurssit 
Pieni henkilöstö 

Digimarkkinoinnin 
parantaminen 
Digitalisaatio 

Kilpailijoiden 
parempi digimarkki-
nointi 

 

Digimarkkinoinnin tavoitteet 
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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 mah-

dollinen yhteistyön jatkumo. 

Tarkoitus: Erottautua kilpailijoista asiakasverkostolla, jonka tehokkuutta ylläpidetään 

yhteydenotoilla. 

Mittarit: Asiakkaiden yhteydenottojen määrän seuranta, Google Analyticsin kautta en-

nestään 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) 
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Kohdemarkkinat 

Toimialat 

Safeco Oy:n tarkoitus on kehittää esimerkiksi työturvallisuutta, prosessiturvallisuutta, 

tila- ja pelastusturvallisuutta, työhyvinvointia ja tuottavuutta. Täten kohdemarkki-

noihin voidaan luokitella oikeastaan kaikenlaiset yritykset ja julkiset organisaatiot. 

Palvelujen tarjontaa ei ole rajattu mihinkään tiettyyn alaan, vaan kaikilla on mah-

dollisuus ostaa Safecon palveluja. Tässä esiin astuu myös palvelujen räätälöinti-

mahdollisuus, 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 ha-

luaa uusia yrityksen kaikkien toimipisteiden ohjeistukset ja laittaa kaikki kerralla kun-

toon, 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 su-

oraan. 

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 to-

teutumiseen, ja hän valitsee yrityksen keneltä palvelu mahdollisesti ostetaan. Hän 

toimii yhteyshenkilönä yrityksien välillä. Hän etsii tietoa ennen ostopäätöksen 
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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 tuli-

työkortti-, työturvallisuuskortti- ja alkusammutuskorttikoulutuksia. LIsäksi heillä on 

yleisesti ottaen hyvin kattava valikoima muita koulutuksia, jotka liittyvät työturval-

lisuuteen. 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 hake-

masta koulutuksesta tai palvelusta. Ne onkin päivitetty aivan vähän aikaa sitten, loka-

kuussa 2019. Tulevia koulutuksia voi hakea etukäteen, joissa näkyy päivämäärän ja 

paikan lisäksi myös hinta ja vapaiden paikkojen määrä. Tämä ei välttämättä ole su-

oraan Safecolle kilpailua, sillä Safeco järjestää koulutuksia yrityksille sisäisesti, ei yleis-

esti ihmisten keskuuteen. Sivuilta löytyy lisäksi chat-botti, jolta voi kysyä koulutuksista 

lisää. Heiltä saa myös tilattua uutiskirjeen, ja sivuilla on ilmaistu asiakastarinoita koulu-

tuksista. Sivuille on myös mahdollista vaihtaa kieli. Yrityksellä on vankka kirjo so-

siaalisen median kanavia. Heiltä löytyy Facebook-sivut, Instagram-tili, Linkedin-sivut, 

Youtube-tili sekä Twitter-tili. 

Hakukonemarkkinointiin on panostettu, sillä esimerkiksi Googlesta hakusanalla “Tuli-

työkortti” haettaessa Alertum on ylimpänä sekä mainosten osuudessa, että itse haku-

tuloksissa.  

 

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 kil-

pailevissa koulutuksissa jopa 179 euroon. 
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Muu kilpailu: Hakukoneessa (Google) heillä on mainos kolmantena haettaessa ha-

kusanalla “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 lö-

ytyy 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 Face-

bookia lukuun ottamatta he esiintyvät nimellä Kiwa Inspecta muissa kanavissa. 

 

SK Protect Oy 

Palvelut, joiden kanssa syntyy kilpailua: Työsuojelukoulutukset, työturvallisuuskoulu-

tukset 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, tuli-

työkorttikoulutuksia, työturvallisuuskorttikoulutuksia sekä erilaisia työsuojeluun liit-

tyviä koulutuksia. Yritys on siis nimensä mukaisesti vain koulutuksiin erikoistunut. 

Toimii myös Seinäjoen alueella. Hinnat korkeat, esimerkiksi tulityökorttikoulutus 98 eu-

roa tai työturvallisuus/työsuojelukoulutus 395 euroa. 

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

mainososiosta toisena ja itse hakutuloksista viidentenä. Hakusanalla “Työsuojelukoulu-

tus” ovat ensimmäisenä mainoksissa ja toisena itse hakutuloksissa. 
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Markkinastrategia 

Tuote/palvelu (Product) 

Safecon palveluihin kuuluu erilaiset työyhteisöjen turvallisuutta kehittävät palvelut. 

Näitä ovat esimerkiksi TSP-työsuojelupäällikköpalvelu, riskinarviointipalvelu, työsuo-

jelun toimintaohjelma, lakiseurantapalvelu, pelastussuunnitelmien laatiminen sekä 

poistumisturvallisuusselvitys.  

Nämä palvelut ovat tärkeitä ja erittäin hyödyllisiä kaikkien yritysten ja julkisorganisaati-

oiden kannalta. Safecon tarjoamat palvelut auttavat asiakasyrityksiä lisäämään turval-

lisuutta 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 ra-

kennettu suunnitelma ja tarvittavat toimenpiteet. 

Lisäksi Safeco tarjoaa erilaisia koulutuksia kuten työturvallisuus- ja tulityökorttikoulu-

tuksia sekä alkusammutuskoulutuksia. Näitä on saatavilla yleisesti kaikille, jotka halu-

avat ilmoittautua, mutta yritys tarjoaa myös mahdollisuuden järjestää koulutuksia or-

ganisaatioille. 

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 haku-

konemarkkinoinnilla. Valitaan sopivat hakusanat, joiden avulla saadaan kävijäkuntaa 

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

siaalisen median kanavista löytyy valmiiksi Facebook, Twitter sekä Linkedin ja näiden 
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lisäksi luodaan Instagram-tili. Sosiaaliseen mediaan luodaan kiinnostavaa sisältöä ku-

vien ja tekstien muodossa sekä mahdollisten videoiden. Verkkosivuille luodaan il-

mainen ladattava tietopaketti-opas, joka auttaa mahdollisia asiakkaita ymmärtämään 

paremmin Safecosta. 

Henkilöstö (People) 

Koska yrityksen henkilöstöön kuuluu vain 1 jäsen, digimarkkinointisuunnitelman to-

teutuksesta 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 järjest-

etään Seinäjoella. Yrityksen toimialueena on koko Suomi. Asiakassuhteita ylläpidetään 

yhteydenotoilla ja mahdollisilla tarkastuskäynneillä ja ylläpidetään jatkumoa sähkö-

postirekisterin 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€ 
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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 siirty-

miset sivuille 

SoMe: Instagram 

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

kaat 

Mittarit: Uudet seuraajat ja tykkäykset, kanavan kautta siirtymiset sivuille 


