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Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa BW-Restaurants Oy:lle sisältösuunnitelma pe-
rustettavaan yritysblogiin.  
 
Opinnäytetyön tietoperusta muodostuu yritysblogin erityispiirteistä, yritysblogien erilaisista 
strategisista lähtökohdista sekä blogin viestinnän vaikutuksista muun muassa suhteiden ja 
työnantajamielikuvan luomisen näkökulmista. Lisäksi teoriassa käydään läpi sisällön suun-
nittelun lähtökohtia kohderyhmän määrittelystä sisällön suunnittelun työkaluihin. Yritysblo-
gin hyödyntämistä hakukoneoptimoinnissa ja blogin yleistä löydettävyyttä tarkastellaan tie-
toperustan lopussa. Opinnäytetyössä käydään läpi yritysblogin hyötyjä yrityksen viestin-
nässä, sekä sitä kuinka käyttää yritysblogia sisältömarkkinoinnin välineenä. 
 
Opinnäytetyön produktina on kahden kuukauden sisältösuunnitelma ja sisältötyypit, jotka 
auttavat blogin sisällöntuotannossa. Hyvä sisältötyyppi on sisällöntuotantoa ohjaava kehys. 
Sisältötyypit luovat rungon sisällön suunnittelulle ja -tuotannolle. Sisältötyypit toiselta ni-
meltään sisältökonseptit ovat eräänlaisia sisältösarjoja, joiden tavoitteet, muodot, kohde-
ryhmät, jakelukanavat ja loppuohjaukset pysyvät samoina sisällön vaihtuessa. Opinnäyte-
työ on tehty loka-joulukuussa 2019.  
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1 Johdanto 

Hyvä yritysblogi on hyödyllinen väline yritykselle monella tavalla. Se kasvattaa näkyvyyttä 

hakukoneissa ja sosiaalisessa mediassa. Näkyvyys taas lisää kävijämääriä yrityksen verk-

kosivuilla. Sivustolla kävijät eivät vieraile sivustolla huvikseen, vaan vierailijat usein halua-

vat tietoa ja vastauksia, liittyivät ne sitten yrityksen palvelutarjontaan tai johonkin muuhun. 

Blogin sisältöä voidaan valjastaa hakukoneoptimoinnin ajuriksi luomalla sisältöä asioista 

ja aiheista, jotka ovat yrityksen toiminnan kannalta tärkeitä ja jotka kiinnostavat kohderyh-

mää. Blogin avulla luodaan kontakteja ihmisiin jo ennen ostopäätöstä. Ideaalitilanteessa 

vierailijat palaavat sivustolle yhä uudelleen upouuden sisällön houkuttelemina. 

 

Yritysblogiin luotu sisältö tukee yrityksen sisällöntuotantoa monessa kanavassa. Yksi kir-

joitus tuo sisältöä omille sivuille, yhteisöllisen median kanaviin, hakukoneoptimoinnin tu-

eksi ja sähköpostin uutiskirjeisiin. Blogi tarjoaa paikan laadukkaalle, hieman pidemmälle 

sisällölle ja tarinankerronnalle. Blogin etuna on erityisesti se, että se ei ole riippuvainen 

mistään yksittäisestä sosiaalisen median alustasta. Se on yrityksen oma kanava viestiä ja 

sen voi linkittää yrityksen muihin kanaviin helposti. Yritysblogin perustaminen ja yrityksen 

oman tone-of-voicen löytäminen ja tarkastelu kiinnostavat minua, koska yrityksistä on tul-

lut ennen kaikkea viestijöitä. Yritysblogien kautta voi myydä tuotteita ja palveluita sisältö-

markkinoinnin keinoin. Yritysblogi toimii parhaimmillaan suhteiden luojana ja sisältömark-

kinoinnin työkaluna. 

 

Yhteisöllisen median erilaiset sisältökanavat ovat täyttyneet sisällöstä niin yksityisten hen-

kilöiden kuin organisaatioidenkin toimesta. Viestinnän tärkeimmiksi arvoiksi ovat nousseet 

laadukkaan sisällön lisäksi aktiivisuus ja avoimuus. Yrityksen kannattaa olla itse aktiivi-

sesti mukana keskusteluissa, sillä yrityksestä ja tuotteista puhutaan verkossa. Blogin 

avulla yritys voi luoda uusia puheenaiheita ja keskustelunavauksia. Yritysblogi on erin-

omainen väline kohti aktiivisuutta ja avoimuutta. 

 

Käyn opinnäytetyössäni läpi yritysblogin hyödyt yrityksen näkökulmasta sekä sisällön 

suunnittelun lähtökohtia. Teoriaosuudessa esittelen erilaisia yritysblogityyppejä ja niiden 

erilaisia strategisia lähtökohtia. Käsittelen myös yrityksen viestintää pitkäaikaisten suhtei-

den luomisen näkökulmasta. Sisällön suunnittelun teoriassa olen kerännyt tietoperustan, 

joka rakentuu kohderyhmän määrittelyn tärkeydelle sekä sisällön suunnittelun erilaisille 

työkaluille. Osuuden lopussa käsittelen pintaraapaisun verran blogia löydettävyyttä ja ha-

kukoneoptimointia.  
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Teoriaosuuden jälkeen kerron, kuinka produktini rakentui. Rakensin blogille sisältösuunni-

telman sisältötyyppien eli sisältökonseptien kautta ja loin kahden kuukauden sisältösuun-

nitelman niiden pohjalta. Sisältösuunnitelmani on esimerkki, joka antaa toimeksiantajayri-

tykselle kuvan siitä, kuinka yritysblogin sisältöä voidaan rakentaa ja suunnitella etukäteen. 

Niin kuin kaikessa sisällöntuotannossa muutoksia kuitenkin tapahtuu ja niihin täytyy aina 

reagoida niissä hetkissä. Sisällön suunnittelun tueksi sisältötyypit antavat kuitenkin erin-

omaisen pohjan. Luvussa kerron myös, kuinka teoriaviitekehyksessä esitettyjä teorioita on 

käytetty hyväksi uuden blogin määrittelyssä ja sen sisällön suunnittelun tukena.  

 

Opinnäytetyöni päättää pohdinta, jossa käyn läpi prosessin haasteita ja pohdin, kuinka hy-

vin tuotokseni palvelee yrityksen päämääriä ja tavoitteita. Koska sisällöntuotanto konkreti-

soituu ja realisoituu vasta julkaisun jälkeen, näemme tulokset vasta myöhemmin. Kerron 

luvun lopussa, kuinka sisällön suunnittelun prosessi ei koskaan lopu ja kuinka sisältöä pi-

tää olla valmis kehittämään jatkossa. Analyysit sisältöjen onnistumisesta täytyy tehdä jo-

kaisen sisältötyypin ja julkaisun kohdalla erikseen. Näin saadaan lisätietoa kohderyhmän 

toiveista ja näin kohderyhmän toiveet ja tarpeet voidaan ottaa jatkossa paremmin huomi-

oon blogin sisällöissä. 

 

1.1 Opinnäytetyön tavoite 

Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa perustettavalle yritysblogille kahden kuukauden esi-

merkkisisältösuunnitelma ja luoda sisältötyypit sisällöntuotannon tueksi. Opinnäytetyö on 

toiminnallinen ja tutkimusote laadullinen eli kvalitatiivinen. Toiminnallisen opinnäytetyön 

produktina eli tuotoksena on yritysblogin sisältösuunnitelma kahdelle kuukaudelle sekä 

kuusi eri sisältötyyppiä, joiden pohjalta blogin sisältö luodaan tulevaisuudessa. Opinnäyte-

työn teoriaosuudessa keskityn lisäksi yritysblogin perustamisen hyötyihin ja sisällön suun-

nittelun lähtökohtiin. 

 

Käyn opinnäytetyössäni läpi yritysblogin erityispiirteet, sen roolin ja hyödyt yrityksen vies-

tinnässä ja osana yrityksen pitkäaikaisten suhteiden luomista. Teoriaviitekehyksessä käyn 

luonnollisesti läpi paljon sisällön suunnittelun ja sisältömarkkinoinnin teoriaa sekä sitä, 

kuinka yritysblogi on hyödyksi hakukoneoptimoinnissa. Selvitän produktin taustat ja luon 

teoriaviitekehyksen, jota käytän pohjana sisältösuunnitelmalleni. Opinnäytetyö ei sisällä 

blogin teknistä toteutusta, vaan aihe on rajattu sisällön suunnitteluun ja sekä yritysblogin 

hyötyjen esilletuomiseen. Tekninen puoli toteutetaan kolmannen osapuolen toimesta. 

 

Toimeksiantajayrityksellä ei ole aiemmin ollut blogia millään verkkosivuillaan, joten blogin 

kävijämääriä ei voi verrata edellisvuoteen. Verkkosivuilla kävijöiden määrää voi kuitenkin 
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verrata edellisvuoteen ja siten yleisen liikehdinnän kehitystä sivuilla. Toimeksiantajayrityk-

sen toiveena on, että blogin sisältö houkuttelisi lisää vierailijoita yrityksen sivulle. Toimek-

siantaja on kiinnostunut tietämään, lisääkö blogin kautta verkkosivuille tuleva liikehdintä 

myös online-varausten määrää. 

 

Haasteena sisältösuunnitelman luomisessa on trendien ennakointi. Koska luon vain sisäl-

tösuunnitelman pohjan, on sisältösuunnitelmassa tarpeellista antaa myös kompaktit ja sel-

keät sisältötyypit sisällön suunnittelun jatkoa varten. Opinnäytetyöni produkti kiteyttää si-

sältötyyppien ideat ja antaa raamit, joiden avulla sisällöntuottaja voi sisältötyyppien avulla 

luoda uutta sisältöä.  

 

Sisältösuunnitelma ja sisältötyypit tulevat osaksi yrityksen markkinointisuunnitelmaa. Yri-

tysblogin perustamisesta, sisällöntuotannosta, ylläpidosta ja koordinoinnista on vastuussa 

toimeksiantajayrityksen markkinointipäällikkö. Vuoden aikana pyritään mahdollisuuksien 

mukaan kartoittamaan innokkaita kirjoittajia yrityksen sisältä ja tuomaan näkyväksi yksilöi-

den asiantuntijarooleja: joko heidän itsensä kirjoittamana tai vaihtoehtoisesti esimerkiksi 

henkilöesittelyinä.  

 

1.2 BW-Restaurants Oy:n esittely 

Opinnäytetyöni toimeksiantajayritys on BW-Restaurants Oy. BW-Restaurants Oy on Tomi 

Björckin ja Matti Wikbergin elokuussa 2009 perustama ravintola-alan yritys, johon kuuluu 

seitsemän ravintolaa ja yksi cocktailbaari. Kaikki ravintolat sijaitsevat Helsingin kantakau-

pungissa. Lisäksi yrityksellä on yksi sisarravintola Tukholmassa. Yrityksen tavoitteena ja 

ideologiana on tuottaa jaettavia, kokonaisvaltaisia ravintolaelämyksiä rennolla ja asiantun-

tevalla palvelulla. Jokaisella ravintolalla on oma yksilöllinen konseptinsa ja ravintolat vie-

vät asiakkaat erilaisille makumatkoille maailman eri keittiöihin. (BW-Restaurants 2019a.)  

 

BW-Restaurants Oy on yksi ravintola-alan johtavista yksityisesti omistetuista toimijoista 

Helsingissä ja sen organisaatiossa työskentelee noin 200 henkilöä. Yrityksen liikevaihto 

oli vuonna 2019 21,3 miljoonaa euroa. Yritys toteuttaa ja tuottaa ravintolatoiminnan ja ca-

tering-palveluiden lisäksi myös erilaisia ohjelmapalveluita sekä esimerkiksi viini-, viski- ja 

saketastingeja. Palvelut muokataan yritysten ja yksityisten henkilöiden tarpeita ja mielty-

myksiä mukaillen. Yrityksen ravintolatiloja on mahdollista myös vuokrata yksityistilaisuuk-

sia varten. (BW-Restaurants 2019b.) 

 

BW-Restaurants Oy on luonut yritysasiakkaille oman BW Yritysasiakkuus-ohjelman. Yri-

tysasiakkaaksi liittyminen on helppoa ja sen voi tehdä verkkosivuilla olevan lomakkeen 
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kautta. Pitkäaikainen ja aktiivinen yritysasiakkuus tarjoaa yrityksille etuja ja lisäksi yritys-

asiakkaille järjestetään omia tapahtumia. Yritysasiakkuus sopii erityisesti organisaatioille, 

jotka haluavat tarjota asiakkailleen ja henkilöstölleen maukkaita elämyksiä esimerkiksi ko-

kousten ja bisnestapaamisten yhteydessä. (BW-Restaurants 2019c.) 

 

BW-Restaurants Oy:n hyvin tunnettuja ravintoloita ovat Helsingin kantakaupungissa sijait-

sevat Farang, Gaijin, Boulevard Social ja Bronda. Korkeavuorenkadulla sijaitsevat yrityk-

sen uusimmat tulokkaat. Ravintola Ventuno pohjaa menunsa italialaiseen makumaail-

maan ja sen naapurissa on ainutlaatuinen cocktailbaari Goldfish, joka tuo raikkaan uuden 

tuulahduksen Helsingin cocktailtarjontaan. Edellä mainittujen lisäksi eatery-tyyliset ravinto-

lat Levain Töölö ja Levain Punavuori palvelevat asiakkaita aamusta iltaan. Levainit ovat 

erikoistuneet kiviarinauunissa tehtyihin hapanjuurileipiin ja tarjoavat esimerkiksi loistavaa 

aamupalaa ja leipomotuotteita. (BW-Restaurants 2019d.) 

 

1.3 Ravintola Farang 

Esittelen lyhyesti BW-Restaurants Oy:n vanhimman ravintolan, Farangin. Tämä siksi, 

koska yritysblogi perustetaan Farangin verkkosivuille. Farang on ajankohtainen juuri nyt, 

koska Farangin vuokrasopimus Taidehallin tiloissa, osoitteessa Ainonkatu 3, päättyi elo-

kuussa 2019. Farang aloittaa toimintansa Arkadiankadun uusissa ravintolatiloissa helmi-

kuussa 2020. Vaikka Farang muuttaa vain parin sadan metrin päähän on tärkeää, että ih-

miset löytävät uuden Farangin mahdollisimman pian avaamisen jälkeen. Tarkempi uuden 

ravintolan avaamisaikataulu tarkentuu uusien tilojen remontin edetessä. (Farang 2019a.) 

 

Farangin konsepti tulee muuton jälkeen pysymään ennallaan, mutta uusien tilojen myötä 

asiakaspaikkamäärät kasvavat huomattavasti verrattuna Taidehallin tiloihin. Taidehallin 

tiloissa ravintolassa oli 160 asiakaspaikkaa, kun taas uusissa tiloissa tulee olemaan 250 

asiakaspaikkaa. Ravintolasta tulee kaksikerroksinen, mikä mahdollistaa entistä monimuo-

toisemmat asiakastilaisuudet yksityis- ja yrityskäyttöön. Farangin tiloihin avataan myös 

baari, joka tulee olemaan isommassa roolissa kuin aikaisemmin ja pidentää aukioloaikoja 

etenkin viikonloppuiltaisin. Isommat tilat kasvattavat rekrytointitarvetta. Uusia alan ammat-

tilaisia haetaan ja rekrytoinnit sekä salin että keittiön puolelle ovat käynnissä paraikaa. 

(Hahle 18.11.2019; BW-Restaurants 2019e.) 

 

Yrityksen ravintolat ovat monella tapaa edelläkävijöitä Suomen ravintoloiden joukossa. 

Farangin avautuessa elokuussa vuonna 2009 se oli ensimmäinen moderni kaakkoisaasia-

lainen ravintola Suomessa. Farangin painopisteinä ovat olleet alusta alkaen jaettavat me-

nut ja sosiaalisen syömisen konsepti. (Farang 2019b.) Nykyään sosiaalinen syöminen ja 
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jaettavat menut ovat arkea Helsingin ravintoloissa, mutta kymmenen vuotta sitten näin ei 

ollut.  

 

Farang ja yrityksen muut ravintolat ovat kukin omalta osaltaan tuoneet Helsinkiin ja Suo-

meen aina jotain uudenlaista näkökulmaa siihen, mitä laadukkaista raaka-aineista ja viih-

tyisistä ravintolaympäristöistä voidaan saada aikaiseksi. Farang-ravintolan nimi tulee thain 

kielen sanasta ”farang”, joka tarkoittaa ulkomaalaista. Thaimaassa sana tarkoittaa usein 

juuri länsimaalaista vaaleaihoista turistia. Suomalaisten perustaman modernin kaakkois-

aasialaisen ravintolan nimeksi se on täydellinen ja hyvällä itsetunnolla itseironinen.  

 

Vaikutteet Farangin menuun ja ruokaan tulevat Thaimaasta, Malesiasta, Vietnamista sekä 

Indonesiasta. Ruoka perustuu tuoreuteen, käsityö- ja ammattitaitoon ja kovaan työhön. 

Kaikki ruoat valmistetaan ravintolan omassa keittiössä alusta pitäen ja oikopolkuja kart-

taen. Ravintola tarjoaa myös annosten makumaailmoihin sopivia cocktaileja, joita löytyy 

myös alkoholittomina versioina. (Hahle 18.11.2019.) 

 

Aasialaisessa ruokakulttuurissa ei ole erikseen niin sanottuja alkuruokia ja pääruokia. Ra-

vintolassa annokset saapuvat pöytään valmistumisjärjestyksessä ja ruokia voi yhdistellä 

oman makunsa mukaan. Farangin ruokailuidea mukailee perinteistä aasialaista kulttuuria, 

mutta modernilla vivahteella. Tavoitteena tarjota nautinnollisia jaettavia aterioita rennolla 

otteella. (Hahle 18.11.2019.) 
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2 Yritysblogin rooli viestinnässä 

Herringin, Scheidtin ja Bonusen (2004, 1) määritelmän mukaan blogi on säännöllisesti päi-

vitetty verkkosivu, jonka kirjoitukset on listattu uusimmasta vanhempaan. Leppänen 

(2016, 18) määrittelee blogin verkkosivustoksi, jonne yksi tai useampi henkilö tuottaa si-

sältöä säännöllisesti. Blogille on Leppäsen (2016, 18) mukaan ominaista, että uusi sisältö 

rakentuu vanhan sisällön päälle niin, että vanhat sisällöt pysyvät muuttumattomina. Näin 

sisältö muodostaa päiväkirjamaisen kokonaisuuden, jota voi lukea ajassa taaksepäin.  

 

Yritysblogilla tarkoitetaan tässä opinnäytetyössä blogia, joka on yrityksen verkkosivuilla tai 

sen yhteydessä ja jota ylläpidetään yrityksen toimesta. Yritysblogin lähtökohdat eroavat 

yksityishenkilön blogista niin, että yritysblogin taustalla vaikuttavat yrityksen viestinnälliset 

tavoitteet. Myös julkaisujen aiheet ja näkemykset kumpuavat yrityksen arjesta ja operatii-

visesta toiminnasta sekä sidosryhmien tarpeista. Yritysblogien taustapyrkimyksenä on ta-

voittaa sidosryhmät ja toimia paikkana, jossa tapahtuu suoraa vuorovaikutusta yrityksen ja 

sidosryhmien välillä. (Koenig & Schlaegel 2014, 412.) 

 

Yritysblogi toimii erinomaisena välineenä sidosryhmäsuhteiden rakentamisessa ja ylläpitä-

misessä (Cho & Huh 2010, 32). Yritysblogi antaa organisaatiolle lisänäkyvyyttä ja auttaa 

näin välillisesti uusasiakashankinnassa ja potentiaalisten asiakkaiden kohtaamisessa. Yri-

tysblogi luo omalta osaltaan yrityksen ja asiakkaan suhdetta. Blogi näyttää parhaimmillaan 

yrityksen arvoja ja toimii yrityksen imagon rakentajana. Se tuo esiin yrityksen operatiivisen 

toiminnan ja ihmisnäkökulman. Yritysblogissa voi taitavalla sisällöllä tuoda esiin myös esi-

merkiksi jo luotuja asiakkuuksia. Sisältö toimii näin myös suositteluna uusille asiakkaille. 

Se tukee näin omalta osaltaan uusien asiakkaiden hankkimista ja tutustuttaa heidät yrityk-

seen ja sen palveluihin. (Kortesuo & Kurvinen 2011, 175.)  

 

Yritykselle blogi tarjoaa keinon viestiä omin ehdoin ja hallitusti. Blogin sisältö voi olla va-

paamuotoisempaa, kuin yrityksen virallisten verkkosivuilla oleva sisältö. Blogissa voi esi-

merkiksi kertoa tulevista ajankohtaisista tapahtumista ja julkistuksista. Näistä voi kertoa 

making of -tyyppisillä tarinoilla, jossa avataan tapahtuman taustaa ja tavoitteita. Sisältöä 

voi luoda myös ansioituneista työntekijöistä ja tiimeistä. Lisäksi bloggauksella voi antaa 

nopeita päivityksiä eri asioista esimerkiksi tiedotteen muodossa. (Forsgård & Frey 2010, 

67.) 
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2.1 Yritysblogin erityispiirteet 

Blogin avulla yritys voi julkaista lähestyttävämmällä tavalla ja kannustaa asiakkaita ja si-

dosryhmiä keskusteluun ja palautteen antamiseen (International Communication Asso-

ciation 2012, 1). Yleisesti ottaen, yritys voi blogin kautta kommunikoida suoraan asiakkai-

den kanssa, ilman vanhan ajan mainostamista, jossa perinteinen media on välikätenä. Yri-

tysblogi antaa yritykselle mahdollisuuden julkaista itsenäisesti alansa asiantuntijana ja liit-

tyä suoraan meneillään olevaan keskusteluun asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa ja 

aloittaa uusia keskustelun aiheita. (Rettberg 2008, 142.) 

 

Yritysblogien erilaisista toteutustavoista huolimatta, yritysblogin perustamisen ja ylläpitä-

misen tavoitteena on joko välillisesti tai suoraan palvella organisaatiolle asetettuja tavoit-

teita. Yritysblogi voi myös yhdistellä erilaisia toteutustapoja omien tarpeidensa ja tavoit-

teidensa mukaisesti. (Puschmann 2010, 39.)  

 

2.1.1 Yritysblogien tyypit 

Yritysblogit voidaan jakaa eri tyyppeihin niiden pääasiallisen sisällön ja kirjoittajan mukai-

sesti. Leen, Hwangin ja Hong-Heen (2006, 319-320) määritelmän mukaan yritysblogit voi-

daan jakaa viiteen eri tyyppiin: työntekijäblogi, ryhmäblogi, johdon blogi, mainosblogi ja 

uutiskirjeblogi. Seuraavissa kappaleissa esitellään yritysblogityypit tarkemmin Leen ym. 

(2006, 319-320) määritelmän mukaisesti: 

 

Työntekijäblogi on tyypillisesti yhden, ei johtoasemassa olevan, työntekijän ylläpitämä 

blogi. Työntekijä tuottaa blogiin yrityksen toimintaan ja arkeen liittyvää sisältöä omasta nä-

kökulmastaan. Blogin ylläpitäjänä ja sisällöntuottajana työntekijä rakentaa yhtä aikaa mie-

likuvaa niin yrityksestä kuin omasta asiantuntijuudestaan. Työntekijäblogi voi olla joko yri-

tyksen omien verkkosivustojen alaisuudessa toimiva tai toimia omana sivustonaan selke-

ästi yrityksen sponsoroimana. (Lee ym. 2006, 319-320.) 

 

Ryhmäblogi eroaa työntekijäblogin määritelmästä, sillä että ryhmäblogin sisällöntuottajina 

on sanan mukaisesti useampi henkilö. Ryhmäblogi keskittyy tyypillisesti yhteen tai useam-

paan aihealueeseen, joiden asiantuntijoita kirjoittajat ovat. Sisältö voi perustua esimerkiksi 

kirjoittajien kokemusten ja tietotaidon jakamiseen. Ryhmäblogin etuna voidaan nähdä eri-

laisten kirjoitustyylien ja näkökulmien tuomat vaihtelut ja laajemman näkökulman antami-

nen. Toisaalta ryhmäblogin aiheet, kohderyhmät ja tavoitteet voivat olla sekavat ilman hy-

vin suunniteltua strategiaa ja sisältösuunnitelmaa. (Lee ym. 2006, 319-320.) 
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Johdon blogissa yrityksen johto esimerkiksi toimitusjohtaja ja/tai perustaja(t) kirjoittavat 

blogijulkaisuja omilla nimillään. Johdon blogi kerää tavallisesti paljon huomiota. Se on te-

hokas väline yhteyden luomisessa sidosryhmiin. Johdon kirjoittamilla julkaisuilla on mah-

dollista antaa kasvot yrityksen toiminnalle ja inhimillistää yrityskuvaa. Samalla blogi toimii 

yhtenä viestinnän siltana myös organisaation sisäisesti, kun johto tuo julkiseksi ajatuksia 

ja näkemyksiä organisaatiosta, sen suunnasta ja toiminnasta. (Lee ym. 2006, 319-320.) 

 

Mainosblogin päätavoitteena on mainostaa yrityksen tuotteita ja tapahtumia. Mainosblo-

geja käytetään usein vahvistamaan esimerkiksi meneillä olevaa mainoskampanjaa. Mai-

nosblogit ovat tavallisesti kampanjaluonteisia, eivätkä tämän vuoksi luo pitkäaikaisia suh-

teita sidosryhmiin. Mainosblogit toimivat näyteikkunana esimerkiksi uuden tuotteen lan-

seerauksessa. Tuotteiden ja palveluiden mainostaminen blogissa usein peittää allensa 

blogeille ominaisen aidon ihmisen äänen. (Lee ym. 2006, 319-320.) 

 

Uutiskirjeblogin tarkoituksena on tiedottaa asiakkaita ja sidosryhmiä yritykseen liittyvistä 

asioista. Uutiskirjeblogin tyyliin kuuluu informointi ja tiedon jakaminen yrityksen tärkeille 

sidosryhmille. Tiedotteet ja lyhyet tiedoksiannot palvelevat hyvin yrityksen uutiskirjeblogin 

tarkoitusta. (Lee ym. 2006, 319-320.) 

 

2.1.2 Sisäinen ja ulkoinen yritysblogi 

Yritysblogit ovat perinteisesti jaettu yrityksen sisäisiksi ja ulkoisiksi eli julkisiksi, sen mu-

kaan, kuinka laajalle ihmisjoukolle niillä on tarkoitus viestiä. Yrityksen sisäisiä blogeja käy-

tetään yrityksen sisäisenä viestinnän vuorovaikutuskanavana esimerkiksi yrityksen lähi-

verkossa. Sisäiset blogit toimivat usein hyvänä viestintäalustana koko työyhteisölle viesti-

miseen. Sen avulla voidaan kertoa koko organisaatiolle esimerkiksi meneillään olevista 

mielenkiintoisista projekteista ja hankkeista. (Cox, Martines & Quinlan 2008, 4-12; Koenig 

ym. 2014, 411-412.) 

 

Ulkoisten yritysblogien kautta pyritään tavoittamaan organisaation ulkoiset sidosryhmät. 

Ulkoiset yritysblogit toimivat osana yrityksen ulkoista kuvaa ja ne rakentavat omalta osal-

taan kuvaa yrityksestä ja sen organisaatiokulttuurista. Niiden tavoitteet perustuvat vuoro-

vaikutuksen lisäksi esimerkiksi myynnin ja markkinoinnin tukemiseen. Huomionarvoista 

on, että ulkoistakin blogia voi käyttää myös osana sisäistä viestintää, esimerkiksi nosta-

malla hyviä työsuorituksia esille ja näin palkitsemalla työntekijöitä. (Cox ym. 2008, 4-12) 
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2.1.3 Yritysblogin strategia 

Yritysblogit voidaan lisäksi kategorisoida karkeasti kahteen pääryhmään yrityksen blogin 

strategian mukaisesti. Ylhäältä alas (eng. top-down) strategiassa näkyvät yrityksen johdon 

toteutus ja tavoitteet. Ylhäältä alas suuntautuvan blogin sisältö keskittyy tavanomaisesti 

ajatusjohtamiseen ja mainossisällölliseen strategiaan. Tällaiset blogit toimivat etenkin yri-

tyksen vision, mission ja arvojen välittäjinä ulospäin. (Lee ym. 2006, 320-321.) 

 

Alhaalta ylös (eng. bottom-up) blogin sisällöissä työntekijät tuottavat sisältöä omasta nä-

kökulmastaan, vahvasti omasta työstä ja asiantuntijuudesta käsin. Tällainen bloggaami-

nen keskittyy enemmän asiakaspalveluun ja näin luo nopean vuorovaikutuskanavan asi-

akkaiden ja asiakaspalvelun välillä. Tällaisista blogeista on hyötyä tuotekehityksessä ja 

asiakaspalvelussa: sopii mainiosti asiakaslähtöisille yrityksille, jotka pyrkivät parantamaan 

tuotteitaan/palveluitaan ja innovoimaan uutta. (Lee ym. 2006, 320-321.) 

 

Van Rulerin (2004, 139) mukaan suhdetoiminnan viestintämallit voidaan jakaa neljään eri 

kenttään. Viestintästrategian nelikenttä pitää sisällään suostuttelu-, vuoropuhelu-, yhteis-

ymmärryksen rakentamisen - ja informointistrategian. Suostuttelustrategiassa päämää-

ränä on välittää positiivista viestiä kohdennetulle yleisölle. Suostuttelustrategian voi nähdä 

mainonnan ja myös yritysviestinnän pohjana, kun rakennetaan sidosryhmäsuhteita. Vuo-

ropuhelustrategia on sanansa mukaisesti kahdensuuntaista viestintää, joka tavoittelee 

vuorovaikutuksellisuutta. Tämänkaltaisesta vuorovaikutuksesta voi syntyä molemminpuoli-

sen antoisan yhteyden lisäksi myös organisaation kehitystä. Parhaimmillaan vuorovaiku-

tuksen avulla yritys kehittää toimintojaan sidosryhmien vuorovaikutuksesta kumpuavasta 

ideavirrasta. Yhteisymmärryksen rakentamisstrategian perustana on rakentaa luottamusta 

ja yhteisyyttä sidosryhmien ja yrityksen välille. Yhteisymmärryksen strategiassa voidaan 

nähdä korostuvan myös organisaation ja ympäristön välisen yhteisymmärryksen luomi-

nen. Yksinkertaisin kaikista suhdetoiminnan viestintämalleista on informointi. Informoin-

nissa on kyse tiedon ja informaation välittämisestä ihmisille. Tällöin viestintä on yksisuun-

taista, kontrolloitua ja keskittyy merkityksen välittämiseen. Tiedon ja viestinnän pohjalta 

ihmiset ja asiakkaat voivat esimerkiksi muodostaa oman mielipiteen asiasta ja tehdä tie-

don pohjalta päätöksiä.  

 

Yritysblogia voi käyttää joko yhdensuuntaisena tai kahdensuuntaisena viestintätyökaluna 

riippuen siitä, kuinka avointa tai kontrolloitua viestintä on ja minkälaiset osallistumismah-

dollisuudet vastaanottajilla on. Van Ruler (2004, 127-129) jakaa viestinnän strategiat yh-

densuuntaiseen ja kahdensuuntaiseen viestintään. Yhdensuuntainen viestintä tarkoittaa 
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sitä, että viestin lähettäjä on ainoa aktiivinen osapuoli. Viestin vastaanottaja on vain pas-

siivinen informaation saaja. Kahdensuuntaisessa viestinnässä molemmat osapuolet ovat 

sitoutuneita keskinäiseen vuorovaikutukseen ja viestintäprosessiin. Mitä tasavertaisempia 

vuorovaikutuksen osapuolet ovat, sen sitoutuneempia he ovat viestintään toistensa 

kanssa. 

 

 

2.2 Blogi viestinnän välineenä 

Verkkosivut olivat yrityksille aiemmin vain paikka, jossa esiteltiin ja mainostettiin palveluita 

ja tuotteita. Nykyään yrityksen sivut ovat parhaimmillaan yhteisöllisen verkkomedian 

alusta, jossa yritys kohtaa ihmisiä ja jossa luodaan aitoa monisuuntaista vuorovaikutusta. 

Vuorovaikutusta ja informaation vaihtoa yritykseltä asiakkaalle, asiakkaalta yritykselle ja 

jopa asiakkaalta asiakkaalle. Yritysblogin lisääminen yrityksen verkkosivuille antaa alustan 

edellä mainitun monisuuntaisen vuorovaikutuksen syntymiselle. Yhteisöllisyyden ja vuoro-

vaikutuksen lisääminen sitouttaa vanhoja asiakkaita ja luo mahdollisuuden uusien asiak-

kuuksien syntymiselle. 

 

Digikanavien aikakaudella kuluttajilla, yrityksillä ja perinteisillä medioilla on kaikilla käytös-

sään samat sisällöntuotanto- ja jakelualustat. Yritykset eivät voi enää ajatella tavoitta-

vansa tarvittavan yleisön yhdensuuntaisella perinteisellä markkinointiviestinnällä. Jokai-

nen yleisön jäsen ja yksilö on potentiaalinen pieni mediantuottaja itse. Tämä tarkoittaa, 

että yritys ei pärjää kilpailussa näkyvyydestä pelkästään itsestään ja tuotteistaan puhu-

malla. Yritysten täytyykin luoda kiinnostavaa sisältöä, sillä pelkästään mainostamisella nii-

den on vaikea erottua verkon kiivaassa kilpailussa ja sisältötulvassa. (Rummukainen, Ha-

kola & Hiila 2019, 19-21.)  

 

Yritysblogien tarkoituksena on luoda keskustelua sekä toimia yrityksen markkinointika-

navana. Yrityksen brändin tulee olla läsnä verkossa, keskustella ja olla vuorovaikutuk-

sessa ihmisten kanssa. (Rummukainen ym. 2019, 19-21.) Nykypäivänä tiedon pirstaloitu-

minen ja perinteisen markkinoinnin heikko vaikuttavuus, ovat luoneet markkinoinnin pa-

rissa toimiville uudenlaisen kehitystarpeen. Tarpeen kehittää innovatiivisia markkinoinnin 

tapoja uusien potentiaalisten asiakkaiden houkuttelemiseksi. (Koenig ym. 2014, 409.) 

 

Blogi ilman mahdollisuutta kommentointiin on vain yksisuuntaista viestintää. Kahdensuun-

tainen viestintä on blogille ominainen piirre ja kommentointimahdollisuus on siihen vakiin-

tunut väline. Blogin funktio verkkosivujen rinnalla jää vajaaksi, ilman kommentointimahdol-
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lisuutta. Yrityksen verkkosivut tarjoavat itsessään kanavan ei-vuorovaikutteiseen viestin-

tään. (Kortesuo ym. 2011, 31.) Yritysblogin tarjoama mahdollisuus kahdensuuntaiseen 

viestintään sidosryhmien kanssa sisältää organisaation näkökulmasta aina riskejä Kaksi-

suuntainen viestintä tarjoaa alustan positiivisten kommenttien lisäksi myös negatiiviselle 

kommentoinnille, jolla voi olla negatiivisia vaikutuksia yrityksen brändiin, ainakin hetkelli-

sesti. (Cox ym. 2008, 4). 

 

Positiivisina tekijöinä blogin perustamiseen liittyvässä päätöksenteossa toimivat yritysblo-

gin varustaminen myynninedistämisen, tavoitettavuuden, vuoropuhelun ja informatiivisen 

asiakaspalvelun välineeksi (Lee ym. 2006, 319). Yritysblogi on myös keino tarjota asiak-

kaille paikka palautteelle: tällaisen palautepaikan luominen Mangoldin ja Fauldsin (2009, 

361) mukaan saa vanhat asiakkaat sitoutuneemmaksi yritykseen ja sen palveluihin.  

 

Blogi on yritykselle viestinnän väline, jonka tehtävänä on toimia muun muassa näyteikku-

nana yrityksen osaamiselle ja näkemyksille. Blogi on yrityksen alusta vapaamuotoiseen 

viestintään. Organisaatio voi blogin avulla asemoida itseään suunnannäyttäjäksi, saada 

kilpailuetua markkinoilla ja antaa asiakkaille mahdollisuuden lähestyä yritystä luonnolli-

semmin ja henkilökohtaisemmin. Lisäksi blogin lisääminen yrityksen verkkosivuille paran-

taa yrityksen näkyvyyttä hakukonetuloksissa. (Leino 2011, 179.) 

 

Yritysblogin voi luoda yrityksen verkkosivuston yhteyteen. Forsgårdin ym. (2010, 67) mu-

kaan se toimii kuitenkin parhaiten, jos sille luodaan uusi verkkosivu, oma nimi ja visuaali-

nen ilme. Näin blogi on erillään yrityksen virallisista verkkosivuista ja kontrasti yrityksen 

verkkosivuun on nähtävissä selvästi. Virallisten verkkosivujen tarkoitus on tyypillisesti esi-

tellä ja myydä yrityksen tuotteita ja palveluita. Yritysblogi sen sijaan kulkee vahvasti sisältö 

edellä. (Forsgård ym. 2010, 66-69.) 

 

2.2.1 Suhteiden luominen 

Yritysblogi antaa oivallisen kaksisuuntaisen viestintäkanavan myös suhteiden luomiselle. 

Forsgårdin ym. (2010, 15, 20-21) mukaan suhdetoiminta vaatii kohderyhmän yksilöllistä 

huomiointia ja kaksisuuntaista yhteydenpitoa. Organisaatio tarvitsee kasvot ja esiin noste-

taan oikeita ihmisiä, jotka omilla kasvoillaan vahvistavat tietojen ja markkinoinnin uskotta-

vuuden. Avoimella asenteella yritys voi saada aikaan suhteita yhteisöllisessä mediassa, 

jotka ylläpitävät ymmärrystä organisaation ja yhteisöjen välillä. Avoimuudessa ja suhdetoi-

minnassa tärkeimmiksi arvoiksi nousevat läsnä oleminen, kuunteleminen, vastaaminen ja 

yleisölle arvokkaan ja kiinnostavan sisällön jakaminen. (Forsgård ym. 2010, 15, 20-21.) 
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Kun yrityksen ja asiakkaan välille syntyy suhde, on saavutettu markkinointiviestinnän ää-

rimmäisin tulos. Suhde paljon arvokkaampi kuin yksittäinen kauppa. Suhteen tunnusmerk-

kejä ovat molemminpuolinen vuorovaikutus, jossa osapuolet jakavat ajatuksia toiveista, 

tarpeista ja tuote-/palvelutarjonnasta. Hyvän suhteen liimana on yhteinen kiinnostus ja 

usko tulevaisuudesta yhdessä. Suhde on pysyvä kanta-asiakkuus. (Forsgård ym. 2010, 

15, 20-21.) 

 

Hyvän suhteen muodostumiselle on elintärkeää oikea-aikainen ajoitus. Suhdetta kannat-

taa kehittää silloin, kun tarve ei ole vielä akuutti. Verkostomarkkinointi ja suhdeverkoston 

luominen on valmistautumista tuleviin tarpeisiin ja toiveisiin. Suunnitelmallisuus ja tavoit-

teellisuus ovat tärkeitä suhteen hoidossa, eikä nopeasti kootuilla verkostoilla saa arvok-

kaita ja pitkäaikaisia suhteita. Siksi esimerkiksi arvonnat tai muut yrityksen toimintaan löy-

hästi liittyvät kilpailut eivät tuota kuin lyhytaikaista hyötyä. (Forsgård ym. 2010, 21.) 

 

Yrityksen halutessa synnyttää ja syventää suhteita sidosryhmiinsä, on sen avattava kes-

kustelua myös laajemmista aiheista kuin omasta organisaatiosta ja sen hyvästä toimin-

nasta. Yrityksen on löydettävä aihepiirit, joiden avulla on mahdollisuus kohdata oikeanlai-

sia uusia ihmisiä. Ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita organisaation tarjonnan ja toiminnan 

kannalta olennaisista asioista. Tällaisen niin sanotun sosiaalisen objektin hyödyntäminen 

yrityksen markkinointiviestinnässä on tehokasta. Se on erilainen lähestymistapa, kuin yh-

densuuntaiseen vuorovaikutukseen perustuva perinteinen markkinointiviestintä. Sosiaali-

nen objekti käsitteenä on lyhykäisyydessään siis organisaation ja ihmisten yhteisten teki-

jöiden tunnistamista ja hyödyntämistä suhteiden luomisessa ja sisällöntuotannossa. Tär-

keintä on ymmärrys siitä, mistä ihmiset ovat kiinnostuneita, eikä siitä millaisia he ovat de-

mografisilta tekijöiltään. (Forsgård ym. 2010, 22-24.) 

 

2.2.2 Työnantajakuvan luominen 

Yritysblogi on myös näyteikkuna organisaation johtamis- ja yrityskulttuuriin. Blogin avulla 

voi julkaista ansioituneista työntekijöistä juttuja ja samalla lisätä yrityksen houkuttelevuutta 

työnantajana. Työntekijöiden nostaminen esille myös sitouttaa työntekijöitä yritykseen ja 

samalla tuo näkyväksi organisaation sisäiset asiantuntijat. 

 

Yrityksen houkuttelevuuteen työnantajana liittyvät sekä sisäinen että ulkoinen työnantaja-

kuva. Sisäisen työnantajakuva antaa kuvan millaisena työntekijät näkevät yrityksen ja 

kuinka hyvin he siellä viihtyvät. Ulkoisella työnantajakuvalla tarkoitetaan sitä, miltä yritys 

näyttää työnantajana ulospäin ja kuinka houkuttelevana työpaikkana se näyttäytyy työnha-
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kijoille. Parhaiten työnantajakuvaa luovat yrityksen omat työntekijät, koska he tietävät, mil-

laista yrityksessä on olla töissä ja ovat näin ollen myös uskottavimpia. Yritysten kannat-

taisi hyödyntää sosiaalisessa mediassa työntekijöitään mahdollisimman monipuolisesti. 

(Kaijala 2016, 96-97.)  

 

Blogin sisällöllä voi nostaa esille yrityksen ihmisiä ja persoonia, esimerkiksi henkilö- ja 

työnkuvaesittelyillä. Jos kyseessä on henkilön itsensä kirjoittama julkaisu, on hyvä liittää 

julkaisun loppuun nimi ja rooli organisaatiossa. Blogin voi nähdä olevan asiakaspalvelun 

jatke siinä mielessä, että ihmiset luovat lukiessaan kuvaa yrityksestä ja organisaation ih-

misistä. Blogi on osa yrityskuvaa. Lukijat haluavat tietää, kenen kirjoituksia he lukevat ja 

kenen kanssa asioivat myös verkossa. Mahdollisuuksien mukaan olisi hyvä antaa lukijoille 

mahdollisuus myös kahdenkeskiseen viestintään, joten esimerkiksi sähköpostiosoitteen 

tai yhteydenottolomakkeen liittäminen julkaisun loppuun on myös hyvä keino lisätä avoi-

muutta ja palvelua kommentointimahdollisuuden lisäksi. (Kortesuo ym. 2011, 33-34.) 

 

2.3 Sisällön suunnittelu 

Forsgårdin (2010, 68) mukaan yritysblogin tärkein elementti on laadukas sisältö, jota päi-

vitetään säännöllisesti. Sisällön tulee olla kiinnostavaa ja tarkoituksenmukaista organisaa-

tion tavoittelemalle kohdeyleisölle. Yritysblogin sisältö lähtee potentiaalisten lukijoiden tar-

peista, haasteista ja ongelmista. (Kananen 2018, 25-26.) 

 

Yritysblogin sisällön tulee olla sellaista, mistä lukija hyötyy ja josta on todellista arvoa luki-

jalle. Sisältö voi esimerkiksi opettaa uutta, tarjota uudenlaisen näkökulman, hauskuuttaa, 

viihdyttää ja antaa ideoita. Ennen kuin aloittaa sisällön luomisen, tulisi miettiä mitä sisäl-

löllä halutaan tavoitella ja mitä hyötyä sisällöstä on kohderyhmälle. (Niemelä 16.05.2016.) 

Tavoitteita ovat esimerkiksi sisällön jakaminen omille verkostoilleen, yhteistietojen kerää-

minen tai suoraan asiakkuuden syntyminen esimerkiksi verkkokaupan kautta tai yleisön 

viihdyttäminen.  

 

On tärkeää miettiä, mitä blogin sisällöllä halutaan saada aikaan, kenelle se on suunnattu 

ja miksi blogia luetaan. Kun kohderyhmä on tarkasti valittuna, on paljon helpompi suunni-

tella sisältöä, aiheita ja aikatauluja. Blogin avulla yritys voi auttaa potentiaalisia asiakkaita 

heille mielenkiintoisella ja hyödyllisellä tiedolla ja auttaa heitä näin löytämään myös yrityk-

sen ja sen palvelut. Blogissa voi lukijoille avata case-kuvauksia, jossa kerrotaan enem-

män esimerkiksi isommasta projektista ja sen vaiheista. (Kortesuo ym. 2011, 27.)  
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2.3.1 Kohderyhmän määrittely 

Kuka on blogin lukija (yrityksen asiakas)? Missä lukijat (asiakkaat) liikkuvat verkossa? 

Mitkä ovat heidän tarpeensa, ongelmansa ja haasteensa? Miten he ratkaisevat ongel-

mansa ja hankkivat tiedon? Millä sisällöillä potentiaalinen kuluttaja muutetaan maksavaksi 

asiakkaaksi? Yritysblogin sisällönsuunnittelun pääosassa tulisi olla kohderyhmän aidot 

tarpeet, eikä yrityksen tuotteet ja niiden ominaisuudet.  

 

Ilman kohderyhmän määrittelyä on mahdotonta kohdistaa mitään viestintää tehokkaasti 

potentiaalisille asiakkaille verkossa, koska sisältötarjontaa on niin runsaasti. Asiakasper-

soonien oikealla ja tarkalla kuvauksella voidaan kohdentaa viestintää paremmin ja mah-

dollistaa puhuminen valituille henkilöille käyttäen heitä puhuttelevaa kieltä, ääntä ja odo-

tuksia. (Kananen 2018, 25–26.) 

 

Smith, Wilson ja Clark (2006, 136) määrittelevät customer insight:n yrityksen kokonaisval-

taiseksi asiakkaiden tuntemiseksi ja ymmärtämiseksi. Tietämys, joka on arvokasta ja sitä 

voidaan käyttää päätöksenteon tukena. Tietämys, joka on harvinaista eikä se ei ole kilpai-

lijoiden hallussa. Lisäksi sitä on vaikea kopioida sekä vaikeaa ja kallista muiden hankkia 

itselleen. Kokonaisvaltainen asiakkaan ja lukijan ymmärtäminen auttaa huomioimaan asi-

akkaiden tarpeet, ongelmat ja haasteet, joiden pohjalta rakennetaan yritysblogin sisällöt. 

Asiakasymmärrys lähtee siitä, että tiedetään ja saadaan lisää tietoa siitä, mitkä tekijät to-

dellisuudessa ovat asiakkaille tärkeitä ostopäätösprosessissa. 

 

Yritysblogin avulla yritys voi vahvistaa luottamusta sidosryhmiin jakamalla viimeisintä tie-

toa yrityksestä ja sen toiminnasta ja luomalla avointa vuoropuhelua asiakkaiden ja sidos-

ryhmien kanssa (Cox ym. 2008, 11). Tietoa ei pidä kuitenkaan nähdä vain virallisena tie-

dottamisena. Yritysten on hyvä tukea sisällössään elämyksellisyyttä, nautinnollisuutta ja 

myönteisyyttä (Droge, Stanko & Pollitte 2010, 66). Yritysblogin avulla organisaatio pystyy 

jakamaan tietotaitoaan lukijoille. Tietotaidon jakamisen tärkeys on siinä, että juuri asian-

tuntijuuden ja tiedon jakaminen luo sisällölle arvon lukijoiden silmissä. Samalla blogi tuo 

näkyväksi organisaation sisällä olevan osaamisen ja intohimon. (Alapartanen 2018.) 

 

Blogi on osa markkinointiviestintää. Tavoitteena markkinointiviestinnässä ovat tiedottami-

nen yrityksestä ja sen palveluista, huomion herättäminen, erottautuminen markkinoilla, 

mielenkiinnon ja positiivisten asenteiden luominen. Lopullisena tavoitteena asiakkaan akti-

voiminen ostohalukkuuteen ja lopulta myynnin luominen. Myynnin jälkeen markkinointi-

viestinnän tavoitteena on pitää yllä luotua asiakassuhdetta ja rakentaa yrityksen brändiä. 
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(Bergström & Leppänen 2015, 302). Tavoitteena voivat myös olla esimerkiksi uuden tuot-

teen mainostaminen, kävijöiden houkuttelu organisaation verkkosivuille, yrityskuvan kehit-

täminen, lisätietojen välittäminen jo luoduille asiakkuuksille, palautteiden ja kehitysideoi-

den saaminen sidosryhmiltä. (Bergström ym 2015, 349.) 

 

Yritysblogin sisällöntuotannossa pitää pyrkiä siihen, että sisältö olisi niin kiinnostavaa koh-

deryhmän silmissä, että ihmiset haluavat jakaa sitä eteenpäin ystävilleen ja tutuilleen. Vi-

raalimarkkinointi (eng. viral marketing) tarkoittaa sosiaalisessa mediassa ja netissä sisäl-

töä, jota jaetaan eteenpäin ihmiseltä toiselle. Tällainen viraalimarkkinointi on yritykselle 

edullinen tapa lisätä tunnettuutta ja saavuttaa enemmän kontakteja verkossa. (Bergström 

ym 2015, 321.)  

 

Blogi tarjoaa periaatteessa samat mahdollisuudet kuin viralliset kotisivutkin. Merkittävänä 

etuna perinteisiin kotisivuihin nähden, ovat vuorovaikutteisuus ja ajantasaisuus. Verkkosi-

vut päivittyvät blogia harvemmin. Verkkosivuvierailijoilla ei ole keinoja vaikuttaa sisältöön 

ja aiheisiin. Vaikutusmahdollisuuksien puuttuessa verkkosivut eivät kehity, eikä niiden yllä-

pitäjällä ole tietoa lukijoiden ajatuksista ja kehitysehdotuksista. (Kortesuo 2014, 87.) 

 

Vaikka yritysblogi on organisaation tarpeista lähtevä viestintäkanava, on yritysblogissakin 

kuuluttava kirjoittajan oma ääni. Yrityksenkin blogissa lukijan on hyvä nähdä kuka kirjoit-

taa ja millainen ihminen on tekstin takana. Tämän vuoksi julkaisuihin on hyvä liittää kirjoit-

tajan nimi ja kuva. Näin ihmisillä on pienempi kynnys kommentoida sisältöä ja jakaa sitä 

eteenpäin. Kirjoittaja ei voi olla organisaatio, yritys tai keksitty kuvitteellinen henkilö. (Kor-

tesuo 2014, 88.) 

 

2.3.2 Julkaisujen sisältö ja rakenne 

Teksti tulisi jakaa kompakteihin kappaleisiin ja otsikoida mielenkiintoisesti niin, että jo en-

sisilmäyksellä lukija tietää, mistä kappaleessa on kyse. Otsikoiden lisäksi tekstin jaottelu 

ja ymmärrettävyyden lisääminen onnistuu esimerkiksi allekkaisilla luetteloilla ja kuvilla. 

Julkaisuun on hyvä jättää sopivasti aukkoja, joihin lukijat voivat tarttua. Blogin tarkoitus ei 

ole olla monologi, vaan vuorovaikutteinen keskustelu. Blogin yhden julkaisun kirjoittami-

seen ei ole kannattavaa käyttää liikaa aikaa. Jos teksti antaa aiheeseen täydellisen vas-

tauksen ja käy läpi koko aiheen lukijan puolesta, ei lukijalla ole enää tilaa, saati tarvetta 

kommentoida. Tekstin ei tarvitse olla liian harkittua, vaan se voi olla avaus keskusteluun ja 

aihepiirin tarkasteluun yleisesti. Lopputuloksena lukijoiden ja blogin pitäjän vuorovaikutuk-

sesta voi parhaimmillaan syntyä hiottuja ajatuksia ja organisaation kehitystä. (Kortesuo 

2014, 89-90.)  
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Aiheiden valinnassa tulisi ottaa huomioon rajauksen merkitys. Rajaus ei saisi olla liian 

suppea, eikä liian laaja. Jos blogi käsittelee vain yhtä tai kahta aihetta, lukijakunta jää pie-

neksi. Jos sen sijaan blogin aihepiirit vaihtelevat sisällöstä toiseen, lukijan voi olla vaikea 

hahmottaa blogin aihepiirejä ja hyötyä julkaistusta sisällöstä. Blogiin kannattaa valita sopi-

vasti aihepiirejä ja tarkastella mistä kirjoitetaan jo paljon. Sisällöllä tulisi olla kohderyh-

mälle tarvittavaa uutuusarvoa, jotta lukijat kiinnostuisivat blogista. Hyvällä aihepiirirajauk-

sella blogille muodostuu parhaimmillaan vakiolukijakunta, joka seuraa blogin julkaisuja 

säännöllisesti. (Kortesuo 2014, 90-91.)  

 

Yritysblogillakin on tärkeää olla oma tyyli, josta se on helposti tunnistettavissa. Aito per-

soonallisuus ja oman tyylin löytäminen on blogin tunnettavuuden ja erottumisen perus-

edellytykset. Useiden kirjoittajien kirjoittaessa samaan blogiin, kirjoittajien tulisi tuoda blo-

giin oma ääni ja kirjoitustyyli, joka erottuu muista. Persoonien on parempi erottua niin, että 

vakiolukija tietää kenen tekstistä on kyse jo pelkästään kirjoitustyylistä. Etenkin jos sa-

masta aihepiiristä löytyy paljon blogeja ja sisältöä on tärkeää, että tyylilaji on kirjoittajan 

näköinen. Tekstin tulee olla aidosti kirjoittajan tekstiä. (Kortesuo 2014, 92.) 

 

Sisällön suunnittelun avuksi kannattaa käyttää sisältötyyppejä. Sisältötyyppejä voi kutsua 

myös eräänlaisiksi sisältökonsepteiksi tai sisältöformaateiksi. (Rummukainen ym. 2019, 

108-109.) Hyvä sisältötyyppi on sisällöntuotantoa ohjaava kehys. Sisältökonseptointi luo 

rungon sisällön suunnittelulle ja -tuotannolle. (Mikkola 29.07.2018.) Sisältötyyppi antaa 

raamit, joiden pohjalta luodaan sarja julkaisuja, joiden muodot ja tyylit ovat yhtenäisiä. 

Luomalla erilaisia sisältötyyppejä, on helpompi hahmottaa minkälaiset julkaisut toimivat ja 

minkälaiset eivät toimi. Irrallisten julkaisujen kokonaisuudessa tätä on paljon vaikeampi 

hahmottaa, kun punaista lankaa, joka yhdistäisi julkaisut toisiinsa ei ole näkyvissä. Irrallis-

ten julkaisujen vertailu toisiinsa ei myöskään anna paljon informaatiota, koska vertailupin-

toja on liian vähän. Sisältötyypit muodostavat yhtenäisen sisältökokonaisuuden. Tyypittely 

ja ohjeistus helpottavat sisältöjen tekemistä ja antaa sisällöntuottajille raamit ja hyvän kä-

sityksen siitä, minkälaista sisältöä luodaan ja miksi. (Rummukainen ym. 2019, 108-109.) 

Hyvän sisältötyypin tunnistaa siitä, että se vastaa liiketoiminnallisia tavoitteita, se on 

helppo selittää toiselle, se huomioi jakelukanaville ominaiset piirteet ja innostaa lukijaa si-

sällöntuotantoon (Mikkola 29.07.2018). 

 

Blogin julkaisutahdin on hyvä olla aikataulutettu. Yritysblogin julkaisukalenteri kannattaa 

suunnitella vuosikalenteriksi osaksi markkinointisuunnitelmaa. Vuosikalenteriin merkitään 

yrityksen toimintaan liittyvät tapahtumat ja ajankohtaiset asiat, jotka ovat relevantteja blo-
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gin sisällön suunnittelussa. Mitä enemmän julkaisuja, sen paremmat mahdollisuudet blo-

gilla on saada vakituisia lukijoita ja saada sitä kautta lisää näkyvyyttä. (Kortesuo 2014, 88-

89.) 

 

Ylipitkää tekstiä ei kannata kirjoittaa, vaan jos teksti on liian pitkä, se kannattaa julkaista 

kahdessa osassa esimerkiksi peräkkäisinä päivinä. Blogin julkaisuja ei kannata julkaista 

samana päivänä, koska silloin ne voivat heikentää toistensa huomiota. Julkaisutahdissa 

tärkeintä on tasaisuus ja aktiivisuus. Ajankohtaiset aiheet ja tiedotteet sopivat hyvin blo-

gialustalle. Yritys voi hyvin julkaista myös tiedotteensa blogissa. Kaikkia ajankohtaisia ai-

heita ei tietenkään voi tietää etukäteen, mutta niitä ei tarvitsekaan tietää. Ne luovat hyvää 

blogin sisältöä arjen lomassa. (Kortesuo 2014, 88-89; Kortesuo ym. 2011, 177-179.) 

 

2.3.3 Blogin lisäosat 

Blogin lisäosia ovat muun muassa sivupalkki teknisine elementteineen ja syöteominai-

suus. Sivupalkki tuo blogin jo julkaistua sisältöä esille blogin etusivulla. Se palvelee lukijaa 

ja auttaa häntä löytämään etsimänsä ja näkemään kokonaiskuvan blogin aihepiireistä ja 

uusista julkaisuista. Blogin tavoitteet määrittävät sivupalkin sisällön. Jos blogissa pyritään 

painottamaan keskustelua, on hyvä, että uusimmat kommentit näkyvät sivupalkissa. Jos 

sen sijaan halutaan painottaa blogin omaa sisältöä, sivupalkkiin kannattaa laittaa uusim-

mat blogin omat julkaisut. Sivupalkissa voi olla myös muita elementtejä, esimerkiksi ta-

gipilvi eli tunnistepilvi, josta näkyy käsiteltävät aiheet niiden mainintamäärän mukaan. 

Syöteominaisuus on tärkeä, syötteellä lukijat saavat automaattisesti uudesta julkaisusta 

tiedon ilman, että heidän täytyy manuaalisesti käydä sivuilla katsomassa, onko uusia jul-

kaisuja. (Kortesuo ym. 2011, 43.) 

 

Yritysblogissa on erityisen tärkeää kertoa, ketkä kirjoittavat ja mitkä heidän tittelinsä ovat, 

mitkä ovat heidän osaamisalueensa ja liittää tekstin viereen tai loppuun valokuvat henki-

löistä. Yrityksen omat tiedot, palvelut ja linkitys halutuille verkkosivuille on myös tarpeen. 

Nämä tiedot voidaan laittaa joko blogin sivupalkkiin tai erilliselle alisivulle. (Kortesuo ym. 

2011, 47.) 

 

 

2.4 Blogin löydettävyys 

Yritysblogi toimii parhaimmillaan polkuna, jonka kautta uudet kävijät löytävät yrityksen 

verkkosivut. Blogi on myös mainio keino lisätä verkkosivujen elävyyttä: liian usein verkko-

sivuja päivitetään harvoin tai vain pieneltä osin, muuten raamit ja sisällöt pysyvät muuttu-

mattomina. On hyväksi, niin uusien kuin vanhojenkin asiakkaiden kannalta, että sivustoa 
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päivitetään aktiivisesti ja että sinne luodaan uutta sisältöä ja muokataan vanhaa. Tällainen 

aktiivisuus näyttäytyy myös hakukoneille hyvänä: hakukoneet tunnistavat sivut paremmin 

ja siksi ne löytyvät hakukoneiden hauista nopeammin. 

 

Blogissa on myös ajantasaista tietoa ja paljon sivuja, jotka nostavat sivustoa ylöspäin ha-

kukonetuloksissa. Blogin sisällön määrän kasvaessa, sen löydettävyys hakukoneissa pa-

ranee. (Kortesuo 2014, 87.) Yritysblogilla saadaan oikeintoteutettuna hakukonetuloksissa 

parempaa näkyvyyttä myös yrityksen omille verkkosivuille ja näin uusia vierailijoita ja po-

tentiaalisia uusia asiakkaita. (Kortesuo ym. 2011, 176.) 

 

Hakukoneoptimoinnin (eng. Search Engine Optimization, SEO) avulla yritys voi parantaa 

verkkosivujensa löydettävyyttä hakukoneiden esimerkiksi Googlen hakutuloksissa. Hy-

vällä optimoinnilla yritys voi päästä hakutulosten kärkeen useammilla hakusanoilla ja näin 

saavuttaa enemmän orgaanista näkyvyyttä verkossa. (Bergström ym. 2015, 317.) Yrityk-

sen on tärkeää tehdä kattava hakusanakartoitus, jotta yrityksellä on riittävät tiedot hakusa-

noista, joita potentiaaliset asiakkaat verkossa käyttävät. Parhaassa tapauksessa potenti-

aaliset asiakkaat voivat hyvän hakukoneoptimoinnin avulla löytää etsimänsä tiedon juuri 

yrityksen sivuilta. Näin luodaan yrityksen verkkosivuille uusia reittejä ja yritys saa lisää nä-

kyvyyttä ja vierailijoita verkkosivuilleen. (Byskata 21.01.2019.) 

 

Vaikka hakukoneille tärkeintä on verkkosivuston etusivu ja yhteystiedot, on blogin avulla 

mahdollista saada organisaatiolla lisänäkyvyyttä hyvillä hakusanavalinnoilla. Yritysblogin 

löydettävyydellä tarkoitetaan sen hakukonenäkyvyyttä netin hakukoneissa. Sisällön pitää 

täyttää SEO:n vaatimukset otsikoinnin, metadatan, hakusanojen, linkitysten ja visuaalisuu-

den osalta. (Kananen 2018, 135.) Verkossa olevan sisällön avainsanojen käytön merkitys 

hakukonetuloksiin on pienentynyt parempien analyysiohjelmien myötä. Avainsanoja ei 

enää ole mieltä toistaa useaan kertaan erikohdissa tekstiä, koska se ei enää paranna ha-

kukonenäkyvyyttä. Tekoälyohjelmat voivat nykyään tunnistaa sanojen asiayhteyksiä ja ko-

konaisuuksia ja synonyymejä ilman avainsanojen toistoa. (Birkner 2016.) Jos julkaisu blo-

gissa saa paljon sitoutumisia ja verkkosivuliikenne lisääntyy blogisivulle, on tämä merkki 

hakukoneille, että sisältö on tarkoituksenmukaista (Byskata 21.01.2019). 

 

Uuden blogin löydettävyyden kannalta on erityisen tärkeää etenkin alkuvaiheessa tiedot-

taa yrityksen muissa sisältökanavissa ja kanta-asiakasviestinnässä uudesta viestintäkana-

vasta. Vakituisia asiakkaita voi tiedottaa uudesta blogista ja sen sisällöstä sähköposti-

markkinoinnilla ja sosiaalisen median kautta. Näin asiakkaat saavat tietoonsa uuden vies-

tintäkanavan ja sen uusimmat julkaisut. Samalla saadaan hyvää sisältöä myös uutiskirjei-
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siin. Blogissa voidaan myös järjestää kampanjoita, joissa pyrkimyksenä on kerätä sähkö-

postirekisteriin tietonsa luovuttaneiden määrää ja näin tavoittaa enemmän ihmisiä sitä 

kautta. (Kortesuo ym. 2011, 185-186.) 
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3 Sisältösuunnitelman laatiminen BW-Restaurants Oy:lle 

Yritysblogilla organisaatio voi viestiä moniäänisemmin ja antaa ammattitaidon ja asiantun-

tijuuden näkyä kiinnostavina juttuina ja sisältöinä. Opinnäytetyön tarkoituksena on suunni-

tella yritysblogille sisällöt ja sisältötyypit niin, että ne palvelevat yrityksen johdon strategi-

sen tason tavoitteita ja samalla kiinnostavat kohdeyleisöä. 

 
3.1 Lähtötilanteen määritys 

BW-Restaurants Oy:llä ei ole ollut aiemmin blogia millään verkkosivuillaan. Yrityksellä on 

tarve löytää uusia viestintäkeinoja sidosryhmilleen ja hyödyntää hakukoneoptimointia uu-

den blogin julkaisuissa ja markkinoinnissaan. Lähtötilanteessa toimeksiantajan toiveena 

on monipuolinen sisältömarkkinointi sidosryhmille eli yksityis- ja yritysasiakkaille, potenti-

aalisille asiakkaille ja työntekijöille. Uusi blogi toimii sisältömarkkinoinnin välineenä, jolla 

uudet ihmiset saadaan tutustumaan ensin blogiin ja sitten itse yritykseen ja sen ravintoloi-

hin ja palveluihin. Blogin on määrä tarjota asiakkaille ja sidosryhmille mielenkiintoista si-

sältöä yrityksestä ja ajankohtaisista aiheista. Blogi nähdään myös potentiaalisena työnan-

tajakuvan rakentamisen alustana, jonka avulla tuodaan esiin henkilökuntaa ja yritystä 

työnantajana. 

 

Projektin alussa toimeksiantaja oli miettinyt blogin kotipaikaksi BW-Restaurants Oy:n omia 

yrityssivuja, josta olisi mahdollista linkittää blogi kaikkien ravintoloiden sivuille. Hakuko-

neoptimoinnin vuoksi toimeksianto muuttui koskemaan Farang-ravintolan verkkosivuille 

perustettavan blogin sisältöä. Lisäämällä blogi Farangin sivuille, pystyy hakukoneopti-

mointia hyödyntämään kunnolla, sekä välttämään sen, että kävijävirta kohdistuisi yrityssi-

vulle ravintoloiden verkkosivujen sijaan.  

 

Farangin verkkosivut ovat contentfull-pohjaiset ja blogin avaaminen vaatii uuden alisivun 

luomisen verkkosivuille. Farangin nykyisten verkkosivujen rakenne rakentuu kuudesta eri 

alisivusta, jotka ovat etusivu, ruoka ja juoma, meistä, hae töihin, tilat ja palvelumme ja yh-

teystiedot. Lisäksi sivustolla on näkyvissä Varaa pöytä- painike, josta pääsee suoraan 

pöytävaraukseen. Alisivut jakaantuvat aihepiirien mukaan. Ruoka ja juoma pitää sisällään 

kaiken ruokaan ja menuun ja erityisruokavalioihin liittyvän. Meistä-osio esittelee yrityksen 

ihmisiä, arvoja ja tuo esille Farangin sisarravintoloita. Tilat ja palvelumme-osio on erityi-

sesti suunnattu yritysasiakkaille ja siitä kiinnostuneille. Premium Catering- ja ohjelmapal-

veluiden esittelyt, yritysasiakkuuden lyhyt esittely ja linkitys BW:n yritysasiakkuuden rekis-
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teröintisivuille. Tilat ja palvelumme-osiossa esitellään myös lahjakortin ostamismahdolli-

suutta. Yhteystiedot pitää sisällään lyhyet varaukseen ja myyntiin liittyvät puhelinnumerot 

ja sähköpostin sekä yhteydenottolomakkeen.  

 

3.2 Tuottamisen kuvaus 

Tässä kappaleessa käyn läpi syntyvaiheet ja perustelen valintojen taustat. Tuotokseni pi-

tää sisällään sisältötyyppien määrittelyt Rummukaisen ym. (2019, 108-109) ohjeiden mu-

kaisesti sekä kahden kuukauden esimerkkisisältösuunnitelman BW-Restaurant Oy:n 

omaan käyttöön. Sisältötyyppejä tein yhteensä kuusi, joten kahden kuukauden sisältö-

suunnitelmassa käydään sopivasti läpi kaikki sisältötyypit sekä niiden julkaisuehdotukset. 

Kaikilla sisältötyypeillä on omat tavoitteet, kohderyhmät, loppuohjaus ja ehdotelma jakelu-

kanavista. Myös sisällön rakenne vaihtelee sisältötyyppien välillä. 

 

Yritysblogin sisältö tuotetaan organisaation sisäisesti niin, että markkinointipäällikkö toimii 

päätoimittajan roolissa ja hän tuottaa sisällön ja tekstit. Mahdollisuuksien mukaan vuoden 

aikana haetaan vieraskynäkirjoittajia yrityksen sisältä esimerkiksi sommelierien ja tuotteis-

tajien asiantuntijuutta hyödyntäen.  

 

Yritysblogin sisältösuunnitelma tulee osaksi markkinointisuunnitelman exceliä ja vuosikel-

loa. Markkinointisuunnitelma pitää sisällään kaikki BW Restaurants Oy:n Suomen ravinto-

lat ja kaikkien ravintoloiden menun vaihdokset ja ajankohtaiset tapahtumat. Blogin sisällön 

suunnittelu tulee siis suunnitelmaan luonnollisesti Farang-ravintolan alle. Koska markki-

nointisuunnitelma on jo itsessään laaja kokonaisuus, on tärkeää, että blogin aiheet kulke-

vat siellä mukana mahdollisimman tiiviissä muodossa. Tällöin tuotos on mahdollisimman 

käyttökelpoinen toimeksiantajalle ja markkinointipäällikölle. 

 

Blogi tehdään osaksi nykyisten verkkosivujen rakennetta niin, että blogille perustetaan 

uusi alisivu ja se näkyy yhtenä alisivuna muiden joukossa ylävalikossa. Blogin visuaalinen 

ilme luodaan ravintolan verkkosivujen pohjalta ja tekninen toteutus tilataan yrityksen yh-

teistyökumppanilta. Tekstikoot, fontit ja tekstin ryhmittely mukailevat verkkosivujen muuta 

ilmettä. Kuva 1 on kuvakaappaus Farang-ravintolan sivuilta. Kuvasta nähdään Farang-ra-

vintolan verkkosivujen yleisilme ja tyyli, jota myös blogi tulee noudattamaan.  
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Kuva 1. Farangin verkkosivut (Farang 2019b) 

 

Suomalaiset yritysmaailman blogit ovat usein henkilövetoisia. Yksi henkilö kirjoittaa omalla 

nimellään ja jakaa asiantuntijuuttaan blogin lukijoille. Usein edellä mainitut niin sanotut 

asiantuntijablogit ovat henkilön omaa harrastuneisuutta ja henkilöbrändiä rakentavaa julki-

suutta ja sisältöä. Vaikka he työskentelevät yrityksessä ja tuovat sen esille välillisesti, 

nämä blogit itsessään perustuvat vahvasti ihmisten omille henkilökohtaisille brändeille. 

Tästä tullaankin yritysblogin perustamisen ja sisältösuunnitelman laatimisen ensimmäi-

seen haasteeseen. Kuinka luoda niin kiinnostavaa sisältöä yritysblogiin, että se menestyy 

ja saa lukijoita, vaikka ei perustuisikaan henkilöbrändille? Haasteena on, kuinka luoda yri-

tysblogille ihmisen ääni ja elämänmakuisuus, joka ei perustu yrityksen hallittuun ohjeistuk-

seen ja brändiin, vaan tuo jotain uutta ja aitoa.  

 

Perustettavassa blogissa tullaan keskittymään ulkoiseen viestintään. Pääasiallisesti si-

sältö kohdistetaan yksityis- sekä yritysasiakkaille. Blogissa on piirteitä uutiskirjeblogista 

sekä mainosblogista. Blogi perustetaan Farangin verkkosivuille vaiheessa, jossa ravintola 

on muuttamassa toiseen toimipaikkaan. Farang on ollut muutaman kuukauden kiinni 

vuokrasopimuksen päättymisestä ja uusien tilojen remontista johtuen. Uuden paikan 

myötä myös ravintolan konsepti pysyy samana, mutta asiakaspaikkamäärät kasvavat huo-

mattavasti. Uutta Farangia on tarve mainostaa ja tehdä tunnetuksi, jotta ihmiset löytävät 

uusiin ravintolatiloihin heti alusta alkaen. Tämän vuoksi blogista tulee löytymään mainos-

blogin piirteitä, koska perustettava blogi tulee olemaan tavallaan osa alkukampanjaa. 
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Uutiskirjemäiset piirteet taas tulevat säännöllisistä päivityksistä ja tiedotuksista, joilla halu-

taan tiedottaa sidosryhmiä. Tällaisia sisältöjä ovat esimerkiksi menumuutokset, joita teh-

dään kolme kertaa vuodessa. Kaikella sisällöllä on tarkoitus kuitenkin pelkän tiedottami-

sen sijaan luoda positiivista kuvaa ja viestiä yrityksestä ja sen tuotteista, joten blogin vies-

tintästrategiassa paljon suostuttelustrategian piirteitä. 

 

Blogin strateginen taso lähtee toimeksiantajayrityksen johdon viestinnällisistä tavoitteista. 

Top-down eli ylhäältä alas strategiassa näkyvät nämä tavoitteet. Blogi on yksi sisältömark-

kinoinnin väline, jonka on tarkoitus tuoda esille yrityksen tuotteita ja arvoja. Se tarjoaa pai-

kan hieman pidemmälle tarinankerronnalle ja samalla yritys voi testata hakukoneoptimoin-

tia ja hakusanamainontaa uudella tavalla, uudessa kanavassa. 

 

3.2.1 Kohderyhmät 

Perustettavan yritysblogin kohderyhmät mukailevat Farangin pääkohderyhmiä. Ravintolan 

yksityiset asiakkaat ovat noin 30-55-vuotiaita kaupunkilaisia. Asiakkaat voidaan jakaa os-

tokäyttäytymisensä mukaisesti eri ryhmiin. Asiakkailla on erilaisia kulutustottumuksia riip-

puen esimerkiksi iästä ja muista demografisista tekijöistä sekä kiinnostuksen kohteista ja 

arvoista. Osa asiakkaista hakee ravintolailloiltaan elämyksiä ja irtiottoa arjesta. Elämyksel-

liset asiakkaat ovat usein syömisen ja illanistumisen lisäksi kiinnostuneita musiikista ja 

baarin juomista ja cocktaileista. Nautiskelijat sen sijaan panostavat usein esimerkiksi vuo-

sipäivämuistamisiin ja muihin merkkipäiviin viettämällä ravintolassa runsaasti aikaa mo-

nen lajin illallisen merkeissä. Nautiskelijat haluavat viettää laatuaikaa omassa seuruees-

saan ja nauttia samanaikaisesti upeista annoksista ja viinistä. 

 

Yritysasiakkuudet ovat toinen kohderyhmä. Yritysasiakkuuksilla tarkoitetaan yrityksiä, 

joilla on rekisteröity asiakkuus BW-Restaurants Oy:n kanssa. BW Yritysasiakkaat haluavat 

tarjota omille asiakkailleen ja henkilöstölle korkeatasoisia ravintolaelämyksiä. Yritysasiak-

kaiden tarpeet vaihtelevat paljon ja palvelut pyritään järjestämään toiveiden mukaisesti. 

Yritysasiakkuus pitää sisällään etujen lisäksi myös esimerkiksi yritysasiakkaille järjestettä-

viä tapahtumia. Lounaiden ja illallisten lisäksi myös afterworkit, edustus- ja kokoustamisti-

laisuudet sekä erilaiset ohjelmapalvelut ovat suosittuja sekä Premium catering-palvelun 

tilaaminen ravintolan ulkopuolelle. Yritysasiakkaiden yritykset ovat pääkaupunkiseudulta 

ja sen läheisyydestä. Yritysasiakkaat voivat käyttää kaikkien BW-Restaurants Oy:n ravin-

toloiden palveluita samalla yritysasiakkuudella. Yritysasiakkuus tuottaa rahan arvoisia 

etuja yritykselle. Yritysasiakkaan jokaisesta käytetystä 1000€:sta yritys saa 50€:n arvoisen 

lahjakortin. 
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Huomionarvoista on, että Farangin kohderyhmä on laaja ja etenkin yritysasiakkaiden toi-

veet ja tarpeet vaihtelevat paljon. Blogin sisällöntuotannon tavoitteena on tavoittaa yksityi-

set asiakkaat ja yritysasiakkaat. Ravintola-alalla hyvin hoidetut yksityiset kuluttaja-asiak-

kuudet voivat muuttua yritysasiakkuudeksi. Tai vaihtoehtoisesti yritysasiakkuuteen voi 

tulla mukaan yrityksen henkilökunnan ja asiakkaiden omat vapaa-ajan ravintolakäynnit. Eli 

kohderyhmät menevät limittäin ja päällekkäin toisiinsa nähden. 

 

3.2.2 Blogin nimeäminen 

Blogin nimen tulee olla ytimekäs ja helposti muistettava. Se on ikään kuin vesileima, jonka 

yritys ja blogi haluaa jättää lukijaan. Nimen olisi hyvä liittyä blogin aihepiiriin ja yritykseen 

joko välillisesti tai suoraan. Nimenä toimii hyvin esimerkiksi paljon haetut hakusanat tai 

alan omat termit, jotka kuitenkin aukeavat tarpeeksi laajalle yleisölle. Hyvän nimen muis-

taa, se liittyy blogin aihealueisiin ja se taipuu muihin netin medioihin. Hyvä blogin nimi toi-

mii myös hakukoneoptimoinnin tukena. 

 

Farangin blogin nimeksi ajateltiin ensin jotain mieleenpainuvaa ja erilaista. Kuitenkin jotta 

blogi täyttäisi tehtävänsä on hankalaa, jos ravintolan sivuilla olisi alisivuna otsikkotasolla 

näkyvissä vain blogin nimi. Tällöin blogin nimestä tulisi siis käydä ilmi sisällön blogimai-

suus, ilman alleviivaavaa ”blogi” sanan käyttöä. Blogin nimen tulisi olla myös lyhyt, jotta se 

saadaan upotettua verkkosivujen alisivujen otsikkovalintaan mutkattomasti. Päädyimme 

siihen, että verkkosivujen valikossa ja URL-osoitteessa blogi on vain ”blogi”-nimellä, jonka 

jälkeen, jos vuoden aikana vakiintuu jokin hyvä nimi käyttöön sitä voi käyttää muissa yh-

teyksissä.  

 

 
Kuva 2. Farangin etusivu. (Farang 2019d) 
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3.2.3 Sisältötyyppien luominen 

Suunnittelin blogin sisältöjen tekemisen tueksi erilaisia sisältötyyppejä Rummukaisen ym. 

(2019, 108-109) määritelmän mukaisesti. Sisältötyypit auttavat hahmottamaan julkaisujen 

rakennetta sekä eri luonteita ja tavoitteita ja ne antavat raamit sisällön luomiselle. Erilaiset 

julkaisutyypit tuovat blogille kiinnostavuutta, säilyttäen kuitenkin tietynlaisen struktuurin, 

jonka lukijat hahmottavat helposti. Sisältötyyppien käyttäminen mahdollistaa myös parem-

man vertailun ja datan siitä, minkälainen sisältö toimii ja minkälainen sisältö ei toimi. 

 

Sisältötyyppien luomisessa kiinnitin huomioni sisältötyypin tavoitteeseen, kohderyhmään, 

varsinaiseen sisältöön, ohjaukseen ja jakelukanaviin. Esimerkiksi uuden Farangin esitte-

lyissä tuodaan esille ravintolan uudet tilat ja sijainti. Julkaisut lyhyitä ja kuvapainotteisia, 

joten ne ovat helppoja ja nopeita toteuttaa. Tarkoituksena on tehdä esittelyjulkaisut huu-

morilla niin, että kuvissa on elementti/hahmo, joka seikkailee uusissa paikoissa. Hahmo 

tarkentuu ravintolan avaamisen lähentyessä.  

 

Tavoitteenani oli myös luoda sisältötyypit, jotka innostaisivat ja samalla vastaavat niille 

asetettuja liiketoiminnallisia ja muita tavoitteita. Oli hienoa luoda tyypittelyt niin, että jokai-

sella sisältötyypillä oli omat selkeät tavoitteet. Sisällöt palvelevat niin yrityksen työnantaja-

kuvan rakentamista, yritysasiakkaiden ja yksityisten asiakkaiden tavoittamista ja ohjaa-

mista kohti Farangin ruokia, juomia ja upouusia tiloja. Blogin sisältötyyppien julkaisujen lo-

pussa olevat ohjaukset vaihtelevat pöytävarauksen, BW:n Yritysasiakkuus-sivujen, Faran-

gin menun ja drinkkilistojen välillä. Samalla blogi toimii ajankohtaisten asioiden informointi-

kanavana, joista kerrotaan selkeällä rakenteella. Ajankohtaisiin asioihin kuuluvat kausi-

luontoiset ja vuosittain toistuvat tapahtumat esimerkiksi menumuutokset ja erikoismenut, 

vappu, äitienpäivä, isänpäivä ja joulun aika sekä muut juhlapyhät ja sesongit. Pitkiä taus-

toituksia ei tehdä julkaisussa, vaan loppuun voi laittaa tarvittaessa linkin taustatietoihin. 

Sisältösuunnitelma ja sisältötyyppien tarkemmat tiedot ja määritelmät löytyvät tämän opin-

näytetyön liitteenä. 

 

3.2.4 Kuvien käyttö 

Kuvien käyttäminen tekee tekstiä kiinnostavammaksi ja auttaa jaottelemaan tekstiä osioi-

hin. Kuvat tuovat visuaalisuuden lisäksi myös silmäiltävyyttä tekstiin. Aihepiiriin liittyvät ku-

vat helpottavat lukemista ja sitovat tekstiä yhteen. Kuvakoot on hyvä pitää blogissa tar-

peeksi pieninä, jotta sivusto ei hidastu kuvien suurien kokojen vuoksi.  

 

BW-Restaurants Oy:llä on paljon omia kuvia, joten blogin kuvina ja visuaalisina element-

teinä käytetään heidän omia kuviaan. Lisäksi voi käyttää ilmaisten kuvapankkien kuvia 
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täydennykseksi, mikäli omista kuvista ei sopivaa löydy. Joissain sisältöaiheissa tullaan ot-

tamaan uusia kuvia eri paikoissa jutun rakentumisen onnistumiseksi. Lisäksi esimerkiksi 

menujen vaihtuessa kaikki uuden menun annokset kuvataan ja niitä hyödynnetään mark-

kinoinnissa ja blogissa. Kuvapankki siis laajenee aina menujen vaihdosten yhteydessä 

kolmannesvuosittain. 

 

Blogin kuvatiedostot nimetään niin, että nimessä otetaan huomioon hakukoneoptimointi ja 

avainsanat. Kuvatiedoston nimen tulee olla informatiivinen, eikä siinä kannata käyttää 

ääkkösiä eikä numeroita tämä siksi, koska hakukoneet käyvät läpi ainoastaan tekstisisäl-

lön. 

 

3.2.5 Uuden blogin löydettävyys ja markkinointi 

Kun uusi blogi perustetaan, on hyvä mainostaa uutta blogia ja sen julkaisuja useissa eri 

kanavissa. Näin ihmiset saavat tiedon uudesta kiinnostavasta julkaisukanavasta. BW-

Restaurants Oy on tehnyt avainsanakartoituksen hakukoneoptimoinnin tueksi, joten blogia 

käytetään ennen kaikkea hakukoneoptimoinnin välineenä. Blogin perustamisessa ja sisäl-

lössä ei keskitytä siis pelkästään blogin näkyvyyden ja löydettävyyden parantamiseen, 

vaan koko verkkosivujen näkyvyyden parantamiseen verkossa ja hakukoneissa.  

 

Blogin sisältöjä julkaistaan eri kanavissa sisällön mukaan. Sosiaalisen median kanavina 

käytössä ovat Facebook ja Instagram erityisesti yksityisille asiakkaille. Linkediniä käyte-

tään etenkin yritysasiakkaille viestimiseen sekä esimerkiksi rekrytointitarkoituksiin ja työn-

antajamielikuvan luomiseen. Sisällöille on tärkeää saada näkyvyyttä hakukoneissa. Kun 

sisällöt jaetaan sosiaalisen median kanavissa isommille yleisöille, saadaan julkaisulle luki-

joita, jotka eivät muuten löytäisi juttua.  

 

Sosiaalisessa mediassa käytetään tarkkaa kohdennusta ja kohdistetaan julkaisut ihmisille, 

joita sisältö kiinnostaa ja jotka ovat yrityksen kohderyhmää. Jos ja kun blogijulkaisut saa-

vat näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa, myös kävijämäärät Farangin verkkosivuilla kasva-

vat. Hakukone arvostaa etenkin CTR:n paranemista (eng. Click Through Rate) eli suo-

meksi klikkaussuhdetta, joka kertoo kuinka moni mainoksen tai julkaisun nähneistä, on kli-

kannut sitä (Google Support 2019a). Mitä useampi on klikannut suhteessa näkemiskertoi-

hin, sen paremmaksi hakukone katsoo julkaisun ja nostaa sijoitusta hauissa. 

 

Hyvin esillä oleva blogin sisältö auttaa myös parantamaan Googlen bounce rate-mittaria, 

joka kertoo sen, kuinka moni sivustolla kävijöistä lähtee sivustolta pois heti, ilman yhtä-
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kään klikkausta (Google Support 2019b). Kun blogin julkaisut ovat Farang-sivuston etusi-

vulla ja blogissa on mielenkiintoista asiaa, saadaan kävijät todennäköisemmin myös jää-

mään sivustolle pidemmäksi aikaa. Bounce raten lisäksi hakukoneet arvostavat konversi-

oita. Konversioilla tarkoitetaan loppuunsaatettuja toimintoja, jotka ovat tärkeitä yritykselle 

(Google Support 2019c). Farangin verkkosivujen ja blogin kannalta tällaisia konversioita 

ovat esimerkiksi blogin tai uutiskirjeen tilaaminen tai pöytävarauksen tekeminen. Nämä 

toiminnot siis nostavat verkkosivujen näkyvyyttä hakukoneessa ja täten sivusto saa lisää 

kävijöitä suuremman näkyvyyden vuoksi. Lisäksi konversiot ovat tärkeitä näkyvyyden li-

säksi myös yrityksen liiketoiminnan kannalta.  
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4 Pohdinta 

Tässä luvussa arvioin omaa opinnäytetyön tekemistä ja oppimisprosessia. Käyn läpi 

muun muassa prosessin haasteita ja onnistumisia. Pohdin myös työni uutuusarvoa ja hyö-

dynnettävyyttä toimeksiantajayrityksen kannalta. Luvun lopussa pohdin myös kehityseh-

dotuksia yritysblogin jatkolle.  

 

4.1 Opinnäytetyön prosessin arviointi 

Sisältötyyppien luomisessa koin haasteelliseksi sisältötyyppien erittelyn ja etenkin sen, 

että kuinka luoda sisältötyyppeihin ja -suunnitelmaan sellainen sävy ja sisältö, josta suun-

nitelman lukija saa kiinni, jossa on selkeä punainen lanka ja joka innostaa sisällöntuotan-

toon. Prosessin aikana tavoittelin sitä, että tuotokseni on mahdollisimman hyödyllinen yri-

tykselle sellaisenaan. En tule olemaan varsinaisessa sisällöntuotannossa itse osallisena, 

joten tärkeintä oli selkeys ja sisältötyyppien tiivistäminen. Opinnäytetyöni tuotos antaa raa-

mit yritysblogin sisällöntuotannon alkuun, josta yritys voi sitten ponnistaa sisällössään uu-

siin ulottuvuuksiin varsinaisen lähtölaukauksen jälkeen. 

 

Opinnäytetyön produktin tekemisessä oli hankalaa luoda suunnitelma ja sisältötyypittelyt, 

jotka ovat itsessään hyödyllisiä yritykselle. Tavoitteenani oli tehdä tuotos, joka ei ole vain 

teoriaviitekehyksen kertausta, vaan käytännönläheisiä sisältötyyppikuvauksia, joista on oi-

keasti hyötyä sisällöntuotannossa. Tässä onnistuin mielestäni hyvin. Suunnitelman oli ol-

tava sellainen, että se antaa yrityksen blogin sisällölle hyvä raamit ja kuitenkin jättää sa-

malla vapauden sopivalle luovuudelle. Produktini tulee osaksi markkinointipäällikön mark-

kinointisuunnitelmaa ja vuosikelloa. 

 

Prosessissa oli haasteellista tietynlainen organisaation ulkopuolella oleminen. Koin, että 

opinnäytetyössäni kävin läpi huolellisesti teorian, mihin tukeutua produktin tekemisessä. 

Ulkopuolelta minulla ei ollut käytössäni esimerkiksi organisaation tekemää hakusana-

kartoitusta kohderyhmästään. Tämän vuoksi menin produktissani sisältötyypitysten raamit 

edellä. Toimeksiantajayritys haluaa käyttää hakusanakartoituksen tuloksia hyödyksi blogin 

sisällöntuotannossa. Jos hakusanakartoituksen tulokset eivät taivu luomiini sisältötyyppei-

hin, he joutuvat luomaan uuden sisältötyypin/-aihepiirin, jotta hakusanoja voi käyttää opti-

maalisimmin hyödyksi. Tämä on tietysti blogia perustettaessa varsin luonnollista kehitystä. 

Toimeksiantajayritys toivoi minulta sisältösuunnitelmaa/-runkoa, joka toimii hakukoneopti-

moinnin alustana. Varsinainen hakukoneoptimointi tehdään vasta sisällöntuotannon het-

kellä. 
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4.2 Kehittämisehdotukset 

Työni oli toimeksiantajayritykselle sekä alalle ajankohtainen. Yritysblogien hyödyntäminen 

ravintola-alalla Helsingissä ja Suomessa ei ole vielä kovin laajaa. Vaikka ravintola-alalla 

oman ainutlaatuisen asiantuntijuuden, elämyksellisyyden ja nautinnollisten aterioiden voisi 

kuvitella olevan valjastettavissa sisältömarkkinoinnin välineeksi suhteellisen helposti, sitä 

eivät yrityksen kilpailijat vielä ole tehneet. Tarkastelemani alan yritysblogit olivat lähes 

poikkeuksetta harvoin päivitettyjä tai jopa kokonaan unohdettuja. Suomen ravintola-alalla 

ei olla täysin hyödynnetty yritysblogin valjastamista hakukoneoptimointiin ja ravintolan löy-

dettävyyden ajuriksi. BW-Restaurants Oy toimii omalta osaltaan edelläkävijänä uudenlai-

sen viestinnän kanavan avaamisessa kohti sidosryhmiä.  

 

Blogin sisällön suunnittelu on tärkeää, jotta blogin sisällöt palvelevat yrityksen tavoitteita ja 

jotta sisällöt ovat verrattavissa toisiinsa. Sisältötyypit auttavat karsimaan turhan sisällön 

pois ja sisällöntuotannossa voidaan keskittyä houkuttelevan ja kohderyhmää kiinnostavan 

sisällön tekemiseen. Lisäksi suunnittelu ja sisältötyypittely vähentävät huomattavasti sisäl-

löntuotantoon käytettyä aikaa. Suunnittelu antaa raamit blogin julkaisuille, jotta julkaisu-

tahti pysyy sopivan tiheänä.  

 

Jos työni olisi ollut laajempi, olisin mieluusti perehtynyt lisää etenkin hakukoneoptimointiin 

ja SEO:n käsittelyyn. Kuitenkin nämä aiheet ovat niin laajoja, että ansaitsisivat oman opin-

näytetyönsä tai gradunsa jo pelkästään perusteiden läpikäymiseen. Teoriaosuudessa 

huomasin kiinnostukseni viestintästrategioihin. Tiedostan, että tämän laajuisessa toimin-

nallisessa opinnäytetyössä strategioiden pohtiminen voi olla turhan kapeaa tai suorastaan 

irrallaan muusta sisällöstä. Koin kuitenkin, että jonkin verran strategiaa on käytävä läpi, 

jotta sisältö vastaa johdon asettamia viestinnällisiä tavoitteita ja jotta minulla on tarvittavat 

teoriat, joihin nojautua sisällön suunnittelussa. 

 

Olen tyytyväinen varsinaiseen tuotokseeni. Toimeksiantaja kehui sisältösuunnitelmaa ja 

sisältötyyppejä. Toimeksiantaja voi käyttää sisältösuunnitelmaani suoraan hyödyksi blogin 

sisällöntuotannossa. Työn uutuusarvona voi pitää sisältötyyppien muodostamista Rummu-

kaisen ym. (2019, 108-109) määritelmän pohjalta. Kirja on julkaistu vuoden 2019 loppu-

puolella ja näin ollen siinä on paljon ajankohtaista tietoa sisältömarkkinoinnista ja sen 

suunnittelusta. Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena on kuitenkin olla hyödynnettävä 

ja uutuusarvoinen toimeksiantajalle, joten tämän kriteerin tuotokseni mielestäni täyttää.  

 

Sisällönsuunnittelu vaatii jatkuvaa kehitystyötä. Sisältömarkkinoinnissa ei voi ikinä tietää 

oikeita vastauksia etukäteen, joten tärkeintä jatkoa ajatellen on kokeilla ja testata ja oppia 
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koko ajan uutta. Hankkia uutta tietoa, että mikä julkaisu on toiminut jakelussa ja mikä ei - 

ja miksi näin on ollut. Jatkuva oppiminen sisällöistä ja sisältömarkkinoinnista tuo parhaan 

lopputuloksen.  

 

Blogin sisältösuunnitelmaan ei ole tiettyä yhtä kaavaa, jolla menestys olisi taattu. Tärkeää 

on, että markkinoija ja sisällöntekijä kokeilee rohkeasti ensimmäisenä vuotena erilaisia si-

sältöjä. Ensimmäisen vuoden jälkeen tietää jo paremmin, mikä toimii ja mikä ei. Tehtyjen 

julkaisujen ja sisältötyyppien tuloksien seuraaminen on todella tärkeää. On tärkeää myös 

kokeilla uutta, eikä jäädä vanhoihin sisältömalleihin kiinni. 

 

Sisältötyyppejä on syytä arvioida vuoden mittaan. Osa sisältötyypeistä voi menestyä hyvin 

jo luodulla konseptilla ja osa saattaa vaatia jatkokehitystä ja päivitystä. Ajan kuluessa ja 

blogin kehittyessä voi olla hyvä harkita huonommin menestyvien sisältötyyppien vaihta-

mista jopa täysin uusiin konsepteihin. Täytyy olla rohkeutta vaihtaa tarvittaessa toimimat-

tomia osasia ja tehdä jatkuvaa kehitystyötä hyvän sisällön nimissä. 

 

Blogissa voi askel askeleelta luoda yritysbrändiä, tunnettavuutta, luottamusta ja vuorovai-

kutusta asiakkaiden kanssa. Se ei tapahdu hetkessä, vaan blogin menestyvä ylläpitämi-

nen on kestävyyslaji. 
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