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Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli laatia Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin 
verkkosivuille uusi kansainvälistymisosio. Sivun tarkoituksena on tarjota kauppakamarin 
jäsenille apua kansainvälistymiseen. Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari ry tarjoaa yrityksille 
palveluita, vaikuttamista, julkaisuja, tietolähteitä ja edunvalvontaa. Riihimäen-Hyvinkään 
kauppakamarissa on yli 400 jäsenyritystä eri toimialoilta Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja 
Riihimäen alueelta. Kyseinen kauppakamari on perustettu vuonna 1953. Kehittämistehtävänä 
oli yhdistää Invest in Hyvinkää-Riihimäki -verkkosivu kauppakamarin kotisivuille.  
 
Opinnäytetyön tietoperustaosuudessa käsitellään sidosryhmiä, sidosryhmäviestintää, 
sisältömarkkinointia ja toimintatutkimusta. Sidosryhmät ovat elintärkeitä kauppakamarille, 
joten tämän aihealueen tutkiminen on tärkeää. Sisältömarkkinoinnin tutkiminen oli erittäin 
tarpeellista, kun uutta verkkosivua oltiin luomassa. 
 
Opinnäytetyössä laadin Invest in Hyvinkää-Riihimäki -verkkosivuosion Riihimäki-Hyvinkää 
kauppakamarin verkkosivuille. Työ tapahtui useiden eri versioiden kautta, kunnes oikea 
sisältö varmistui.  
 
Opinnäytteen tuloksena syntyi Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin verkkosivuille uusi osio 
nimeltä ”Kansainväliset markkinat”. Osio sisältää tärkeimmät aiheet Invest in Hyvinkää-
Riihimäki -verkkosivuilta sekä kauppakamarin ja sidosryhmien tarjoamia palveluita. 
 
Opinnäytetyön tulokset ovat esillä kauppakamarin verkkosivuilla ja sivut toimivat 
opinnäytetyön alkuperäisen tavoitteen mukaisesti osana kauppakamarin verkkosivuja. 
Verkkosivujen jatkokehitysehdotuksena esitän hakukoneoptimoinnin kehittämistä ja 
kustannustehokasta Google-mainontaa.  
 
Projektin prosessi onnistui hyvin ja ajallaan. Tulokset ovat tällä hetkellä Riihimäen-Hyvinkään 
kauppakamarin verkkosivuilla käytettävissä ja saatu palaute toimeksiantajalta oli positiivista. 
Projektin aikana opin verkkosivujen suunnittelua ja rakentamista. 
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The aim of this thesis was to create a new internationalization section on the website of the 
Riihimäki-Hyvinkää Chamber of Commerce (RHCC). The purpose of this site is to provide 
assistance in internationalization to the members of the Chamber of Commerce. The RHCC 
provides; services, a place to influence, information sources, publications and lobbying for 
companies. The RHCC has more than 400 member companies from various industries in the 
Hausjärvi, Hyvinkää, Loppi and Riihimäki areas. The RHCC was founded in 1953. The 
development task of the thesis was to link the Invest in Hyvinkää-Riihimäki website to the 
website of the Chamber of Commerce. 

The theoretical part of the thesis deals with; stakeholders, stakeholder communication, 
content marketing and action research. Stakeholders are vital to the Chamber of Commerce, 
so researching this topic was important and researching content marketing was very necessary 
when a new website was being created.   

The Invest in Hyvinkää-Riihimäki website was created for the RHCC website and the work took 
place assessing several different versions until the correct content was verified.  As a result 
of the thesis, a new section called “International Markets” was created on the website of 
RHCC. The section contains the most important topics of the Invest in Hyvinkää-Riihimäki 
website as well as the services provided by the Chamber of Commerce and stakeholders.  

The results of the thesis are displayed on the website of the Chamber of Commerce and the 
pages function in accordance with the original goal of the thesis as part of the website of the 
Chamber of Commerce. As a proposal for further development of the website, it is suggested 
that there should be development of search engine optimization and cost-effective Google 
advertising.  The project process was successful and on time and the results are currently 
available on the website of the RHCC. The feedback received from the client was positive 
and additionally during the project I learnt how to design and build a website.  
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1 Johdanto  

Tämän opinnäytetyön taustalla oli Laurean syksyllä 2020 tekemä opiskelijaprojekti Riihimäen-

Hyvinkään kauppakamarille. Kyseisen projektin aiheena oli tuolloin rakentaa Invest in 

Hyvinkää-Riihimäki-verkkosivu uusiksi rakenteeltaan ja sisällöltään. Projektin tulosten jälkeen 

Invest in Hyvinkää-Riihimäki-verkkosivu yhdistettiin kauppakamarin verkkosivuille rakentaen 

uuden sektion nimeltä ”Kansainväliset markkinat”. Osio sisältää olennaiset aiheet Invest in 

Hyvinkää-Riihimäki -sivulta sekä tietoa paikallisille yrityksille kansainvälistymisestä. 

Opinnäytetyö on jatkoa Laurean projektille.  

Toimeksiantajana opinnäytetyössä toimii Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari ry. 

Kauppakamarilla on reilu 400 jäsenyritystä useilta eri toimialoilta. Riihimäen-Hyvinkään 

kauppakamari tarjoaa yrityksille tietolähteitä, edunvalvontaa ja palveluita. Kauppakamari on 

vahva asiantuntijaverkosto ja toimii yhteistyössä sidosryhmien ja päätöksentekijöiden kanssa. 

(Kauppakamari 2021). 

Opinnäytetyön tavoitteena on tuoda ajankohtaista ja hyödyllistä tietoa Hyvinkää-Riihimäki 

talousalueesta kiinnostuneille ulkomaalaisille yrityksille sekä paikallisille yrityksille apua 

kansainvälistymiseen. Invest in Hyvinkää-Riihimäki -verkkosivun kävijämäärä oli erittäin 

heikkoa. Tavoitteena on luoda uusi osio kauppakamarin sivuille, joka hyödyntää vanhoja 

sivuja ja työ lisäarvoa kauppakamarin kotisivuille. Oman oppimisen tavoitteita on oppia 

luomaan toimivat ja hyödylliset verkkosivut, jotka informatiiviset käyttäjilleen. 

Opinnäytetyön tietoperustassa käsittelen sidosryhmiä, sidosryhmäviestintää, 

sisältömarkkinointia ja toimintatutkimusta. Sidosryhmät ovat elintärkeitä kauppakamarin 

toiminnalle, joten koen tämän aiheelliseksi aihealueeksi. Sisältömarkkinointi on myös erittäin 

tärkeää uutta verkkosivua luodessa. Tämä varmistaa sen, että tässä osiossa on esillä oikeat 

asiat oikealla tavalla. 
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2 Sidosryhmät  

Sidosryhmä on osapuoli, joka on kiinnostunut yrityksestä ja joka voi vaikuttaa liiketoimintaan 

tai vaikuttaa siihen. Osapuoli voi olla kuka tahansa henkilö, ryhmä, organisaatio tai yritys. 

(Brock 2021.) Tyypillisiä yrityksen tai yhdistyksen ensisijaisia sidosryhmiä ovat sen sijoittajat, 

työntekijät, asiakkaat ja toimittajat. Kauppakamarin tapauksessa heidän sidosryhmiinsä 

kuuluvat myös muun muassa kaupunkien ja valtion virkamiehiä ja kaupunginjohtajia. 

Yrityksien ja yhdistysten sidosryhmät toimivat hieman eri tavoin, mutta muistuttavat toisiaan. 

(Kauppakamari 2021.) 

Yrityksien sidosryhmiin voi esimerkiksi kuulua toimittajat ja alihankkijat. Yritys ostaa 

tarvitsemiaan tuotantopanoksia, kuten tavaroita, energiaa, koneita palveluita yms. Myös 

rahoitusyritykset kuten pankki, voidaan pitää eräänlaisina toimittajina. Yritykset tarvitsevat 

toimintaansa tukevia palveluita, jotka tukevat heidän tavoitteitaan. (Yritystoiminta 2021.) 

Yhdistykset tarvitsevat yllä mainittuja toimijoita myös heidän toimintansa takaamiseksi. 

Kyseinen yhdistys eroaa yrityksistä siitä, että se yrittää edistää jäsentensä menestystä ja 

kilpailukykyä ollen vahva yritysten etujen ajaja ja asiantuntijaverkosto. Kauppakamarin 

jäsenet voivat olla yrittäjiä, yksittäisiä henkilöitä ja yrityksiä. Yhdistyksen tarkoituksena ei 

ole tehdä liikevoittoa, vaan tarjota jäsenilleen apua, tukea ja heidän kauttaan vaikuttaa 

omien yritysten toimintaan. (Kauppakamari 2021.) Yrityksien sidosryhmät perustuvat siihen, 

että ne ostavat toisiltaan palveluita ja tuotteita, jotka edesauttavat yrityksien liikevaihtoa. 

Kauppakamari ry ostaa tuotteita ja palveluita, jotta ne voivat operoida. Yhdistyksen 

päätarkoituksena ei kuitenkaan ole liikevaihto, vaan jäsentensä etujen ajaminen. 

(Kauppakamari 2021.) 
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Kuvio 1: Sidosryhmätyypit. (CFI 2021). 

Kuviossa 1 esitetään yritysten sidosryhmätyyppejä. Kuvion tarkoituksena on tutkailla asioita 

jokaisen pallossa esitetyn toimijan näkökulmasta. Asiakkaiden näkökulmasta yleinen 

olettamus on, että yritykset ovat olemassa heidän tarpeitaan varten. Asiakkaat ovat 

yrityksien sidosryhmiä siinä mielessä, että palvelu tai tuotteiden laatu ja niiden arvo 

vaikuttavat heihin. Hyvä esimerkki tästä on lentokoneen matkustajat, joilla on kirjaimellisesti 

heidän henkensä yrityksen käsissä. Työntekijöillä on suora omistusosuus yrityksessä siinä, että 

he ansaitsevat palkkansa lisäksi muitakin etuja yritykseltä. Nämä etuudet voivat olla rahallisia 

tai ei-rahallisia etuja. Hyvä esimerkki yrityksen tarjoamasta edusta on työterveys. (CFI 2021.) 

Sijoittajiin kuuluu velanhaltioita ja osakkeenomistajia. Osakkeenomistajat sijoittavat 

pääomaa liiketoimintaan ja odottavat ansaitsevansa tietyn tuoton sijoitetusta pääomasta. 

Sijoittajat ovat yleisesti kiinnostuneita omistaja-arvon käsitteestä. Kaikki osakkeenomistajat 

ovat luonnostaan sidosryhmiä. Toimittajat ja myyjät myyvät tavaroita tai palveluita 

yritykselle ja luottavat jatkuviin tuloihin. Yhteisöt ovat tärkeimpiä sidosryhmiä niissä 

sijaitsevissa suurissa yrityksissä. Niihin vaikuttavat monet asiat mukaan lukien työpaikkojen 

luominen ja taloudellinen kehitys alueella. Hallituksia voidaan myös pitää yrityksen 

sidosryhminä, koska ne ovat tekemisissä yritysten kanssa. Hallitukset keräävät veroja 

yrityksestä, kaikilta työntekijöiltä ja muilta yritykselle aiheutuvista menoista. (CFI 2021.) 
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2.1 Sisäinen ja ulkoinen sidosryhmä 

Jokaisella organisaatiolla on koosta, luonteesta tai rakenteesta riippuen sidosryhmiä. 

Sidosryhmä voi olla kuka tahansa henkilö tai yhteisö, joka voi vaikuttaa yrityksen toimintaan. 

Sidosryhmät luokitellaan kahteen eri ryhmään, sisäisiin ja ulkoisiin sidosryhmiin. Sisäisillä 

sidosryhmillä viitataan yksilöihin ja osapuoliin organisaation sisällä. Ulkopuoliset sidosryhmät 

edustavat taas niitä, jotka voivat vaikuttaa liiketoimintaan. (Surbhi 2017.) 

Sisäisillä sidosryhmillä tarkoitetaan niitä osapuolia, jotka osallistuvat yhtiön johtamiseen. Ne 

voivat vaikuttaa yrityksen menestykseen tai epäonnistumiseen omalla työpanoksellaan. 

Sisäiset sidosryhmät työskentelevät yritykselle ja ovat omistautuneet palvelemaan yritystä, 

joka maksaa heidän palkkansa. Tällä ryhmällä on elintärkeä vaikutus yritykseen, ilman 

kyseistä sidosryhmää, yritys ei selviä pitkällä aikavälillä. Sisäisillä sidosryhmillä on myös 

toinen nimi, ensisijaiset sidosryhmät. (Surbhi 2017.) Taulukossa 1 on esitetty listaus sisäisistä 

sidosryhmistä. 

 

Ensisijaiset sidosryhmät Kuvaus 

Työntekijät 

 

ovat ryhmä ihmisiä, jotka työskentelevät 

yrityksessä korvausta vastaan 

Omistajat 

 

Organisaation omistava henkilö tai ryhmä 

Hallitus 

 

Yksityishenkilöiden ryhmä, joka hallitsee 

yhtiötä. Heidät valitaan yhtiökokouksessa 

Johtajat 

 

Henkilö, joka johtaa koko osastoa, 

esimerkiksi myyntipäällikkö. 

Sijoittajat 

 

Henkilö tai ryhmä, joka sijoittaa rahaansa 

yritykseen tai organisaatioon 

Taulukko 1: Toimijan asema suhteessa yritykseen. (Surbhi 2017). 
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Ulkopuoliset sidosryhmät ovat osapuolia, joka eivät ole osa johtoa, mutta joihin yrityksen työ 

vaikuttaa epäsuorasti. He eivät osallistu yrityksen arkipäiväiseen toimintaan, mutta yrityksen 

toimet vaikuttavat niihin. Ulkopuoliset sidosryhmät käsittelevät yritystä ulkoisesti ja heillä ei 

ole tietoa yrityksen sisäisistä asioista. (Surbhi 2017). Kyseistä ryhmää voidaan myös kutsua 

toissijaisiksi sidosryhmiksi. Taulukossa 2 on esitetty listaus ulkoisista sidosryhmistä. 

 

Toissijaiset sidosryhmät Kuvaus 

Toimittajat Avustavat yritystä toimittamalla raaka-

aineet, laitteet yms. 

Asiakkaat Käyttävät yrityksen palveluita ja/tai 

tuotteita 

Luotonantajat Antavat varoja organisaatiolle, esim. pankki 

tai rahoituslaitos 

Välittäjät Kanavia, jotka luovat yhteyden asiakkaiden 

ja yrityksen välille 

Kilpailijat Kilpailevat organisaation kanssa asiakkaista, 

markkinoista ja resursseista 

Hallitus Hallitus ohjaa ja valvoo yritystä erilaisilla 

säännöillä ja määräyksillä esim. verot ja 

tullit. 

Taulukko 2: Toimijan asema suhteessa yritykseen. (Surbhi 2017). 
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2.2 Sidosryhmäviestintä 

Sidosryhmäviestinnällä tarkoitetaan säännöllistä tiedonvaihtoa yrityksen ja sen sidosryhmien 

välillä. Sidosryhmät on tunnistettava, hallinnoitava aktiivisesti ja heidän kanssaan on 

kommunikoitava, jotta varmistetaan heidän ostonsa lopputuotteeseen. (Roseke 2019.)  Kun 

yritys tunnistaa omat sidosryhmänsä ja sekä ymmärtää niiden tavoitteet ja motiivit, on 

yrityksen helpompi lähteä viestimään sidosryhmille. Asiakaslähtöisyys on myös erittäin 

tärkeää sidosryhmien tunnistamisvaiheessa. Asiakaslähtöiselle organisaatiolle tärkeintä on, 

miten heidän tuotteensa, palvelut, resurssit ja prosessit tarjotaan asiakkaalle. 

Kauppakamarin tapauksessa sidosryhmät ovat heidän asiakkaitaan, joten on elintärkeää, että 

palvelut, tuotteet ja viestintä vastaa asiakkaiden odotuksia. (Juholin & Luoma-aho 2017, 101–

102.) Sidosryhmäviestintä sisältää seuraavat: sidosryhmien tunnistaminen, sidosryhmien 

analyysi ja sidosryhmien hallinta (t2informatik 2021).  

2.2.1 Sidosryhmien tunnistaminen ja analysointi 

Yleensä yritysten hankkeet ja projektit epäonnistuvat sidosryhmien osalta huonon viestinnän 

tai tunnistamisen takia. Jokaisessa projektissa on ensisijaisia sidosryhmiä ja toissijaisia 

sidosryhmiä. (Roseke 2019.) Lähtökohtaisesti ensisijaisilla sidosryhmillä on riittävästi 

tarvittavaa tietoa hankkeen suorittamiseksi. Toissijaiset sidosryhmät ovat yleensä huonommin 

hallinnoituja ja viestintä heille on huomattavasti suppeampaa. Tämä saattaa johtaa hankkeen 

epäonnistumiseen. (Roseke 2019.) 

Jotta yritys voi tehokkaasti viestiä sidosryhmien kanssa, on heidän tiedettävä, mitä ne 

tarvitsevat ja miksi. Sidosryhmien analyysi määrittää, mitkä ovat sidosryhmien tavoitteet ja 

motivaatiot. Analyysi alkaa power-interest matriisilla. Kuviossa 2 matriisi määrittelee 

sidosryhmän kahdesta näkökulmasta. Power eli voima on kyky pakottaa muutoksia projektiin 

tai mahdollisesti lopettaa projekti kokonaan. Interest eli korko on määrä kuinka paljon 

projekti vaikuttaa sidosryhmiin ja toisinpäin. (Roseke 2019.) 
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Kuvio 2: Power-Interest matriisi. (Roseke 2019). 

Sidosryhmät siirretään matriisiin ja niiden sijainti kaaviossa määrittää, miten heitä hallitaan. 

Korkea Power ja korkea Interest sidosryhmät ovat tärkeimpiä sidosryhmiä. Heille on 

viestittävä tiiviisti. Korkea Power ja matala Interest sidosryhmät ovat pidettävä tyytyväisinä 

tai he voivat kaataa projektin pienen ongelman takia. Matala Power ja korkea Interest 

sidosryhmä on pidettävä ajan tasalla, jotta he tuntevat olevansa mukana 

päätöksentekoprosessissa. (Roseke 2019.) 

2.2.2 Sidosryhmien hallinta 

Projektien ja hankkeiden aikana sidosryhmiä tarkastellaan, että heidän viestintätarpeensa 

täyttyvät. Sidosryhmiä seurataan tietojärjestelmien avulla ja varmistetaan että he siirtyvät 

riittävästi haluamaansa projektiostosijaintiin. Hallinta koostuu seuraavista toimista: varmistus 

ja arviointi. Varmistuksessa tarkastetaan, että viestintäsuunnitelmaa noudatetaan ja 

arvioinnissa tarkastetaan täyttääkö sidosryhmien viestintäsuunnitelma edelleen projektin 

tarpeet. Viestinnän tarkastelu voi osoittaa, ovatko sidosryhmien viestintätarpeet muuttuneet 

ja tarvitsevatko ne päivitystä. (Roseke 2019.) 

Hyvällä sidosryhmien hallinnalla saavuttaa paljon positiivisia asioita. Sitoutunut sidosryhmä 

tukee projekteja ja hankkeita huomattavasti vaivattomammin ja samalla saa enemmän 

resursseja käyttöön. Nämä vaikuttavat huomattavasti projektin ja hankkeen laatuun. 

Onnistuneen sidosryhmä viestinnän avulla, sidosryhmät ymmärtävät mitä projektissa tehdään 
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ja mitä yritetään saavuttaa. Tämä mahdollistaa hankkeille ja projekteille käytännön tuen. 

(Proha 2016.) 

3 Sisältömarkkinointi  

Yritykset ja yhdistykset ovat oppineet ymmärtämään asiakkaiden tarpeita. Heidän on 

tarjottava asiakkailleen helppokäyttöisen ja nautittavan tuotteen, jotta asiakas pysyisi heidän 

asiakkaanansa. Mikäli asiakas on tyytymätön tuotteeseen, vaihtaa hän todennäköisesti 

kilpailijan palveluihin. Sisältömarkkinoinnin ideana on siis antaa asiakkaalle paras 

mahdollinen asiakaskokemus. (Diamond 2016, luku 1.) Sisältömarkkinointi on siis eri 

lähestymistapa asiakkaisiin. Lähestymistavassa keskitytään enemmän siihen, kuinka asiakkaat 

käyttävät ja hyödyntävät palveluita. Tämän ideoinnin kautta pyritään rakentamaan vahvaa 

asiakaskokemusta. (Leroux-Miller 2013, luku 1.) Sisältömarkkinointi on pitkän aikavälin 

strategia, jossa keskitytään luomaan vahva suhde kohderyhmään antamalla heille laadukasta 

sisältöä, joka on heille olennaista. Sisältömarkkinoinnin etuna on, että yritys osoittaa 

välittävänsä asiakkaasta ja heidän tarpeistaan toisin kuin kertaluonteinen mainonta. (Patel 

2021.) 

Sisältömarkkinointi ei ole varsinaisesti mainontaa, vaan se on osa tavoitteellista 

markkinointiviestintää. Kun yritys auttaa nykyistä tai potentiaalista asiakasta ratkaisemaan 

heidän ongelmansa, yrityksen tunnettuus kasvaa huomattavasti ja positiiviset mielikuvat 

asiakkaiden keskuudessa kasvaa. Laadukkaalla sisältömarkkinoinnilla voidaan ohjata 

kohderyhmän ostokäyttäytymistä. (Laaksonen 2021.) Tyypillisiä sisältömarkkinoinnin 

ratkaisuja toteutetaan pääsääntöisesti digitaalisissa kanavissa. Näissä kanavissa voidaan 

käyttää monipuolisesti eri sisältömuotoja ja sisältöjen jakaminen on tehokasta. Käytettävät 

kanavat voivat olla esimerkiksi sosiaalinen media (Facebook, Instagram ja LinkedIn), 

videopalvelut kuten Youtube tai verkkosivut ja blogit. (Laaksonen 2021.) Sisältömarkkinoinnin 

haasteena on sisältöjen levittäminen. Kun sisällöt julkaistaan netissä, on kilpailu erittäin 

kovaa. Sisältöjen levittämisessä nettiin on erotuttava muusta joukosta, koska katsomaton 

video tai blogiteksti ei tuota hyötyä julkaisun tekemälle yritykselle. Sisältöjen levittämisessä 

on siis otettava huomioon hakukonemainonta ja hakukoneoptimointi, mainonta sosiaalisen 

median kanavissa ja verkkomainonta sekä yhteistyö muiden sisällöntuottajien kanssa. 

(Laaksonen 2021.) Opinnäytteeni toimeksiantajan Kauppakamarin tapauksessa 

hakukonemainonta ja hakukoneoptimointi sekä mainonta sosiaalisessa mediassa ovat 

elintärkeitä. Organisaation on erittäin haastavaa hyödyntää sisällöntuottajia, elleivät he ole 

kauppakamarin jäseniä. Pienen organisaation on keskityttävä hakukonemainontaan ja 

hakukoneoptimointiin, jotta kaikki mahdolliset uudet asiakkaat löytävät heidän sisältönsä.  
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Markkinoinnilla ja sisältömarkkinoinnilla on huomattava ero. Kun yritys hyödyntää 

markkinointia, ne maksavat esimerkiksi Google-mainonnasta. Tämä mahdollistaa sen, että jos 

asiakas etsii tiettyä asiaa Googlesta, ehdottaa Google automaattisesti yritystä ensimmäiseksi. 

Jos yritys lopettaa Google-mainonnan, hukkuvat niiden verkkosivunsa taas normaalisti muiden 

hakukohteiden sekaan. Toisin sanoen, maksetulla mainonnalla saa kävijöitä tuotua sivuille. 

Jos kampanja lopetetaan, kävijöiden määrä tippuu huomattavasti. Maksettu mainonta tarjoaa 

nopeasti kävijöitä verkkosivuille, kun taas sisältömarkkinointi on pitkän tähtäimen sijoitus. 

Asiakkaat löytävät sisällön ajan kanssa, koska sisältö on luotu heidän tarpeitaan varten. 

Tarkoituksena on hyödyntää molempia maksimaalisen hyödyn tavoittamiseksi, eikä vain 

keskittyä toiseen. (SDM 2021.) 

Koko ostoprosessin kattava sisältömarkkinointi tarkoittaa sitä, että tuotetaan erilaisia 

sisältöjä tukemaan eri ostoprosessin vaiheita. Yksinkertaisena esimerkkinä voidaan käyttää 

henkilöitä X ja Y. Henkilö X ei ole koskaan kuullut digimarkkinoinnista, mutta on kiinnostunut 

markkinoinnista. Henkilöä Y kiinnostaa erilaiset sisällöt kuin henkilöä X, kun hän on 

perehtynyt digitaaliseen markkinointiin ja harkitsee digitaalisen markkinoinnin ostamista. 

Tämä siis tekee ostoprosessista yksilöllistä ja jokaisen yrityksen kohdalla erilaista. (SDM 

2021.) 

Ostoprosessin voi jakaa sisältömarkkinoinnissa kolmeen vaiheeseen: kiinnostuksen 

herättäminen ja tunnettavuus, tiedonhaku ja motivointi sekä vertailu ja ostopäätös. 

Kiinnostuksen herättämisessä ja tunnettavuudessa yritetään herätellä asiakkaan mielenkiintoa 

yritystä tai palvelua kohtaan. Käytännössä sisällöt toimivat ensimmäisen kontaktina 

asiakkaaseen. Sisältöjen tärkein tehtävä on herättää asiakkaan kiinnostus. Tämän saavutettua 

asiakas aloittaa aiheeseen tutustumisen sekä tiedonhaun. Tiedonhaku ja motivointi vaiheessa 

olevan sisällön tavoitteena on tukea asiakkaan tiedonhakua. Tällä on suuri vaikutus asiakkaan 

ostopäätökseen. Tärkeintä on korostaa tärkeimpiä ominaisuuksia, jotka tekevät tuotteesta tai 

palvelusta houkuttelevamman asiakkaalle. Viimeisessä vaiheessa asiakas vertailee ja tekee 

ostopäätöksen. Tässä vaiheessa asiakas on tutkinut tuotetta tai palvelua ja on valmis 

tekemään ostopäätöksen. Tämän sisällön ainoa tehtävä on saada asiakas ostamaan palvelua. 

(SDM 2021.) 
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Kuvio 3: Asiakkaan ostopolku. (SDM 2021). 

Kuviossa 3 esitetään asiakkaan ostopolku. Ensimmäinen askel on, kun asiakas huomaa 

tarpeensa. Hän tarvitsee tietyn tuotteen tai palvelun, joka täyttää hänen tarpeensa. Tämän 

jälkeen asiakas lähtee etsimään tietoa tuotteesta tai palvelusta. Asiakas etsii tietoa 

todennäköisesti netistä ja hän saa hakukoneen kautta useita eri tuotteita ja palveluita eri 

yrityksiltä. Asiakas vertailee tuotteita ja palveluita keskenään ja valitsee lopuksi 

mieleisimmän tuotteen. Sisältömarkkinoinnissa on siis elintärkeää, että asiakas löytää 

yrityksen tiedonhaun vaiheessa. (SDM 2021.) 

 

3.1 Sisältömarkkinointistrategia 

Sisältömarkkinointistrategian ytimessä on aina ”miksi”. Miksi sisältöä luodaan, keitä sisältö 

auttaa ja miten sisältö auttaa heitä tavalla, jota kukaan muu ei voi. Organisaatiot käyttävät 

usein sisältömarkkinointia tyypillisesti yleisön rakentamiseen. Mikäli he onnistuvat yleisön 

rakentamisessa johtaa se yleensä lisääntyneisiin tuloihin, alempiin kustannuksiin tai 

suurempaan asiakaskuntaan. (Content Marketing Institute 2021.) 

Sisältömarkkinointistrategian suunnitteluvaiheessa on otettava seuraavat asiat huomioon: 

kenelle sisältö on tarkoitettu, mitä ongelmaa yritys yrittää ratkoa lukijoille, millä ne 

erottuvat kilpailijoista, mihin sisältömuotoihin tulisi keskittyä, mitä kanavoita käyttää 

julkaisuissa ja kuinka sisällön luominen ja julkaisu onnistuu. (Forsey 2021.) 

Kiinnostus

Tiedonhaku

Vertailu

Ostos
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Sisältömarkkinoinnin strategiaa luotaessa on huomioitava, ketkä ovat kohdeyleisöä ja kuinka 

monelle sisältöä luodaan. Yrityksellä voi olla useampi kuin yksi asiakastyyppi ja tärkeintä on 

palvella useampaa lukija- tai katsojatyyppiä. Erilaisten kanavien käyttäminen sisällön 

julkaisuvaiheessa auttaa toimittamaan sisältöä kaikille mahdollisille asiakkaille. Sosiaalinen 

media ja sosiaalisen median eri kanavat ovat hyvä esimerkki erilaisten kanavien käytöstä. 

(Forsey 2021.) 

Ihannetapauksessa yrityksen tuote tai palvelu ratkaisee niiden yleisön ongelman. Samalla 

niiden sisältö pyrkii kouluttamaan ja valmentamaan yleisöä ongelmaa varten. Lähtökohtaisesti 

asiakkaalla on ongelma, johon se hakee ratkaisua ja yrityksen sisältö tai palvelu tarjoaa tähän 

ratkaisun. Hyvä sisältöstrategia tukee ihmisiä tuotteen molemmilla puolilla: niitä, jotka 

selvittävät, mitkä ovat heidän tärkeimmät haasteensa ja niitä, jotka käyttävät tuotetta 

haasteiden voittamiseksi. Sisältö vahvistaa yrityksen tarjoamaa ratkaisua ja tekee asiakkaista 

pätevämpiä käyttäjiä. (Forsey 2021.) 

Yrityksillä ja yrityksien kilpailijoilla on todennäköisesti samanlainen tuote tarjolla. Tämä 

tarkoittaa sitä, että potentiaalisten asiakkaiden on tiedettävä, mikä tekee tuotteista 

kilpailijoita parempia tai vähintään erilaisia. Yrityksen on todistettava asiakkaille, miksi 

heidän palveluitaan tulisi ostaa ja miksi heidän sisältöään kannattaa kuunnella. (Forsey 2021.) 

Sisältömuotoja, joita yrityksen on otettava huomioon ovat esimerkiksi infografiikka, videot ja 

blogiviestit. Kun julkaisun aihe on selvä yritykselle, on niiden suunniteltava oikea julkaisutapa 

sekä kanava. Jotta yritys saavuttaa kohderyhmänsä, on erittäin tärkeää, että yritys julkaisee 

sisältönsä oikeassa kanavassa. Tämän avulla kannanotto saavuttaa halutun yleisön. Kanavat 

voivat esimerkiksi olla yrityksen verkkosivut tai sosiaalisen median kanavia, kuten LinkedIn, 

Facebook, Twitter ja Youtube. Sisältöstrategialle on erittäin tärkeää, että yritys tietää mitä 

se luo, missä se julkaistaan ja milloin se julkaistaan. Sisältöstrategialle on erittäin tärkeää, 

että yritys tietää mitä se luo, missä se julkaistaan ja milloin se julkaistaan. (Forsey 2021.) 

4 Toimintatutkimus  

Toimintatutkimus on prosessi, jolla tähdätään asioiden muuttamiseen ja kehittämiseen, jotta 

niistä saataisiin entistä parempia. Toimintatutkimuksen voi yhdistää lähestymistavaksi, ideana 

on keskittyä siihen, miten asioiden tulisi olla, eikä siihen miten asiat ovat. (KAMK 2021.) 

Tarkoituksena on luoda ongelmasta tutkittava kysymys, jonka vastaus on entistä parempi tapa 

tai asia (James 2021). Toimintatutkimuksen strategian lähtökohtana on tieteellisyyden ja 

käytännöllisyyden yhdistäminen. Tutkimus sisältää runsaasti erilaisia näkökulmia tutkijasta 

riippuen ja tämä mahdollistaa että, tutkimus voidaan toteuttaa erilaisilla 

analyysimenetelmillä. (Jyväskylän yliopisto 2015.) Toimintatutkimuksen voi siis hyvin yhdistää 
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opiskelijoiden tekemään opinnäytetyöhön, jossa opiskelijat tutkivat ongelmaa yhdessä 

toimeksiantajan kanssa.  

Toimintatutkimukset voidaan yleensä jakaa kolmeen luokkaan: positivistinen, tulkitseva ja 

kriittinen. Positivistinen lähestymistapa eli klassinen toimintatutkimus kokee tutkimuksen 

sosiaalisena kokeiluna. Näin ollen toimintatutkimus hyväksytään menetelmänä hypoteesien 

testaamiseksi tosielämässä. (BRM 2021.) Tulkitseva toimintatutkimus eli niin sanottu 

”nykyaikainen toimintatutkimus” kokee liiketoiminnan sosiaalisesti rakennettuun ja keskittyy 

paikallisten tekijöiden määrittelyihin suorittaessaan toimintatutkimusta (BRM 2021). 

Kriittinen toimintatutkimus on tarkoituksenmukainen toimintatutkimus, jossa omaksutaan 

kriittinen lähestymistapa liiketoimintaprosesseihin. Tämän tavoitteena on tehdä parannuksia 

jo voimassa olevaan ongelmaan. (BRM 2021.) Tässä opinnäytetyössä on käytetty kriittistä 

toimintatutkimusta, kun vanhasta ja käyttämättömästä verkkosivusta on luotu uusi ja 

paranneltu verkkosivu.  

 

Kuvio 4: Toimintatutkimuksen prosessi. (BRM 2021). 

Kuviossa 4: Toimintatutkimuksen prosessissa otetaan aluksi tutkittava ongelma suunnitteluun. 

Plan vaiheen tarkoituksena on suunnitella mitä ongelma tullaan tekemään, miten ja milloin. 

Tämän jälkeen siirrytään Act-vaiheeseen, jossa aiempia suunniteltuja toimia ruvetaan 

työstämään suunnitellusti. Observe-vaiheessa toimia tarkkaillaan kuinka ne toimivat ja 

viimeisenä Reflect-vaiheessa suunnitellaan, mitä voisi vielä tehdä paremmin. Tämän jälkeen 

alkaa taas suunnittelu uudesta ja paremmasta.  
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5 Verkkosivuprojektin toteutus 

Aloitin opinnäytetyön työstön tarkastelemalla Laurean projektin tuloksia, johon itse 

osallistuin ennen opinnäytetyöprojektini aloitusta. Laurean projektin tarkoituksena oli luoda 

uusi ja toimiva Investin -verkkosivu. Projektin tulokset liittyivät verkkosivujen kehittämiseen 

ja toiminnallisuuden parantamiseen. Laurean projekti alkoi 2020 syksyllä ja loppui 

vuodenvaihteessa 2020–2021. Tein havaintoja projektista, miten vanhan Investin -verkkosivun 

saataisiin hyötykäyttöön. Verkkosivujen laadinnan aikana tein yhteistyötä Kauppakamarin 

toimitusjohtajan Marja Heinimäen kanssa. Verkkosivujen suunnitteluvaiheen aikana 

keskustelimme Marjan kanssa Investin -verkkosivun tarkoitusta ja uusien sivujen sisältöä. 

Päätimme kauppakamarin kanssa lopettaa Investin -verkkosivun tammikuussa 2021 ja yhdistää 

tärkeimmät aiheet kauppakamarin uusille verkkosivuille. Investin -sisällöt tulisivat siis 

kauppakamarin uusille verkkosivuille uuden otsikon alle. Tämän jälkeen suunnittelimme 

uuden osion nimeä ja mitä mahdollisesti uudella osiolla näytettäisiin.  

Minun roolini projektissa oli tarkastella Investin -verkkosivuja uudestaan hyödyntäen Laurean 

projektin tuloksia. Käytännössä tarkistin mitkä olivat hyviä ja toimivia aihealueita 

verkkosivuilla ja suunnittelin mitä voitaisiin hyödyntää uusilla kauppakamarin verkkosivuilla. 

Samalla hyödynsin Laurean projektin tuloksia suunnitellen, miten kehitysehdotukset voitaisiin 

tuoda uusille verkkosivuille. Työstin materiaaleja tammikuun aikana ja esitin omat ehdotukset 

kauppakamarille. Kävimme kauppakamarin kanssa keskustelua viikoittain, miltä ne haluaisivat 

sivujen näyttävän ja tein muutoksia niiden toiveiden mukaan. Kuvion 5 jana osoittaa 

verkkosivujen suunnitteluprosessin.

 

Kuvio 5: Verkkosivujen suunnitteluprosessi. 

 

 

 

Verkkosivujen 
v.1

Verkkosivujen 
v.2

Verkkosivujen 
v.3

Valmis 
verkkosivu
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5.1 Verkkosivujen versio 1 

Ensimmäisessä versiossa annoimme osiolle nimen ”Kansainväliset asiat”. Osion tarkoituksena 

on antaa tietoa ulkomaalaisille yrityksille, jotka ovat kiinnostuneita investoimaan Hyvinkää-

Riihimäki talousalueelle sekä tarjota apua paikallisille yrityksille kansainvälistymiseen. Osion 

tarkoitus pysyi samana kaikissa versioissa. Ensimmäisessä suunnitelmassa oli tarkoituksena 

lisätä otsikon alle seuraavat osiot: The Economic Area, Business Services, News, Stakeholders, 

Ulkomaankaupanasiakirjat ja Kansainvälistymispalvelut. 

 

Kuvio 6: Kansainväliset asiat -sivun uusi asettelu. 

Kuvio 6 näyttää verkkosivujen osion rakenteen. Kansainväliset asiat olivat pääotsikko ja muut 

olivat sivuotsikoita. Alla olevassa tekstissä käyn läpi jokaisen sivuotsikon sisällön. 

The Economic Area -osion tarkoituksena oli antaa ulkomaalaisille yrityksille sekä investoijille 

tietoa Hyvinkää-Riihimäki talousalueesta. Sivusto koostui 10 hyvästä syystä, minkä takia 

alueelle kannattaa investoida. Jokaisessa osiossa nostettiin aiheen mukaan tärkeitä asioita, 

jotka kiinnostaisivat sijoittajia ja yrityksiä. Esimerkiksi yhteytemme maailmalle ja 

kotimaahan osiossa painotettiin kuinka hyvällä paikalla Hyvinkää ja Riihimäki sijaitsee. 

Osiossa nostettiin esille pääkaupunkiseudun läheisyys, edullisempi asuminen ja hyvät 

kulkuyhteydet niin autolla kuin junalla. Materiaalit ja tekstit löytyivät Investin Hyvinkää-

Riihimäki sivuilta, joka oli kauppakamarin rakentama verkkosivu. Verkkosivu lopetettiin 

heikon kävijämäärän takia ja nykyään verkkosivun sisältö löytyy kiteytettynä kauppakamarin 

sivuilta.  

K
an

sa
in

vä
lis

et
 a

si
at

The Economic Area (10 hyvää)

Business Services

News

Stakefolders

Ulkomaankaupanasiakirjat

Kansainvälistymispalvelut
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Kuvio 7: 10 Hyvää syytä sijoittaa Riihimäki-Hyvinkää talousalueelle. 

Kuviossa 7 näkyy The Economic Area -osion sisällöt. Jokaisen osion tekstit olivat 

vanhettunutta tietoa ja osioiden sisältöä ei ollut päivitetty. Osion nimi oli ”10 hyvää syytä 

investoida Hyvinkään-Riihimäen talousalueelle”.  

Business Services -osion tarkoituksena oli tarjota paikallisille yrityksille palveluita 

kansainvälistymiseen ja myös tarjota ulkomaalaisille yrityksille yritysverkostoa alueelta. Tämä 

osio sisälsi kauppakamarin sidosryhmien palveluita ja lyhyitä yritysesittelyitä. Business 

services tarjosi seuraavien yrityksien palveluita: Technology Center Techvilla LTD, Hyria 

Yrityspalvelut, Riihimäen tilat ja Kehitys Oy ja Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari.  

News -osio koostui Riihimäen-Hyvinkään talousalueen uutisista, sosiaalisen median 

päivityksistä ja kauppakamarin lähettämistä viikkoinfoista. Laurean projekti oli luonut 

luonnoksen jolta osio voisi näyttää tulevaisuudessa.  
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Kuviossa 8 näkyy osion suunniteltu ulkoasu. Ylärivillä tarkoituksena oli näkyä talousuutisia eri 

lähteistä ja seuraavalla rivillä Hyvinkää-Riihimäen talousalueen uutisia. Viimeisellä rivillä 

Business Finlandin tarjoamat uutiset. Oikea palsta koostui Twitter ja LinkedIn päivityksistä. 

Ulkoasu on Laurean projektin tuottama. 

 

Kuvio 8: Laurean projektin tuottama News -osion ulkoasu. 

Sidosryhmät (Stakeholder) -osio kertoo yritysverkostosta, yrityspalveluista, koulutuksista ja 

yritystoimitiloista. Ulkoasu ja sisältö muistutti paljon Business services -osiota, joten tämän 

osion suunnittelu lopetettiin nopeasti.  

Ulkomaankaupan asiakirjat osio koostui kauppakamarin tarjoamasta palvelusta yrityksille. 

Kauppakamari myöntää ulkomaankaupan asiakirjoja, kuten Euroopan yhteisöjen yleisiä 

alkuperäistodistuksia ja ATA carnet-tulliasiakirjoja. 

Kansainvälistymispalvelut -osion ideana oli tarjota alueella toimiville yrityksille apua 

kansainvälistymiseen. Tämän osion jatkosuunnittelu lopetettiin, kun sisältö muistutti paljon 

Business Services -osiota. 

Monissa osioissa olivat samat tiedot ja suhteellisen samanlaisia. Tämän takia rakenne tarvitsi 

uuden suunnittelun, jotta sen saisi lisättyä kauppakamarin uusille verkkosivuille. Osioiden 

sisältö ja otsikointi muuttuivat seuraavissa versioissa. Sisältöjä piti supistaa ja yhdistää 

erittäin paljon, jotta ne sopisivat kauppakamarin sivuille. 
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5.2 Verkkosivujen versio 2 

Ensimmäisen suunnitelman jälkeen supistelin ja yhdistelin osioita. The Economic Area (10 

hyvää syytä sijoittaa Hyvinkään-Riihimäen talousalueelle) osiota oli supistettava ja otsikoiden 

sisältöjä lyhennettävä. Suunnittelun päätteeksi päädyimme kauppakamarin kanssa otsikkoon 

”5 hyvää syytä sijoittaa Hyvinkään-Riihimäen talousalueelle”. Tämän version suunnittelu ja 

toteutus olivat suhteellisen nopeata, joten muutoksia ei syntynyt hirveästi ensimmäisestä 

versiosta. Tämän version tarkoituksena oli supistaa mittavia tekstejä, jotta niitä voitaisiin 

käsitellä myöhemmin.  

Ensimmäinen suunnitelma oli supistaa The economic area (10 hyvää syytä sijoittaa 

talousalueelle). Suunnittelun päätteeksi päädyimme viiteen hyvään syyhyn, jotka olivat: 

”Teemme IoT:stä menestystä”, ”Yhteytemme maailmalle ja kotimaahan toimivat”, ”Olemme 

kehityksen keskiössä”, ”Yrityksen ja asuinalue ovat hyvässä nosteessa” ja ”Koulutamme 

ammattilaisia yritysten tarpeisiin”.  

Osa-alueita yhdisteltiin muihin ja jotkut osiot pysyivät muuttumattomina. Tässä versiossa IoT 

ja yhteydet pysyivät muuttumattomina. Kehityksen keskiössä osioon yhdistyi ”Meillä on hyvän 

elämisen elementit” ja ”Julkiset palvelumme ovat nykyajassa” (katso kuvio 4.). Jokaisen 

osion tekstit olivat mittavia, joten tekstejä oli supistettava paljon. Osion asetelma ei 

muuttunut, vaan pysyi samana kuin kuvio 3. esitetään. Keskustelimme myös Kauppakamarin 

kanssa teknisistä hienoisuuksista, joita voisi lisätä sivuille. Ideana oli, että mikäli käyttäjä 

siirtää hiiren osoittimen esimerkiksi ”Teemme IoT:stä menestystä” päälle, avautuu hiiren 

viereen esikatselu, josta käyttäjä näkee nopeasti mitä sivu pitää sisällään. Avaamalla linkin 

avautuu uusi sivu. Tämä idea jäi tekemättä toistaiseksi teknillisistä syistä. 

Tässä versiossa ”Kansainvälistymispalvelut”, ”News”, ”Ulkomaankaupanasiakirjat” ja 

”Business Services” osioiden tekstit ja sisällöt pysyvät samanlaisina kuin ensimmäisessä 

versiossa. ”Stakeholders” -osio yhdistettiin ”Business Services” -osioon.  
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5.3 Verkkosivujen versio 3 

Version 2 jälkeen, totesimme Kauppakamarin kanssa, että sisältöä on edelleen liikaa. Olimme 

kuitenkin rakentamassa Kauppakamarin verkkosivuille uutta yläotsikkoa, emmekä uutta 

kokonaista verkkosivua. Luovuimme ”5 hyvää syytä sijoittaa talousalueelle” jonka 

alkuperäinen nimi oli The Economic Area. Kuvio 5 osoittaa uudet alaotsikot ”Kansainväliset 

asiat” otsikon alle. 

 

Kuvio 9: Kansainväliset asiat versio 3. 

Alueen menestystekijät oli entinen ”The Economic Area (10 hyvää syytä sijoittaa Hyvinkää-

Riihimäki talousalueelle). Vanhat tekstit korvattiin uudella datalla. Uuden osion tarkoitus oli 

tarjota faktoja talousalueen kunnista (Riihimäki, Hyvinkää, Hausjärvi ja Loppi). Tekstit 

sisälsivät tietoa kuntien koosta, asukasmääristä sekä kuntien verotuksesta ja välimatkoista 

muihin kaupunkeihin. Osiossa kerrottiin myös mitä koulutustarjontaa alueella on ja lyhyt 

esittelyteksti jokaisesta koulusta. Muutamia esimerkkejä olivat Laurea, Hyria, Sykli, TE-

palvelut ja HAMK. Osion uusi tarkoitus oli tarjota alueesta kiinnostuneille yrityksille ja 

investoijille tietoa missä kunnat sijaitsevat, mitkä ovat välimatkat ja mitä palveluita alue 

tuottaa.  

Kansainvälistymispalvelut välilehden ideana oli avata alueen yrityspalveluita. Tämän osion 

tarkoitus on tarjota paikallisille yrityksille palveluita kansainvälistymiseen. Osio sisälsi lyhyet 

yritysesittelyt yrityksistä kuten: Technology Center Techvilla LTD, Hyria Yrityspalvelut, 

Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy sekä Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari sekä jokaiseen 
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yritykseen yhteyshenkilö kontakteineen. Ajatuksena on, että sivun vierailija löytäisi apua 

liiketoiminnalliseen ongelmaansa ja ottaisi yhteyttä kontaktihenkilöön.  

Ajankohtaista (News) sekä Yhteystiedot -osiot siirrettiin Kauppakamarin verkkosivuille muiden 

otsikoiden alle. Ajankohtaista -osio löytyy nykyään Viestintä -otsikon alta. Syy tähän oli, että 

näin Kauppakamari pystyy helpommin luomaan artikkeleita, eikä tarvitse rajata vain 

kansainväliseen puoleen. Yhteystiedot siirrettiin RiHy-kauppakamari otsikon alle, josta löytyy 

tietoja itse kauppakamarista ja heidän toiminnastansa. Näin heidän yhteystietonsa ovat 

oikeassa paikassa. Ulkomaankaupanasiakirjoihin ei ole tullut muutoksia. Tämä osio on pysynyt 

samanlaisena. 

6 Tulokset  

Opinnäytetyön tulokset ovat Kansainväliset markkinat -osio. Kuviossa 10 näkyy kauppakamarin 

uudet verkkosivut ja uuden osion sijainti. Sivuilla näkyy vielä toistaiseksi Invest in Hyvinkää-

Riihimäki -verkkosivu. Invest in Hyvinkää-Riihimäki -verkkosivun sisällöt ovat supistettu 

Kansainväliset markkinat -osioon ja tarkoituksena on lopettaa verkkosivu mahdollisimman 

nopeasti. Otsikon alta löytyvät seuraavat alaotsikot: Kansainvälistymispalvelut, 

Markkinatietoa, Rahoitus ja Ulkomaankaupan asiakirjat. 

 

Kuvio 10: Kansainväliset markkinat. 

 

Kansainvälistymispalvelut -sivu sisältää lyhyet yritysesittelyt yrityksistä: Technology Center 

Techvilla LTD, Hyria Yrityspalvelut, Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy sekä Riihimäen-Hyvinkään 

kauppakamarista sekä jokaisen yrityksen yhteyshenkilö kontakteineen. Sivun tarkoituksena on 

tarjota yrityksille palveluita liiketoiminnalliseen ongelmaan. (Liite 1). 

Markkinatietoa -sivu sisältää yritysesittelyt yrityksistä: Kauppayhdistykset, Enterprise Europe 

Network, FinnCham, AHK ja Team Finland. Sivun tarkoituksena on tarjota asiantuntevaa maa- 

ja aluekohtaista markkinatietoa. (Liite 2). 
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Rahoitus -sivulla on lyhyet yritysesittelyt yrityksistä: Business Finland, ELY-keskukset, 

Enterprise Europe Network, FiBAN ja Finnvera. Sivun tarkoituksena on tarjota yrityksille apua 

rahoituksen kanssa. (Liite 3). 

Ulkomaankaupan asiakirjat -sivun tarkoituksena on tarjota yrityksille apua erilaisien 

asiakirjojen kanssa. (Liite 4). 

 

7 Kehitysehdotukset ja jatkotoimenpiteet  

Mielestäni opinnäytetyön jälkeen tärkeintä on varmistaa, että sisällöt ovat 

hakukoneoptimoitu. Tämän avulla loppukäyttäjät löytävät sisällöt ja hakemansa palvelut. 

Hakukoneoptimointi mahdollistaa myös uusien käyttäjien löytämisen, jotka etsivät 

samantapaisia asioita löytävät myös kauppakamarin sivut. Hakukoneoptimointi varmistaa, 

että käyttäjät löytävät aina verkkosivuille. Muutamia hyviä hakukonesanoja voisivat olla 

esimerkiksi: kansainvälisyys (kansainvälinen, kansainvälistyminen, ulkomaat, ulkomaalainen 

yms.), verkosto (sidosryhmät, verkostot, yritysverkosto), jäsenet (jäsenyritys, jäsenyys, 

jäsenedut) ja koulutukset. Koko verkkosivulle olisi hyvä kirjoittaa vastaavanlaisia hakusanoja, 

joka nostattaa kauppakamarin verkkosivut Google-hauissa korkeammalle ja ehdotettuihin 

sivuihin. 

Invest in Hyvinkää-Riihimäki verkkosivun ongelmana oli sen käytännöllisyyden puute ja 

päivittämisen puute. Verkkosivut olivat haastavat käyttäjille, jotka hakivat tietoa kyseisestä 

asiasta. Sivujen pituudet olivat liian pitkiä ja asiat eivät olleet hieman oikeassa paikassa. Kun 

Investin -sivuilta on siirretty tärkeimmät asiat itse kauppakamarin verkkosivuille, on tietojen 

ja sivujen päivittäminen huomattavasti helpompaa. Verkkosivujen päivittäminen ja 

ajankohtaiset tiedot ovat elintärkeää toimivalle verkkosivulle. Esimerkiksi linkkejä on hyvä 

tarkistaa säännöllisesti, että ne vievät oikeisiin paikkoihin. Uskon, että kauppakamarin 

uudella verkkosivujen käyttöjärjestelmällä pystyy luomaan upeita ja aikaisempaa toimivimpia 

sivuja. 

Kustannustehokas Google-mainonta voi myös olla hyvä idea kauppakamarin verkkosivuille. 

Mainonnan avulla sivuille saadaan enemmän kävijöitä verkkosivuille ja käyttäjien mielenkiinto 

saattaa herää hakutuloksista. Esimerkiksi, jos käyttäjä hakee Googlesta hakusanoilla 

”koulutukset Hyvinkää” olisi kauppakamarin hyvä tulla esille ensimmäisten joukossa. Tällä 

hetkellä, jos kyseisillä hakusanoilla etsii Googlesta, kauppakamarin koulutusvälilehti tulee 

vastaan kolmannella sivulla. 
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Verkkosivujen toimivuus ja ulkoasu on myös hyvä tarkistaa mobiililaitteilla tai tableteilla. 

Monet ihmiset käyttävät mobiililaitteita etsiessään tietoa yrityksistä ja heidän palveluistaan. 

On siis tärkeää, että käyttäjät voivat helposti ja mutkattomasti käyttää ja lukea verkkosivua. 

Myös verkkosivujen kävijämäärän seuranta on hyvä ottaa huomioon. Esimerkiksi on tärkeää 

huomioida, millä välilehdillä käydään useasti mobiililaitteilla ja millä sivuilla vieraillaan 

tietokoneilla. Tämä antaa hyvän kuvan siitä, mitä ihmiset hakevat laitteellaan ja tarvittavat 

muutokset voidaan tehdä laitekohtaisesti.  

Jokaisen yrityksen, joka on luomassa verkkosivua, on otettava huomioon sisällön 

yksinkertaisuus ja helposti lähestyttävät tekstit. Sivujen pituus tulisi olla suhteellisen lyhyt 

eikä sellainen, että käyttäjä joutuu skrollaamaan pitkiä määriä sivusta. Sivuja tehtäessä 

tarkoituksena ei ole kirjoittaa pitkää romaania, vaan antaa lukijalle nopeasti tarvittava tieto 

ja paikka, josta voi pyytää lisätietoa (esimerkiksi yhteystieto). Sivua luodessa on myös tärkeä 

ottaa huomioon, että sivut sopivat yrityksen brändiin ja verkkosivujen teemaan. On siis 

tärkeää, että käyttäjä tunnistaa yrityksen. Mikäli asiakas ei osaa yhdistää verkkosivuja 

yritykseen, on verkkosivujen suunnitteluvaiheessa tapahtunut virhe. Kun verkkosivut ovat 

valmiit, on myös hyvä tarkistaa miltä sivut näyttävät mobiililaitteella ja tehdä tarvittavat 

muutokset mobiilia varten.  

8 Arviointi  

 

Projektin tulosta on hyödynnetty kauppakamarin verkkosivuilla. Tulokset opinnäytetyöstä ovat 

tällä hetkellä nähtävillä Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin verkkosivuilla ”Kansainväliset 

markkinat” -otsikon takana. Mielestäni saimme kauppakamarin kanssa luotua yksinkertaisen ja 

toimivan osion, joka auttaa kauppakamarin jäsenyrityksiä kansainvälistymiseen.  

 

Seuraavassa on esitetty Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin palaute työstä: ”Samuel 

suunnitteli ja rakensi ”Kansainväliset markkinat” materiaalin Invest in Hyvinkää-Riihimäki-

sivuston pohjalta. Työnimenä ”Kansainväliset markkinat”. Hänen työnsä pohjautui Laurea-

ryhmän tekemälle kehityshankkeelle, jossa ideoitiin sivuston kehittämistä. Samuelin tehtävä 

oli edelleen modifioida soveltuvien osin projektityön ehdotukset kotisivuille sopivaksi, siten 

että niissä yhdistyy informatiivisuus tiedon helpon löydettävyyden kautta. Tähän liittyi tiedon 

kartoittaminen ja hankkiminen, sivuston layoutin luominen sekä olennaisen tiedon 

jäsentäminen sivustolle.Kansainväliset markkinat osuuden kehitystyöskentelyssä Samuelin 

odotettiin olevan aktiivinen ja edistävän hanketta itsenäisesti. Samuel saavutti asetetut 

tavoitteet ja tulokset vastasivat odotuksia. Projektina olleet sivut ovat täysin hyödynnettävät 

ja tällä hetkellä kotivisuillamme käytössä. 
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Työ pysyi hyvin linjassa asetettujen tavoitteiden kanssa. Tavoitteiden saavuttamiseksi 

pidettiin säännöllisesti ohjauspalavereja, joissa tarkasteltiin työn edistymistä. Hän työskenteli 

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin toimitusjohtajan ohjauksessa. Samuelin työskentely oli 

aktiivista ja uusia ideoita synnyttävä.” 

Mielestäni opinnäytetyöprosessi meni hyvin. Aloitimme Kansainväliset markkinat -osion 

suunnittelun ajoissa kauppakamarin kanssa ja teimme useita muutoksia ennen kuin 

julkaisimme sisällöt verkkosivuilla. Olin kauppakamarilla harjoittelussa ja 

kansainvälistymisosion suunnittelu kuului työkuvaani, joten sain hyvin aikaa työlle. Yhteistyö 

opinnäytetyöstä kauppakamarin kanssa harjoittelun jälkeen on toiminut mutkattomasti ja 

vaivattomasti. Kehityskohteeni omassa työssäni on prosessin alkutekijät. Ensimmäisillä 

tapaamisilla minun olisi pitänyt kysyä tarkentavia kysymyksiä ja kirjoittaa nämä ylös. Tämä 

johdatti siihen, että tein turhaa työtä ja tuhlasin aikaani ei niin oleellisiin aiheisiin.  

Projektista opin erittäin paljon verkkosivujen rakentamisesta ja ulkoasun suunnittelusta. 

Työtä tehdessä näin heti oman käden tuloksen ja virheelliset kohdat osuivat silmään heti. Kun 

kokonaiskuva hahmottui paremmin, pystyin toimimaan luovemmin sivuja laatiessa. Projekti 

oli haastava, kun aikaisempaa kokemusta minulla ei ollut verkkosivujen tekemisestä. 

Mielestäni opin projektista erittäin paljon ja oppimistavoitteeni täyttyi. Mikäli 

tulevaisuudessa saan samantapaisen tehtävän vastuulleni, pystyn varmasti parantamaan ja 

tehostamaan työtapojani tämän kokemuksen jälkeen.  
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