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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä digitaalisen markkinoinnin kehittämissuunni-
telma Rakennus Kurre Oy:lle, jonka asiakkaita ovat pääsääntöisesti muut yritykset. Tavoit-
teena oli luoda yritykselle mahdollisimman kattava ja personoitu sosiaalisen median strategia 
sekä antaa monipuolisia kehitysehdotuksia yrityksen nettisivujen uudistamiseen.  
 
Rakennus Kurre Oy on rakennusalan yritys, joka toimii pääurakoitsijana erityisesti linjasanee-
rauskohteissa Turun seudulla. Yrityksellä ei ole entuudestaan käytössä mitään sosiaalisen me-
dian kanavaa, eikä sen nettisivut lähtötilanteessa olleet yrityksen omassa hallinnassa tai muu-
tenkaan kovin asiakaslähtöisesti toteutetut. Yrityksen tavoitteina opinnäytetyölle oli liiketoi-
minnan kasvattaminen ja kehittäminen, tunnettuuden ja helposti lähestyttävyyden paranta-
minen sekä kilpailijoista erottuminen, kuin myös yritysmielikuvan rakentaminen. 
 
Opinnäytetyön tietoperustan pääpaino oli digitaalisessa markkinoinnissa ja markkinointivies-
tinnässä sekä sosiaalisessa mediassa. Digitaalisen markkinoinnin ja markkinointiviestinnän osa-
alueita käsiteltiin laajasti, jotta saatiin mahdollisimman hyvä kokonaiskuva siitä, mitä kaikkea 
digitaalinen markkinointi pitää sisällään ja mistä kaikesta se koostuu. Sosiaalisen median lu-
vussa painotettiin erityisesti sitä, miksi yrityksen pitää olla sosiaalisessa mediassa sekä selven-
nettiin, mitä sisältömarkkinointi on ja kuinka sosiaalisen median strategia luodaan. Tietope-
rustassa painotettiin erityisesti pienyritysten ja rakennusalan markkinointia. 
 
Sosiaalisen median sisältöstrategian luomisen ja nettisivujen kehitysehdotusten tueksi laadit-
tiin kilpailija-analyysi toimeksiantajan kilpailijoista sekä tehtiin haastattelu toimeksiantajan 
asiakkaille. Näillä tiedonhankintamenetelmillä sekä yrityksen tarpeisiin kohdistetulla tietope-
rustalla saatiin luotua somestrategiasta ja nettisivuehdotuksista personoidut ja hyvin perus-
tellut, jotka palvelevat toimeksiantajaa ja sen tavoitteita kokonaisvaltaisesti. Opinnäytetyö 
oli toiminnallinen ja siitä saatuja tuloksia sekä siinä käytettyjä menetelmiä voidaan soveltaen 
hyödyntää myös muiden pienyritysten markkinoinnissa, erityisesti rakennusalan. 
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The purpose of this Bachelor’s thesis was to make a digital marketing development plan for 
Rakennus Kurre Ltd., whose customers are mainly other companies. The aim was to create 
the most comprehensive and personalized social media strategy for the company and to pro-
vide diverse development proposals for the renewal of the company's website. 
 
Rakennus Kurre Ltd. is a construction company that acts as a general contractor, especially in 
line construction projects in the Turku region. The company does not presently have any so-
cial media channel in use and its website was not under the company's own control or other-
wise very customer oriented. The company's goals for the thesis were to grow and develop 
the business, to improve awareness and accessibility, and to stand out from the competition, 
as well as to build a corporate image. 
 
The main focus of the thesis's knowledge base was on digital marketing and marketing com-
munications, as well as social media. The aspects of digital marketing and marketing commu-
nication were discussed extensively in order to get the best possible overall picture of what 
digital marketing entails and what it all consists of. The chapter on social media emphasized 
in particular why a company should be on social media and clarified what content marketing 
is and how to create a social media strategy. The knowledge base placed special emphasis on 
marketing for small businesses and the construction industry. 
 
In order to support the creation of a social media content strategy and website development 
proposals, a competitor analysis of the client's competitors was prepared, and an interview 
was conducted with the client's customers. These information acquisition methods, as well as 
a knowledge base focused on the company's needs, made it possible to create personalized 
and well-founded proposals for the strategy and website proposals that serve the client and 
its goals holistically. The thesis was functional, and the results obtained, and the methods 
used in it can also be utilized in the marketing of other small businesses, especially in the 
construction industry. 
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1 Johdanto 

Digitaalinen markkinointi ja erityisesti sosiaalinen media ovat nykyaikaa ja niiden käyttö kas-

vaa voimakkaasti. Se vaatii myös yritykseltä reagointia, jotta sen toiminta koetaan jatkossa-

kin asiakaslähtöiseksi ja kiinnostavaksi. Yrityksen on oltava siellä, missä sen asiakkaat ovat ja 

palveltava heitä silloin, kun asiakkaat sitä itse haluavat, tai muuten kilpailijat tekevät sen yri-

tyksen puolesta. 

Digitaalinen markkinointiajattelu on erilaista, kun perinteinen markkinointiajattelu. Digitaali-

sessa ympäristössä edellytetään uusien toimintamallien omaksumista ja perinteisen markki-

nointiajattelun muuttamista. Digitaalisessa ympäristössä markkinointi on vuorovaikutuksellista 

ja asiakkaat yksilöllisesti huomioivaa, jolloin myös yrityksen arvo ja brändi kehitetään ja tuo-

tetaan yhdessä asiakkaan kanssa. 

Digitaaliseen toimintaympäristöön lähdettäessä on olennaista tehdä selkeä toimintasuunni-

telma, jossa määritellään, mitä aiotaan tehdä ja miten sekä kenelle, miksi, milloin ja kuka 

tekee sekä miten tekemistä seurataan. Yrityksen toiminnan tulee olla tavoitteellista myös ne-

tissä, sillä ilman selkeitä tavoitteita yrityksen toiminnalla ei ole suuntaa eikä tulosta synny. 

Kun strategian tekee kertaalleen kunnolla, on somessa toimiminen alusta asti suunniteltua ja 

liiketoimintaa tukevaa, jolloin myös aikaa ja rahaa säästetään ja tulosta syntyy. Tässä opin-

näytetyössä annetaan konkreettisia vinkkejä ja toimintaohjeita erityisesti rakennusalan pien-

yrityksille digitaalisessa ympäristössä toimimiseen. 

1.1 Tavoitteet, tarkoitus ja rajaus 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on digitaalisen markkinoinnin kehittämissuunnitelman luo-

minen Rakennus Kurre Oy:lle. Yrityksellä on takana pitkä historia rakennustoimialalla, mutta 

vähäinen ymmärrys digitaalisen toimintaympäristön hyödyntämisestä osana liiketoimintaa. 

Yrityksen menestys perustuu lähinnä suositteluihin ja hyvään maineeseen sekä joihinkin perin-

teisiin markkinointikeinoihin. Sen sijaan digitaalinen markkinointi ja sen hyödyntäminen osana 

liiketoimintaa on yritykselle melko vierasta. Yrityksellä on käytössään sähköposti sekä muu-

tama vuosi sitten perustetut selkeät, mutta yksinkertaiset nettisivut, joiden hallinta ei ole 

opinnäytetyön lähtötilanteessa yrityksen omissa käsissä. Nettisivuja päivitetään harvakseltaan 

eivätkä ne ole kovin asiakaslähtöisesti toteutetut. Sosiaalisessa mediassa yritys ei ole ollen-

kaan. 

Idea opinnäytetyön tekemiselle lähti toimeksiantajalta. Yrityksessä halutaan kasvattaa ja ke-

hittää liiketoimintaa, parantaa tunnettuutta ja helposti lähestyttävyyttä sekä kykyä erottua 

kilpailijoista, kuin myös rakentaa yritysmielikuvaa verkossa. Toimeksiantajan kanssa 
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keskusteltuamme tulimme tulokseen, että digitaalisen markkinoinnin ymmärtäminen ja digi-

taalisessa toimintaympäristössä toimiminen ovat asioita, joihin he eniten tarvitsevat apua ta-

voitteisiinsa pääsemiseksi. 

Digitaalisen markkinoinnin kehittämissuunnitelmassa syvennytään siihen, mitä markkinointi ja 

erityisesti digitaalinen markkinointi tarkoittaa ja miten yritys voi sitä hyödyntää omassa toi-

minnassaan. Opinnäytetyön tarkoituksena on löytää toimeksiantajalle sopivimmat digitaalisen 

markkinoinnin keinot ja antaa konkreettisia toimintaohjeita niiden käytännön toteuttamiseen.  

Opinnäytetyölle määritellyt tutkimuskysymykset ovat: 

- Mitä sosiaalisen median kanavia yrityksen kannattaa hyödyntää tunnettuuden ja näkyvyyden 

lisäämiseksi ja miksi? 

- Mitä kilpailijat tekevät digitaalisessa toimintaympäristössä sekä miten heistä erotutaan? 

- Millaiseksi yrityksen nettisivut kannattaa päivittää, jotta ne ovat helposti lähestyttävämmän 

oloiset sekä asiakaslähtöiset? 

 

Tutkintakysymyksiin etsitään vastauksia perehtymällä digitaaliseen markkinointiin ja sen osa-

alueisiin, jotta ymmärretään, mistä kaikesta digitaalinen markkinointi muodostuu ja mitä se 

pitää sisällään. Sosiaalista mediaa käsitellään kokonaan omassa luvussa, sillä se on opinnäyte-

työn kannalta keskeisin digitaalisen markkinoinnin toteuttamismuoto. Tietoperustassa paino-

tetaan lisäksi erikseen pienyritysten markkinointia ja rakennusalaa. 

Tietoperustaa tukee tehdyt tutkimukset, joita ovat kilpailija-analyysi ja haastattelu. Kilpai-

lija-analyysilla selvitetään, millaisia somestrategioita ja nettisivuja kilpailijoilla on ja millaisia 

kehitysehdotuksia toimeksiantajalle niistä voidaan poimia. Haastattelulla selvitään suuntausta 

yrityksen somekanavan valintaan ja sisältöön. Edellä mainittuja tutkimuksia ja opinnäytetyön 

tietopohjaa hyödyntäen, luodaan toimeksiantajalle sosiaalisen median strategia sekä esite-

tään ehdotukset yrityksen nettisivujen uudistamiseksi. 

Opinnäytetyö rajataan kehittämään yrityksen nettisivuja ja näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa 

yritysasiakkaiden näkökulmasta. Yrityksessä ei ole kannattavaa eikä resurssit huomioon ottaen 

mahdollista ottaa käyttöön kaikkia digitaalisen markkinoinnin keinoja, joten siksi opinnäyte-

työhön on valittu yrityksen kannalta oleellisimmat. Opinnäytetyössä keskitytään vertaamaan 

kohdeyrityksen markkinointia sen kanssa samoista kohteista kilpaileviin yrityksiin. Kaikki opin-

näytetyön teoriatekstit sekä tutkimukset ovat rakentuneet yrityksen omien intressien ja tar-

peiden pohjalta, jotta ne palvelevat yritystä ja sen tavoitteita mahdollisimman kokonaisval-

taisesti. 
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1.2 Toimeksiantajan esittely 

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Rakennus Kurre Oy niminen rakennusalan yritys, jonka 

liiketoiminnan pääpaino on linjasaneerauksissa sekä muissa korjaushankkeissa ja uudisraken-

tamisessa Turun seudulla. Yritys on perustettu vuonna 1990, eli yli 30 vuotta sitten. Kyseessä 

on perheyritys, joka työllistää tällä hetkellä 17 työntekijää, joista työnjohtajia ja yrityksen 

omistajia ovat kaksi ja loput työntekijöistä ovat kirvesmiehiä. Yritys toimii pääurakoitsijana 

ja sen omien työntekijöiden lisäksi työmailla työskentelee jatkuvasti yli neljäkymmentä 

muuta työntekijää kahdeltakymmeneltä eri aliurakoitsijalta. 

Yrityksen tarjoamaan kuuluu rakennuspalvelujen tuottaminen ja yleisimpinä kohteina ovat ta-

loyhtiöiden linjasaneeraukset, toimisto- ja liiketilojen saneeraukset sekä julkistilojen raken-

nusprojektit. Yrityksen asiakaskunta koostuu pääasiassa muista yrityksistä. Sen asiakkaita ovat 

yhteistyökumppanit, aliurakoitsijat, suunnittelijat sekä linjasaneerauskohteiden päättäjät. 

Vuonna 2019 yrityksen liikevaihto oli 3,5 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 73 000 euroa lii-

kevoittoprosentin ollessa 2,1 (Asiakastieto.fi 2021). 

2 Markkinoinnin sekä markkinointiviestinnän käsite, tarkoitus ja määritelmä 

Markkinointia on käsitteenä vaikea määritellä, sillä se on jatkuvassa muutoksessa (Vierula 

2014, 31). Markkinoinnin voidaan kuitenkin ajatella olevan sekä strategia että taktiikka eli 

tapa ajatella ja toimia. Kaikki, mitä yrityksessä tehdään, vaikuttaa sen menestykseen markki-

noilla. Markkinointi onkin osa koko organisaation toimintaa, ei ainoastaan markkinointiosaston 

tehtävä. Keskeinen lähtökohta markkinointiajattelussa on nykyisten sekä mahdollisten tule-

vien asiakkaiden tarpeiden, arvostusten ja toiveiden pohjalta kehitettävät uudet tavarat ja 

palvelut yhdessä asiakkaiden kanssa. Markkinoinnissa tulee asiakaslähtöisyyden lisäksi ottaa 

huomioon toiminnan kannattavuus pitkällä tähtäimellä. (Bergström & Leppänen 2015, 17-19.) 

Vierula (2014, 31-34) lisää, että yhtenä markkinoinnin tarkoituksena voidaan nähdä myynnin 

tekeminen tarpeettomaksi, tai sen voidaan ajatella olevan tapa saavuttaa omistajien tavoit-

teet siten, että ensin saavutetaan asiakkuus- ja henkilöstötavoitteet. Markkinoinnin voidaan 

ajatella olevan myös toimintafilosofia, jolla organisaatio varmistaa kykenevänsä kehittämään 

ja tuottamaan markkinoille tuotteita tehokkaammin kuin kilpailijansa. Markkinoinnin tarkasta 

määrittelemisestä huolimatta, on markkinointi koko organisaation asia. Myynnillisyys sekä 

markkinointihenkisyys ovat keskeisiä ehtoja yrityksen menestymiseen. 

Markkinointiviestinnällä, jota kutsutaan usein myös integroiduksi markkinointiviestinnäksi, 

tarkoitetaan markkinointiviestinnän instrumenttia, kuten mainontaa, suhdetoimintaa, myyn-

ninedistämistä, suoramarkkinointia ja henkilökohtaista myyntityötä. Näitä käytetään asiakas-

lähtöisesti suunnitellusti sopusoinnussa ja toisiaan tukien, luoden synergiaetuja viestinnälle ja 
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myynnille. (Karjaluoto 2010, 10-13.) Kananen (2018, 17) lisää, että perinteisiä mainontakei-

noja ovat esimerkiksi tv-, printti-, radio-, ja suoramainonta. 

Bergström & Leppänen (2015, 17-19) toteavat, että monen palveluyrityksen pääkilpailuvaltti 

on yrityksen henkilöstön ja sisäisen markkinoinnin onnistunut hoitaminen, sillä hyvä henki-

löstö ja asiakaspalvelu saavat yrityksen erottumaan edukseen asiakkaan mielessä. Yritykselle 

kilpailuetua tuovat myös hyvin hoidettu julkisuus ja suhteet päättäjiin. Yrityksestä saatavaan 

mielikuvaan vaikuttaa se, mitä yritys tekee, mitä sanoo ja miltä se näyttää ulospäin. 

Pienyrityksen markkinoinnissa keskeistä on oman asiakaskunnan löytäminen ja heidän tarpei-

den tunnistaminen. Pienyritysten on usein kannattamatonta kilpailla isompien yritysten 

kanssa alhaisemmilla hinnoilla, joten tarjottavien tavaroiden ja palvelujen tulisi olla kilpaili-

joita parempia tai muulla tavalla houkuttelevia, jotta asiakas kiinnostuu maksamaan niistä 

enemmän. Hyvän tuotteen sanotaan myyvän itse itsensä, mutta se vaatii sen, että potentiaa-

liset asiakkaat tietävät yrityksen olemassaolosta ja sen tuotteista. (Bergström & Leppänen 

2015, 17-19.) 

Monien pienten, erityisesti aloittelevien yritysten ongelmana onkin puutteet markkinointivies-

tinnässä: yrityksillä ei ole taitoa, osaamista tai rahaa mainostaa omia tuotteitaan ja osaamis-

taan riittävästi. (Bergström & Leppänen 2015, 17-19.) Tämä on yleinen ongelma pienille yri-

tyksille, joiden pitää toteuttaa markkinointi kustannustehokkaasti ja samalla henkilöstöre-

surssit huomioiden. Myös toimeksiantajanani toimii pienyritys, jonka ongelmakohtana on digi-

taalisten alustojen hyödyntäminen osana liiketoimintaa. Tämän vuoksi opinnäytetyöni pohjau-

tuu juuri tämän aihealueen ympärille. 

3 Digitaalinen markkinointi ja markkinointiviestintä 

Digitaalinen markkinointiviestintä on viestinnänmuoto, jossa pätee samat lainalaisuudet ja 

määritelmät kuin markkinointiviestinnässäkin. Digitaalisella markkinoinnilla tarkoitetaan kaik-

kea digitaalisessa muodossa tai mediassa tehtyä markkinointiviestintää. (Karjaluoto 2010, 13-

14.) Kananen (2013, 9-12) lisää, että digitaalisessa markkinoinnissa viesti toimitetaan asiak-

kaalle silloin, kun se on hänen ostoaikomuksensa kannalta ajankohtaista ja niissä viestintävä-

lineissä, joihin hänen kohderyhmänsä edustajana oletetaan alistuvan. Toisin sanoen potenti-

aalinen asiakas etsii itse verkosta tietoa tarpeidensa mukaisesti, jolloin markkinointiviestin-

nän on vastattava mahdollisimman hyvin hänen tarpeitaan tullakseen löydetyksi. Digimarkki-

nointi perustuu asiakkaan suostumukseen ja aloitteellisuuteen, jolloin kommunikointi on vas-

tavuoroista ja reaaliajassa koettavaa. Digitaalisessa markkinoinnissa yritys ja kuluttaja toimi-

vat yhdessä, mutta toimijoiden rooleja ei voida etukäteen tietää. Digimaailmassa myös yrityk-

sen arvo sekä brändi tuotetaan ja kehitetään yhdessä asiakkaan kanssa. 
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Digitaalisesta markkinoinnista käytetään yrityksissä ja englanninkielisessä kirjallisuudessa 

usein lyhennettä DMC, jolla tarkoitetaan digitaalisessa muodossa tai mediassa tehtyä markki-

nointiviestintää. Digitaalinen markkinointiviestintä on digitaalisten muotojen ja medioiden, 

kuten internetin, mobiilimedian ja muiden vuorovaikutteisten kanavien hyödyntämistä mark-

kinointiviestinnässä. Digitaalisen markkinoinnin muodoista tunnetuimpia ovat sähköpostit ja 

tekstiviestit, yrityksen verkkosivut ja kampanjasivustot, kuin myös bannerit ja hakukonemark-

kinointi sekä sosiaalinen media. Digitaaliseen markkinointiin käytettävät kanavat voivat olla 

hyvin kirjavia ja esimerkiksi vuorovaikutteiset ulkomainoksetkin kuuluvat osaksi digitaalista 

markkinointia. (Karjaluoto 2010, 13-14.) 

Yrityksille digitaalisen markkinointimahdollisuuksien ymmärtäminen edellyttää uusien toimin-

tamallien omaksumista sekä perinteisen markkinointiajattelun muuttamista (Kananen 2013, 9-

10). Markkinointiviestinnästä halutaan tehdä entistä henkilökohtaisempaa ja paremmin asia-

kassuhteita tukevaa, eli relevantimpaa viestintää vastaanottajan näkökulmasta. Useat tutki-

mukset ovat osoittaneet vastaanottajien haluavan relevantimpaa ja kohdistetumpaa viestin-

tää. Se myös tukee muun muassa asiakastyytyväisyyden ja -uskollisuuden vahvistumista sekä 

markkinointiviestinnän globalisoitumista. (Karjaluoto 2010, 17.) 

Kananen (2013, 11-12) painottaa, että markkinointitoimenpiteitä ja muutoksia voidaan koh-

distaa kuitenkin vain yrityksen hallinnan ja vaikutuspiirin alaisille sivuille. Näiden ulkopuolelle 

jäävät sosiaalisen median alustat ja yhteisöt, jotka ovat yrityksen kontrollin ulkopuolella. 

Myös esimerkiksi Google säätelee toimintaympäristöä. 

3.1 Markkinointisuunnitelma digitaalisessa ympäristössä 

Kananen (2018, 17-19) toteaa, että yrityksen digitaalinen markkinointisuunnitelma sisältää sa-

moja asioita, kun perinteinen markkinointisuunnitelmakin. Siinä ilmenevät yrityksen myynti-

tavoitteet ja se, miten asetettuihin tavoitteisiin käytännössä päästään. Myyntitavoitteet voi-

daan jakaa kolmeen kategoriaan, joita ovat asiakasryhmät, tuote- ja palveluryhmät sekä 

markkina-alueet. Markkinointisuunnitelma sisältää keskeiset markkinoinnin välineet, markki-

nointistrategiat, resurssitarpeet ja tarvittavat markkinointihenkilöstön osaamiset sekä kehit-

tämiset kuin myös yrityksen käyttämät kilpailukeinot: tuote, hinta, jakelu ja markkinointi-

viestintä. 

Kananen (2018, 17-19) huomauttaa, että verkkomaailmaan perinteistä markkinointia ei voida 

kuitenkaan sellaisenaan siirtää, sillä toimintaympäristö on erilainen. Digitaalisessa markki-

noinnissa tehtyjen markkinointitoimenpiteiden vaikutukset voidaan nähdä ja mitata reaa-

liajassa sekä tarkemmin kuin perinteisessä markkinoinnissa. Digitaalisessa ympäristössä mark-

kinointi ei ole yksisuuntaista ja tyrkyttävää, vaan kaksisuuntaista, jossa viestintä on monipuo-

lista ja asiakkaat yksilöllisesti huomioivaa. Sinivaara (2020) kiteyttää digitaalisen markkinoin-

tisuunnitelman olevan tuloksellisen tekemisen lähtökohta, joka tulee yrityksen strategiaa. 
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3.2 Digitaalisen markkinoinnin mediakategoriat 

Leino (2011, 28, 68) mukaan yrityksen digitaalinen markkinointi voidaan jakaa kolmeen me-

diakategoriaan, joita ovat maksettu media, oma media sekä ansaittu media. Näillä kaikilla on 

tärkeä rooli asiakkaiden houkuttelussa, hoitamisessa ja palvelemisessa. Kyseinen jako auttaa 

erityisesti pienellä budjetilla ja vähäisillä henkilömäärillä toimivia yrityksiä resurssiensa halli-

tussa allokoimisessa. 

Leino (2011, 28-29) täsmentää maksetulla medialla tarkoitettavan hakusanamainontaa, spon-

sorointia ja display-mainontaa. Sen ostaminen on turvallista, sillä se perustuu lupaukseen, 

jossa tiedetään, miten media käyttäytyy. Yritykselle luvataan esimerkiksi bannerimainonnassa 

tietty määrä mainosnäyttöjä, sanomalehtimainonnassa tietty määrä lukijoita ja netissä haku-

sanamainonnalla tietty määrä klikkauksia. Maksettu media sopii yritykselle mainosmuotona 

esimerkiksi lanseeraukseen tai tunnettuuden kasvattamiseen. 

Omalla mediatilalla puolestaan tarkoitetaan yrityksen käytössä olevia www-sivuja, sähköpos-

tia, uutiskirjeitä, yritysblogia, kampanjasivuja sekä sosiaalisen median kanavia, kuin myös 

mobiilisovelluksia. Sen tarkoituksena on tuottaa tai jakaa sisältöä, jota ei muualta saa. Sisältö 

auttaa yritystä tunnettuuden, asiakasuskollisuuden ja myynnin kasvattamisessa sekä lisäarvon 

luomisessa nykyasiakkaille. Omaa mediaa voidaan tuottaa tekstinä, kuvina, liikkuvana kuvana 

tai sovelluksina. Omaan mediatilaan on hyvä panostaa, sillä mielenkiintoinen sisältö on kriitti-

nen kilpailuetu. (Leino 28-29, 2011.) 

Ansaitulla medialla tarkoitetaan sosiaalisia verkostoja, blogeja, keskustelupalstoja, videoiden 

ja kuvien jakopalveluja, sivustojen suositteluja ja arviointeja sekä linkkien lähettämistä säh-

köpostilla. Sosiaalinen media on täynnä ansaittua mediaa, jossa kuluttajat toimivat käytän-

nössä ilmaisina tuotteiden tai palveluiden mainostajina jakamalla, kommentoimalla, tykkää-

mällä tai kirjoittamalla saamastaan sisällöstä, tuotteista ja palveluista. (Leino 28-29, 2011.) 

Erityisesti yrityksen tunnettuuden, brändin rakentamisen, asiakaslähtöisyyden ja tarjouksien 

viestinnän suhteen sosiaalinen media ja verkkosivut ovat muodostuneet positiivisiksi kana-

viksi. Sen sijaan, että näitä aktiviteetteja hyödynnettäisiin ostetussa mediassa, kannattaa 

niitä pyrkiä hyödyntämään omistetussa ja ansaitussa mediassa. (Chaffey & Smith 2013, 33.) 

Leino (28-29, 2011) täsmentää, että mediakategorioiden kolmijaosta erityisesti ansaittu me-

dia korostuu sosiaalisessa netissä, jossa kuluttajat toimivat mediana korvaten sekä perinteiset 

mainoskeinot kuin myös uudet digitaaliset keinot. Ansaitussa mediassa mediakustannukset las-

kevat nollaan euroon kuluttajien toimiessa mediana. Kuviossa 1 havainnollisestaan vielä tar-

kemmin mediakategorioiden kolmijakoa. 
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Kuvio 1: Mediakategorioiden kolmijako (Leino 2011, 29). 

3.3 Asiakaskokemus ja asiakaslähtöisyys 

Asiakaskokemus on kokonaisvaltainen kokemus, joka muodostuu aina asiakkaan näkökulmasta 

pitäen sisällään kaikki asiakkaan ja organisaation väliset vuorovaikutushetket, eli kosketuspis-

teet.  Asiakaskokemus täydentää yritysten ja organisaatioiden tuotteista ja palveluista saata-

vaa mielikuvaa ja asiakaspolun aikana rakentuvaa moniulotteista kokemusta. (Saarijärvi & 

Puustinen 2020, 13-15.) 

Asiakaspolulla tarkoitetaan sitä polkua, jonka asiakas käy läpi harkitessaan, ostaessaan ja ku-

luttaessaan yrityksen tai organisaation tarjoamia tuotteita tai palveluja. Moniulotteisuudella 

tarkoitetaan sitä, että koemme asioita kaikilla asteillamme sekä järjellä ja tunteella. Asiakas-

kokemusta pidetään yhtenä tärkeimpänä kilpailukeinona. Se rakentuu tilanteista ennen osta-

mista, ostamisen aikana ja sen jälkeen, sisältäen erilaiset kosketuspisteet ja asiakaskokemuk-

set. Siitä on tullut väline asiakaslähtöisyyden konkretisointiin olemalla tapa, jolla toteuttaa 

asiakaslähtöisyyttä käytännössä. (Saarijärvi & Puustinen 2020, 13-15.) 

Saarijärvi & Puustinen (2020, 14-17) selventävät asiakaslähtöisyydellä tarkoitettavan organi-

saation kykyä ennakoida asiakkaiden muuttuvia tarpeita, oppia niistä sekä reagoida niihin luo-

malla ylivertaisia, arvoa lisääviä tuotteita ja palveluita. Asiakaslähtöisyys ei ole toimintaa, 

jossa asiakas saa aina haluamansa. Se ei ole asiakkaan miellyttämistä vaan asiakkaalle par-

haan mahdollisen ratkaisun tarjoamista liiketaloudelliset ja kilpailulliset realiteetit huomioi-

den. Organisaatio, joka osaa olla aidosti asiakaslähtöinen on tutkimusten mukaan 
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menestyvämpi, kun kilpailijansa. Asiakaslähtöisyyden toteuttamisen välineenä käytetään asia-

kaskokemusta. Saarijärvi & Puustinen huomauttavat, että strategian onnistumiseksi on tär-

keää panostaa asiakaskokemukseen. Siihen keskittymällä ja sitä kehittämällä varmistetaan, 

että yritys onnistuu luomaan tuotteillaan ja palveluillaan asiakkaalle juuri sellaista arvoa, 

jota sen on tarkoitettukin luovan. 

Keronen & Tanni (82, 2017) painottavat, että tuloksellisen ja vaikuttavan markkinoinnin ja 

viestinnän avainsana on asiakkaalle arvon tuottaminen. Yrityksen on tunnettava asiakkaan tie-

dontaso, tarpeet ja häntä motivoivat asiat suhteessa niihin, mitä tarjotaan ja suhteessa sii-

hen, missä vaiheessa ostoprosessia asiakas on. Tämä tukee hyvän ja laadukkaan sisällön tuot-

tamista sekä markkinointistrategian onnistumista. 

Saarijärvi & Puustinen (2020, 17) vielä lisäävät, että asiakaskokemukseen panostamalla var-

mistetaan, että koko asiakaspolku ja sen varrella olevat kosketuspisteet, kuten asiakaspal-

velu, markkinointiviestintä ja digitaaliset palvelut, on viritetty toteuttamaan strategisesti 

määriteltyä tavoiteltavaa asiakaskokemusta ja niin ettei tuotteiden ja palvelujen ostaminen 

ja käyttö kärsi muutoin heikosta organisaation toiminnasta. 

3.4 Sisältöstrategia 

B2B -yrityksen kannattaa nostaa osaamisensa markkinoinnin kärkeen sisältöstrategian avulla, 

jotta se pystyy vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin mahdollisimman hyvin, myös jo ennen osto-

prosessin alkua tai osana nykyasiakkaille toteutettavaa jälkimarkkinointia. Osaamistaan jaka-

malla yritys voi johtaa asiakkaitaan, luoda kiinnostavia ja johdonmukaisia sisältöpolkuja ja 

houkutella asiakkaita yrityksen viestin pariin. (Keronen & Tanni 2013, 10-11.) 

Osaamisen jakaminen vaatii ymmärrystä siitä, miten yrityksessä jo olemassa oleva osaaminen 

puetaan sisällöksi nettisivuille, uutiskirjeisiin, blogeihin tai sosiaalisen median verkostoihin 

asiakkaita sitouttavalla ja puhuttelevalla tavalla. Kun yrityksessä halutaan johtaa asiakkaita 

verkossa, tarvitaan tavoittavaa, sitouttavaa ja aktivoivaa sisältöä. Kuitenkaan sitä, mikä ka-

navavalinta sopii yritykselle ei voida etukäteen tietää, ennen kuin sisältöstrategia on laadittu. 

(Keronen & Tanni 2013, 10-11, 24-25.) Tämän vuoksi opinnäytetyössä laaditaan toimeksianta-

jalle sosiaalisen median sisältöstrategia luvussa 6. Somekanavan valintaa auttavat myös lu-

vussa 5 esitetyt tutkimukset, joita ovat kilpailija-analyysi sekä haastattelu. Näistä saatujen 

tietojen pohjalta ymmärretään, mikä kanavavalinta sopii yritykselle parhaiten ja millaista si-

sältöä sinne on kannattavaa luoda. 

Sisältöstrategia on tapa johtaa asiakkaita verkossa ja sen ydinkysymys kuuluukin: ”Miten joh-

damme asiakkaitamme verkossa?”. Kysymyksen ympärille muodostuu viisi kohtaa, joita ovat 

kärki, informaatioikkuna, sisältöpolut, jalkauttaminen ja mittaaminen. Ensimmäisellä koh-

dalla, eli kärjellä halutaan vastausta siihen, mitä osaamista asiakkaat arvostavat. Toisella 
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kohdalla, eli informaatioikkunalla puolestaan siihen, miten houkutella, sitouttaa ja aktivoida 

asiakas. Kolmannella kohdalla, eli sisältöpolulla siihen, miten ohjata tiedonhakijaa verkossa 

läpi kanavian ja neljännellä kohdalla, eli jalkauttamisella siihen, ketkä ovat säännöllisesti 

mukana työssä. Viimeisellä eli viidennellä kohdalla, mittaamisella, halutaan vastausta siihen, 

miten hyvin sisältö on onnistunut verkossa ja asiakkaiden arjessa. (Keronen & Tanni 2013, 

101.) Kuviossa 2 havainnollistetaan sisältöstrategian eri vaiheet. 

 

Kuvio 2: Sisältöstrategia (Keronen & Tanni 2013, 101). 

3.5 LLTA-malli sisällöntuotannossa 

Asiakaskokemukseen vaikuttavat yrityksen koko sisältöpolku hakukoneista sosiaaliseen medi-

aan ja yrityksen omiin verkkosivuihin asti.  Hyvän asiakaskokemuksen luomisen pohjalla voi-

daan käyttää sisällönsuunnittelun LLTA-mallia (lupaus, lunastus, todistus ja aktivointi). Se 

auttaa hahmottamaan asiakkaan toimintaa verkkosivustolla ja kääntämään sisällön kulman 

asiakaslähtöiseksi. Kyseisen mallin keskiössä on asiakas ja jokainen sisältölaji verkkosivustolla 

kertoo tarjoamasta hänen tilanteensa kautta. (Keronen & Tanni 2013, 60-62.) Kuvioon 3 on 

koottu LLTA-mallin sisällönsuunnittelun vaiheet. 
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Kuvio 3: LLTA-malli asiakaslähtöisen sisällönsuunnittelun pohjana (Keronen & Tanni 2013, 65). 

Lupauksen tarkoituksena on kertoa asiakkaalle, mihin tilanteeseen apua tarjotaan ja mitä 

hyötyä siitä on ja miksi. Sen tehtävänä on avata sisältöä sellaisesta näkökulmasta, että asia-

kas voi siihen samaistua ja siitä kiinnostua. Se on myös keino parantaa yrityksen löydettä-

vyyttä ja erottuvuutta hakutuloksissa. Lunastus taas jatkaa siitä mihin lupaus jäi. Se on sisäl-

töä, jonka tehtävänä on osoittaa, miten yritys toteuttaa lupaamansa asiat ja millaisia muu-

toksia se asiakkaan tilanteeseen tuo sekä mitä nämä muutokset asiakkaalta vaativat. (Kero-

nen ja Tanni 2013, 25). 

Todistus puolestaan havainnollistaa lupauksen ja lunastuksen kertomat asiat. Aktivoinnin 

tehtävänä on ohjata asiakas joko tutustumaan aiheeseen tarkemmin samalla vierailulla tai pa-

laamaan yrityksen sisällön pariin myöhemmin, esimerkiksi uutiskirjeen tai blogipostausten 

seuraamisen myötä tai ohjaamalla asiakas ottamaan yhteyttä suoraan myyntiin. Yrityksen 

tuottamasta verkkosisällöstä yhteisen tavoitteen puuttuminen ei tue myyntiä parhaalla mah-

dollisella tavalla. (Keronen ja Tanni 2013, 25, 66). 

3.6 Verkkosivut 

Verkkosivut ovat erittäin tärkeät olla olemassa yrityksen koosta riippumatta, sillä myös yrityk-

sen suurimmat kilpailijat ovat verkossa. Lisäksi verkkosivujen olemassaolo antaa yritykselle 

näkyvyyttä ja luotettavuutta sekä mahdollistaa yhteyden jopa miljoonien potentiaalisten asi-

akkaiden kanssa. Ne tarjoavat myös mahdollisuuden jakaa yrityksen tarinaa siitä, kuinka liike-

toiminta on alkanut, mitä yritys tekee, ketkä yrityksessä työskentelevät sekä mitkä ovat sen 

tulevaisuudennäkymät. (Fries 2020.) 

Fries (2020) huomauttaa, että verkkosivut ovat kannattavinta rakentaa omalle alustalleen, 

eikä esimerkiksi sosiaalisen median alustalle, jotta niiden hallittavuus pysyy yrityksen omissa 

käsissä. Hyvin suunnitellut verkkosivut antavat parhaan mahdollisuuden tehdä pysyvä vaikutus 

haluttuun kohdeyleisöön niiden tukiessa myös sisältömarkkinointia. Keronen ja Tanni (37, 

2013) toteavatkin verkkosivujen palaavan sisältöstrategian myötä takaisin yrityksen arvok-

kaimmaksi omaisuudeksi ja erottavuustekijäksi verkossa. 
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Verkkosivut vaikuttavat myös asiakaskokemukseen positiivisesti. Nettisivuilla kannattaa olla 

yrityksen yhteystiedot ja esimerkiksi yhteydenottolomake tai Chat-ikkuna, jonka kautta asia-

kas saa vaivattomasti yhteyden yrityksen asiakaspalveluun. (Fries 2020.) Keronen & Tanni (60, 

2013) kiteyttävät, että hyvä asiakaskokemus verkossa syntyy kohtaamisten, mielikuvien ja 

tunteiden kautta, joita asiakas yrityksen tuottamien verkkosisältöjen perusteella yrityksen 

toiminnasta muodostaa. Asiakaskokemus alkaa jo ennen, kun asiakas on tutustunut yrityksen 

omaan sisältöön tai palannut sinne. 

3.7 Hakukoneoptimointi 

Hakukoneoptimointi tarkoittaa sivuston kehittämistä niin, että se palvelee käyttäjiä mahdolli-

simman hyvin ja on sisällöltään hakukoneille ymmärrettävää ja selkeää. Suomessa tehdään 

vuosittain yli miljardi hakua Googlen avulla ja suurin osa tiedonhakijoista päätyvät klikkaa-

maan ensimmäisiä hakutuloksia. Näin ollen mitä korkeammalle hakutuloksissa yritys sijoittuu, 

sitä varmemmin se löydetään ja sivustolle kertyy liikennettä. (Lindfors 2019.) 

Kortesuo (2018, 53) painottaa hakukoneoptimoinnin olevan jopa niin tärkeää, että jos organi-

saatiota tai yksittäistä ammattilaista ei löydy Googlesta, ei hän ole ollenkaan olemassa uusien 

asiakkaiden silmissä. Kortesuon mukaan ainoat tavat näkyä Googlen etusivulla on maksaa 

siitä, tai tuottaa runsaasti laadukasta sisältöä. Lindfors (2019) lisää, että sisällön kehittämi-

nen on optimointiprojekteissa lähes poikkeuksetta tärkein vaihe ja hakukoneet palkitsevat 

laadukkaasta sisällöstä. 

Löydettävyydestä huolehtiminen on markkinointia, joka on kustannustehokasta ja jota pieni-

kin yritys voi verkossa tehdä. Löydettävyyden varmistaminen optimoimalla tarkoittaa sivuston 

jatkuvaa sisällön ylläpitämistä ja kehittämistä. Optimoinnin tarkoituksena on palvella asia-

kasta ja sivuston käyttäjää ja luoda juuri heitä kiinnostavaa ja heille tarkoitettua sisältöä, ei 

ainoastaan hakukoneroboteille tarkoitettua. (Leino 2012, 52-54.) 

Leino (2012, 52-54) lisää, että löydettävyyden varmistamiseksi hyvä vinkki on yrittää ymmär-

tää, millaisilla hakusanoilla käyttäjät voisivat päätyä sivustolle. Luontevia hakusanoja ovat 

muun muassa yritysnimi, tuotteet, toimiala, ratkaisut ja palvelut. On hyvä huomioida, että 

uuden asiakkaan olisi hyvä päätyä sivustolle muutenkin, kun vain yrityksen omalla nimellä tai 

tuotteiden nimillä. 

4 Sosiaalinen media 

Sosiaalisen median käsitteellä voidaan tarkoittaa monia eri asioita. Sillä voidaan viitata sosi-

aalisen median palveluihin, kuin myös kaikkiin nettipalveluihin, joihin liittyy jotain niin sano-

tusti sosiaaliseksi miellettyä. Käsitteellä voidaan tarkoittaa myös verkossa jaettuja sisältöjä, 
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some-palvelujen liitännäisiä muille verkkosivustoille, artikkelien arvostelutoimintoja uutissi-

vustoilla, kommenttipalstoja sekä melkein mitä tahansa muuta peleistä virtuaalimaailmaan. 

(Pönkä 2014, 7-9.) 

Pönkä (2014, 7-10) tarkentaa, että sosiaalisessa mediassa on kyse ennen kaikkea ihmisistä, 

jotka muodostavat sosiaalisen verkoston. Sosiaalinen verkosto koostuu esimerkiksi Facebookin 

kaverisuhteista, Twitterin seuraajista ja LinkedInin kontakteista. Sosiaalisen median palve-

luista on helppo löytää saman henkisiä ja samoista asioista kiinnostuneita henkilöitä.  

Pönkä (2014, 7-10) huomauttaa, että sosiaaliset verkostot ovat kuitenkin vain yksi netissä 

esiintyvistä sosiaalisuuden muodoista. Yhteistä verkkososiaalisuuden muodoissa ovat ihmisten 

kohtaaminen ja vuorovaikutus. Sen sijaan niiden kesto, muoto ja osallistujamäärät vaihtele-

vat. Pönkä kiteyttääkin sosiaalisen median perustuvan ihmisten välisiin suhteisiin verkossa 

sekä yhteisten merkitysten syntymiseen. Kuviossa 4 havainnollistetaan, mistä sosiaalinen me-

dia syntyy. 

 

Kuvio 4: Sosiaalinen media syntyy sisällöstä, ihmisistä ja verkkoteknologioista (Pönkä 2014, 

31). 

4.1 Somen kannattavuus liiketoiminnassa ja erityisesti rakennusalalla 

Sosiaalinen media tulee yhä etenevässä määrin yritysmarkkinointiin. Schimelin (2018) Forbe-

siin tekemän julkaisun mukaan sosiaalinen media on yksi tehokkaimmista markkinointikana-

vista. Hän viittaa tutkimukseen, jonka mukaan jopa 83 % yrityksen johtohenkilöistä käyttää 



  19 

 

 

sosiaalista mediaa päätöksenteossaan ja 92 % heistä myöntää sosiaalisen median vaikuttaneen 

ostopäätökseensä viimeisen vuoden aikana. Tutkimuksessa todetaankin sosiaalisella medialla 

olevan suora vaikutus B2B-markkinointiin ja bränditietoisuuden lisääntymiseen. Lisäksi Con-

tent Marketing Institute:n (2017) toteuttaman raportin mukaan B2B-markkinoijista 83 % mai-

nitsee sosiaalisen median olevan heille taktiikka, jota organisaatiossa käytetään eniten. 

Tilastokeskuksen raportteja tutkiessa voidaan todeta, että Suomessa ollaan menossa samaan 

suuntaan. Vähintään kymmenen henkilöä työllistävistä yrityksistä 81 % käyttää työssään tieto-

konetta, jossa on internet-yhteys ja 75 % sosiaalista mediaa. Yli 100 henkilöä työllistävissä yri-

tyksissä tietokonetta käyttää 83 % ja sosiaalista mediaa 95 %. Rakentaminen toimialana tulee 

jäljessä internetiin, sillä vain 70 % henkilöstöstä käyttää tietokonetta työssään ja sosiaalista 

mediaa käyttää vain 43 % rakennusalan yrityksistä. (Tilastokeskus 2020a.) 

Tarkemmin tarkasteltaessa yritysten käyttämiä sosiaalisen median kanavia huomataan, että 

kaikista yrityksistä 74 % käyttää yhteisöpalveluja, 22 %:lla yrityksistä on blogi tai mikroblogi, 

45 % yrityksistä jakaa multimediaa sisältävää sisältöä ja 7 %:lla yrityksistä on Wiki-pohjaiset 

työkalut käytössä tiedon jakamiseen. Rakentamisen toimialalla nämä luvut ovat 43 % (yhteisö-

palvelut), 4 % (yrityksen blogit tai mikroblogit), 19 % (multimedia sisällön jakaminen) ja 1 % 

(Wiki-pohjaiset tiedon jakamisen työkalut). (Tilastokeskus 2020b.) Taulukossa 1 luetellaan 

tarkemmin yritysten käyttämät sosiaaliset mediat vuodelta 2020 prosenttiluvuin esitettynä. 

Tilastossa on huomioitu vähintään 10 henkilöä työllistävät yritykset. 
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Taulukko 1: Yritysten käyttämät sosiaaliset mediat vuonna 2020 (Tilastokeskus 2020b). 

Kuten taulukosta huomataan, niin rakennusalalla käytetään selvästi vähiten digitalisaatiota 

hyödyksi liiketoiminnassa.  Tutkimusten mukaan totuus kuitenkin on, että digitaalinen markki-

nointi ja sosiaalinen media on tulevaisuutta ja tulee myös rakennusalalle. Tilastoista näh-

dään, että sosiaalisen median käyttö on lisääntynyt Suomessa viidessä vuodessa jopa 31 % ja 

yhteisöpalvelujen käyttö vuodesta 2013 jopa 33 % (Tilastokeskus 2020 a). Rakennusalalla toi-

miva yritys on vielä hetken aikaa edelläkävijä kilpailijoihinsa nähden sosiaalisessa mediassa ja 

se etu kannattaa hyödyntää. Seuraavassa kappaleessa kerrotaan tarkemmin, mitä hyötyä sosi-

aalisessa mediassa mukana olemisesta yritykselle on. 

4.2 Miksi yrityksen tulee olla somessa? 

Sosiaalinen media on hyvä paikka niin tunnettuuden ja helposti lähestyttävyyden lisäämisessä, 

kuin myös oman työnantaja- ja yritysmielikuvan rakentamisessa sekä uusien ja nykyisten kon-

taktien löytämisessä ja vahvistamisessa. Samalla tavalla, kun työnantajat haluavat varmistaa 
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ennen uuden työntekijän palkkaamista hänen taustojaan ja osaamistaan, haluavat potentiaa-

liset asiakkaat ja yhteistyökumppanit tehdä saman yritykselle. Sosiaalinen media auttaa yri-

tystä tekemään toiminnastaan läpinäkyvää ja luotettavan tuntuista. 

Kortesuo (2018, 19-22) kiteyttää, että kun somessa ollaan omalla nimellä ja kuvalla näkyvillä, 

on yrityksen asiakkaaksi helppo tulla. Hänen mukaansa someläsnäolon etuna on se, että yritys 

tuntuu jo valmiiksi tutulta, ennen kuin hänen kanssaan on vaihdettu sanaakaan. Somessa po-

tentiaalinen asiakas tai yhteistyökumppani näkee yrityksen asiantuntemuksen, tyylin, persoo-

nan ja viestintätavan jo ennakkoon. Jos yrityksestä välittyvästä mielikuvasta tykätään, yrityk-

seen ollaan yhteydessä ja pyydetään tarjous. 

Rakennusalalla positiivisen yritysmielikuvan seurauksesta, yrityksellä on suuri todennäköisyys 

saada haluamansa urakka sekä urakkaan tyytyväinen asiakas. Kun yritys tekee kohderyhmäl-

leen suunnattua sisältöä someen, tietää asiakas jo etukäteen, mitä on odotettavissa ja näin 

ollen monelta väärinkäsitykseltä ja pettymykseltä vältytään. Jos yrityksestä välittyvästä mie-

likuvasta puolestaan ei pidetä, on luultavasti vain vältetty yksi tyytymättömäksi osoittautuva 

asiakas ennakkoon. 

Kortesuon (2018, 19-28) mukaan sosiaaliseen mediaan kannattaa mennä myös siksi, että siellä 

tutustuu asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin, pysyy ajan tasalla ja oppii uusia asioita, joita 

hyödyntää liiketoiminnan kehittämisessä. Somessa ollaan asiakkaita varten ja heidän apu-

naan. Asiakkaat eivät halua, että yritys päättää asiakkaiden puolesta, milloin ja millä tavalla 

he ovat yritykseen yhteydessä, vaan asiakkaat haluavat tehdä itse päätöksen. Asiakkaat ovat 

sitä tyytyväisempiä, mitä nopeammin saavat apua ja niissä kanavissa, missä he sitä itse tahto-

vat. 

Kortesuon (2018, 19-28) lisää, että nykypäivänä yritysten pitää olla monikanavaisia, jotta toi-

minta on asiakaslähtöistä. Lisäksi somessa positiivisen yritysmielikuvan luonut yritys pystyy 

perustelemaan hintansa vaikuttavammin, sillä tunnetulle ja hyvän maineen saaneelle yrityk-

selle maksetaan mieluummin, kuin tuntemattomalle yritykselle, jonka luotettavuudesta ei ole 

julkista näyttöä, vaikka se olisikin halvempi. 

Tekemäni haastattelu mukaan (liite 1) urakkakilpailuissa hintaa ei pidetä ratkaisevana kritee-

rinä linjasaneerausurakan saamiseksi, vaan yrityksen toiminnasta muodostunutta mielikuvaa 

pidetään tärkeämpänä. Mikään ei ole parempi ja nykyaikaisempi tapa positiivisen yritysmieli-

kuvan näkyväksi tuomiseen, kuin vuorovaikutteiset, ajantasaiset, laadukkaat ja sisällöltään 

asiakkaalle arvoa tuottavat yrityksen sosiaalisen median kanavat ja nettisivut. Tekemääni 

haastattelua ja sen tuloksia sekä siitä tehtyjä huomioita käsitellään tarkemmin viitekehyk-

sessä 5.3.  
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Myös verkostot vaikuttavat yrityksen maineeseen. Verkostojen säilyvyyteen on kuitenkin pa-

nostettava ja niitä ylläpidettävä, sillä parhaimpienkin yhteistyökumppanien ja asiakkaiden yh-

teyshenkilöt voivat ajan kuluessa muuttua ja jos uusilla yhteyshenkilöillä ei ole nähtävissä jul-

kisesti referenssejä, miksi yhteistyötä kannattaa edelleen jatkaa, voi se jopa kokonaan tyreh-

tyä. Myös uudet yhteyshenkilöt voivat haluta monipuolisia viestintätapoja yritykseltä. Tekno-

logia kehittyy jatkuvasti ja yrityksen tulee kehittyä mukana pysyäkseen asiakaslähtöisenä ja 

mielekkäänä. 

Viimeisenä mainittakoon se kaikista tärkein syy olla somessa ja se on kriisin varalta. Korte-

suon (2018, 28-29) mukaan some on tehokkain keino hätätilanneviestintään, jos yritys kokee 

mainekriisin. Somekohut ovat nykypäivää ja ne voivat osua kenen tahansa kohdalle, milloin 

vain ja yleensä täysin yllättäen. Jos ja kun kriisi joku kerta osuu omalle kohdalle, on tärkeää, 

että someverkostot ja sometaidot ovat siinä vaiheessa kunnossa. Silloin on myöhäistä alkaa 

perustamaan nettisivuja tai Facebook-sivuja ja yrittää hankkia sinne seuraajia sekä positiivisia 

arvosteluja. 

Jos ainoa jälki yrityksestä verkossa on jonkun pettyneen asiakkaan kirjoittama kommentti ja 

mahdollisesti vielä totuutta vääristelevä, voi se saada liian suuren painoarvon ja pilata yrityk-

sen mainetta pahastikin. Yritys, joka ei käytä somea voi jo yhden negatiivisen kommentin ta-

kia kokea pahemman mainekriisin, kun somessa aktiivisena vaikuttava yritys, jolla on näyttöä 

aiemmasta, ennen somekriisiä toteutuneesta laadukkaasta tekemisestä. Kuten aiemmin to-

dettiin, niin yrityksen arvo ja brändi määräytyvät digimaailmassa sen mukaan, mitä yritys te-

kee, mitä sanoo ja miltä se näyttää ulospäin. 

4.3 Markkinoinnin tyylisuunnat 

Sosiaalisen median markkinoinnin tyylisuuntia ovat hinta- ja tarjousmarkkinointi, sisältömark-

kinointi, viihdemarkkinointi, tarinamarkkinointi, kampanjamarkkinointi sekä maksullinen disp-

lay-markkinointi. Hinta- ja tarjousmarkkinointi on markkinointitapa, joka perustuu halpaan 

hintaan ja sen mainostamiseen. Tällöin tuotteen tai palvelun laatu, vaikutukset, ekologisuus 

tai toimitusaika eivät ole ensisijaisia kilpailukeinoja. Sisältömarkkinointi on epäsuoraa mark-

kinointia, jonka tarkoituksena on auttaa asiakasta. Siinä ei tarvita erityisiä vakuutteluja, sillä 

sisältö puhuu puolestaan ja asiakas vakuuttuu omatoimisesti. (Kortesuo 2014, 92-94.) Sisältö-

markkinointia käsitellään omassa luvussaan vielä lisää, sillä se on opinnäytetyön kohdeyrityk-

sen kannalta merkityksellinen markkinoinnin tyylisuunta. 

Viihdemarkkinoinnissa tietoisuutta tuotteista, palvelusta tai yrityksestä levitetään viihteen 

avulla. Se on tietyllä tapaa sisältömarkkinoinnin alalaji, jossa tuote on usein vain pienessä 

osassa ja viihteen keskiössä on tarina, julkisuuden henkilö tai hassu hahmo. Tarinamarkki-

nointi on keino, jonka tarkoituksena on saada asiakkaassa aikaan tunne- ja muistijälki tarinan 

avulla. Hyviä tarinoita ovat aidot tarinat, joissa kerrotaan esimerkiksi, kuinka yritystoiminta 
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on syntynyt, miksi alalle on lähdetty ja mitä alalta on opittu sekä kuinka menestystuote on 

saanut alkunsa. Sosiaalinen media toimii erinomaisena tarinamarkkinoinnin alustana, jossa ta-

rinoita voidaan välittää tekstin, videon tai kuvan muodossa. (Kortesuo 2014, 96-101.) 

Kampanjamarkkinoinnilla on tietty kesto ja päämäärä, jonka mukaisesti tuloksia mitataan. 

Markkinointimuotona se on samantapaista, kuin hinta- ja tarjousmarkkinointi ja sopiikin konk-

reettisten tavaroiden ja helppojen palvelujen kampanjointiin. Maksullinen display -markki-

nointi on puolestaan markkinointitapa, jossa ostetaan mainosnäyttöjä eli display -mainoksia 

esimerkiksi Facebookista tai Googlesta. Facebook-mainokset ilmestyvät käyttäjille Facebookin 

selainikkunaan ja Google-mainokset Googlen hakusivulle, kuin myös esimerkiksi monen blogin 

sivupalkkiin. Display-markkinointi sopii niille, jotka myyvät konkreettista tavaraa tai selkeitä, 

tuotteistettuja prosesseja. (Kortesuo 2014, 96-101.) 

4.4 Sisältömarkkinointi 

Sisältömarkkinoinnilla tarkoitetaan epäsuoraa markkinointitoimintaa. Sen pääviestinä ei ole 

kuuluttaa, kuinka halpaa, hyvää tai laadukasta toimintaa yritys tarjoaa, vaan sen tarkoituk-

sena on antaa asiakkaan itse päättää mielipiteensä yrityksen toiminnasta sen tarjoamien sisäl-

töjen pohjalta. Sisältömarkkinointia toteuttavan yrityksen tavoitteena on olla niin laadukas, 

että sen tuottama sisältö puhuu puolestaan eikä yrityksen tarvitse erikseen vakuutella asia-

kasta toiminnastaan, vaan asiakas vakuuttuu siitä omatoimisesti. Sisältömarkkinointi sopii eri-

tyisesti sellaisille asiantuntijayrityksille, jotka myyvät pääasiallisesti palveluita ja tietoja 

konkreettisten tavaroiden sijasta. (Kortesuo 2018, 171.) 

Kortesuo (2014, 94-96) mukaan sisältömarkkinointia toteuttavan päämääränä on auttaa asia-

kasta ja se on toimintatapana pitkäjänteisyyttä vaativaa. Hyvä väline sisältömarkkinoinnin to-

teuttamiseen on sosiaalinen media. Sinne tuotettava sisältö on pääsääntöisesti ilmaista, 

mutta markkinoija voi halutessaan ostaa lisänäkyvyyttä rahalla. Viisi hyvää Kortesuon nosta-

maa vinkkiä sisältömarkkinoijalle ovat: blogin perustaminen, työn tulosten julkaiseminen sosi-

aalisessa mediassa, oman alan keskusteluun osallistuminen ja niissä muiden eteenpäin autta-

minen, relevantin sisällön tuottaminen sekä verkon ulkopuolella tapahtuvan sisältömarkki-

noinnin ja faktaosaamisen näkyviin tuominen.  

Kortesuo (2014, 94-96) huomauttaa, että kaikessa toiminnassa on tärkeää muistaa, ettei sisäl-

lön pääosassa saa olla yritys, vaan yrityksen tuottama lisäarvo sisällön lukijalle. Keronen ja 

Tanni (2013,10-14) lisäävät, että asiakkaat arvostavat sisältöä, jonka kautta heille osoitetaan 

yrityksen paitsi tuntevan asiakkaansa, pystyvän myös auttamaan heitä. Asiakkaat arvostavat 

sellaista sisältöä, josta on heille aidosti hyötyä. Asiakkaat haluavat myös itse valita sen ajan-

kohdan, jolloin he verkossa tutustuvat uusiin tuotteisiin tai palveluihin eivätkä halua yritysten 

määräävän ajankohtaa heidän puolestaan. 
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4.5 Somekanavan valinta 

Yrityksen laajentaessa toimintaansa sosiaaliseen mediaan on ensiksi päätettävä, millä so-

mealustalla halutaan olla läsnä. Kanavan valinta voi kuitenkin olla vaikeaa sosiaalisen median 

käyttöä aloittavalle yritykselle. Apuna kanavavalintaan kannattaa käyttää muun muassa kil-

pailija-analyysia. Kanavavalintaan vaikuttavat yrityksen asiakkaat sekä kilpailijat, sillä yrityk-

sen on järkevintä olla läsnä niissä sosiaalisen median kanavissa, joissa sen asiakkaat ja kilpai-

lijatkin ovat. Kanavia on kuitenkin monia ja ne ovat luonteeltaan erilaisia, joten asiakkaat ja 

kilpailijat voivat olla monissa niissä. (Kananen 2018, 48-49.) 

Kananen (2018, 48-49) jatkaa, että asiakkaat viihtyvät parhaiten sellaisissa sosiaalisen median 

kanavissa, jotka vastaavat heidän tarpeitaan. Kaikkiin kanaviin sometoimintaansa aloittavan 

yrityksen ei kuitenkaan kannata mennä, sillä monessa kanavassa toiminen lisää työmäärää ja 

vaatii resursseja. Yrityksen onkin siksi järkevintä aloittaa yhdestä kanavasta ja laajentaa mui-

hin kanaviin vasta myöhemmin, jos siihen ilmenee tarvetta. Taulukossa 2 havainnollistetaan 

Suomen vuoden 2020 seuratuimmat yhteisöpalvelut iän ja sukupuolen mukaan ja prosenttilu-

vuin ilmaistuna. 

 

Taulukko 2: Seuratut yhteisöpalvelut 2020 (Tilastokeskus 2020c). 

Taulukon on koonnut Tilastokeskus (2020c) osana Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -

tutkimusta. Taulukosta huomataan, että kaikista yhteisöpalveluista suosituin iästä ja sukupuo-

lesta riippumatta on Facebook, jota käyttää 58 % suomalaisista. Seuraavaksi yleisimmät ovat 

WhatsApp (50%) ja Instagram (39 %). Ikäjakaumaa tarkemmin tarkastellessa huomataan, että 

Facebook on suosituin yhteisöpalvelu kaikilla 25-89 -vuotiailla, kun taas Instagram on suosituin 

16-24 -vuotiaiden keskuudessa. Instagram on suosittu myös 25-44 -vuotiaiden keskuudessa, 

joissa sitä käyttää yli 50 %. WhatsAppia käyttävät 16-54 -vuotiaista yli 56 %. 
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Kananen (2018, 48-49) huomauttaa, että pelkkä yrityksen läsnäolo verkossa tai somessa ei 

riitä, sillä näkyvyyden saamiseksi vaaditaan aktiivisuutta. Sosiaaliseen mediaan laajennetta-

essa on myös tärkeää miettiä, mitä ja millaista sisältöä halutaan tuottaa, miten ja missä ka-

navissa sekä kenelle. Asiakkaiden tunnistaminen ja ymmärtäminen ovat onnistuneen markki-

noinnin edellytys myös sosiaalisessa mediassa. Jos yritys ei tunnista kohderyhmäänsä, on sen 

toiminta hakuammuntaa, sillä kohderyhmän tarpeet ja ongelmat määrittävät tarjottavan 

tuotteen tai palvelun sopivuuden. 

Kananen (2018, 48-49) painottaa, että tuotteiden tai palvelujen kohdentaminen asiakkaiden 

tarpeisiin ja ongelmiin ovat viestinnän pohja ja tapa onnistua viestinnässä. Viestintä toteute-

taan niissä sosiaalisen median kanavissa, joissa asiakkaat ovat, ja sellaisena kun se kyseiseen 

kanavaan ja siellä olevaan asiakasryhmään parhaiten sopii. 

4.6 Sosiaalisen median markkinointistrategian luominen 

Lähdettäessä sosiaaliseen mediaan on hyvä tehdä alkuun selkeä sosiaalisen median markki-

nointistrategia. Kun suunnitelma on tehty hyvin ja perusteellisesti, on sitä helppo lähteä to-

teuttamaan. Ståhlhammar (2021) selventää sosiaalisen median markkinointistrategian olevan 

yksityiskohtainen yhteenveto niistä toimenpiteistä, joita yritys suunnittelee somessa teke-

vänsä ja saavuttavansa. Sillä määritellään yrityksen sosiaalisen median käytön linjaukset, 

jotka johdetaan markkinointistrategian kautta yrityksen liiketoiminnan tavoitteista. Sosiaali-

sen median markkinointistrategialla hahmotellaan, miksi sosiaalista mediaa ylipäätään teh-

dään.  

Ståhlhammar (2021) jatkaa, että hyvin toteutettu strategia ohjaa toimintaa ja auttaa teke-

mään somea systemaattisesti, jolloin asetettuihin tavoitteisiin päästään. Tavoitteena on, että 

jokainen sosiaalisen median strategiasuunnitelman lukenut taho tietää, miksi ja miten so-

messa ollaan läsnä sekä mitä hyötyä siitä ajasta pyritään saamaan, joka someen käytetään 

(Seppälä 2016). Kananen (2018, 48-49), kiteyttää, että ilman selkeitä tavoitteita sosiaalisen 

median toiminnalla ei ole suuntaa eikä tulosta synny. Yrityksen toiminnan pitää olla tavoit-

teellista myös verkossa. 

Kanasen (2018, 48-49) mukaan tuloksellinen toiminta sosiaalisessa mediassa edellyttää strate-

gian luomista, joka koostuu neljästä osasta. Nämä osat ovat: kuka/kenelle (kohderyhmä, 

yleisö, persoona), miten/missä (kanava, media), mitä (sisältö) ja seuranta (mittarit, tavoit-

teet). Sosiaalisen median strategian tekeminen aloitetaan kohderyhmän tunnistamisesta, jolle 

tuote tai palvelu suunnataan. Kohderyhmän (kuka/kenelle) tunnistaminen on tärkeää, jotta 

toiminnalla on selkeä suunta ja päämäärä. Yritysten tuotteilla ja palveluilla kuuluu olla jokin 

tarkoitus, jolla pyritään ratkaisemaan asiakkaan ongelma ja tunnistamaan hänen tarpeensa. 

Kohdeyleisön tunteminen luo pohjan viestintätavalle ja sen sisällölle. Jos kohderyhmää ei 
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tunnisteta, ei pystytä viestimään oikealla tavalla eikä tulosta synny. Bergstrom (2017) lisää, 

että kun kohdeyleisö on tunnistettu on tärkeää pohtia, mitä yrityksesi tekee heidän hyväk-

seen. 

Kohderyhmän tunnistamisen jälkeen määritellään, minkä median tai kanavan kautta viestintä 

toteutetaan (miten/missä). Kanavissa toteutettavia keinoja ovat sisällöt, viestit ja postauk-

set.  Sosiaalisessa mediassa kanavilla tarkoitetaan some-alustoja, kuten Facebookia, Lin-

kedIniä, Twitteriä, Instagramia ja Pinterestiä. Viestintää on kannattavaa toteuttaa niissä ka-

navissa, joissa valittu kohderyhmä liikkuu. (Kananen 2018, 48-49.) 

Kananen (2018, 48-49) jatkaa, että kun kohderyhmä ja kanava ovat selvillä, määritetään 

viesti (mitä) ja sen sisältö, eli mikä on viestinnän muoto ja mitä sisältää. Sisältö eli viesti toi-

mii linkkinä, joka kytkee tuotteen tai palvelun ja potentiaalisen asiakkaan toisiinsa. Edellä 

mainittujen vaiheiden lisäksi yrityksen sosiaalisen median strategian suunnitelmallisuus edel-

lyttää tavoitteita ja niiden toteutumisen seurantaa erilaisin mittarein ja tavoittein (seu-

ranta). 

5 Tutkimukset 

Opinnäytetyön toiminnallisena osana on sosiaalisen median strategian luominen toimeksianta-

jalle sekä ehdotukset yrityksen nettisivujen uudistamiseen. Sosiaalisen median strategian luo-

minen toimeksiantajalle on käsitelty luvussa 6 ja nettisivujen kehitysehdotukset luvussa 7.  

Ennen niihin syventymistä, toteutettiin toimeksiantajan pyynnöstä kilpailija-analyysi sekä 

haastattelu, jotta sosiaalisen median sisältöstrategiasta ja nettisivujen kehitysehdotuksista 

saatiin yritykselle mahdollisimman kattavat ja personoidut. Tässä luvussa käsitellään kilpai-

lija-analyysista ja haastattelusta saatuja tietoja. 

Kilpailija-analyysilla selvitettiin, millaisia somestrategioita ja nettisivuja kilpailijoilla on ja 

millaisia kehitysehdotuksia toimeksiantajalle niistä voidaan poimia. Haastattelulla selvitettiin 

suuntausta yrityksen somekanavan valintaan ja sisältöön sekä asiakkaiden tyytyväisyyttä.  

Opinnäytetyöhön valitut tutkimusmenetelmät ovat yhdessä toimeksiantajan kanssa päätettyjä 

yrityksen omien intressien pohjalta. Toimeksiantajaa kiinnostaa, mitä mieltä asiakkaat heistä 

ovat ja millaista sisältöä he toivovat yrityksen tuottavan sekä mitä kilpailijat tekevät. 

5.1 Yrityksen lähtötilanne 

Ennen kilpailija-analyysia ja haastattelua, kartoitettiin yrityksen lähtötilanne. Opinnäytetyön 

kohdeyrityksellä ei lähtötilanteessa ole käytössä mitään sosiaalisen median kanavaa. 
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Yrityksellä on nettisivut, jotka on perustettu muutama vuosi sitten markkinointitoimistoa 

apuna käyttäen. Yrityksen nettisivuja hallinnoi samainen markkinointitoimisto, joka on ne pe-

rustanutkin. Nettisivujen omatoiminen päivittäminen on hankalaa, sillä ne on koodattu, joten 

sivujen päivitys toteutetaan olemalla yhteydessä sivut luoneeseen markkinointitoimistoon. 

Sisällöltään nettisivut ovat selkeät ja yksinkertaiset ja ne sisältävät yritysesittelyn, referenssit 

ja tarjottavat palvelut sekä yhteystiedot. Nettisivuilla ei ole yhteydenottolomaketta tai Chat-

ikkunaa, mutta työjohtajien nimet, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot löytyvät. Nettisivu-

jen hyvä puoli on se, että niistä löytää helposti etsimänsä tiedot ja ne ovat ammattimaisesti 

toteutetut. Nettisivujen visuaalisuus ja kieliasu ovat hyviä. 

Nettisivujen kehittämisen kohteena puolestaan voidaan pitää sitä, että ne eivät ole kovin 

asiakaslähtöiset, vaan enemmänkin asialähtöiset. Yrityksen pätevyyksiä tai sen saavuttamia 

sertifikaatteja ei ole nettisivuilla ollenkaan mainittu eikä henkilöstöä esitelty. Nettisivuilla ei 

ole myöskään yhtäkään kuvaa työntekijöistä eikä muutoinkaan henkilöesittelyjä. Toteute-

tuista kohteista sen sijaan löytyy jonkin verran kuvia. Kotisivuja päivitetään noin kerran vuo-

dessa lisäten sinne lähinnä tiedot uusimmista urakoista. 

5.2 Sosiaalisen median ja nettisivujen kilpailija-analyysin toteutus 

Kilpailija-analyysilla selvitettiin, millaisia some-strategioita kilpailijat käyttävät ja millaisia 

heidän nettisivunsa ovat. Kananen (2018, 68-69) täsmentää, että kilpailija-analyysi alkaa kil-

pailijoiden selvittämisellä, eli tietämällä, ketkä ovat yrityksen kilpailijoita. Kilpailija-analyy-

sin lähtökohtana on selvittää, millä some-kanavilla kilpailijat toimivat ja miten sekä mitä kil-

pailijat tekevät niissä yritystä paremmin. Kilpailija-analyysi on käyttökelpoinen analyysimene-

telmä digimarkkinoinnissa ja sosiaalisessa mediassa omaa toimintaa käynnistettäessä tai kehi-

tettäessä. Se tuottaa arvokasta tietoa siitä, missä yritys on vahvoilla ja missä heikoilla sekä 

mitä mahdollisuuksia yritys on mahdollisesti jättänyt käyttämättä. 

Tekemäni kilpailija-analyysi on muokattu yleisestä kilpailija-analyysista ja sen lähestymista-

voissa on samoja piirteitä, kuin SWOT:ssa. Kananen (2018, 20) selventää, että SWOT on neli-

kenttäanalyysi, jolla selvitetään yrityksen vahvuudet (strength), heikkoudet (weakness), mah-

dollisuudet (opportunity) ja uhat (threat). Kilpailija-analyysiin yritykset valikoituivat Googlen 

hakusanan ”linjasaneeraus Turku” hakutuloksista ja ovat myös sellaisia, jotka toimeksiantaja 

vahvistaa kilpailijoikseen. Kilpailijoita ei mainita nimillä toimeksiantajan pyynnöstä, vaan 

niistä käytetään tunnisteita Yritys A, Yritys B ja Yritys C. 

Kilpailija-analyysissa selvitettiin, missä somekanavissa kilpailijat ovat ja kuinka monta seuraa-

jaa heillä on sekä kuinka aktiivisesti he tekevät postauksia. Postauksista selvitettiin lisäksi, 

millaisia niiden luonne ja sisältö ovat sekä millaista palautetta ne ovat saaneet. Tämän lisäksi 

tarkasteltiin kilpailijoiden nettisivuja ja poimittiin sieltä muutamat hyvät vinkit, joita 
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toimeksiantaja voi omilla nettisivuillaan hyödyntää. Kilpailija-analyysissa on myös kohta 

”muuta huomioitavaa”, johon on kirjoitettu muita tekemiäni huomioita. Taulukossa 3 on esi-

tetty toimeksiantajan kilpailijoista tekemiäni huomioita. 

 

Taulukko 3: Sosiaalisen median ja nettisivujen kilpailija-analyysi 

Kilpailija-analyysin yritykset valikoituivat Googlen hakutulosten ensimmäiseltä hakusivulta ha-

kusanalla ”linjasaneeraus Turku”. Googlen haku tehtiin käyttämällä kahta eri selainta kah-

dessa eri laitteessa ja yksityisessä selaustilassa. Näillä toimenpiteillä varmistettiin, ettei 

aiemmalla hakuhistoriallani ollut merkitystä hakutulosten järjestykseen.  

Kilpailija-analyysiin valikoituneiden yritysten lisäksi tutkin myös muutaman muun Turun seu-

dulla linjasaneerauksia toteuttavan yrityksen tietoja, mutta ne jätettiin lopullisesta kilpailija-

analyysista pois. Tämä siksi, että yrityksillä ei ollut somekanavia käytössään tai nettisivuilla ei 

ollut mitään erityistä toimeksiantajalle lisäarvoa tuottavaa seikkaa, jota ei muiden kilpailija-

analyysissa mukanaolevien yritysten nettisivuilta löydy. 

5.2.1 Tulokset 

Kaikilla kilpailija-analyysiin valikoituneilla yrityksillä on omat nettisivut, Facebook-sivut sekä 

Instagram-tili. Kaikkien yritysten somekanavien sekä nettisivujen kieli on suomi eikä muita 

kielivaihtoehtoja tarjota. Yrityksillä on somekanavissa vaihteleva määrä seuraajia. Yritys A:lla 

on Facebookissa 201 tykkääjää ja 232 seuraajaa sekä Instagramissa 667 seuraajaa. Yritys B:llä 

on Facebookissa 196 tykkääjää ja 201 seuraajaa sekä Instagramissa 133 seuraajaa. Viimeisellä 
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vertailukohteen yrityksellä, eli Yritys C:llä, on Facebookissa 3246 tykkääjää ja 3267 seuraajaa 

sekä Instagramissa 651 seuraajaa. 

Postaustiheyttä tarkasteltaessa huomataan, että somekanavien seuraajien ja tykkääjien 

määrä sekä postaustiheys korreloivat keskenään. Yritys C on aktiivisin somettaja ja on postan-

nut vuonna 2020 yhteensä 114 postausta Facebookiin ja 88 postausta Instagramiin. Toiseksi 

aktiivisin eli Yritys A on tehnyt vuonna 2020 yhteensä 29 postausta Facebookiin ja 12 pos-

tausta Instagramiin. Yritys B ei ole tehnyt yhtäkään postausta Facebookiin tai Instagramiin 

vuonna 2020. Yrityksen viimeisin postaus on vuodelta 2017, joten voidaan olettaa, ettei yritys 

ole enää aktiivinen sosiaalisen median sisällöntuottajana. 

Kilpailijoiden postauksista eniten palautetta saaneita ovat ne, joissa yritys kertoo rakennus-

kohteistaan sanallisesti ja kuvien kera. Myös sponsoriyhteistöistä kertovat postaukset saavat 

paljon suosiota. Yritys A:lla on lisäksi monia postauksia lehtiartikkeleista, joissa mainostetaan 

yrityksen osaamista, työnjälkeä sekä onnistumisia lehtiartikkelissa mainitun rakennusprojektin 

osalta. Kilpailija-analyysin perusteella Yritys C:n somesisältö on monipuolista ja somettami-

nen aktiivista, mutta laadullisuus kärsii kirjoitus- ja asiavirheistä. Kaikkien yritysten sisältö on 

samantapaista sekä Facebookissa että Instagramissa, mutta sisällöt eivät ole eri kanavissa kui-

tenkaan täysin toistensa kopioita. 

Kilpailija-analyysissa tutkittiin lisäksi kilpailijoiden nettisivuja, joista etsittiin ideoita toimek-

siantajan omien nettisivujen uudistamiseen. Kilpailijoiden nettisivuilta löytyvät samat perus-

asiat, kun toimeksiantajankin nettisivuilta: yritysesittely, palvelut, referenssit sekä yhteystie-

dot. Kilpailijoiden nettisivut ovat kuitenkin myyvemmät, sillä niissä on selkeämmin huomioitu 

henkilökohtaisuus sekä lisäarvon tuottaminen asiakkaalle. 

Kilpailijoiden nettisivuista yhtenäisesti poimittuja parhaimpia puolia ovat ne, joissa kerrotaan 

yksityiskohtaisesti, millaisia rakennusurakat ovat, mistä ne koostuvat ja miten ne etenevät 

yrityksen kanssa. Lisäksi nettisivuilla kuvataan esimerkiksi, millaisia hankesuunnitelmat, linja-

saneeraukset ja asiakaslupaukset ovat ja mistä ne muodostuvat sekä miten niiden toteutu-

mista seurataan. Nettisivuilla on myös taloyhtiön jäsenille oma välilehti, josta löytyy heille 

suunnattua sisältöä. Nettisivujen välilehdillä on lisäksi välilehden sisältöön sopiva kuva tai ku-

via yrityksen työnjäljestä. Nettisivut ovat visuaalisesti miellyttäviä tarkoittaen, että ne ovat 

selkeät ja värimaailmaltaan rauhalliset, mutta pirteä ja kieliasu on pääsääntöisesti laadu-

kasta. 

Kaikilla kilpailija-analyysin yrityksellä on nettisivuillaan yhteydenottolomake ja yritysten tär-

keimmät yhteyshenkilöt esiteltynä henkilökuvan ja yhteystietojen kera. Lisäksi Yritys A:n ja 

Yritys C:n nettisivuille on upotettu yritysten somekanavien sisällöt, kuin myös painikkeet so-

mekanaville. Myös sponsoriyhteistöistä on kerrottu ja luotettavuutta mainostettu erilaisin ser-

tifikaatein ja pätevyyksin. 



  30 

 

 

5.2.2 Huomiot 

Kilpailija-analyysilla huomattiin, että kilpailijat ovat keskenään samoissa sosiaalisen median 

kanavissa ja tekevät niissä keskenään samansuuntaisia postauksia. Kuitenkin postausten jul-

kaisutiheys, sisältö ja laatu vaihtelevat kilpailijoiden välillä, kuin myös yritysten itsensä tuot-

taman sisällön välillä. Kilpailija-analyysiin valikoituneilla kilpailijoilla ei vaikuta olevan teke-

misessään selkeää punaista lankaa, mitä noudattaa, joten niiden somestrategioita ei kannata 

sellaisenaan kopioida toimeksiantajan käyttöön. 

Vaikka kilpailija-analyysiin valikoituneiden yritysten toiminta ei ole kovinkaan systemaatti-

sesti ja ammatillisesti toteutettua, niin hyviä vinkkejä niistä omaan tekemiseen silti saa. Hyvä 

huomio esimerkiksi on se, että kilpailijoiden postauksista tykätyimpiä ovat ne, jotka sisältävät 

kuvan tai kuvia ja joissa asiakaskokemus ja asiakkaalle lisäarvon tuottaminen on huomioitu 

LLTA -mallia mukaillen. Postauksista vähiten suosittuja puolestaan ovat ne, jotka sisältävät 

vuorovaikutuksetonta, yksipuolista suoramarkkinointia. 

Kilpailijoiden nettisivuista huomioitavaa on, että ne ovat jokaisen yrityksen kohdalla suunni-

tellummat ja paremmin toteutetut, kuin sosiaalisen median kanavat. Parhaimmillaan nettisi-

vuilla vastataan asiakkaan tarpeisiin tarjoamalla asiakkaalle suunnattua, häntä puhuttelevaa 

sisältöä ja ehdottamalla asiakkaan ongelmaan ratkaisuksi yrityksen omaa ammattitaitoa ja 

osaamista. Yritysten oma ammattitaito ja pätevyys tuodaan esille referaattien muodossa sekä 

toteutetuista kohteista otetuilla kuvilla.  

Lisäksi yritysten nettisivuilla on nähtävillä sertifikaatit ja pätevyydet. Kilpailijoiden nettisivut 

vaikuttavat helposti lähestyttäviltä, sillä niissä on esitelty yrityksen työntekijät ja ne sisältä-

vät yhteydenottolomakkeen, jolla yritykseen voidaan ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä. 

Lisäksi Yritys A:n rakennusprojektien hankesuunnitelmien läpinäkyvä esille tuominen luo asi-

akkaalle luottamusta yrityksen toimintaan. 

5.3 Haastattelun toteutus 

Toteutimme yhdessä toimeksiantajan kanssa heidän asiakkailleen verkkohaastattelun Google 

Forms -työkalua hyödyntäen. Haastattelulla selvitettiin suuntausta yrityksen somekanavan va-

lintaan ja sisältöön osana yrityksen somestrategian luomista ja nettisivujen uudistamista. 

Haastattelulla haluttiin myös etsiä keinoja toimeksiantajan verkkoviestinnän kehittämiseen 

sekä asiantuntevuuden näkyväksi tuomiseen. Hirsjärvi & Hurme (2008, 42-45) selventävät, 

että haastattelulla tarkoitetaan ennalta suunniteltua päämäärähakuista toimintaa, jolla täh-

dätään informaation keräämiseen. Haastattelussa sen tekijä on tutustunut ennakkoon tutki-

muksen kohteeseen sekä käytännössä että teoriassa.  
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Haastattelu tehtiin anonyymina ja se sisälsi yhteensä 15 kysymystä. Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka (2006) selventävät, että haastattelu oli strukturoitu, sillä se toteutettiin haastat-

telulomakkeella, jossa oli esitetty kaikille haastateltaville samat kysymykset samassa järjes-

tyksessä, sisältäen valmiit vastausvaihtoehdot, joista valita mieluisin tai mieluisimmat. Haas-

tattelussa oli myös avoimia kysymyksiä. Hirsjärvi & Hurme (2008, 45) mukaan strukturoitua 

haastattelulomaketta voidaan käyttää, kun halutaan kerätä faktatietoa ja kun tutkija etukä-

teen tietää, millaista tietoa haastateltavat voivat antaa. 

Haastattelusta haluttiin tehdä vastaajalle mahdollisimman selkeä sekä yksinkertainen ja no-

peasti täytettävä, jotta siihen vastaaminen ei tulisi kynnykseksi. Samasta syystä haastattelun 

kaikkiin kysymyksiin ei ollut pakko vastata. Suurin osa kysymyksistä oli monivalintaisia, joihin 

annettiin valmiita vastausvaihtoehtoja, joista valita sopivin tai sopivimmat, mutta haastattelu 

sisälsi myös avoimia vastauskenttiä. Strukturoiduilla kysymyksillä haluttiin selvittää, mistä 

vastaajat ovat kiinnostuneita ja kysymyksillä saatiin määrällistä tietoa.  Avoimilla kysymyk-

sillä annettiin vastaajille mahdollisuus avata ajatuksiaan tarkemmin ja kysymyksillä saatiin 

lisätietoa siitä, mitä ajatuksia aihe vastaajissa herättää. Avoimilla vastauksilla saatiin laadul-

lista tietoa. 

Haastatteluun saatiin yhteensä 11 vastausta ja kaikki vastanneet ovat toimeksiantajan asiak-

kaita tai yhteistyökumppaneita eli muita B2B -yrityksiä. Haastattelu on nähtävissä kokonaisuu-

dessaan opinnäytetyön liitteissä (liite 1). Haastattelu sisältää myös sellaisia kysymyksiä, joita 

toimeksiantaja halusi kysyä, mutta jotka eivät tuo lisäarvoa opinnäytetyön aihealueelle. Tässä 

opinnäytetyössä käsitellään haastattelun vastauksia vain niiden haastattelukysymysten osalta, 

jotka oleellisimmin tuovat lisäarvoa toimeksiantajan sosiaalisen median strategian luomiseen 

ja nettisivujen kehittämiseen. Haastattelun tuloksia käsitellään kokonaisuuksina, mutta kui-

tenkin niin, että totuudenmukaisuus ja painoarvot säilyvät.  

Suljettuihin haastattelukysymyksiin vastasivat kaikki haastatteluun osallistuneet ja avoimien 

haastattelukysymysten kohdalla kerrotaan aina erikseen, kuinka monen vastaajan teksteistä 

ne koostuvat. Kaikissa monivalintakysymyksissä sai valita useamman, kuin vain yhden vastaus-

vaihtoehdon. 

Haastattelulla saatiin tietää, mikä toimeksiantajan toiminnassa on saanut valitsemaan heidät 

urakoitsijaksi, mitä kautta toimeksiantaja on tullut haastattelun vastaajille tutuksi ja mitä 

linjasaneerausyritysten toivotaan asiakkailleen viestivän. Haastattelulla saatiin myös tietää, 

pidetäänkö toimeksiantajaa helposti lähestyttävänä ja mitkä asiat tähän vaikuttavat sekä mil-

laisen yritysmielikuvan toimeksiantajasta saa ja mitkä asiat siihen vaikuttavat. Lisäksi kysyt-

tiin, mitä henkilökohtaisia somekanavia asiakkailla on käytössään ja missä verkkoviestintäka-

navissa he haluavat vastaanottaa viestintää työasioissa. 
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5.3.1 Tulokset 

Haastattelun perusteella voidaan todeta, että Rakennus Kurre Oy on haluttu kohteiden ura-

koitsijaksi erityisesti siksi, että yrityksen pätevyyteen ja ammattitaitoon luotetaan (8 vas-

tausta) ja sen toimintatapa koetaan asiakaslähtöiseksi (5 vastausta). Myös yrityksen tunnet-

tuus linjasaneerausten tekijänä ja luotto yrityksen toimintavarmuuteen mainittiin ja ne saivat 

molemmat kolme vastausta. Kysyttäessä, missä kanavassa toimeksiantaja on tullut vastaajille 

tutuksi, saatiin tietää, että useimmille yritys on tullut tutuksi aiempien asiakkuuksien tai yh-

teistyön merkeistä (8 vastausta) tai suosituksista (3 vastausta), tai muun näkyvyyden mer-

keissä, esimerkiksi TPS yhteistyön (1 vastaus). Kukaan kyselyyn vastanneista ei sanonut tutus-

tuneensa yritykseen sosiaalisen median tai hakukoneiden välityksellä. 

Haastattelussa kysyttiin myös, millaisista asioista linjasaneerausyritysten toivotaan viestivän 

asiakkailleen. Vastanneet toivovat linjasaneerausyritysten viestivän asiakkailleen toteutu-

neista kohteista (6 vastausta) ja uusista tuotteista ja ratkaisuista (4 vastausta). Lisäksi toivot-

tiin vapaamuotoista sisältöä, esimerkiksi kuvia työmaan arjesta, tämä vastausvaihtoehto sai 5 

vastausta.  

Tämän kysymyksen jälkeisessä avoimessa haastattelukohdassa kysyttiin, minkälaista viestintää 

linjasaneerauksiin liittyen arvostetaan eniten. Tähän saatiin 7 vastausta, ja vastausten mu-

kaan toivotaan viestintää yleisesti työmaan eri työvaiheista sekä päivä- tai viikkokohtaista 

viestintää siitä, missä mennään ja mitä seuraavaksi ollaan tekemässä. Vastausten mukaan 

viestinnässä arvostetaan suoraa, selkeää ja ennakoitua viestintää sekä tarkkoja tietoja työn 

aikataulusuunnitelmista ja kustannuksista. Viestinnän toivotaan lisäksi olevan avointa ja (talo-

yhtiön) asukkaiden suuntaan runsasta. Yhteyshenkilön toivotaan myös olevan helposti saavu-

tettavissa. 

Haastattelussa oli lisäksi viisi kysymystä liittyen Rakennus Kurre Oy:n toiminnasta syntynee-

seen brändi-imagoon. Kaikki 11 vastaajaa pitivät yritystä alun perin jokseenkin helposti lähes-

tyttävänä (6 vastausta) tai erittäin helposti lähestyttävänä (5 vastausta). Tämän kysymyksen 

jälkeen kysyttiin avoimena kysymyksenä, mitkä asiat ovat vastaajien mielestä vaikuttaneet 

helposti lähestyttävyyteen. Avoimeen vastauskenttään saatiin 8 vastausta, jossa vastanneet 

kertoivat siihen vaikuttaneen nopeat, ystävälliset ja perusteelliset vastaukset (tiedustelui-

hin), nöyrä ote tekemiseen ja asiakaspalveluun, (pyydettyihin) asioihin lähestyminen ja niistä 

huolehtiminen, hyvä vuorovaikutus ja kontaktit sekä ihmissuhteet. Myös henkilökohtainen ta-

paaminen, tietää kehen ottaa yhteyttä (pieni organisaatio) ja se, että aiemmat yhteiset hank-

keet ovat toteutuneet ilman konflikteja, kirjoitettiin avoimeen vastauskenttään. 

Kysyttäessä, millaisen mielikuvan Rakennus Kurre Oy:stä sai, vastasivat kaikki 11 vastaajaa 

saaneensa joko hyvän (7 vastausta) tai erittäin hyvän mielikuvan (4 vastausta). Haastattelussa 

kysyttiin lisäksi avoimena kysymyksenä, mitkä asiat ovat vastanneiden mielestä vaikuttaneet 
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siihen. Tähän kysymykseen saatiin kuusi avointa vastausta: yrityksen työntekijät ja tekemisen 

meininki, jämpti järjestys työmailla, positiivinen maine ja onnistunut työprosessi ja lopputu-

los, yrityksen halu ottaa kantaa asioihin ja kantaa oman kortensa kekoon, yhteydenpito ja 

henkilökohtaiset kontaktit, tehdyn työn jälki, asiakaspalvelun taso, markkinointimateriaalin 

laatu sekä luottamukselliset ihmissuhteet, ammattitaitoinen ja rakentava lähestyminen asioi-

hin. 

Haastattelussa kysyttiin myös, mitä henkilökohtaisia somekanavia vastaajat käyttävät. Vas-

tauksista huomataan, että yleisin käytössä oleva somekanava on LinkedIn (7 vastausta) ja Fa-

cebook (6 vastausta), seuraavaksi yleisin on Instagram (4 vastausta). Lisäksi kysyttiin, minkä-

laisissa verkkoviestintäkanavissa he haluavat vastaanottaa viestintää työasioissa. Eniten kan-

natusta saivat sähköposti (9 vastausta) ja yrityksen nettisivut (3 vastausta). Vastauksia saivat 

myös LinkedIn (2 vastausta) ja Facebook (1 vastaus), mutta Instagram, Twitter ja yritysblogi 

jäivät kokonaan ilman vastauksia. 

5.3.2 Huomiot 

Haastattelusta selviää, että toimeksiantajaan ollaan tyytyväisiä ja yrityksen brändi-imago 

koetaan vahvaksi ja toiminta asiakaslähtöiseksi sekä ammattitaitoiseksi. Useimmille yritys on 

tullut tutuksi aiemman asiakkuuden tai yhteistyön merkeistä, mutta osalle myös suosituk-

sesta. Huomioitavaa kuitenkin on, että kukaan ei maininnut tutustuneensa yritykseen sosiaali-

sen median tai hakukoneiden välityksellä. 

Sosiaalisen median kautta ei tosin voinut olettaakaan yrityksen tulleen tutuksi, sillä se ei ole 

sosiaalisessa mediassa, mutta hakukoneiden välityksellä yritys olisi voinut tulla tutuksi joille-

kin vastaajista. Haastattelun otos toki on pieni ja kysymyksen muotoilussa on mahdollisuus 

väärinymmärrykseen. Tuloksista voidaan silti päätellä, että toimeksiantaja menettää tällä 

hetkellä potentiaaliaan uusien asiakkaiden parissa, jos se ei tule löydetyksi nykyistenkään asi-

akkaiden keskuudessa digitaalisessa ympäristössä. 

Kysyttäessä, millaisista asioista linjasaneerausyritysten toivotaan viestivän asiakkaille ja min-

kälaista viestintää eniten arvostetaan, huomataan, että vastaukset ovat kumpaakin kysymyk-

seen samansuuntaisia. Kysymyksillä kuitenkin oli se ero, että ensimmäinen kysymyksistä oli 

suljettu, jossa oli valmiit vastausvaihtoehdot ja toinen oli avoin kysymys, johon ei ollut an-

nettu vastausvaihtoehtoja. Karkeana yhteenvetona voidaan sanoa, että vastaajat arvostavat 

sitä, että toiminta on asiakaslähtöistä ja läpinäkyvää sekä suunnitelmallista ja asiakkaiden 

suuntaan lisäarvoa tuottavaa. Samanlaisia päätelmiä tehtiin kilpailija-analyysissa, kun tarkas-

teltiin, millaiset postaukset ovat olleet suosituimpia. 

Toimeksiantajan brändi-imagoon liittyvistä kysymyksistä huomataan, että toimeksiantajassa 

arvostetaan samoja asioita, kuin mistä sen toivotaan viestivän. Asiakaspalvelun ja toimivan 
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vuorovaikutuksen lisäksi positiivisen brändi-imagon mainitaan muodostuneen ammattitaitoi-

suudesta, luotettavuudesta, laadusta ja vastuullisesti toiminnasta. Kuten teoriassa todettiin, 

niin asiakaskokemukseen on tärkeää panostaa strategian onnistumiseksi, näin myös digitaali-

sessa ympäristössä. 

6 Sosiaalisen median strategian luominen toimeksiantajalle 

Tässä luvussa siirrytään teoreettisen viitekehyksen sekä toteutettujen tiedonhankintamene-

telmien ja niistä saatujen informaatioiden pohjalta opinnäytetyön toiminnalliseen osuuteen, 

jossa luodaan opinnäytetyön toimeksiantajalle, Rakennus Kurre Oy:lle, sosiaalisen median 

strategia. Se rakennetaan viitekehyksen alaluvussa 4.6 esitetyn mukaisesti. Alaluvussa some-

strategian luominen jaettiin neljään eri vaiheeseen, joita ovat kuka/kenelle (kohderyhmä, 

yleisö, persoona), miten/missä (kanava, media), mitä (sisältö) ja seuranta (mittarit, tavoit-

teet).  

Aiheena somestrategian luominen on erittäin ajankohtainen, sillä kuten mainittu, sosiaalisen 

median käyttö kasvaa jatkuvasti. Jos somessa ollaan ilman selkeitä tavoitteita ja suuntaa, on 

silloin yrityksen toiminta tuuliajolla eikä tulosta synny. Yritys tarvitsee strategiaa myös ver-

kossa toimiessaan, jotta sen toiminta on suunnitelmallista ja liiketoiminnallisesti kannatta-

vaa. Hyvin toteutettuna strategia ohjaa toimintaa ja auttaa tekemään somea systemaatti-

sesti, jolloin myös asetettuihin tavoitteisiin päästään. Tutkimusten mukaan ne, jotka noudat-

tavat selkeää sosiaalisen median strategiaa ovat myös niitä, jotka menestyvät parhaiten. 

Sosiaalisen median strategia luodaan vaihe vaiheelta ja jokaisessa vaiheessa hyödynnetään 

teoriaosuudesta sekä tiedonhankintamenetelmistä saatua informaatiota, kuin myös toimeksi-

antajalta saatua tietoa. Opinnäytetyössä esitetyt oletukset ovat rakentuneet opinnäytetyötä 

varten kerättyjen ja saatujen tietojen pohjalta. Jokaista somestrategian vaihetta pyritään 

tarkastelemaan mahdollisimman moniulotteisesti ja hyödyntämään aiempaa tietopohjaa 

apuna. 

Somestrategian luomisella on tarkoitus antaa toimeksiantajalle selkeää ymmärrystä siitä, mi-

ten sen kannattaa lähteä toteuttamaan digitaalista markkinointia ja erityisesti sosiaalista me-

diaa. Opinnäytetyössä on esitetty myös joitain konkreettisia vinkkejä, jotta toimeksiantaja 

saa selkeitä toimintaohjeita sosiaalisen median strategian käytännön toteuttamiseen. 

Somestrategiaa noudattamalla toimeksiantaja pääsee tavoitteisiinsa, jotka opinnäytetyön 

suunnitteluvaiheessa käytiin läpi. Nämä tavoitteet olivat liiketoiminnan kasvattaminen ja ke-

hittäminen, tunnettuuden ja helposti lähestyttävyyden parantaminen sekä yritysmielikuvan 

rakentaminen verkossa ja kilpailijoista erottuminen. 
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6.1 Kohderyhmien määritteleminen (kuka/kenelle) 

Sosiaalisen median strategian luominen aloitetaan kohderyhmien määrittelemisellä. Rakennus 

Kurre Oy:n kohderyhmiä ovat toiset yritykset sekä taloyhtiön jäsenet ja isännöitsijät. Koh-

deyrityksiä ovat suunnittelijat, tavarantoimittajat ja aliurakoitsijat, jotka tekevät muun mu-

assa putki-, sähkö, ja automaatiotyötä. Yritykset sijaitsevat pääsääntöisesti Turun seudulla ja 

ovat kooltaan vaihtelevia. 

Kohdeyritysten työntekijät ovat useimmiten miehiä ja iältään 40-50-vuotiaita. Kohdeyritysten 

työntekijöiden oletetaan seuraavan sosiaalisessa mediassa rakennusalan yrityksiä ja olevan 

kiinnostuneita rakennusalan asioista, uutisista ja uusimmista innovaatioista. Heidän oletetaan 

hakevan tietoa rakennustöiden ja tilamuutostöiden tekemisestä Googlesta, mutta antavan 

suurimman painoarvon aiemmille, hyvin toteutuneille yhteistöille sekä kuulemilleen suosituk-

sille. 

Toisessa kohderyhmässä, eli taloyhtiöiden päättäjissä, on yleensä sekä miehiä että naisia iäl-

tään 35-55 -vuotiaita. He asuvat Turun seudulla taloyhtiöissä ja päättävät taloyhtiönsä asi-

oista. Heidän oletetaan olevan kiinnostuneita taloyhtiön remonteista ja haluavan puolueetto-

man asiantuntijan valvomaan etujaan. He etsivät tietoa Googlesta ja ovat aktiivisia Faceboo-

kin ryhmissä, joissa jakavat ja saavat tietoa ja kokemuksia muilta samasta aihealueesta kiin-

nostuneilta.  

Isännöitsijät puolestaan ovat yleensä yli 45-vuotiaita miehiä, jotka taloyhtiö on palkannut 

huolehtimaan kiinteistön ja rakennuksen ylläpidosta ja hallinnollisista asioista. Heidän olete-

taan olevan kiinnostuneita rakennus- ja remontointialan asioista ja asiantuntevista julkai-

suista taloyhtiöön liittyvistä asioista. Isännöitsijät osallistuvat usein erilasiin tilaisuuksiin ja 

messutapahtumiin, mutta ovat kiireisiä eivätkä usein siksi kovinkaan aktiivisia sosiaalisen me-

dian käyttäjiä. 

6.2 Kanavan valinta (miten/missä) 

Kilpailija-analyysin tulosten pohjalta yrityksen kilpailijat ovat Facebookissa ja Instagramissa. 

Tekemäni haastattelu antaa samansuuntaisia tuloksia ja sen mukaan monilla toimeksiantajan 

asiakkaalla on käytössään myös henkilökohtainen LinkedIn -profiili. Aiemmin kirjoittamassani 

teoriatekstissä neuvotaan, ettei yrityksen kannata välittömästi lähteä mukaan moniin sosiaali-

sen median kanaviin, vaan aloittaa toiminta aluksi vain yhdessä kanavassa. Tämä siksi, että 

laadukas ja aktiivinen sosiaalisessa mediassa olo vaatii aikaa ja resursseja sekä ymmärrystä 

siitä, mitä tekee. 

Toimeksiantajan kanssa päädyimme siihen, että he liittyvät alkuun Facebookiin ja kun toi-

minta on saatu siellä rullaamaan niin seuraavaksi nopealla aikataululla on vuorossa Instagram. 
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Facebook valikoitui ensimmäiseksi yrityksen sosiaalisen median kanavaksi siksi, että se tar-

joaa astetta monipuolisemmat viestintäkeinot, kuin Instagram ja on asiakkaiden keskuudessa 

käytetyin somekanava. Facebook oli myös toimeksiantajalle mielekkäämpi ja helpomman tun-

tuinen sosiaalisen median kanava toiminnan aloittamiseen. 

Yrityksen Facebook sivun perustamisen lisäksi sovimme toimeksiantajan kanssa, että yrityksen 

omistajat tekevät henkilökohtaiset LinkedIn -profiilit ja myös yrityssivun perustamista Lin-

kedIniin harkitaan. Nämä osaltaan tukevat yrityksen tavoitteita lisätä tunnettuutta ja olla hel-

posti lähestyttävämmän oloinen. LinkedInissa on myös helppo näyttää toteen asiantuntevuus 

omassa profiilissa oman koulutuksen ja työkokemuksen esittelemisellä. Myös muihin sosiaali-

sen median kanaviin liitytään, jos asiakkaat osoittavat aktiivisuutta niissä.  

Asiakkaiden toimintaa seurataan jatkossa tasaisin väliajoin, tästä kerrotaan tarkemmin some-

strategian seurannan vaiheessa. Sosiaalisen median kanavahallinta tulee olemaan ainakin al-

kuun ainoastaan yrityksen omistajilla, mutta sisällön tuotannossa ovat mukana kaikki yrityk-

sen työntekijät, muun muassa keksimällä postausideoita ja lähettämällä kuvia tai tarinoita 

työmailta, jotka mahdollisesti lisätään sosiaaliseen mediaan. Yrityksen hierarkia on matala ja 

heillä on käytössään WhatsApp -keskustelu, johon on helppo lähettää sisältöä ja ideoita. 

6.3 Sisällöntuotanto (mitä) 

Toimeksiantajan kanavaksi valikoitiin Facebook. Tarkoituksena on, että sinne tuotetaan yri-

tyksen kohderyhmiä kiinnostavaa ja heille lisäarvoa tuottavaa sisältöä. Yrityksen liittyessä In-

stagramiin, voidaan siellä hyödyntää osittain samaa sisältöä, kuin Facebookissa. Tärkeää kui-

tenkin on, että kanavat eivät ole toistensa kopioita, vaan niissä on myös omaa, kyseiseen so-

mekanavaan sopivaa ja sen seuraajissa kiinnostusta herättävää materiaalia. Koska ensimmäi-

nen kanavavalinta johon toimeksiantaja liittyy, on Facebook, mietitään tässä alaluvussa sinne 

sopivaa sisältöä opinnäytetyössä käsitellyn tietoperustan, kilpailija-analyysin sekä haastatte-

lun pohjalta. 

Toimeksiantajan sosiaalisen median sisältö toteutetaan monipuolisesti tekstien, kuvien ja vi-

deoiden välityksellä. Sisällöllä kerrotaan ajantasaisia tietoja toimeksiantajan tekemistä re-

monteista ja niiden toteutuksista työvaiheineen sekä annetaan tietoa yrityksen toimintata-

voista, osaamisesta ja ammattitaidosta. Somekanavassa jaetaan lisäksi sisältöä arkisesta teke-

misestä, kuin myös siitä, mitä kulissien takana tapahtuu eli esimerkiksi seurataan työnjohta-

jan tai kirvesmiehen tavallista työpäivää tai viikkoa ja jaetaan se mahdollisimman yksityiskoh-

taisesti seuraajille. 

Yrityksen Facebook -tilillä jaetaan myös jonkin verran linkkejä alaan liittyviin uutisiin ja artik-

keleihin, kuin myös uusimpiin innovaatioihin. Somekanavalla kerrotaan myös yrityksen 
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sponsoriyhteistöistä, jaetaan vinkkejä ja tietoa taloyhtiön remonttien toteutuksiin ja kerro-

taan, jos yritys on osallistumassa esimerkiksi johonkin alaan liittyvään tapahtumaan tai koulu-

tukseen. 

Toimeksiantajaa kehotetaan myös miettimään keinoja, joilla tuoda näkyviin omaa luotetta-

vuuttaan seuraajilleen. Tähän konkreettisia keinoja tuo esimerkiksi toteuttamani verkkoky-

selyn sisältö, jossa toimeksiantajan asiakkaat kertovat anonyymisti, miksi tekevät yhteistyötä 

yrityksen kanssa. Haastattelun tuloksia kannattaa jakaa sosiaalisessa mediassa esimerkiksi 

postaamalla: ”Saamiemme asiakaspalautteiden mukaan työmme jälki on ammattitasoista ja 

toimintamme asiakaslähtöistä, tässä kuva yhdestä kohteestamme, jossa teimme…”. Ja tämän 

jälkeen kertoa, mitä remonttikohteessa on tehty ja liittää postauksen yhteyteen kuva remont-

tikohteesta, jossa yrityksen ammattimainen työnjälki välittyy. 

Toimeksiantajan kannattaa myös pyytää rakennustyön valmistuttua avointa palautetta teke-

mästään työstä ja jakaa se sosiaalisessa mediassa kohteesta otettujen kuvien kera. Somejul-

kaisut saavat olla keskenään eripituisia ja sisällöltään vaihtelevia. Sisältöön pyritään aina li-

säämään vähintään yksi kuva tai video, sillä aiemmin tutkitun mukaisesti, sellainen sisältö 

huomataan paremmin ja jää myös mieleen. Kuten sanonta menee, niin kuva kertoo enemmän 

kuin tuhat sanaa. Kuvat ja videot toimivat myös referenssinä tehdystä työstä. 

Seuraajia kiinnostavat erityisesti ihmiset ja tarinat, joten toimeksiantajan on panostettava 

tähän ja tultava näkyviin nimillä ja kasvoilla esimerkiksi henkilöhaastattelujen muodossa. 

Tämä tekee yrityksestä henkilökohtaisemman ja mielenkiintoisen sekä toiminnasta läpinäky-

vämpää. Se tukee myös positiivisen yritysmielikuvan rakentumista, joka on yksi toimeksianta-

jan tavoitteista. Somesisällöstä saa välittyä rentous ja humoristisuus, mutta sen tulee kuiten-

kin olla samaan aikaan laadukasta ja ammattimaista, jolloin esimerkiksi kirjoitusvirheitä yri-

tetään välttää. 

Sosiaaliseen mediaan lähtemisestä ja sinne jaettavasta sisällöstä ei kannata ottaa liian suuria 

paineita, vaan toimintaa kannattaa tehdä spontaanisti matalalla postausten julkaisukynnyk-

sellä. Sosiaaliseen mediaan sopii hyvin sanonnat ”työ tekijäänsä opettaa”, ”harjoitus tekee 

mestarin ja mestari harjoittelee aina” sekä ”kun yrittää, voi onnistua, jos ei yritä, ei voi on-

nistua”. Yhteenvetona voitaisiin sanoa, että tekemällä löydetään hyvät keinot, joilla toimia, 

mutta jos ei edes yritä, ei voi onnistua. Epäonnistuminen on seurausta yrittämättä jättämi-

sestä. 

Kananen (2018, 135-136) antaa kirjassaan vinkkejä Facebookin sisältöstrategian toteuttami-

seen. Hän ensiksi huomauttaa, että Facebookin ja sosiaalisen median luonteen takia viestintä 

ei voi olla siellä pelkkää myymistä tai tarjoamista, vaan luonteeseen kuuluu myös viihdyttämi-

nen, jakaminen ja opastaminen. Jaettu sisältö ja myynnilliset tavoitteet pitää sopeuttaa Fa-

cebookin omiin sisältöperiaatteisiin yhteensopiviksi. Kanasen mainitsema ja yksi sisältöä 
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ohjaava suositus on, että 1/3 sisällöstä on puhtaasti omaan liiketoimintaan ja imagon luomi-

seen liittyvää, 1/3 oman alan viestinnän jakamiseen ja 1/3 henkilökohtaiseen vuorovaikutuk-

seen ja brändin rakentamiseen liittyvää. Tämä toimii hyvänä sääntönä myös toimeksiantajan 

tuottamaan sisältöön. 

Toimeksiantajaa suositellaan tutustumaan LLTA- malliin ja hyödyntämään sitä sisällöntuotan-

non suunnannäyttäjänä. LLTA -mallilla viestintä on ohjattua, jolloin se auttaa yritystä viesti-

mään asiakkaille niistä asioista, joita yrityksen asiakkaat pitävät oleellisina ja lisäarvoa tuot-

tavina. LLTA -malli tulee sanoista lupaus, lunastus, todistus ja aktivointi. Mallin keskiössä on 

asiakas ja sisältö tuotetaan vastaamaan hänen tarpeitaan ja kiinnostuksen kohteitaan. 

LLTA-mallia noudattamalla kuunnellaan aidosti asiakkaita, jolloin toiminta on asiakaslähtöistä 

ja myös liiketoiminnallisesti kannattavaa ja tuloksellista. Sitä on helppoa myös pienen yrityk-

sen toteuttaa ja kuten teoriaosassa todettiin, niin omaan mediatilaan, jota sosiaalisen median 

kanavat ovat, on järkevää panostaa, sillä mielenkiintoinen sisältö on yritykselle kriittinen kil-

pailuetu. Se auttaa myös toimeksiantajaa tavoitteisiinsa pääsemisessä ja tekee toiminnasta 

tuloksellisesta. 

6.4 Sosiaalisen median tavoitteet ja mittarit (seuranta) 

Yrityksen Facebook-sivulle lisätään heti perustamisen yhteydessä yrityksen yhteystiedot ja 

yritysesittely sekä kansi- ja profiilikuva ja muut olennaiset tiedot. Viestiosio sekä postausten 

kommentointimahdollisuus otetaan käyttöön, jotta yrityksen kanssa voi Facebookin välityk-

sellä kommunikoida. Viesteihin ja kommentteihin vastataan aina mahdollisimman nopeasti. 

Yrityksen Facebook-sivu ei tule löydetyksi, jos sen olemassaolosta ei kukaan tiedä eikä sitä 

mainosteta. Tämän vuoksi, kun yrityksen Facebook-sivut on perustettu, lähetetään asiakkaille 

ja yhteistyökumppaneille sähköposti, joka on muodoltaan suunnilleen seuraavanlainen: 

”Olemme avanneet yrityksellemme Facebook-sivun, tulethan seuraamaan meitä” ja linkki Fa-

cebook-sivuille. Sähköpostissa kerrotaan lisäksi, millaista sisältöä Facebook-sivulle on odotet-

tavissa ja pyritään näin saamaan asiakkaat kiinnostuneiksi. Sähköpostien allekirjoitukseen li-

sätään myös painike tai linkki yrityksen Facebook-sivuille. 

Myös maksettua mainontaa suositellaan toimeksiantajan käyttävän seuraajien ja näkyvyyden 

saamiseksi. Kuten teoriatekstissä mainittiin, niin maksettu media on järkevä mainosmuoto 

esimerkiksi lanseeraukseen tai tunnettuuden kasvattamiseen. Kun yrityksen sisällön on löytä-

nyt siitä kiinnostuneet henkilöt, saa se ansaittua mediaa, jolloin seuraajat itse levittävät yri-

tyksen sanomaa yrityksen puolesta, ilmaiseksi. 

Näiden toimenpiteiden lisäksi yrityksen nettisivuille lisätään Facebook-painike ja sinne upote-

taan yrityksen somekanavien postaukset näkyvälle sijainnille. Yrityksen omistajat tekevät 
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itselleen myös kuvalliset LinkedIn-profiilit, joissa on mahdollisimman tarkasti kuvattu heidän 

työkokemustaan, osaamistaan ja koulutustaan. LinkedIn -profiilista lähetetään kontaktipyyntö 

kaikille yhteistyökumppaneille ja asiakkaille. Myös LinkedIn -profiilin olemassaoloa voi ja kan-

nattaa mainostaa sähköpostiviesteissä ja yrityksen Facebook-sivulla. 

Konkreettisena tavoitteena on perustaa yrityksen Facebook-sivut mahdollisimman nopeasti 

tulevien viikkojen aikana ja saada sinne yli 200 tykkääjää tai seuraajaa vuodessa. Se onnistuu 

aktiivisella somettamisella, vähintään 1-2 postausta kuukaudessa, ja panostamalla postausten 

laadulliseen sisältöön sekä näkyvyyteen, LLTA-mallia noudattamalla. 

Lisäksi otetaan aktiiviseen käyttöön analytiikkatyökalut, joiden avulla nähdään, paljonko vie-

railijamäärät yrityksen nettisivuilla lisääntyvät ja kuinka moni näistä vierailijoista löytää net-

tisivuille Facebookista. Lukuja seurataan kappalemääräisesti ja prosentuaalisesti. Myös pos-

tausten suosiota tarkkaillaan ja tuloksia hyödynnetään sisällöntuotannon kehittämisessä. 

Tavoitteiden onnistumisen mittareina käytetään Facebookin omaa analyysiohjelmaa ja muita 

yrityksen käytössä olevia analytiikkatyökaluja. Tavoitteiden toteutumisia seurataan tasaisin 

väliajoin, vähintään kvartaaleittain ja saatuihin tuloksiin reagoidaan aina mahdollisimman no-

peasti tilanteen vaatimalla tavalla. Tavoitteena on tehdä jatkossa tasaisin väliajoin kilpailija-

analyyseja ja asiakkaille kyselyjä, jotta pysytään ajan tasalla siinä, missä kilpailijat ja asiak-

kaat verkossa viettävät aikaansa ja millaista sisältöä he haluavat. Asiakkaille lähetetään li-

säksi palautekyselyjä aina rakennusurakan valmistuttua ja saatuja tietoja hyödynnetään liike-

toiminnan kehittämisessä sekä sisällön tuottamisessa. 

7 Ehdotukset yrityksen nettisivuille 

Toimeksiantajan nettisivujen hallinta ei ole tällä hetkellä helppoa, sillä ne on tehty koodaa-

malla. Nettisivun päivityksiä hoitaakin markkinointitoimisto, joka on sivut luonut. Kuitenkin 

opinnäytetyön teoriapohjaan viitaten, yrityksen nettisivut kannattaa rakentaa omalle alustal-

leen, jotta niiden hallittavuus on yrityksen omissa käsissä. Näin toimiessa yritys voi itse päi-

vittää nettisivujaan, jolloin ne pysyvät koko ajan ajantasaisina ja asiakkaiden suuntaan mie-

lenkiintoisina. Yksi varteenotettava alusta nettisivuille on WordPress. 

Nettisivuston jatkuva ylläpito ja kehittäminen ovat lisäksi helppoja keinoja sivuston löydettä-

vyyden ja tunnettuuden parantamiseksi, jotka ovat yrityksen tavoitteita. Optimoimalla sivusto 

päätyy korkeammalle sijalle hakukoneiden hakutuloksissa. Sivuston hallinnan ollessa yrityksen 

omissa käsissä, on sivustolle myös helpompi tuottaa sellaista sisältöä, joka palvelee asiakkaita 

parhaalla mahdollisella tavalla ja herättää heidän kiinnostuksensa. Nettisivujen on tarkoitus 

olla jatkossakin selkeät ja visuaalisesti miellyttävät, mutta myös sellaiset, jotka tarjoavat 
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asiakkaille enemmän juuri heille kohdennettua sisältöä esimerkiksi nettisivujen alavalikoiden 

kautta. 

Toimeksiantajan tavoitteena on myös helposti lähestyttävyyteen panostaminen. Se onnistuu 

lisäämällä nettisivuille yhteydenottolomake ja henkilökunnan esittelyt kuvineen. Nämä toi-

menpiteet madaltavat kynnystä ottaa yhteyttä yritykseen ja tekevät yrityksestä tutumman 

oloisen jo ennen ensimmäistäkään yhteydenottoa. Lisäksi nettisivuille lisätään sertifikaatit ja 

pätevyydet näkyvälle sijainnille, kuten kilpailijatkin kilpailija-analyysin perusteella ovat teh-

neet. 

Sertifikaatit ovat osoitus yrityksen ammattitaidosta ja siitä, että se noudattaa ohjeita ja toi-

mii hyvän rakennustavan mukaisesti. Näiden esille tuominen lisää luotettavuutta yrityksen toi-

mintaan erityisesti uusien asiakkaiden silmissä, jotka eivät toimeksiantajaa ja sen toimintata-

poja tai luotettavuutta entuudestaan tiedä. Lisäksi nettisivuilla kerrotaan sponsoriyhteistöistä 

ja somekanavien sisältö upotetaan nettisivuille näkyvälle sijainnille. 

Toimeksiantajan nettisivut pyritään tekemään kokonaisuudessaan mahdollisimman asiakasläh-

töisiksi. Tässä onnistumista tukee se, että yrityksen tarjoama tuodaan esille asiakkaan tilan-

teen kautta ja asiakkaan ongelmaan ratkaisun etsimisellä. Asiakkaan ongelman ratkaisijana 

toimii toimeksiantajan tarjoamat sisällöt ja palvelut. Nettisivujen tarkoituksena ei ole pelkäs-

tään saada myytyä omaa osaamistaan, vaan myös pyrkiä tuottamaan asiakkaalle lisäarvoa. 

Nettisivuilla pyritään luomaan hyvää asiakaskokemusta ja se onnistuu LLTA-mallia hyödyn-

täen. Kaikki edellä mainitut nettisivujen päivitysehdotukset yhdessä auttavat toimeksiantajaa 

pääsemään niihin tavoitteisiin, jotka se opinnäytetyön avulla määritteli haluavansa saavuttaa. 

Vastuun nettisivujen päivittämisen läpiviennistä ottavat yrityksen omistajat. 

8 Yhteenveto ja jatkoehdotukset 

Opinnäytetyön keskeisenä tavoitteena oli toteuttaa Rakennus Kurre Oy:lle digitaalisen markki-

noinnin kehittämissuunnitelma, jossa luotiin yritykselle sosiaaliseen mediaan strategia ja esi-

tettiin kehitysehdotukset yrityksen nettisivujen uudistamiseen. Somestrategiasta ja nettisivu-

jen uudistusehdotuksista haluttiin saada mahdollisimman kattavat ja personoidut, joten en-

nen niitä, laadittiin toimeksiantajalle sen kilpailijoista kilpailija-analyysi ja teetettiin sen asi-

akkaille haastattelu. 

Kilpailija-analyysi laadittiin toimeksiantajan kolmesta kilpailijasta ja sillä selvitettiin, millai-

sia somestrategioita ja nettisivuja kilpailijoilla on ja millaisia kehitysehdotuksia toimeksianta-

jalle niistä voidaan poimia. Haastattelulla saatiin suuntausta yrityksen somekanavan valintaan 

ja sisältöön osana somestrategian luomista. Sillä saatiin myös keinoja verkkoviestinnän kehit-

tämiseen ja asiantuntevuuden näkyväksi tuomiseen yrityksen nettisivuilla. 
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Edellä mainittujen tutkimusten ja niiden perusteellisen analysoinnin pohjalta saatiin toteutet-

tua toimeksiantajalle sosiaalisen median strategia sekä ehdotukset yrityksen nettisivujen uu-

distamiseen. Pohjana kaikissa opinnäytetyön vaiheissa käytettiin tietoperustaa, joka on opin-

näytetyössä esitetty. Lopputuloksena toimeksiantaja sai personoidut ja hyvin perustellut eh-

dotukset yrityksen nettisivuille sekä somestrategian, joka on helppo viedä käytäntöön.  

Yksinkertaistettuna digitaalisessa markkinoinnissa menestyy, kun näyttää oikean viestin oike-

alle henkilölle ja oikeaan aikaan. Se onnistuu suunnitelmallisella tekemisellä, jota opinnäyte-

työssä on kuvattu. Vaikka kaikki opinnäytetyölle asetetut tavoitteet saatiin täytettyä ja tut-

kintakysymyksiin vastattua, niin silti jatkotoimenpide-ehdotuksiakin löytyy, sillä tutkiminen ja 

kehittäminen eivät koskaan lopu. Markkinointi on aiheena erittäin laaja, joten sen käsittelyyn 

oli välttämätöntä tehdä rajauksia, jotta opinnäytetyöstä saatiin selkeä ja tarpeeksi yksityis-

kohtainen kokonaisuus, jolloin se palvelee toimeksiantajaa parhaiten. 

Jatkotoimenpiteenä toimeksiantajalle painotettiin, että yritykselle on syytä tehdä konkreetti-

nen aikataulu somestrategian ja nettisivujen uudistusten läpivientiin. Julkaisuaikataulussa 

selvennetään somepostausten osalta päivämääräkohtaisesti, mitä julkaistaan, miksi ja miten 

ja nettisivuja osalta uudistamiset tehdään kvartaaleittain tai aina tarvittaessa. Tämä siksi, 

että paraskin suunnitelma on huono, jos sitä ei noudata eikä siihen sitoudu.  

Opinnäytetyöhön merkattiin somestrategian ja yritysten nettisivu-uudistusten läpiviennin ole-

van yrityksen omistajien vastuulla. Se, lähteekö yritys itse toteuttamaan somestrategiaa ja 

nettisivujen läpivientiä vai pyytääkö markkinointitoimistoa tekemään ne puolestaan, on vielä 

konkreettisesti päätettävä. 

Toimeksiantajaa on suositeltu hyödyntämään markkinointitoimistoa apuna etenkin toiminnan 

alkumetreillä, jotta somestrategia saadaan kunnolla käytäntöön ja nettisivut asiakaslähtöi-

siksi. Näin toimiessa yrityksen resurssit voidaan kohdistaa jatkossakin sen omiin vahvuuksiin, 

joka on yrityksen liiketoiminnan kannalta järkevintä. 

Markkinointitoimistolle tulee esittää selkeästi yrityksen liiketoiminnalliset tavoitteet ja 

suunta, johon yrityksen toimintaa halutaan kehittää. Näin tehtäessä markkinointitoimisto tie-

tää, minkälaista markkinointia ja markkinointiviestintää se lähtee yritykselle toteuttamaan, 

jotta se tukee yrityksen liiketoimintastrategiaa parhaiten.  

Markkinointitoimistolle lähetetään niin sanottuja raakatekstejä, joiden perusteella somepos-

taukset ja nettisivujen uudistukset tehdään. Yritys ottaa myös itse vastuuta ja pitää nettisi-

vuja ajan tasalla sekä mahdollisesti tekee myös jotkut somepostaukset itse. Lisäksi toimeksi-

antajalle suositellaan painavin perustein sosiaalisen median kriisiviestinnän toimintaohjeiden 

laatimista, sillä somekohut ovat tätä päivää ja niihin on tärkeää osata varautua ennakkoon, 

kuten teoriassa mainittiin.  
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Edellä mainittujen lisäksi suositellaan jatkotoimena tekemään asiakkaista tarkkoja persoonan 

kuvauksia asiakaspolkujen ymmärtämiseksi. Tämä auttaa entisestään tuottamaan sellaista si-

sältöä, joka vastaa asiakkaiden tarpeita ja kiinnostuksen kohteita sekä auttaa löytämään asi-

akkaiden haasteet ja ongelmakohdat, joihin tarjota ratkaisuja.  

9 Pohdinta ja arviointi 

Opinnäytetyön idea lähti toimeksiantajalta, joka halusi, että yritykselle tehdään markkinoin-

tisuunnitelma. Tämän tarkempia ohjeita tai suuntaviivoja en opinnäytetyön tekemiselle saa-

nut, vaan olen ne itse luonut toimeksiantajan kanssa käytyjen keskustelujen sekä markkinoin-

tiin liittyvän teorian tutustumisen myötä. Tämä oli myös opinnäytetyöni suurin haaste, sillä 

markkinointi on erittäin laaja kokonaisuus ja digitaalinen markkinointi muuttuu ja kehittyy 

jatkuvasti. Suuntaviivojen puuttuminen ja opinnäytetyön rajaaminen tuotti alkuhaasteita.  

Markkinoinnin teoriaan tutustuttuani ja käytyjen keskustelujen pohjalta löysin kuitenkin suun-

taviivat opinnäytetyön tekemiselle ja ehdotin, että opinnäytetyö painottuu digitaaliseen ym-

päristöön ja erityisesti sosiaaliseen mediaan ja nettisivujen kehittämiseen. Tämä siksi, että 

tekemieni selvitysten perusteella totesin näiden olevan yrityksen ongelmakohtia ja toimeksi-

antaja oli niistä samaa mieltä. Yritys ei opinnäytetyön toteutusvaiheen aikana ole vielä ollen-

kaan sosiaalisessa mediassa eikä nettisivujen hallinta ole yrityksen omissa käsissä, eivätkä ne 

muutenkaan ole kovin asiakaslähtöisesti toteutetut. 

Toimeksiantajan kanssa käytyjen keskustelujen myötä aukenivat myös yrityksen tavoitteet, 

joita olivat liiketoiminnan kasvattaminen ja kehittäminen, tunnettuuden ja helposti lähestyt-

tävyyden parantaminen sekä kilpailijoista erottuminen, kuin myös yritysmielikuvan rakentami-

nen verkossa. En keskustelujen yksityisyyden vuoksi määrittele tarkemmin, miksi juuri näihin 

tavoitteisiin päädyttiin. Tavoitteiden sekä opinnäytetyön aihealueen määräytymisen jälkeen 

oli kuitenkin helppo määritellä opinnäytetyön tutkimuskysymykset, jotka pidin tavoitteiden 

lisäksi mielessäni koko opinnäytetyöprosessin ajan. 

Kaikki opinnäytetyöhön kirjoitettu tietoperusta ja tutkimukset ovat määräytyneet opinnäyte-

työlle määriteltyjen tavoitteiden ja niistä johdettujen tutkintakysymysten pohjalta sekä toi-

meksiantajan omien intressien mukaan. Opinnäytetyö on kokonaisuudessaan rakennettu niin, 

että se palvelee toimeksiantajaa mahdollisimman hyvin ja personoidusti sekä antaa yritykselle 

hyödyllistä sekä käytännön läheistä tietoa, taitoa ja toimintaohjeita. 

Teoreettisessa viitekehyksessä käsiteltiin digitaalista markkinointia ja sosiaalista mediaa B2B 

yrityksen näkökulmasta. Toimeksiantajanani toimi rakennusalan pienyritys, joten tietoperus-

tan haluttiin olevan mahdollisimman hyvin juuri tällaisen yrityksen toimintaa tukevaa. Tieto-

perustassa onkin siksi huomioitu erikseen pienyritykset ja rakennusala. Näiden lisäksi 
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tietopohja rakennettiin siitä näkökulmasta, mitä toimeksiantajan on mielestäni tarpeellista 

tietää digitaalisesta markkinoinnista ja sosiaalisesta mediasta, jotta toimintaa osataan toteut-

taa systemaattisesti ja suunnitelmallisesti sekä tuloksellisesti.  

Olen koko opinnäytetyön ajan pitänyt mielessä, miten teoria ja tutkimukset ovat mahdollisim-

man hyvin toisiinsa yhteensopivia ja tutkimisosioissa tietoperustaa peilataankin ja täydenne-

tään käytännön esimerkein. Näin toimiessa oppisin myös itse valtavasti ja paljon enemmän, 

kun jos en olisi jatkuvasti työstänyt tietoperustaa käytännön tasolle. Tämä auttoi myös toi-

meksiantajaa, sillä vaikka markkinointi oli teoriassa jokseenkin entuudestaan tuttua, niin sen 

käytännön tasolle vieminen on aina oma prosessinsa. 

Opinnäytetyöstä on tarkoituksella rajattu pois esimerkiksi sosiaalisen median kanavien esit-

tely, vaikka ne yleensä jokaisessa somestrategiaa käsittelevässä opinnäytetyössä mainitaan. 

Tämä siksi, että toimeksiantajan kanssa keskusteltuamme tulimme tulokseen, että yrityksessä 

tiedetään jo, mitä somekanavat ovat, vaikka niitä ei liiketoiminnassa olekaan aiemmin hyö-

dynnetty. Sen sijaan tietoperustalla haluttiin tuoda yritykselle tietoon jotain sellaista uutta ja 

ajankohtaista informaatiota, jota se ei entuudestaan tiennyt eikä osannut sitä odottaa, ja 

siinä onnistuttiin. Myös tehdyistä tutkimuksista saatiin hyödyllistä, yllättävää ja uutta tietoa 

toimeksiantajalle. 

Oppisin opinnäytetyötä tehdessäni myös itse valtavasti. Luulin tietäneeni etukäteen, mitä 

markkinointi on, mutta aiheeseen syvennyttyäni tietotasoni ja ymmärrykseni laajenivat odo-

tettua enemmän. Kaikkea oppimaani en opinnäytetyössä tuo esille, sillä ne eivät ole opinnäy-

tetyön kannalta relevantteja ja olisivat vain vaikeuttaneet aiheen rajaamista ja tehnyt opin-

näytetyöstä epäjohdonmukaisen. Markkinoinnin lisäksi oppisin opinnäytetyötä tehdessäni ison 

projektin itsenäisestä läpiviennistä ja aiheen rajaamisesta, yhteistyöstä organisaation kanssa 

sekä itseni johtamisesta. Tavoitteeni opinnäytetyölle oli tehdä se niin hyvin, että se palvelee 

toimeksiantajaa mahdollisimman perusteellisesti ja niin, että olen siihen myös itse tyytyväi-

nen. Näihin tavoitteisiin päästiin. 

Opinnäytetyö on tehty toimeksiantajan kanssa tiiviissä yhteistyössä, jotta se vastaa yrityksen 

tarpeita mahdollisimman hyvin. Myös opinnäytetyössä käytetyt tutkimusmenetelmät ovat toi-

meksiantajan toiveista toteutettuja. Toimeksiantajan antaman palautteen mukaan opinnäyte-

työlle asetettuihin tavoitteisiin päästiinkin kiitettävästi. Opinnäytetyö on toimeksiantajan 

mielestä kokonaisuudessaan selkeästi jäsennelty, josta yritys saa huomattavaa konkreettista 

hyötyä ja uutta tietoa omaan toimintaansa. Erityiskiitosta sai se, että opinnäytetyössä käsitel-

lään runsaasti kilpailijoiden toimintaa sekä pienyritysten ja rakennusalan markkinointia. 

Opinnäytetyö voitaisiin tehdä uudelleen ja saada samanlaisia tuloksia, joten opinnäytetyö on 

tehty tutkimuseettisesti luotettavasti. Opinnäytetyö on vielä ennen sen julkaisemista annettu 

toimeksiantajan tarkistettavaksi ja hyväksyttäväksi. Tällä tavalla varmistettiin, ettei se sisällä 
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mitään sellaista tietoa, jota toimeksiantaja ei hyväksy julkaistavan tai joka toimeksiantajan 

mielestä on totuudesta poikkeavaa. 
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