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1. JOHDANTO 

Tämän kandidaatintutkielman idea pohjautui kohdeyrityksenä olevan Mediamaestro 

Oy:n tarpeeseen selvittää sisältömarkkinoinnin mahdollisuuksia ja keinoja B2B-

liiketoiminnassa. Maestro on 80 henkilöä työllistävä ohjelmistotalo, joka valmistaa ja 

myy ohjelmistoja kokonaisratkaisuiksi yritysten toiminnanohjaukseen ja muihin 

tarpeisiin. Yrityksen liikevaihto vuonna 2013 oli 6,6 M€ ja liikevaihdon kasvu edelliseen 

vuoteen verrattuna 10 %. (Maestro 2014) Pk-yrityksenä Maestro kilpailee Suomessa 

ohjelmistoalan isojen toimijoiden kuten SAP:n, Microsoft Dynamicsin ja Oraclen kanssa 

ja pyrkii siksi jatkuvasti kehittämään markkinointiaan. 

Sisältömarkkinointi on noussut viime vuosina suuren kiinnostuksen kohteeksi varsin 

nopeasti (Kuva 1, Google A 2014), samalla kun sosiaalisen median kanavat ovat 

vakiinnuttaneet asemansa nykyajan kulttuurin olennaisina osina. Ihmisten huomion 

siirtyminen perinteisistä medioista digitaalisiin on ollut 2000-luvun trendi, ja viimeisten 

kymmenen vuoden aikana sosiaalisen median rooli tässä muutoksessa on kasvanut 

jatkuvasti. Kuten Lehtimäki et al. (2009) toteavat, kuluttajien huomion jakautuminen 

useisiin kanaviin ja asioihin vaikeuttaa huomattavasti tavoittamista myös internetissä ja 

sosiaalisessa mediassa. Osallistaakseen kuluttajia ja saadakseen heidän huomionsa on 

yritysten keskityttävä entistä enemmän verkkosisältöjen laadukkuuteen, sillä maksetun 

näkyvyyden ja keskeyttävän markkinoinnin vaikutus on heikentynyt. Kiinnostavien ja itse 

tuotettujen sisältöjen merkitys jatkaa kasvamistaan, eikä niiden jakaminen ole koskaan 

aiemmin ollut näin helppoa. 

Kuva 1. ”Content Marketing”-hakutulos Google Trends-palvelussa 
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Toisaalta monelle yritykselle uudet kanavat ja toimintatavat tuottavat yhä haasteita: 

resursseja on vähän, tulospaineet kovat ja aikaa perehtymiseen ei aina tunnu olevan 

tarpeeksi. Kuten Schmidt ja Ralph (2011, 37) toteavat, vaikka sosiaalisen median 

tarjoamat mahdollisuudet vaativat markkinoijilta uusia taitoja, ovat tehokkaan viestinnän 

perusteet edelleen samanlaisia. Sisältöjen helppo levitys ja jakaminen mahdollistavat 

yritysten viestinnän laajentamisen uusilla tavoilla, kun taas sosiaalinen media antaa 

mahdollisuuden reaaliaikaiseen vuorovaikutukseen asiakkaiden ja muiden sidosryhmien 

kanssa. 

Toimialan markkinointi on jo tehokkaasti hyödyntänyt digitaalisen markkinoinnin keinoja, 

mutta lähtökohtaisesti kuluttajille tarkoitettuihin sosiaalisen median kanaviin B2B-

yritykset ovat lähteneet B2C-toimijoita hitaammin. Kuluttajistuminen on muuttanut 

käsityksiä työajasta ja –tavoista, samalla tuoden sosiaalisen median palveluita osaksi 

monen yrityksen työntekoa, viestintää ja jokapäiväistä toimintaa. Myös yritysten 

päättäjien ja johdon huomiosta yhä suurempi osa kohdistuu sosiaalisiin verkostoihin, 

josta kertoo Suomessakin esimerkiksi LinkedInin käyttäjämäärän kova nousu (HS, 

2013). B2B-markkinassa tämä liittyy olennaisesti ostajien ja hankintapäättäjien 

ajankäytön muuttumiseen. 

Toiminnanohjausjärjestelmiä valmistavien yritysten ydinliiketoiminta on sidoksissa 

verkon toimintaan yhä tiukemmin, kun myös ERP-järjestelmät siirtyvät pilven kautta 

käytettäviksi, software as a service-tyyppisiksi palveluiksi. Vuonna 2013 suurin osa alan 

isoista toimijoista oli jo siirtänyt ohjelmistonsa osittain tai kokonaan SaaS-muotoon 

(Computerworld, 2013). Tämä muutos on vaatinut alan yrityksiltä suuria investointeja, ja 

muuttanut ansaintamalleja laajasti. 

Tutkimuksen tueksi käsitellään ensi aiheen aiempia tutkimuksia markkinointiviestinnästä 

sekä erityisesti sisältömarkkinoinnista ja sosiaalisesta mediasta. B2B-markkinoinnin 

erityispiirteet sekä sosiaalisen median aiheuttama muutos markkinointiin ovat 

olennainen osa tutkielman taustaa ja ohjaavat myös itse tutkimuksen suunnittelua. 

Sisältöstrategia, sisältötyypit ja niiden käytön ominaispiirteet kuuluvat teorian ydinosaan 

ja ovat tärkeä osa tutkimuksen tulosten analyysiä. 
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1.1. Tutkimuksen tavoitteet, ongelmanasettelu ja rajaukset 

Tämän tutkimuksen tarkoitus on löytää tapoja, joilla B2B -ohjelmistoalalla toimiva yritys 

voi tuottaa ja käyttää sisältöjä markkinoinnissaan. Painopisteenä tutkimuksessa on 

potentiaalisia asiakkaita kiinnostavien kanavien ja sisältötyyppien löytäminen osana 

sisältöstrategian pohjatyötä. Aluksi pyritään ymmärtämään sisältömarkkinoinnin keinoja 

yleisesti osana internet-markkinointia, sekä sen eroja mainoksiin ja muihin 

markkinointiviestinnän keinoihin. Tutkielma on rajattu keskittymään nimenomaan B2B-

hankintaprosessia edesauttavan sisältöstrategian luomiseen ja kehittämiseen. Tutkimus 

selvittää yritysjohdon toimintaa sosiaalisessa mediassa, sosiaalisen median 

käyttötapoja työhön liittyen sekä sisältöjen kulutustottumuksia. Yritysjohto, talousjohto ja 

myyntijohto kuuluvat toiminnanohjausjärjestelmiä valmistavan ja myyvän Maestron 

kohderyhmään, joten heidän tottumuksiensa seuraaminen, tutkiminen ja tarkkailu ovat 

olennainen osa markkinoinnin suunnittelua jatkossa. 

Päätutkimusongelma 

Miten sosiaalista mediaa ja sisältöjä voidaan tehokkaasti hyödyntää B2B-

markkinoinnissa? 

Alaongelmat 

Millaisten sisältöjen tuottaminen tukee toimialan yrityksen markkinointia? 

Mitä sosiaalisen median kanavia toimialan markkinoinnissa kannattaa hyödyntää? 

Miten yritys voi tutkia kohderyhmäänsä ja suunnitella sisältömarkkinointiaan? 

1.2. Tutkimusmenetelmä  

Tutkimuksen teoriaosa rakentuu markkinointiviestinnästä, sosiaalisesta mediasta sekä 

sisältömarkkinoinnista julkaistujen tieteellisten tutkimusten sekä kirjallisuuden pohjalle. 

Teoriassa keskitytään yrityksen kannalta oleellisiin tietoihin ja teorioihin erityisesti 
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sosiaalisen median markkinoinnin ja sisältöstrategian suhteen. Teoriaosuuden tarkoitus 

on luoda taustatietoa tutkimukselle sekä koota yhteen käsityksiä, jotka helpottavat 

empiriaosuuden selittämistä (Metsämuuronen 2006, 83). 

Kandityön empiirinen osuus toteutettiin kyselytutkimuksena yhteistyössä Mediamaestro 

Oy:n kanssa. Alustana kyselylle toimi Surveypal-verkkopalvelu ja otokseen valittiin 

mukaan laaja joukko suomalaisten ylintä johtoa B2B –ja B2C-yrityksistä. Viestin 

kohteena ollut joukko poimittiin Kauppalehden Menestyjät-listalta Maestron toimesta. 

Kyselyn toteutusta, tavoitteita ja tuloksia analysoidaan tarkemmin empiriaosuudessa. 

Kyselytutkimus muotona valittiin sen levityksen helppouden ja suhteellisen nopean 

vastaamismahdollisuuden vuoksi. Kysely mahdollistaa vakioitujen kysymysten 

levityksen tehokkaasti ja tähän tutkimukseen sopivasti. Kohderyhmän tavoittaminen 

haastatteluja varten olisi ollut erittäin haasteellista, sillä niihin vaadittava aika on 

kyselyyn verrattuna pitkä. Kyselyn vastauksien analysoinnissa painotetaan yrityksen 

jatkotoiminnan kannalta oleellisia havaintoja. Tutkimuksen tavoitteena on luoda 

suuntaa-antava kuva yritysjohdon preferensseistä sosiaalisen median käytössä ja 

sisältöjen valinnassa, jota on mahdollista käyttää jatkossa markkinoinnin suunnittelussa. 

Toisaalta kysely ja tämä kandityö toimivat esimerkkinä pk-yrityksen keinoista suunnitella 

ja kehittää omaa markkinointiaan. Tutkimus on luonteeltaan selvitystyö, ja se on 

toteutettu toimeksiantona Mediamaestro Oy:lle. 

1.3. Teoreettinen viitekehys  

Teoreettinen viitekehys pyrkii antamaan yleiskuvan tutkimuksen aiheesta ja 

kontekstista. Tutkielman viitekehys kuvassa 1. avaa tutkielman keskeiset osat ja 

yhdistää ne toisiinsa kaavion muodossa. Viitekehys erottelee muun markkinoinnin ja 

sisältöjen vaikutussuhteen asiakkaisiin; kun perinteinen markkinointiviestintä on 

luonteeltaan asiakasta kohti työnnettyä, sisällöt pyrkivät vetämään asiakkaan luokseen 

kiinnostuksen kohteiden kautta. Kiinnostava sisältö luo yrityksestä asiantuntevan kuvan 

ja mahdollistaa potentiaalisten asiakkaiden saattamisen myyntiputken alkuun. 
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Kuva 2. Tutkielman teoreettinen viitekehys 

1.4. Kirjallisuuskatsaus 

Yleisimmin käytettyjä markkinointiviestinnän malleja on Jerome McCarthyn 4P:n 

viitekehys. Jo vuonna 1964 kehitetty 4P pyrkii hinnasta, tuotteesta, jakelukanavasta ja 

markkinointiviestinnästä koostuvan jaottelun avulla kuvaamaan yrityksen ulkoista 

viestintää sen sidosryhmille (van Waterschoot & Van der Bulte 1992). Markkinointimix 

joka koostuu 4P:n sisältämistä hinnasta, tuotteesta, jakelukanavasta ja 

markkinointiviestinnästä kokoaa yhteen ne keinot, joilla yrityksen on mahdollista viestiä 

sidosryhmilleen. Liiketoimintaympäristön ja kuluttajien toiminnan muuttuessa myös 

markkinointiviestintä on muuttunut, ja nykyään puhutaankin useimmiten integroidusta 

markkinointiviestinnästä. Integroitu markkinointiviestintä pyrkii yhdistämään eri kanavien 

hallinnan toimenpiteet tehokkaan ja yhtenäisen viestin aikaansaamiseksi. (Clow & 

Baack 2007; Kitchen et al. 2004; Rossiter & Bellman 2005; Vuokko 2002) 

Suuri osa markkinointiviestinnän muutosta on ollut internetin suosion kasvu ihmisten 

elämässä niin työssä kuin vapaa-ajalla. Internet-markkinoinnin tutkimuksen muutosta 

selvitettäessä (Pomirleanu, N.; Schibrowsky, J.; Peltier, J. & Nill, A. 2013) havaittiin, että 
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kaikesta internet-markkinointiin liittyvästä tutkimuksesta 68,5 % on julkaistu 2005-2012 

aikana. Samalla aikavälillä markkinointiaiheisten artikkelien kokonaismäärä kasvoi 19,8 

prosenttia, internet-markkinoinnin kasvuluvun ollessa 75,9 %. Tutkimuksen kohteena 

internet-markkinointi on siis löytänyt tiensä merkittäviin alan lehtiin ja kiinnostus sen 

tutkimiseen on kasvanut. (Pomirleanu et al. 2013)  

 

Taulukko 1: Julkaistut artikkelit aihealueittain vuosina 1993-2012. Pomirleanu et al. 2013 

Pomirleanu et al. (2013) mainitsevat katsauksessaan suosituimpien aiheiden olleen 

kuluttajakäyttäytyminen, internet-strategia ja internet-viestintä sekä uutena mukaan 

tullut sosiaalinen media ja verkostot. Heidän näkemyksensä mukaan seuraavien 

vuosien aikana kasvavat tutkimusalat ovat mobiili-internet, sosiaalinen media ja 

verkostot sekä internet-analytiikka. Kuten tämän sivun taulukosta 1 käy ilmi, sosiaalisen 

median kasvu näkyy myös kiinnostuksena sen tutkimiseen markkinointikanavana. 

Sosiaalista mediaa on tutkittu verrattain vähän aikaa, mutta se on herättänyt 

kiinnostusta tieteellisesti (Ahlqvist et al. 2008; Raab 2011; Schmidt & Ralph 2011; 
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Wright et al. 2010), keskittyen pääsääntöisesti sen mahdollistamaan kaksisuuntaisen 

viestintään yritysten ja asiakkaiden välillä, mittausmahdollisuuksiin sekä yleisesti 

sosiaaliseen mediaan osana markkinoinnin kokonaisuutta. B2B-kontekstissa 

sosiaalisen median markkinointia on tutkittu myös (Lehtimäki, T.; Salo, J.; Hiltula, H.; 

Lankinen, M. 2009). 

Sisältömarkkinoinnista -ja strategiasta ovat Suomessa menestyksekkäästi kirjoittaneet 

Katri Tanni ja Kati Keronen (2013) kirjassa Johdata Asiakkaasi Verkkoon: Opas 

koukuttavan sisältöstrategian luomiseen, sekä Ida Hakola ja Ilona Hiila (2012) 

teoksessaan Strateginen Ote Verkkoon: Tavoita & Sitouta Sisältöstrategialla. Molemmat 

käsittelevät laajasti viestinnän ja markkinoinnin murrosta verkon ja sosiaalisen median 

kautta, sekä sisältömarkkinoinnin perusteita, pohjatyötä, strategiaa ja käytäntöä. 

Perusteoksina ne sopivat tämän tutkielman teoriaosaan ja tarjoavat myös käytännön 

työkaluja aihepiireistä kiinnostuneille. Tieteellisesti sisältömarkkinointia ja –strategiaa on 

tutkittu vähemmän, vaikka kirjallisuutta ja kaupallisia artikkeleita siitä löytyykin (Halligan 

& Shah 2010). 

1.5. Määritelmät ja käsitteet  

Internet-markkinointi käsittää kaiken verkossa tapahtuvan markkinointiviestinnän ja on 

jaettavissa useampaan alalajiin. Internet-markkinoinnille on tyypillistä tehokas 

kohdentaminen, näkyvyyden halvempi hinta perinteisiin printti -ja tv-medioihin 

verrattuna sekä tulosten seurannan monet vaihtoehdot. Kampanjoiden kulkua on 

yleensä helppo seurata jopa reaaliaikaisten tilastojen avulla. (Pomirleanu et al. 2013) 

Sisältömarkkinointi on internet-markkinoinnin alalaji, jossa yritys Hakolan ja Hiilan 

(2012) mukaan tuottaa potentiaalisten asiakkaiden kiinnostusten mukaisia sisältöjä 

parantaakseen tunnettuutta ja uskottavuutta kohderyhmän silmissä. Sisältöjen, kuten 

blogien, case-esimerkkien, kuvien tai videoiden tarkoitus on osoittaa asiakkaalle 

yrityksen asiantuntemusta sekä ohjata liikennettä yrityksen verkkosivulle. Sisältöjen 

tulee olla luonteeltaan optimoituja siten että ne ovat helposti löydettävissä, jolloin 

asiakas itse hakeutuu kohti yritystä.  
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Sosiaalinen media koostuu kolmesta osa-alueesta, jotka ovat Ahlqvistin et al. (2008) 

mukaan sisältö, yhteisö sekä Web 2.0. Sosiaalisen median palveluille yhteistä on 

verkostoituminen muihin käyttäjiin, mahdollisuus seurata muita käyttäjiä sekä yritysten 

ja yhteisöjen profiileja sekä mahdollisuus julkaista sisältöä oman profiilin kautta. Sisällön 

tuottaminen ja jakaminen ovat sosiaalista toimintaa, jonka Web 2.0-teknologia 

sosiaalisen median palveluissa mahdollistaa. Tämä teknologia palvelujen pohjana tekee 

käyttäjien ja sisällön kohtaamisesta mahdollista jatkuvasti uusilla tavoilla, ja sitä 

hyödyntäviä palveluja syntyykin jatkuvasti lisää. 

1.6. Tutkimuksen rakenne 

Tutkimus jakaantuu teoria – ja empiriaosuuksiin, joista teorian on tarkoitus taustoittaa ja 

tukea empiriaosuuden toteutusta. Aluksi käsitellään tutkimuksen taustat, tavoitteet, 

ongelmanasettelu ja rajaukset, jonka jälkeen siirrytään viitekehykseen, 

kirjallisuuskatsaukseen ja esitellään tutkimuksen keskeiset käsitteet. Toinen osuus avaa 

markkinointiviestinnän teoriaa sekä käy case-yrityksen ja tutkimuksen suunnan 

mukaisesti läpi B2B –ja sosiaalisen media markkinoinnin piirteitä. Kolmas osio keskittyy 

tutkimuksen pääasiaan eli sisältömarkkinointiin ja -strategiaan. Tässä kappaleessa 

läpikäydään sisältötyyppejä sisältöjen käyttöä osana internet-markkinointia sekä 

yrityksen sisältöstrategiaa. Tutkielman neljäs osuus esittelee tehdyn kyselytutkimuksen 

tuloksia ja pyrkii analysoimaan niitä yrityksen tulevan toiminnan näkökulmasta. 

Tehdystä kyselystä valitaan tähän tutkimukseen mukaan soveltuvat osat, itse kysely oli 

kanditutkielmaa laajempi kohdeyrityksen toiveesta. 
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2. MARKKINOINTIVIESTINTÄ!

Yrityksen markkinointiviestintä (marketing communications) on yksi neljästä 

kilpailukeinosta, joiden mallina on pitkään toiminut Jerome McCarthyn vuonna 1964 

luoma 4P. Nimensä mukaisesti 4P jakaa toimenpiteet neljään alueeseen: tuote 

(product), hinta (price), jakelukanava (place) ja markkinointiviestintä (promotion). Malli 

on pysynyt pitkään lähellä alkuperäistä, vaikka monet ovat sitä vuosien saatossa 

muokanneet. (van Waterschoot & Van der Bulte 1992, 83) 

4P-mallin perusideana on, että markkinointiviestinnän keinoin yrityksen on mahdollista 

kertoa muista kolmesta osa-alueesta tehokkaasti oikeille sidosryhmille. Vaikka jokainen 

mallin osa-alue vaikuttaa yrityksen arvonluontiprosessin ja asiakaskokemuksen 

rakentumiseen, on markkinointiviestinnän tehtävänä silti yrityksen brändin myyminen. 

Laadukas viestintä ei kuitenkaan missään tapauksessa korvaa huonoa tuotetta, hintaa 

tai jakelua, vaan 4P:n elementtien tulee olla tasapainossa tuloksellisen toiminnan 

varmistamiseksi. (van Waterschoot & Van der Bulte 1992, 83; Vuokko 2002, 23-24) 

Markkinointiviestintä rakentuu kaikesta yrityksen ulkoisesta viestinnästä. Yritys on 

kontaktissa kohderyhmiinsä monissa eri kosketuspinnoissa ja eri kanavien kautta, mikä 

tekee markkinointiviestinnän koordinoinnista ja suunnittelusta laajan ja vaativan 

prosessin. Markkinointiviestinnän menetelmiin kuuluvat muun muassa mainostaminen, 

myynnin edistäminen, suhdetoiminta ja henkilökohtainen myyntityö. (Kitchen et al. 2004, 

1418-1419) 

Yritysten markkinointiviestintä on kehittynyt vuosien aikana ja nykyään puhutaankin 

usein integroidusta markkinointiviestinnästä (integrated marketing communications). 

Integroitu markkinointiviestintä yhdistää ja tasapainottaa yrityksen viestinnän kaikki 

kanavat siten, että viesti yrityksestä ja sen tuotteista on kanavasta riippumatta selkeä, 

yhtenevä ja houkutteleva (Kotler, P. & Armstrong, G. 2008, 401). Integroidun 

markkinointiviestinnän tarve nousee liiketoimintaympäristön ja kuluttajien käytöksen 

muutoksesta. Eri medioita kulutetaan ja niille altistutaan jatkuvasti läpi päivän, eivätkä 

vastaanottajat tee samanlaista eroa sille, mistä kanavasta he yrityksen viestintää 
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näkevät. Aiemmin yrityksissä ei ollut tiettyä tahoa, joka olisi valvonut 

markkinointiviestinnän integroimista ja yhdentämistä, mutta nykyään se on jo normaali 

käytäntö. (Kotler, P. & Armstrong, G. 2008, 400-403). 

2.1. Tehtävä ja vaikutukset 

Markkinointiviestinnän käsittäessä yrityksen kommunikoinnin sidosryhmien ja varsinkin 

asiakkaiden kanssa, on myös sen varsinaista tehtävää ja toivottuja vaikutuksia syytä 

tarkastella. Sana ”viestintä” on suomenkielinen versio kommunikaatiolle, joka on 

käännös latinankielisestä ’yhteistä’ tarkoittavasta sanasta ”communis”. 

Markkinointiviestinnän tarkoituksena on siis yhteisen käsityksen luominen yrityksen ja 

sidosryhmien välille. (Vuokko 2002) 

Kuten Kotler ja Armstrong (2008, 398) toteavat, on yrityksen asiakkaalle luoman arvon 

tehokas viestiminen erittäin tärkeä osa tuottavien asiakassuhteiden rakentamista. 

Markkinointiviestinnän tehtäväksi voidaan määrittää yrityksen kaiken viestinnän hallinta, 

strateginen koordinointi ja viestinnän sävyn määrittäminen kohderyhmä ja kanava 

huomioon ottaen. Tämän kokonaisuuden tavoitteena on luoda sellaista vuorovaikutusta 

joka vaikuttaa positiivisesti yrityksen tuloksellisuuteen.  (Gurau, C. 2008, 171; Vuokko 

2002) 

2.2. B2B-markkinoinnin kehitys 

Yritysten välisessä liiketoiminnassa on selkeitä eroja kuluttajamarkkinoihin, siten myös 

markkinointi ja markkinointiviestintä poikkeavat B2C-markkinoinnista. B2B-markkinoijan 

tulee ottaa huomioon perustavaa laatua olevat erot asiakasyrityksen 

hankintaprosessissa ja ostopäätöksen syntymisessä suunnitellessaan oman yrityksensä 

markkinointia. Hankintayksikkö käsittää useita henkilöitä ja ostopäätöksen osallistuvat 

ovat oman alansa ammattilaisia. Ostajan kannalta hankintapäätös on monimutkaisempi 

verrattuna kuluttajamarkkinaan, ja osin tästä johtuen ostoprosessi on usein paljon 

säädellympi. Investoinnin suuremman koon vuoksi B2B-asiakkassuhteiden kesto on 

myös varsin pitkä, mikä tarkoittaa usein myyjän ja ostajan yhteistyön jatkumista 
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varsinaisen ostotapahtuman jälkeenkin. B2B-yrityksille tärkeä tulonlähde ovat 

lisämyynnit, uusasiakashankinnan ollen usein kalliimpaa ja hitaampaa. (Kotler, P. & 

Armstrong, G. 2008, 160-163). 

B2B-markkinoinnissa on myös huomattu murros kuluttajakäyttäytymisessä. Vaikka 

ostajat ovatkin organisaatioita, ja ostoyksikön koko on B2C-liiketoimintaa isompi, silti 

päätöksiä hankinnoista tekevät yksittäiset ihmiset. Tästä johtuen B2B-markkinoijien 

tulisikin ottaa laajemmin huomioon hankintapäättäjät yksittäisinä henkilöinä. Kahden 

yrityksen välisen asiakassuhteen ulkopuolinen kokonaisuus, verkosto joka tuotteen 

käyttämiseen liittyy, vaikuttaa myös markkinointiin. Mallintamalla verkoston, jossa 

myyvä yritys toimii, on mahdollista ennakoida uusia mahdollisuuksia ja uhkia, ottaen 

samalla huomioon nykytilanteessa vaikuttavat verkoston osat markkinoinnissa. 

(Gummesson, E. & Polese, F. 2009) 

Muutosten edessä myös B2B-markkinoinnin tulee kehittyä. Wierseman (2013) mukaan 

kehitystä tulisi tapahtua erityisesti B2B-yritysten sisällä markkinoinnin ja muiden 

osastojen rajapinnoissa. Markkinoinnin asema B2B-liiketoiminnassa nousee hänen 

mukaansa yhä enemmän strategiseen asemaan, jolloin yhteistyön kautta on mahdollista 

luoda lisäarvoa muidenkin osastojen toimintaan. Wiersema nostaa erityisesti esille 

markkinoinnin ja myynnin sekä markkinoinnin ja innovaatioiden kytkökset, sekä niiden 

yhteydet johtajatasolle. Lisäksi hänen tutkimuksensa osoittaa, että B2B-yritykset eivät 

vielä hanki ja hyödynnä asiakastietoa tarpeeksi markkinoinnissaan. Tarkemman ja 

kohdennetumman asiakastiedon hyödyntämisellä B2B-yritykset pystyisivät paremmin 

vastaamaan muuttuviin markkinatilanteisiin. 
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3. SOSIAALINEN MEDIA 

Sosiaalinen media kanavana on tuonut suuren muutoksen markkinoinnin suunnitteluun 

ja toteutukseen. Verrattuna perinteisiin medioihin sosiaalinen media tarjoaa sitä 

hyödyntäville yrityksille ainutlaatuisia mahdollisuuksia vuorovaikutukseen seuraajien 

kanssa, markkinoinnin kohdentamiseen ja kuluttajien osallistamiseen. Palveluiden 

tehokas käyttö mahdollistaa miljoonien ihmisten tavoittamisen helpommin ja halvemmin, 

kuin mikään muu laaja julkaisu-, promootio -tai asiakassuhde-alusta aikaisemmin (Funk, 

T 2013, 1). Yksi sosiaalisen median tärkeimpiä ominaisuuksia onkin, että sen kanavat 

tarjoavat kuluttajille keinon muokata sivujaan siten, että tieto jota he näkevät on heille 

mieluisaa, ja toisaalta yrityksille mahdollisuuden pirstaloituneiden asiakasryhmien 

automaattiseen kohdennukseen (Wright et al. 2010, 76). 

3.1. Palvelut 

Sosiaalisen median palveluista länsimaissa suurimmat ja siitä syystä tähän 

tutkimukseen mukaan valitut ovat kokojärjestyksessä Facebook, Google+, Twitter, 

LinkedIn ja Instagram. Koska YouTube ja blogit ovat tärkeitä sisältöalustoja ja tiiviisti 

integroituneita sosiaaliseen mediaan, otettiin nekin mukaan tutkimuksen käyttö-osioon. 

Palveluihin liittyminen on yksityishenkilöille lähtökohtaisesti ilmaista, eikä yrityssivujen 

tekeminenkään yleensä maksa mitään. Osa palveluista tarjoaa maksullisina 

lisäpalveluina mainontaa ja ominaisuuksia, mutta ilmankin niitä alkuun pääseminen on 

suhteellisen helppoa. Sosiaalisen median kanavia tarkastellaan tässä työssä 

tutkimuskysymysten laadinnan mukaisesti yksittäisinä nimettyinä palveluina niiden 

yleisen ryhmittelyn sijasta. Palveluiden käyttöä tulevaisuudessa harkittaessa on siis 

syytä huomioida mahdolliset uudet kanavat, sekä tässä työssä nimettyjen palvelujen 

senhetkinen tilanne ja asema. 

3.1.1. Facebook 

Suomalaisista jo 2,1 miljoonaa käyttää Facebookia (Talouselämä 2013), ja jo tämän 

vuoksi useimpien yritysten olisi syytä tarkastella sitä varteenotettavana 
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markkinointikanavana. Maailmanlaajuisesti Facebookilla on 1,24 miljardia 

kuukausittaista aktiivikäyttäjää, mikä tekee siitä suurimman sosiaalisen median 

palvelun. Facebookin tärkein työkalu markkinoinnille on sivut (Pages), joiden avulla on 

mahdollista toimia palvelussa yrityksenä tai yhteisönä. Sivujen kautta yritys voi jakaa 

sisältöä, kuten statuspäivityksiä, linkkejä, kuvia ja videoita. Facebookin oman 

analytiikkatyökalun avulla on mahdollista seurata sivun seuraajien demografiatietoja ja 

sivun julkaisujen toimivuutta yleisesti. Säännöllisesti julkaisujen tavoittamaa ja 

osallistamaa käyttäjämäärää seuraamalla yritys voi optimoida julkaisunsa seuraajilleen 

sopiviksi. (Facebook 2014; Funk, T 2013, 65-67) 

Facebookin uutisvirtaa, jossa palvelussa julkaistu sisältö näytetään käyttäjille, 

säädellään EdgeRank-algoritmin avulla. Sivujen julkaisut eivät näy kaikille sivun 

seuraajille, vaan Facebook pyrkii näyttämään julkaisuja käyttäjien kiinnostuksen 

mukaan. Julkaisun näkee orgaanisesti siis vain osa seuraajista, mutta lisänäkyvyyden 

ostaminen on mahdollista esimerkiksi promoted posts-työkalulla. Facebook tarjoaa 

sivujen mainontaan monia eri tuotteita, niin palvelun sisällä kuin yrityksen omille sivuille 

ohjaavaan mainontaan.  

3.1.2. Twitter 

Mikroblogipalvelu Twitter avattiin vuonna 2006 ja nykyään sillä on jo 241 miljoonaa 

kuukausittaista aktiivikäyttäjää (Business Insider 2011; Twitter 2014). Suomessa 

rekisteröityneitä käyttäjiä on jo yli 500 tuhatta (Yle 2013 A). Huomioitavaa on kuitenkin 

että viikoittaisten aktiivikäyttäjien määrän on pienempi, vaihdellen tänä vuonna 27 ja 41 

tuhannen välillä (Nummela 2014). Twitterissä käyttäjien jakamat julkaisut on rajoitettu 

140 merkin mittaisiksi, ja profiilit ovat lähtökohtaisesti avoimia kaikille. Käyttäjät voivat 

itse valita profiilit joita haluavat seurata, ja näkevät tämän jälkeen heidän twiittinsä 

uutisvirrassaan. Kommentoimalla toisen käyttäjän twiittiä syntyy ketju, jossa keskustelu 

on mahdollista monen ihmisen kesken. Toisten käyttäjien julkaisuita on myös 

mahdollista uudelleentwiitata, eli jakaa eteenpäin omille seuraajilleen. Tämä 

mahdollistaa tiedon nopean leviämisen palvelussa. Julkista keskustelua kohdennetaan 

aiheen mukaan hashtageilla eli aihetunnisteilla, jotka merkitään sanan eteen tulevalla #-
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symbolilla. Hashtagit keräävät yhteen aihepiireistä kiinnostuneet ihmiset, sekä 

mahdollistavat mm. tapahtumien tai tv-ohjelmien seuraamisen ja kommentoinnin 

yhteisöllisesti palvelun kautta. (Twitter 2014) 

3.1.3. LinkedIn 

LinkedIn on maailman suurin ammatillisiin profiileihin keskittynyt sosiaalisen median 

palvelu. Se perustettiin vuonna 2003 ja sillä on tällä hetkellä yli 300 miljoonaa 

(Mashable 2014) käyttäjää, joista Euroopan osuus on 65 miljoonaa. Huomioitavaa tässä 

on LinkedInin tapa ilmoittaa rekisteröityneiden käyttäjien määrä, muiden palveluiden 

kertoessa kuukausittaisten aktiivikäyttäjien määrät. Suomessa LinkedInillä on käyttäjiä 

jo yli 595 tuhatta (DigiPeople 2014). LinkedInissä käyttäjät laativat profiilin, johon he 

voivat listata työkokemuksensa, koulutuksensa ja muut uraansa liittyvä tiedot. 

Verkostoituminen muiden käyttäjien kanssa tapahtuu “yhteyksiä” (connection) 

tekemällä. LinkedInissä voi siis luoda julkisen CV-tyylisen uraprofiilin, jonka lisäksi 

palvelussa on mahdollista suositella käyttäjiä avoimella tekstillä tai erillisten lueteltujen 

taitojen kautta. Myös LinkedInissä yritykset voivat luoda omat sivut, joita käyttäjien on 

mahdollista seurata. Yrityssivuja palvelussa on yli 3 miljoonaa ja ryhmiä 2,1 miljoonaa. 

(LinkedIn 2014 A) 

3.1.4. Google+ ja YouTube 

Google+ on hakukoneyhtiö Googlen oma sosiaalisen median kanava, joka on tiiviisti 

integroitu yhtiön muihin internet-palveluihin kuten Gmail-sähköpostiin ja YouTube-

videopalveluun. Google+-profiili toimii käyttäjien profiilina kaikissa Googlen palveluissa, 

ja toisaalta tästä syystä minkä tahansa Googlen palvelun käyttäjällä on myös Google+-

tili. Google+-palvelussa verkosto rakennetaan “piirien” avulla, joissa käyttäjä jaottelee 

verkostonsa suhteen laadun mukaan. Piirejä voivat olla esimerkiksi perhe, ystävät, 

tuttavat ja työkaverit. Piirien avulla on mahdollista hallita omien julkaisujen näkyvyyttä. 

Myös yritykset voivat luoda Google-tilinsä kautta profiilit Google+-palveluun ja käyttää 

sitä markkinointikanavana. Google+:ssa on Facebookin ryhmien tapaan myös yhteisöjä, 

joissa voi keskustella ja verkostoitua samoista asioista kiinnostuneiden kanssa. Koska 
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yhteisöt voivat olla julkisia tai yksityisiä, on niitä mahdollista käyttää myös sisäiseen 

viestintään. (Google B, 2014) YouTube-palvelussa käyttäjien on mahdollista luoda 

julkaisukanavia, joita muut käyttäjät voivat tilata, ja näin saada ilmoituksen uusista 

videoista (YouTube 2014). Nämä kanavat mahdollistavat myös yrityksille aktiivisen 

toiminnan palvelussa.  

3.1.5. Instagram 

Vuonna 2010 lanseerattu Instagram on viime vuosien nopeimmin kasvaneita 

sosiaalisen median palveluita, ja sillä on maailmanlaajuisesti jo 200 miljoonaa 

kuukausittaista aktiivikäyttäjää. Pääosin mobiilisovelluksen kautta käytettävä Instagram 

mahdollistaa käyttäjilleen kuvien ja videoiden jakamisen. Sovelluksen käyttöliittymä 

tekee kuvien muokkaamisen helpoksi tarjoamalla erilaisia ”filttereitä”, joilla kuvien värejä 

saa säädettyä nopeasti. Myös Instagramissa hashtageilla on tärkeä rooli, sillä kuten 

Twitterissä, ne keräävät saman aiheen julkaisut omaan virtaansa. (Instagram 2014 A; 

Kurio 2013) Instagram on testannut mainoksia muutamien valittujen asiakkaiden 

kanssa, ja ne julkaistaan laajempaan käyttöön pian. Instagramin mainosten toteutus on 

Twitterin tapainen, ja mainostetut julkaisut näkyvät nostettuina julkaisuina kohderyhmän 

virran seassa. (Instagram 2014 B) 

3.2. Markkinointi sosiaalisessa mediassa 

Yritysten tavoitteena sosiaalisessa mediassa on tavoittaa sen tuotteista kiinnostuneet 

tai niiden kohderyhmään kuuluvat henkilöt nykyisten asiakkaiden lisäksi. Yritykset 

pystyvät ansaitsemaan näkyvyyttä hyödyntämällä mielenkiintoisen sisällön viraliteettia, 

sekä ostamaan julkaisuilleen lisää näkyvyyttä. Tärkeimpänä tekijänä kanavat ovat 

luoneet uusia mahdollisuuksia ja työkaluja markkinointiin. Kaksisuuntainen 

kommunikaatio, asiakaspalvelu ja palautteen kerääminen toimivat osaltaan kuluttajien 

tietouden lisääjinä ja ovat osa sosiaalisen median markkinoinnin työkaluja. (Schmidt & 

Ralph 2011, 37) 
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Vuonna 2012 online-mainontaan käytettiin 35-40 miljardia dollaria, josta sosiaalisen 

median mainosten osuus oli 5-10% eli 2-3,5 miljardia. Toisaalta kuluttajat viettävät 

online-ajastaan 15 % sosiaalisessa mediassa, joten ajankäytön mukaan allokoituna 

sosiaalisen median mainontaan panostetaan vielä liian vähän. (Funk, T 2013, 67) 

Sosiaalisen median markkinointi ei kuitenkaan ole mitattavissa pelkästään mainoksiin 

käytetyn rahamäärän kautta, sisältöjen tuotannon ollessa olennainen osa yritysten 

kokonaisbudjettia. 

3.2.1. Toiminnan mallit 

Aloittaessa markkinointia sosiaalisessa mediassa yrityksen tulisi Bairdin ja Parasnisin 

(2011) erityisesti keskittyä ajattelemaan asiakkaan lailla. Heidän mukaansa moni yritys 

miettii miksi heidän tulisi olla sosiaalisessa mediassa, kun rakentavampi ajatusmalli olisi 

nimenomaan asiakkaan kiinnostuksen kohteiden tutkiminen. Baird ja Parasnis 

painottavat myös asiakaskokemuksen säilymistä läpi yrityksen verkkotoiminnan, 

palvelun laadun ja ilmeen tulisi olla yhtenevä kanavasta riippumatta. Sosiaalisen 

median markkinoinnin tulee siis rakentua tiiviisti osaksi yrityksen verkkomarkkinoinnin 

kokonaisuutta.  

Kabani (2013) mallintaa sosiaalisen median markkinointia kolmivaiheisen ACT-mallin 

kautta. Mallin ensimmäinen vaihe, Attract (houkuttele), keskittyy syihin jotka saavat 

yrityksen erottumaan joukosta, ja toisaalta asiakkaan kiinnostumaan yrityksen 

toiminnasta sosiaalisessa mediassa. Kabanin mukaan tässä kohtaa esiin nousevat 

yrityksen brändin selkeys ja kirkkaus, yrityksen tarjoamien palveluiden tuloksen esittely 

sekä eroavaisuustekijät kilpailijoista. Toinen vaihe, Convert (käännä), tarkoittaa Kabanin 

mallissa sitä, että ihminen joko tilaa yrityksen blogi-julkaisut, ryhtyy seuraamaan yritystä 

sosiaalisessa mediassa tai siirtyy suoraan asiakkaaksi. Tässä vaiheessa houkutteleva 

sisältö on siis tehonnut, ja mahdollistaa tarkemman tutustumisen yrityksen brändiin, 

toimintaan ja tuotteisiin seurannan kautta. Yksinkertaisimmillaan tätä voidaan kuvata 

yhtälöllä "kiinnostavan sisällön kuluttaminen + aika = asiakkuus”. 
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Kabanin (2013) mallin viimeinen vaihe, Transform (muuntaminen), liittyy asiakkaan 

osallistamiseen. Sosiaalisen median yhteisöllisen rakenteen vuoksi yritysten on 

mahdollista hyötyä aiemmista onnistumisista asiakastarinoiden ja sitoutuneiden 

käyttäjien kautta. Asiakastarinat näkyvät yrityksen sosiaalisen median kanavissa, ja 

yrityksen toiminnasta kiinnostuneet asiakkaat jakavat yrityksen sisältöjä eteenpäin 

omille seuraajilleen.  

3.2.2. Osallistaminen ja mitattavuus 

Osallistamisen (engagement) puolesta sosiaalisen median markkinoinnissa puhuu 

Kabanin (2013) lisäksi myös Sheehan (2011), joka näkee kuluttajien kanssa 

keskustelun ja heidän osallistamisensa avaimena onnistuneeseen sosiaalisen median 

markkinointiin. Hänen mielestään myös kuluttajien kesken tapahtuvan keskustelun 

salliminen on tärkeää. Sheehanin mukaan yritysten ei myöskään aluksi kannata 

keskittyä liian moneen asiaan, vaan panostaa palvelun laatuun ja läsnäoloon valituissa 

kanavissa, vähitellen toimintaa kasvattaen. 

Keskustelun ja osallistamisen merkitystä tukee sosiaalisten verkostojen, kuten 

Facebookin rakenne, jossa julkaisujen näkyvyyteen vaikuttaa esimerkiksi kommenttien 

määrä. Toisaalta LinkedInissä on jo olemassa yritysten kuratoimia brändättyjä 

toimialaryhmiä, joilla yritykset pyrkivät keräämään oman alansa asiantuntijoiden 

keskustelua yhteen, samalla kun vahvistavat omaa brändiään. Esimerkkinä 

onnistuneesta brändätystä LinkedIn-ryhmästä toimii Citi-pankin ”Connect: Professional 

Women’s Network, powered by CITI” joka on selkeän rajauksensa ja laadukkaan 

keskustelun ansiosta kerännyt jo yli 279 tuhatta jäsentä. (LinkedIn 2012; LinkedIn 2014 

B) 

Li ja Bernhoff (2008, 235-236) kuvaavat asiakkaiden osallistamista jopa innovoinniksi 

asiakkaiden kanssa. Heidän mielestään asiakkaiden innokkuus yrityksen tuotteita 

kohtaan tulee hyödyntää sosiaalisen median mahdollisuuksien kautta. Tehokkaasti 

toimimalla yritysten on mahdollista kerätä palautetta, uusia ideoita ja 

käyttäjäkokemuksia, joita voidaan suoraan hyödyntää tuotteiden ja palvelujen 
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parantamisessa. Lin ja Bernhoffin mukaan sosiaalinen media tuo asiakkaan ja yrityksen 

lähemmäs toisiaan ja tekee suhteesta henkilökohtaisemman.  

Kuten muissakin markkinoinnin kanavissa, myös sosiaalisessa mediassa keskeistä on 

toiminnan mitattavuus. Tähän mennessä helposti lähestyttäviä ja yleisiä mittauksen 

kohteita ovat olleet seuraajien tai tykkääjien määrä, julkaisujen näkyvyys, julkaisuihin 

reagointi sekä sisältöjen jakamisen aktiivisuutta. (Raab 2011, 24) Mittarit kehittyvät 

jatkuvasti ja yritykset siirtyvät laajempiin ja pidempiaikaisiin, kokonaisia kampanjoita 

käsittäviin mittauksiin. Karkeasti mittarit voidaan jakaa sosiaalisten verkostojen itse 

tarjoamiin tilastoihin, kolmansien osapuolien analytiikkaohjelmistoihin sekä 

digitoimistojen tarjoamiin analyyseihin ja katsauksiin. Kaikkineen myös sosiaalisen 

median markkinoinnin mittaaminen on tärkeää sen tuoton osoittamisen 

mahdollistamiseksi. 

Kokonaisuutena sosiaalisen median markkinointi koostuu siis kanavien valinnoista, 

kohderyhmien ymmärryksestä ja tämän ymmärryksen pohjalta suunnitelluista 

julkaisujen sisällöistä. Sosiaalisen median markkinointi tulisikin nähdä tiiviinä osana 

yrityksen muuta markkinointia ja hyödyntää sen tarjoamia osallistamis –ja 

keskustelukeinoja ihmisten tavoittamisessa. Toisaalta se liittyy myös läheisesti 

sisältömarkkinointiin ja sisältöstrategiaan, jotka esitellään seuraavassa luvussa. 
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4. SISÄLTÖMARKKINOINTI 

Sisältömarkkinoinnin nousu pohjautuu verkon ja sosiaalisen median kanavien 

aiheuttamaan markkinoinnin murrokseen. Ihmisten ajankäyttö jakautuu yhä laajemmin 

eri kanaviin, aikoihin ja tapoihin. Sisältöjä kulutetaan eri päätelaitteilla ja joskus jopa 

yhtäaikaisesti, esimerkiksi käyttämällä sosiaalista mediaa tv:tä katsellessa. Kaikki tämä 

on johtanut jatkuvasti kasvavaan kilpailuun kuluttajien ja asiakkaiden huomiosta. 

Markkinoinnin murros on ajanut yritykset uusien ongelmien ja tilanteiden eteen. 

Tavoittavuuden lasku on johtanut työntävien markkinointisisältöjen räjähdysmäiseen 

kasvuun, ja tämä taas saanut kuluttajat vierastamaan keskeytysmarkkinointia yhä 

enemmän. Voidaan nähdä, että yritykset kohtaavat kolme ongelmaa; viestinnän sisältö 

pohjautuu yrityksen mainostukseen asiakasta kiinnostavien aihepiirien sijaan, 

markkinoinnissa keskitytään liikaa kanaviin ja laitteisiin niiden itsensä eikä asiakkaan 

tarpeiden vuoksi ja viestinnän sisältöjä suunnitellaan työntekijöiden oman kokemuksen, 

eikä tutkimustiedon pohjalta. (Keronen, K. & Tanni, K. 2013; Hakola, I. & Hiila, I. 2012, 

7-10) 

Nämä muutokset ovat saaneet monet yritykset hakemaan uusia ratkaisuja. Hakola ja 

Hiila (2012) määrittelevät sisältömarkkinoinnin tavaksi sitouttaa asiakkaita hyödyllisten 

sisältöjen avulla, tavoitteenaan tehdä niin hyviä sisältöjä että ne houkuttelevat yritykselle 

uusia asiakkaita. Hakola ja Hiila viittaavat sisältömarkkinointiin myös termillä inbound-

markkinointi, joka liittää aiheen viestinnän suuntaan: siirrytään markkinointiviestin 

lähettämisestä kampanjan vastaanottajalle (outbound) malliin, jossa yritys tuottaa itse 

niin kiinnostavia sisältöjä että asiakkaat itse hakevat niitä verkosta (inbound).  

Sisältömarkkinoinnin keskeisin konsepti ja suunnitelma on sisältöstrategia, joka ohjaa 

yrityksen jatkuvaa sisältöjen tuotantoa, kehittämistä ja mittaamista. Tässä kappaleessa 

käsitellään sisältöstrategian taustoittamista, itse strategiaa sekä sen jatkuvaa 

kehittämistä.  
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4.1. Strategian taustatyö 

Käytännössä kuluttajat, prospektit ja asiakkaat siis kuluttavat itselleen merkityksellistä 

sisältöä, silloin kuin itse haluavat. Yrityksen tehtäväksi jääkin siis tutkia, mitä tämä 

sisältö heidän omalle kohderyhmälleen on, selvittää missä muodossa he sitä haluavat 

kuluttaa ja oppia tuottamaan sitä tehokkaasti. Toimiva sisältö on nykypäivänä sellainen, 

jonka yleisö päättää ja haluaa nähdä, eikä keskeyttävä mainonta enää saavuta 

samanlaista tehoa. Suoraviivaisesta markkinointiajattelusta tulisikin siirtyä 

asiakaspalveluun ja kommunikointiin. Suunnitellessaan sisältöstrategiaa juuri 

kiinnostavuus omassa kohderyhmässä tulisi olla prioriteetti, vaikka toisaalta verkossa 

yritys kilpaileekin kiinnostavuudesta myös oman toimialansa ulkopuolisten sisältöjen 

kanssa. (Hakola, I. & Hiila, I. 2012, 26-31) 

Sisältöstrategia on Yhdysvalloissa kehitetty malli verkkosisältöjen kokonaisvaltaiseen 

hallintaan. Mallin tavoitteena on ratkaista sisällönhallintaan, julkaisuprosesseihin ja 

sisällön seurantaan liittyviä haasteita, mahdollistamalla suunnitelmallisuus ja toiminnan 

järjestelmällinen kehittäminen. Osittain organisaatioissa saattaa jo olla sisältöstrategian 

tai sen osien kanssa tekemisissä olevia henkilöitä, mutta ainakaan vielä 

toimenkuvaltaan sisältöstrategiaa tekevät henkilöt eivät ole yleisiä. Aihepiirinä 

sisältöstrategia jakautuu markkinoinnin, viestinnän ja verkkosuunnittelun väliin, vaatien 

tekijöiltään laajaa osaamista. (Hakola, I. & Hiila, I. 2012, 76-79) 

Sisältöstrategian hyödyiksi Hakola ja Hiila (2012) kuvaavat yrityksen 

merkityksellisyyden kasvattamisen sille tärkeiden kohderyhmien joukossa. Heidän 

mukaansa sisältöstrategia siirtää liiketoimintastrategian verkkoon, auttaa tavoittamaan 

kohderyhmät ja helpottaa sisällöntuotannon resursointia sen mitattavuuden kautta. 

Keronen ja Tanni (2013) taas listaavat B2B-hankintaprosessin ominaispiirteiksi pitkän 

tiedonhaku -ja neuvotteluvaiheen sekä asiakassuhteen pitkä keston. Lisäksi he listaavat 

ostopäätökseen myönteisesti vaikuttavaksi tekijäksi sen, miten yritys pystyy auttamaan 

asiakasta oman toimintansa suuntaamisessa koulutusten, opastuksen ja ratkaisun 

tuomien muutosten ja hyötyjen toteen näyttämisen kautta. 
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Näiden kahden näkemyksen yhdistelmänä voidaan todeta, että sisältöstrategian 

huolellinen valmistelu mahdollistaa juuri niihin sisältöihin keskittymisen, jotka ohjaavat 

potentiaalisia asiakkaita hankintapäätöksissään. Konkreettiset esimerkit asiakkaidensa 

auttamisesta, koulutuksista ja oman tuotteen tai palvelun hyödyistä kannattaa pitää 

mielessä sisältöjä suunnitellessa, mutta keskeisin tekijä on kuitenkin asiakkaan 

kiinnostuksen kohteet. Potentiaalisten asiakkaiden tarpeet ja toimintatavat ovat 

keskiössä sisältöstrategiaa edeltävässä tutkimuksessa. 

4.2. Sisältötyypit 

Hakola ja Hiila (2012) määrittelevät sisällön informaatioksi, joka on esimerkiksi tekstiä, 

kuvaa, videota, animaatiota tai niiden yhdistelmiä. He mainitsevat myös Facebook-

päivitykset sisällöksi. Halligan ja Shah (2010) listaavat sisältötyypeiksi blogi-artikkelit, 

white paperit, videot, webinaarit, podcastit ja webcastit. Blogi-artikkelit ovat heidän 

määritelmänsä mukaan noin sivun mittaisia, toimialaa käsitteleviä julkaisuja, white 

paperit taas 5-7-sivuisia kirjoituksia jotka kertovat markkinan trendeistä, haasteista tai 

muutoksista laajemmin. White paperit eivät kuitenkaan saisi käsitellä tuotteita. Tässä 

yhteydessä Halliganin ja Shahin mielestä videoiden tulisi olla 2-3 minuutin mittaisia 

toimiala -tai tuotevideoita, joista he kuitenkin kokevat toimialaa käsittelevien olevan 

helpommin levitettävissä. Webinaarit he määrittelevät internetin välityksellä suorana 

lähetyksenä tapahtuviksi PowerPoint-esityksiksi, webcastit taas suoriksi 

videolähetyksiksi. Podcastit ovat 10-20 minuutin mittaisia äänitallenteita jotka voivat 

sisältää radio-ohjelmien tapaisesti haastatteluja tai keskustelua oman toimialan 

asiantuntijoiden kanssa. 

Varsinaisen formaatin lisäksi oleellista on Kerosen ja Tannin (2013, 39-41) mukaan 

myös tuotetun sisällön tarkoitus. He jakavat sisällöt kolmeen eri tyyppiin, jotka ovat 

tavoittava sisältö, sitouttava sisältö ja aktivoiva sisältö. Kuvassa 3. esitetty prosessi 

kuvaa asiakkaan johtamista kanavien läpi hyvän sisällön avulla, käyttäen edellä 

mainittuja tyyppejä eri vaiheissa. Prosessin alussa oleva kuuntelu viittaa asiakkaiden 

toiminnan seuraamiseen, tarkoituksenaan ymmärtää asiakkaan käyttäytymistä ja 

toimintatapoja niin sosiaalisessa mediassa kuin verkossa yleisesti. Kuuntelu luo 



22 
 

perustan yrityksen kohderyhmän ymmärtämiselle ja mahdollistaa tavoittavan sisällön 

luomisen. (Keronen, K. & Tanni, K. 2013, 40-42) Tavoittava sisältö voidaan määritellä 

myös vaikuttavaksi ja sitouttava sisältö vakuuttavaksi. Tällä vaikuttava-vakuuttava-

mallilla pyritään kuvaamaan asiakkaan houkuttelua laajemman ja vakuuttavan 

sisältökokonaisuuden luokse viittaamalla siihen lyhyemmässä ja ytimekkäässä 

vaikuttavassa sisällössä. Onnistuessaan tämä kaksijakoinen prosessi saa toiston kautta 

aikaan sitoutumisen yrityksen tuottamaan laadukkaaseen asiantuntijasisältöön 

tilaamisen tai uudelleenvierailujen kautta. (Keronen, K. & Tanni, K. 2013, 94-96) 

Kuva 3. Asiakkaan johtaminen sisältöjen avulla. (Keronen & Tanni 2013, 40, muokattu) 

4.3. Sisältöstrategia 

Pohjatyön jälkeen alkaa sisältöstrategian kokonaisuuden suunnittelu. Keronen ja Tanni 

(2013, 179) määrittävät sisältöstrategian tavaksi johtaa asiakkaita verkossa. Toisaalta 

he myös toteavat (2013, 120-121), että sisältöstrategia on ennemminkin sisältötyötä 

ohjaava malli, kuin kirjoitettu strategiapaperi ja että sen tulisi muistuttaa jatkuvasti 

kehittyvää toimintasuunnitelmaa. 
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Kuva 4. Sisältöstrategia myynnin tukena.  (muokattu Keronen & Tanni 2013, 120) 

Keronen ja Tanni yhdistävät kuvassa 4. sisältöstrategian myyntiin, kuvaten näin 

kokonaisuutena sisältöjen merkityksen yritykselle. Sisältöstrategian tarkoitus on toimia 

strategisen markkinoinnin välineenä, joka tuottaa yritykselle lisää myyntiä, ja kirjoittajien 

näkemyksen mukaan tämä kokonaisprosessi koostuu 9 vaiheesta. Löytäminen (find) 

tarkoittaa tavoittavan sisällön avulla tapahtuvaa hetkeä, jolloin potentiaalinen asiakas 

löytää yrityksen sisältöjä verkon eri kanavista. Mitä helpommin ihmiset voivat samaistua 

(identify) sisältöön, sitä suuremman määrän sisältö todennäköisesti tavoittaa. Vaikutus 

(affect) ja vakuutus (assure) ohjaavat samaistuneen henkilön pidemmälle yrityksen 

tuottamaan materiaaliin aiemmin esitellyn vaikutus-vakuutus-mallin mukaisesti. 

Sitoutumisen (engagement) tapahduttua on todennäköisempää, että henkilölle syntyy 

halu ostaa (desire), jonka jälkeen hän ottaa yhteyttä yritykseen (action). Tämän jälkeen 

on myynnin vuoro hoitaa neuvottelut (negotiation) ja itse ostotapahtuma (deal). Keronen 

ja Tanni pohjaavat kaavion tehokkuuden myynnin kannalta siihen, että yrityksen 
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sisältöihin sitoutuneiden henkilöiden yhteydenotot myyntiin ovat laadukkaampia kuin 

muuta kautta tulleet, ja täten helpottavat B2B-myynnin toimintaa. 

Toinen sisältömarkkinointia kuvaava malli on kehitetty Inbound-markkinoinnin 

automaatioon tarkoitettuja ohjelmistoja tekevän HubSpotin (2014) toimesta. HubSpotin 

malli koostuu neljästä toiminnasta, jotka ovat houkuttelu (attraction), muuntaminen 

(conversion), päättäminen (close) ja viihdyttäminen (delight). Mallin tarkoituksena on 

sisällön avulla muuntaa ensin vieraat ihmiset (strangers) kävijöiksi (visitors), sitten 

vihjeiksi (leads) ja asiakkaiksi (customers). Lopulta asiakkaista tulee yhtiön sisällön 

jakajia eli viestijöitä (promoters). Malli määrittelee myös eri vaiheiden välillä käytettävät 

sisällöt ja kanavat, alkaen blogista ja hakukoneoptimoinnista ja päättyen tapahtumiin ja 

syvempään sosiaalisen median kontaktiin. Innostuneet asiakkaat (promoters) auttavat 

jatkossa tuntemattomia löytämään yrityksen tuottaman sisällön esimerkiksi sosiaalisen 

median jakojen kautta. 

Kuva 5. Inbound-markkinointi (HubSpot 2014, muokattu) 

Hakola ja Hiila (2012, 156-159) kuvaavat sisältöstrategian työvaiheita kolmivaiheisen 

kuplamallin avulla. Malli rakentuu kysymysten varaan ja sen tarkoituksena on saada 

yritykset harkitsemaan ja tutkimaan kunkin vaiheen vaatimia toimenpiteitä 

mahdollisimman monipuolisesti ja tehokkaasti. 

Ensimmäinen vaihe, eli Kartoitus, keskittyy pohtimaan sisältöstrategian taustojen 

muodostumista. Vaiheessa kysytään mikä on yrityksen digitaalinen markkina, mitä 

tavoitteita liiketoimintastrategia korostaa, tunteeko yritys liiketoimintansa tärkeimmät 
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kohderyhmät, millaiset resurssit yrityksen sisäisellä kommunikoinnilla on tällä hetkellä 

sekä sitä, millaiset sisällöntuotannon resurssit yritys tällä hetkellä omaa. Toinen vaihe 

on Analyysi, jonka tarkoituksena on muodostaa tarkempi kuva verkkoympäristössä 

toiminnasta. Vaiheen kysymyksinä ovat tunnistaako yritys verkon motivaatiopohjaiset 

kohderyhmänsä, mitkä ovat verkkoympäristön tärkeimmät teemakokonaisuudet ja 

verkkotoiminnan tavoitteet sekä onko yrityksen eri julkaisukanavien roolit määritetty. 

Kolmas vaihe on Prosessit, ja sen sisältö koskee varsinaista sisältöstrategian 

käytännön työtä. Sisällöntuotannon vaatimukset, sisältöprosessien keventäminen, 

yrityksen julkaisusuunnitelma ja sisäiset vastuualueet luovat pohjan sisältöstrategian 

toteuttamiselle. (Hakola, I. & Hiila, I. 2012, 158-159) 

Kartoitusvaiheessa yritys siis pyrkii digitalisaation vaikutukset toimialalleen läpikäytyään 

ymmärtämään miten sen tämänhetkinen verkkoviestintä rakentuu ja millaisia tavoitteita 

sen verkkotoiminnalle tulisi asettaa. Analyysivaiheessa tulkitaan tutkimuksen tuloksia ja 

luodaan suunnitelma siitä, millaisia aihepiirejä, missä kanavissa ja mille kohderyhmälle 

yrityksen tulisi toteuttaa sisältöstrategiassaan. Prosessivaiheen tarkoitus on auttaa 

sisällöntuotannon organisoinnissa, ohjaamalla kahden edellisen vaiheen tulokset 

jatkuvaan toimintaan. (Hakola, I. & Hiila, I. 2012, 156-157) 

Sisältöstrategian eri mallit poikkeavat toisistaan osittain, mutta perustaltaan niistä löytyy 

yleensä samat vaiheet. Tutkimukseen pohjautuvan tiedon ja oman toiminnan analyysin 

jälkeen yrityksen on mahdollisuus tuottaa sisältöjä, joilla se tavoittaa potentiaaliset 

asiakkaat. Tavoittava sisältö herättää kiinnostuksen ja pyrkii houkuttamaan ihmiset 

eteenpäin kohti yrityksestä kiinnostumista. Laajemmat, laadukkaat asiantuntijasisällöt 

sitouttavat seuraamaan yrityksen toimintaa ja lopulta johtavat toteutuneisiin 

yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Vaikka mallia voidaan pitää varsin yleisenä, on 

sen eri vaiheiden mittaaminen kuitenkin suhteellisen helppoa. Kaikille mallien kehittäjille 

yhteistä on myös toiminnan jatkuva optimointi, jonka mallinnus seuraa yleensä polkua 

suunnittelusta tuotantoon, tuotannosta julkaisuun ja julkaisusta jälleen suunnitteluun. 

Tarkoituksena on osoittaa, ettei yrityksen sisältöstrategia ole staattinen linjaveto, vaan 

useista prosesseista koostuva, jatkuvasti kehittyvä verkkoliiketoiminnan ja 

markkinoinnin malli. 
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5. YRITYSJOHDON TOIMINTA SOSIAALISESSA MEDIASSA  

Tutkielmaa varten toteutettiin Mediamaestro Oy:n kanssa sähköinen kyselytutkimus, 

joka lähetettiin yrityksen määrittämälle kohderyhmälistalle sähköpostin välityksellä. 

Kysely rakennettiin Surveypal-nimiseen palveluun, joka on löydettävissä osoitteesta 

www.surveypal.com. Surveypal on ollut Maestron käytössä aiemminkin ja siksi sen 

käyttö myös tähän tutkimukseen oli luonteva valinta. 

5.1. Tutkimuksen taustat, tavoitteet ja toteutus 

Kyselyn rakentui kuudesta osasta, joihin kysymykset oli jaoteltu aihepiireittäin. 

Ensimmäinen osio selvitti taustatiedoiksi vastaajan iän, sukupuolen, yrityksen toimialan 

ja työtehtävän laadun. Toinen osio keskittyi sosiaalisen median käytön tiheyteen sekä 

tapoihin käyttää sosiaalista mediaa, kolmas osio taas toi mukaan käytön erot 

kanavittain. Osiot neljä ja viisi käsittelivät tiedonhankintatapoja ja sisältötyyppejä sekä 

sisältöjen käyttöön liittyviä tekijöitä. Kuudennessa osiossa kysyttiin mielipiteitä 

sosiaalisesta mediasta. Kysymykset muotoiltiin siten, että niihin vastaaminen oli 

mahdollisimman helppoa ja nopeaa. Muotoina suosittiin monivalintakysymyksiä sekä 

puoliavoimia kysymyksiä, joiden vastausvaihtoehdot oli kuvattu kohdittain. 

Puoliavoimissa kysymyksissä monivalinnan lisäksi jätetään avoin vastausvaihtoehto, 

jolloin uuden tiedon kerääminen helpottuu. Puoliavoimilla kysymyksillä haluttiin korostaa 

tutkimuksen kvalitatiivista luonnetta. (Mäntyneva et al. 2008, 56) Kyselyn loppuun 

lisättiin myös avoin kysymys, johon vastaajien oli mahdollista kertoa avoimemmin 

toiveistaan sosiaalisen median käytön suhteen. 

Kyselyn tarkoituksena oli hankkia tietoa yritysjohdon toiminnasta sosiaalisessa 

mediassa, sisältöjen käytöstä ja sisältötyyppien mielekkyydestä. Tämä kysely toimii 

esimerkkinä sisältöstrategian taustatyöksi tehtävästä tutkimuksesta, jolla kohderyhmän 

toimintaa verkossa pyritään selvittämään. Tulosten tarkastelussa painotetaan 

sisältöstrategian suunnittelun kannalta merkittäviä, vastaanottajien toimintaa kuvailevia 

tekijöitä. Tutkimuksen tarkoituksena voidaan pitää kanava- ja sisältötyyppivalintoja 

suuntaavien havaintojen tekemistä tarkan kohderyhmätilaston sijaan.  
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Lähetyslistalle oli koottu Kauppalehden Menestyjät-listalle kuuluvien yritysten johtotason 

henkilöitä yrityksistä joiden toimiala on joko B2B tai B2C-liiketoiminta. Menestyjät-

listauksen yritysten kokonaismäärä on 11504 yritystä (Kauppalehti 2014). Listan 

kriteerinä on vähintään kolmen tähden luokitus Balance Consulting-yhtiön Menestyjät-

mittareilla, jotka ottavat huomioon yrityksen kasvun, kannattavuuden, tuloksen, 

maksuvalmiuden, omavaraisuuden ja riskinsietokyvyn. Alle kolmen tähden luokituksilla 

rahoitusriski kohoaa selvästi, kun taas neljän ja viiden tähden luokituksella se on 

huomattavan pieni. (Balance Consulting 2014) 

Kysely lähetettiin saatekirjeen kanssa sähköpostilla 6715 henkilölle, Surveypal-

palvelussa kyselyn näki 869 ja kyselyyn vastasi 530 henkilöä. Alkuperäisistä 

sähköpostiviesteistä ei-toimitettuina palautui takaisin 755 kappaletta, joiden lisäksi 

automaattisia ”lomalla”-ilmoituksia kertyi 96. Kyselyn voidaan siis katsoa päätyneen 

5864 henkilön vastaanottamaksi, jolloin vastausprosentiksi muodostuu 9,0 %. Toisaalta 

kyselyn palvelussa nähneistä siihen vastasi 61,0 %, mitä voidaan pitää hyvänä arvona 

Maestron aikaisempiin kyselyihin suhteutettuna. Kokonaisvastausprosentti yrityksen 

aiemmissa kyselyissä on yleensä ollut 10-15 %, siihen verrattuna myös tämän kyselyn 9 

% arvo on normaali. Avattujen sähköpostien määrää ei ollut mahdollista seurata, mutta 

kohderyhmän huomioon ottaen on mahdollista että varsin suuri osa ei avannut viestiä 

ollenkaan. MailChimpin (2014) tilaston mukaan noin 17-30 % kaikista yrityssähköpostiin 

tulleista sähköposteista avataan, läpi-klikkauksien tason vaihdellessa 1,5 % ja 6,65 % 

välillä. Näihin lukuihin suhteutettuna kyselyn levitys oli onnistunut, vastaanottajista 14,8 

% klikattua itsensä kyselyyn asti. Myös kokonaisuutena pidimme vastausmäärää 

sopivana tutkimuksen tarkoitusta varten. Varsinkin avoimen kysymyksen suosion 

koimme hyväksi ja senkin vastauksia tullaan käyttämään yrityksen toiminnan 

suunnittelussa. 

5.3. Vastaajien luokittelu 

Tutkimuksessa kohderyhmää luokittelemaan valittiin ikä, sukupuoli, yrityksen toimiala ja 

henkilön työtehtävä. Tässä kappaleessa käsitellään vastaajien jakautumista näihin 

ryhmiin ja pyritään tarkastelemaan mahdollisia tuloksiin vaikuttavia tekijöitä  
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Ikäryhmiksi valittiin 18-29, 30-49, 50-64 ja 65+. Tällä jaottelulla pyrimme jakamaan 

vastaajia työuran eri vaiheisiin. Vastaajien kokonaismäärästä 18-29-vuotiaita oli 3 %, 

30-49-vuotiaita 53 %, 50-64-vuotiaita 42% ja yli 65-vuotiaita 2%. Kyselyyn vastanneista 

miehiä oli 75 %, jota voidaan pitää varsin suurena erona sukupuolijakaumassa. 

Toisaalta yritysjohdon sukupuolijakauma on yleisesti miesvoittoinen, mutta tämä tekijä 

on silti syytä ottaa huomioon tulosten tarkastelussa. 

Yrityksensä toimialaksi B2B:n valitsi 84 % ja B2C:n 30 % vastaajista. Kysymykseen 

vastaamista ei ollut rajoitettu vain yhteen vaihtoehtoon, joten osa vastaajista on 

luokitellut yrityksensä toimivan molemmilla sektoreilla. Työtehtävät jaoteltiin 

yritysjohtoon, talousjohtoon ja myyntijohtoon, jotka ovat Maestron määrittelemät 

markkinoinnin kohderyhmät. Lisäksi kohtaan lisättiin avoin ”Jokin muu, mikä”-vaihtoehto 

muiden, kuin näihin ryhmiin kuuluvien vastaajien selvittämiseksi. Yritysjohtoon itsensä 

luokitteli 52 %, talousjohtoon 10 % ja myyntijohtoon 26 %, muiden osuuden ollessa 15 

%. Jälleen 3 % vastaajista koki toimivansa useammassa tehtävässä, vastaten 

useampaan kuin yhteen vaihtoehtoon. ”Jokin muu, mikä”-vastanneista 47 % luokitteli 

työtehtäväkseen markkinointiin tai myyntiin liittyvän nimikkeen. Tämän kohdan 

vaihtoehtojen yleistä luonnetta olisi mahdollisesti voinut selventää kysymyksen 

asettelussa enemmän. Osa avoimeen kohtaa vastanneista luokitteli tehtäväkseen 

esimerkiksi myyntipäällikkö, joka olisi tässä tutkimuksessa voitu luokitella myyntijohdon 

tehtäviin. 

5.4 Tulosten tarkastelu 

Tulosten tarkastelussa pyritään kuvaamaan kyselytutkimuksen tuloksia tämän tutkielma 

kannalta oleellisten kohtien kautta. Kysymyskaavakkeeseen (Liite 1) viitataan 

kysymysnumeroiden kautta. Tarkasteluosiossa kysymyksiä käydään läpi aihepiireittäin, 

ja käsittelyjärjestys poikkeaa osin kysymysten järjestyksestä lomakkeella. Tulokset on 

jaoteltu aihepiirien mukaisesti viiteen alueeseen, joissa jokaisessa esitetään 

raportoinnin lisäksi myös tuloksia tulkitseva kappale. 



29 
 

5.4.1. Sosiaalisen median käyttö 

Kysymyksessä 1. kysyttiin sosiaalisen median käyttöä työtehtävissä palveluittain, ja 

kysymyksen sisältämät vaihtoehdot olivat Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, 

Google+, Instagram, Pinterest ja Blogit. Samaa listausta käytettiin läpi tutkimuksen 

palveluiden käyttöä kysyttäessä. Kysymyksessä pyrittiin selvittämään käytön tiheyttä ja 

siihen vastattiin viisiportaisella asteikolla; en käytä, kuukausittain, viikoittain, päivittäin ja 

useasti päivässä. Kysymyksen vastaukset on esitetty taulukossa 2. 

 En käytä 
(%) 

Kuukausittain 
(%) 

Viikoittain 
(%) 

Päivittäin 
(%) 

Useasti 
päivässä (%) 

Facebook 50 14 15 16 5  

LinkedIn 46 22 23 8 1 

Twitter 83  7  6  3  1  

Youtube 39  31  25 5 1 

Google+ 51  9  12 17 12 

Instagram 91  4  3 1 1 

Pinterest 95  2  2 0 0 

Blogit 64  22  10 3 1 

Taulukko 2. Sosiaalisen median käyttö työtehtävissä 

Vähiten työtehtävissä käytetyt kanavat olivat Twitter, Instagram ja Pinterest. Eniten 

käytettyihin lukeutuivat järjestyksessä YouTube, LinkedIn ja Facebook. Google+-

palvelua ilmoitti käyttävänsä 50 % vastaajista. Palvelun käyttäjämäärä oli Suomessa 

vuonna 2013 vain yli 47 tuhatta, joista aktiivisten osuudeksi arvioitiin 20 tuhatta (Yle 

2013 B). Tätä käyttäjälukua voidaan pitää siis verrattain suurena. Google+:n käyttäjistä 

tässä tutkimuksessa kuukausittaisia oli 9 %, viikoittaisia 12 %, päivittäisiä 17 % ja 

useasti päivässä käyttäviä 12 %. Palvelun käytön kasvua on suositeltu seuraamaan 

(Kurio 2014), mutta silti mahdollisena virhelähteenä on huomioitava se, ettei 

kysymyksen yhteydessä ollut selkeästi kuvattuna kyseessä olevan Googlen sosiaalisen 

median palvelun käyttö hakukoneen sijaan. Palvelun pienen käyttäjämäärän vuoksi 
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voidaan siis olettaa, että osa vastaajista ei ole huomannut +-merkintää kohdassa ja 

tarkoittanut vastatessaan Googlen hakukonetta. Koska tätä on vaikeaa tarkasti selvittää 

tässä vaiheessa, voidaan todeta että palvelun käyttöaste olisi mielenkiintoinen 

lisäselvityksen kohde. 

Kolmesta eniten käytetystä palvelusta viikoittain tai useammin Facebookia käytti 36 %, 

LinkedIniä 32 % ja YouTubea 31 %. Vaikka YouTube oli kokonaistuloksessa eniten 

käytetty, painottuu sen muihin saama ero siis enemmän kuukausittaisiin käyttäjiin, 

viikoittain tai useammin käyttävien määrän ollessa samaa tasoa Facebookin ja 

LinkedInin kanssa.Päivittäin tai useammin työtehtävissä sosiaalista mediaa käyttävien 

keskuudessa Facebookin osuus oli 21%, LinkedInin 9 % ja YouTuben 6 %. Google+-

palvellua käyttävistä 29 % ilmoitti käyttävänsä sitä päivittäin tai useasti päivässä, mikä 

edellisen kappaleen perustelujen pohjalta vaikutti edelleen korkealta suhteutettuna 

palvelujen käyttäjämääriin. Blogeja ilmoitti käyttävänsä kuukausittain 22 %, viikoittain 

10% ja päivittäin tai useasti päivässä 4 %. Tässä kohdassa huomioitavaa on se 

mahdollisuus, että moni ei välttämättä miellä yritysblogia varsinaisesti blogiksi, vaan 

yleisesti yrityksen uutisiksi tai tiedotteiksi. 

5.4.2. Tiedon hankinta 

Tämän osion tarkoituksena oli selvittää vastaajien sosiaalisen median käyttöä 

tarkemmin, koskien preferoituja kanavia ja käytön sekä tiedon hakemisen kohteita. 

Tämän osion tarkastelu koskee kysymyksiä 4. ”Mitä seuraavista sosiaalisen median 

kanavista käytät työtehtäviisi liittyen ja mihin tarkoitukseen?” ja 5. ”Mitä kanavaa 

haluaisit käyttää työtehtäviisi liittyen ensisijaisesti? Valitse enintään kaksi vaihtoehtoa”.  

Kuvassa 6. on esitetty kysymyksen 5. vastaukset graafisesti. Google+ on 44 % 

luvullaan eniten tiedonhakuun käytetty, mutta aiemmin todettujen rajoitusten vuoksi 

tulokseen on syytä suhtautua varauksin. Käyttöasteiden mukaisesti seuraavina tulevat 

LinkedIn (35 %), Facebook (31 %) ja YouTube (21 %). Tähän kysymykseen ”Jokin muu, 

mikä”-vaihtoehdon vastasi 7 %, joista suurin osa vastasi käyttävänsä Googlen 

hakukonetta, internetiä tai yritysten omia sivuja.  
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Kuva 6. Tiedon hankinta sosiaalisen median kanavissa 

Huomioitavaa kysymyksen 5. vastauksissa on se, että kysymykseen sai vastata 1-2 

vaihtoehtoon. Vastausten prosenttiyksiköllisistä määristä laskettuna 2 palvelua yksilöi 

vastasi 61 % vastaajista ja 1 palvelun 39 % vastaajista. Kysymyksen vastaukset ovat 

lähes yhteneviä käyttömäärään liittyvien tulosten kanssa, joten palveluita käyttävät 

myös käyttävät niitä tiedon hakemiseen. 

Kysymyksellä 4. pyrittiin selvittämään eri palveluiden pääasiallisia käyttötarkoituksia. 

Seuraavan sivun taulukkoon 3. on kerätty kysymyksen vastaukset, listaten vaakariveille 

käyttötarkoitukset ja pystyriveille palvelut. Taulukossa olevat luvut ovat prosenttilukuja 

kysymykseen vastanneista käyttäjistä. Facebookia käytettiin eniten kilpailijoiden 

tarkkailuun (26 %), markkinointiin (33 %), sekä viestintään, LinkedInin ollessa suosituin 

verkostoitumiskanava (51 %). Muista kanavista esiin nousivat YouTube, jota 42 % 

käyttää tiedon hakemiseen. Google+-palvelua osuus tiedon hakemiseen ilmoitti 

käyttävänsä 39 %. Tiedonhakukanavana nousi esiin myös blogit (28 %). 
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Kokonaiskäyttöä tarkasteltaessa nousivat jälleen Facebook, LinkedIn ja YouTube esiin 

vähiten ”En käytä”-vastauksia keränneinä.  

 FB 

(%) 

LinkedIn 

(%) 

Twitter 

(%) 

YouTube 

(%) 

Google+ 

(%) 

Instagram 

(%) 

Pinterest 

(%) 

Blogit 

(%) 

Kilpailijoiden 
tarkkailu 

26 19 5 18 23 3 2 16 

Markkinointi 33 10 7 24 14 5 4 13 

Myynti 13 5 2 9 9 2 1 6 

Tiedon 
hakeminen 

20 27 8 42 39 3 2 28 

Verkostoituminen 24 51 6 2 6 3 1 6 

Viestintä 25 12 7 14 7 4 2 12 

Benchmarkkaus 8 7 2 7 5 2 1 5 

En käytä 48 43 85 40 49 90 93 62 

Jokin muu, mikä 2 2 0 3 2 2 1 2 

Taulukko 3. Sosiaalisen median käyttötarkoitukset kanavittain 

5.4.3. Sisältöjen käyttö 

Sisältöjen käyttöä pyrittiin selvittämään kysymyksen 7. ”Miten usein haluaisit kuluttaa tai 

kulutat kutakin sisältötyyppiä?” avulla. Kysymyksen asettelussa oli eritelty sisältötyypillä 

viitattavan tässä ainoastaan erilaisiin digitaalisiin formaatteihin asiasisältöön kantaa 

ottamatta. Kysymyksen vastausvaihtoehdot ja tulokset on avattu taulukkoon 4. siten että 

taulukon numerot ovat prosenttimääriä vastaajista. 

Päivittäin tai useasti päivässä käytettäviä sisältöjä tarkasteltaessa esiin nousivat uutiset 

55 % käyttöasteella sekä kuvat, joita näin usein kuluttaa 34 % vastaajista. Uutiset oli 

kokonaisvertailussa suosituin, sillä vain 7 % ilmoitti lukevansa niitä harvemmin tai ei 
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koskaan. Monta kertaa viikossa kulutetuista sisällöistä suosituimpia olivat uutiset (20 

%), videot (20 %) ja kuvat (19 %). Myös oppaat, tuotejulkistukset ja tutkimukset olivat 

monta kertaa viikossa kulutettuina jo hiukan päivittäis-tasoa suositumpia. Viikoittain 

kulutettavista sisällöistä esiin nousivat tuotejulkistukset (45 %), tutkimukset (44 %), 

videot (42 %), oppaat (41 %) sekä kuvat ja keskusteluryhmät (molemmat 29 %).  

Kokonaisuutena suosituimpia olivat järjestyksessä uutiset, kuvat, videot, 

tuotejulkistukset ja oppaat, joita kaikkia ilmoitti käyttävänsä vähintään kerran viikossa 

ainakin 65 % vastaajista. Myös tutkimukset pääsivät lähelle tätä tasoa, vain 41 % 

ilmoittaessa käyttävänsä niitä harvemmin tai ei koskaan. 

 Useasti 

päivässä (%) 

Päivittäin (%) Monta kertaa 

viikossa (%) 

Viikoittain (%) Harvemmin/ en 

koskaan (%) 

Kuvat 9 25 19 29 18 

Oppaat 1 7 15 41 35 

Tuotejulkistukset 1 7 13 45 34 

Tutkimukset 1 3 11 44 41 

Uutiset 20 34 20 20 7 

Videot 1 7 20 42 30 

Webinaarit 1 0 3 20 76 

White Paperit 0 1 3 17 78 

Benchmarkit 0 1 6 23 69 

E-kirjat 1 0 2 10 87 

Infograafit 1 1 3 11 85 

Keskusteluryhmät 1 2 8 29 60 

Taulukko 4. Sisältötyyppien käyttö 

Tämän kohdan vastauksia on mahdollista käyttää suuntana sisältöstrategian mukaisen 

suunnittelun tukena niin sisältötyyppien valinnoissa kuin julkaisukalenterin 

rakentamisessa. Kysymyksen tulos antaa yleisen kuvan kohderyhmän toiminnasta, ja 
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tutkimuksen aineisto mahdollistaa yritykselle tarvittaessa esimerkiksi työtehtävän 

mukaisen jaottelun tekemisen. 

5.4.4. Laitekohtaiset erot 

Sisältöjen käyttöä laitekohtaisesti tietokoneen, älypuhelimen ja tabletin välillä käsiteltiin 

kysymyksessä 9., jossa laitekohtaisesti pyydettiin listaamaan mielellään kyseisellä 

laitteella kulutetut sisällöt. Sisältölistaus pysyi samana kysymyksestä 7. Kuten liitteistä 

2, 3 ja 4 käy ilmi, käyttötottumukset tietokoneella ja tabletilla olivat melko lähellä toisiaan 

älypuhelimen poiketessa edellä mainituista. Tietokoneella eniten käytetyt sisältötyypit 

olivat uutiset (82 %), kuvat (70 %), videot (62 %), tutkimukset (57 %), oppaat (54 %) ja 

tuotejulkistukset (50 %), tabletilla uutiset (87 %), kuvat (74 %), videot (66 %), oppaat (43 

%), tuotejulkistukset (38 %) ja tutkimukset (37 %). Älypuhelimella eniten käytettiin 

uutisia (88 %), kuvia (49 %) ja videoita (27 %), muiden jäädessä vähemmälle käytölle. 

Havaintoina preferensseistä eri laitteiden välillä voidaan todeta tablettien käytön olevan 

samankaltaista tietokoneella kulutettujen sisältöjen kanssa. Kohderyhmässä 

älypuhelimen käyttö sisällön kulutuksessa on tyyppien määrältä vähäisempää, mutta 

tutkimus ei kuitenkaan käsittele kunkin laitteen parissa vietettyä aikaa. Yhdistelemällä 

tämän kysymyksen tietoja käyttöaikadataan aiheesta on mahdollista tehdä 

lisähavaintoja. Toisaalta lähes kaikki digitaalinen sisältö on luonteeltaan responsiivista 

eli käytettävissä laitteesta riippumatta, mutta päivittäisen ajankäytön ja 

julkaisuaikataulujen yhteydessä laitekohtainen käyttö on myös kiinnostava tekijä. 

5.4.5. Mielipiteet sosiaalisesta mediasta 

Mielipiteitä sosiaalisesta mediasta kysyttiin kohdissa 10. ja 11. joiden tulokset ovat 

nähtävillä liitteissä 6. ja 7. Väittämiin pyydettiin vastaamaan asteikolla 1 ”Täysin eri 

mieltä” – 5 ”Täysin samaa mieltä”. Kuvissa olevissa kaavioissa on esitetty vastausten 

keskiarvot. 
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Yleisesti mielipiteet olivat ”en osaa sanoa” tai ”hieman eri mieltä”-asteisia, mutta 

muutamia havaintoja tämänkin kohdan vastauksista on mahdollista tehdä. Kohdan 

keskihajonnat olivat myös verrattain suuria, joten keskiarvoja tarkastellessa on 

huomioitava myös jakautuneen käytön vaikutukset suunnitteluun. 

Viimeisenä kohtana kyselyssä pyydettiin vastaajia kertomaan kysymyksessä 12.  ”Mihin 

uuteen tarkoitukseen haluaisit hyödyntää sosiaalista mediaa? Onko sille jokin este tällä 

hetkellä?” sitä, millaisiin tarkoituksiin he haluaisivat käyttää sosiaalista mediaa jatkossa. 

Seuraavassa poimintoja vastauksista: 

”Konsernipäätöksellä sosiaalisen median käyttäminen työtehtävissä ei ole sallittua.” 
 
”Suurin este sosiaalisen median käytölle lienee asenneilmapiirissä, joka suosii sitä 
lähinnä vapaa-ajan käytössä. ” 
 
”Rekrytointi, viestintä, markkinointi. Haasteena on aika sisällön tuottamiseksi, sekä 
aktiivisuus.” 
 
”Oman ammattialan foorumi, jossa voisi keskustella/vertailla kokemuksia alaan liittyvistä 
asioista…” 
 
”Meidän alallamme harvat yritykset ovat mukana sosiaalisessa mediassa, joten emme ole 
lähteneet siihen ollenkaan mukaan. ” 
 
”Viestintään ja markkinointiin sekä asiakastyytyväisyysseurantaan. Esteenä on ison 
yrityksen toimintamallien muutosten hitaus.” 

Tässä esitetyt kohdat toimivat esimerkkeinä avoimen kohdan vastausten laajasta 

kirjosta. Moni vastaaja toivoi yritykseltä tai konsernilta enemmän joustoa sosiaalisen 

median kokeiluun eri käyttötarkoituksissa, kun taas osa tyrmäsi suoraan sen käytön 

oman yrityksensä tarkoituksiin. Myös rakentavia ideoita löytyi reilusti, kuten 

alakohtaisten keskustelukanavien rakentamista ja koulutuksen helpottamista 

sosiaalisen median avulla. Yhteensä avoimeen kysymykseen kertyi 77 vastausta, mitä 

voidaan pitää hyvänä määränä. Niiden tarkempi analyysi jää kandityön laajuuden vuoksi 

yrityksen oman suunnittelun tehtäväksi. 
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Kandidaatintutkielman tutkimusongelmana olleeseen ”Miten sosiaalista mediaa ja 

sisältöjä voidaan tehokkaasti hyödyntää B2B-markkinoinnissa?” pyrittiin etsimään 

vastausta sekä teorian että empiirisen osuuden kautta. Teoriaosassa tarkasteltujen 

sisältöstrategian mallien pohjalta yrityksen on mahdollista aloittaa sisältömarkkinointinsa 

suunnittelu, jonka eri osioita tuetaan tutkimuksen tulosten kautta. Sosiaalisen median 

kanavavalinnat ja markkinointi ovat tiukasti liitettynä sisältöstrategiaan ja B2B-

ympäristössä ne voidaankin käsittää osaksi sitä. Oman alansa asiantuntijoiden ollessa 

markkinoinnin kohderyhmänä, on myös sen sisältöjen suunnittelun, toteutuksen ja 

kehittämisen lähtökohtana oltava huolellisesti laadittu sisältöstrategia. Yrityksen koko 

verkkotoiminta tulisi kytkeä sisältöstrategian alle, eikä sosiaalisen median tarkastelu 

erillisenä muista internet-markkinoinnin toiminnoista ole kannattavaa. Tehokas 

sosiaalisen median ja sisältöjen hyödyntäminen B2B-markkinoinnissa vaatii siis 

yritykseltä niiden roolin ymmärtämistä  verkon kokonaisuudessa sekä yrityksen muuhun 

markkinointiin suhteutettuna. 

Päätutkimusongelman lisäksi tutkielma pyrki vastaamaan kolmeen alaongelmaan. 

Ensimmäinen alaongelma ”Millaisten sisältöjen tuottaminen tukee toimialan yrityksen 

markkinointia?” pyrki selvittämään kohdeyrityksen kannalta oleellisten sisältöjen 

luonnetta ja muotoa. Teorian kautta vastauksen voidaan todeta rakentuvan loogisesti 

etenevistä, strategian eri vaiheisiin sopivista sisällöistä, joiden tarkoituksena on 

johdattaa uusia henkilöitä ja yrityksiä asiakkaiksi asti. Tutkimuksen tuloksista selvisi, 

että Maestron kohderyhmälle merkityksellisimmät sisällöt tällä hetkellä ovat kuvat, 

videot ja oppaat, uutisnäkyvyyttä unohtamatta. Muitakin sisältötyyppejä toki voi 

hyödyntää, mutta alkuvaiheessa keskittyminen tärkeimpiin helpottaa laadun 

ylläpitämistä. 

Toinen alaongelma, ”Mitä sosiaalisen median kanavia toimialan markkinoinnissa 

kannattaa hyödyntää?” keskittyi kohdeyrityksen markkinoinnille tehokkaimpien kanavien 

löytämiseen. Teorian ja tutkimuksen pohjalta voidaan todeta, että Facebook, LinkedIn, 

YouTube sekä blogit ovat tällä hetkellä olennaisimmat sosiaalisen median kanavat, 
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joissa yrityksen tulisi olla aktiivisesti läsnä. Kanavien valintaa tulisi kuitenkin jatkuvasti 

arvioida, ja ottaa mukaan uusia kanavia resurssien salliessa. Google+:n ja Twitterin 

käyttöönottoa tulisi tarkastella jatkossa niiden roolin kasvun ja ominaisuuksien vuoksi, 

mutta alkuvaiheessa tärkeintä on aktiivisen toiminnan luominen tärkeimmissä 

palveluissa. Tällä hetkellä kohderyhmän suosituimmat palvelut ovat pitkälti niitä, jotka 

teoriaosassa todettiin käytetyimmiksi Suomessa. Toisaalta mielenkiintoinen havainto oli 

se, että näitä kanavia ollaan valmiita hyödyntämään myös työtehtäviin liittyvään tiedon 

hakemiseen ja asioiden hoitoon. 

Kolmanteen alaongelmaan ”Miten yritys voi tutkia kohderyhmäänsä ja suunnitella 

sisältömarkkinointiaan?” vastataan kahdella tapaa. Toisaalta teoriassa läpikäydyt 

sisältöstrategian mallit auttavat ja ohjaavat markkinoinnin suunnittelua, kun taas itse 

tutkimuksen kokonaisuus antaa esimerkin kohderyhmän tutkimisesta. Tässä työssä 

toteutettu kyselytutkimus on yrityksille suhteellisen helppo toteuttaa, ja erilaisilla 

kohdennuksilla vastaavaa kyselyä voi hyödyntää tarkempienkin kohderyhmien 

toiminnan tutkimisessa. Huomioitavaa kuitenkin on, että kyselyn rakennetta ja sisältöä 

tulee edelleen kehittää ja päivittää uusien ideoiden ja nopeasti muuttuvan sosiaalisen 

median kentän mukaisesti. 

Kokonaisuutena sisältöjen käyttöä B2B-markkinoinnin tukena voi pitää kiinnostavana 

tutkimuskohteena jatkossakin sen ajankohtaisuuden, laajuuden, nopean muutostahdin 

ja alan kohtaaman markkinoinnin murroksen vuoksi. Myös case-yrityksen tasolla 

tutkimustyötä tulee jatkaa, analysoiden kerättyä aineistoa sekä mahdollisesti tehden 

kohdennettuja lisätutkimuksia esimerkiksi haastattelujen muodossa. Mediamaestro Oy 

on tässä vaiheessa jo aktiivinen muutamassa sosiaalisen median kanavassa, mutta 

pyrkii kehittymään tällä alueella aktiivisesti ja suunnitelmallisesti. Tarkalla analyysillä ja 

eri kohderyhmien mukaan rakennetulla sisältösuunnitelmalla sen on mahdollista 

tehostaa verkkoviestintäänsä ja mahdollisesti päästä mukaan kanaviin, joita tähän 

mennessä ei ole koettu tarpeellisiksi tai mahdollisiksi hyödyntää. 

Kohderyhmän tulokset ovat lupaavia ja osoittavat että mahdollisuuksia yritykselle 

aiemmin hyödyntämättömien sisältötyyppien ja kanavien käyttöön löytyy. Keskeisinä 
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tuloksina voidaan myös toisaalta pitää niiden kanavien ja sisältöjen poissulkemista, joita 

kohderyhmä ei tällä hetkellä käytä. Varsinkin avoimen kysymyksen vastaukset 

osoittavat, että mielipiteet sosiaalisen median käytöstä B2B-kontekstissa vaihtelevat 

vielä laajasti. Tämän takia onkin syytä muistaa, ettei sosiaalinen media on vain osa 

yrityksen markkinointiviestinnän kokonaisuutta, eikä korvaa muita kanavia. Toki 

markkinoinnin tuloksellisuuden tarkalla seurannalla on myöhemmin mahdollista tehdä 

yrityksen markkinointimixiin vaikuttavia valintoja, jos sosiaalisen media ja sisältöjen ROI 

osoittautuu odotusten mukaisesti hyväksi. 

Kanditutkielman suppean koon takia tässä tutkielmassa ei ollut mahdollista käydä läpi 

sisältöstrategian käytännön työtä riittävässä laajuudessa, mutta sen toteutukseen on 

kirjallisuudesta löydettävissä tarkempia ohjeita. Muistettava on myös, ettei sisältöjä ja 

sosiaalisen median markkinointia voi tehdä ”fiiliksen mukaan”, vaan suunnitelmallisuus 

oikeiden mittareiden käyttäminen on erittäin tärkeää. Vaikka sisältöjen tuottaminen voi 

aluksi tuntua haastavalta, on myös hyvä muistaa, ettei kaikkea tarvitse osata kerralla. 

Jokaiseen sosiaalisen median kanavaan ei myöskään tarvitse mennä heti, vaan yritys 

voi ottaa uusia kanavia käyttöön kokemuksen karttuessa ja jatkuvan seurannan 

mukaisesti. Harkitut teot ja pienestä aloittaminen ovat avain toiminnan liikkeelle 

saattamiseen. 

Lopuksi voidaan vielä todeta, että vaikka sosiaalisen median markkinointi B2B-

yritykselle voi tuntua etäiseltä tai jopa turhalta, siihen kannattaisi kuitenkin suhtautua 

avoimesti. Kuten tämänkin kyselyn tulokset osoittavat, B2B-hankintapäätöksiä tekevä 

yritysjohto käyttää sosiaalista mediaa ja on myös halukas saamaan työhönsä liittyvää 

tietoa sen kautta. Vaikka siis asiakkaana onkin yritys, tulisi muistaa että päätösten 

takana ovat aina yksittäiset henkilöt, joista yhä useampi viettää aikaa sosiaalisessa 

mediassa ja hakee myös tietoa sen kautta.  
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