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Digitaalisen markkinoinnin hyödyt tunnistetaan nykyisin lähes kaiken kokoi-
sissa yrityksissä. Monissa pienyrityksissä – etenkin palveluita tarjoavissa tai pie-
nissä kivijalkaliikkeissä, joissa ei ole verkkokauppaa kivijalkaliiketoiminnan li-
sänä - digitaalinen markkinointi on kuitenkin edelleen usein suhteellisen vä-
häistä tai tehotonta.  

Tässä tutkielmassa perehdytään digitaaliseen markkinointiin aiemman 
akateemisen tutkimuksen sekä alan asiantuntijaorganisaatioiden käytännön 
vinkkien avulla siten, että painopisteenä on pienyrityksen näkökulma. Tutkiel-
massa käydään läpi digitaalisen markkinoinnin määritelmiä ja kuvataan muuta-
mia yleisimpiä digitaalisen markkinoinnin välineitä sekä valaistaan digitaalisen 
markkinoinnin strategian käsitettä. Tutkielmassa esitellään myös erilaisia pien-
yrityksen määritelmiä sekä pyritään avaamaan pienyrityksen liiketoiminnan 
mittaamisen käsitteitä. Yleisesti ottaen liiketoiminnan parantamisella voidaan 
viitata myös muuhun kuin myynnin kasvattamiseen, esimerkiksi yrityksen työn-
antajamielikuvan parantamiseen tai prosessien tehostamiseen. Tässä tutkiel-
massa kuitenkin liiketoiminnan parantamisella tarkoitetaan etupäässä myynnin 
parantamista. 

Tutkielmassa on teoreettinen osuus ja empiirinen osuus. Tutkielman empii-
rinen osuus on suunnittelutieteellinen case-tutkimus, jonka tavoitteena on mää-
ritellä käytännönläheinen sosiaaliseen mediaan painottuva strategia sille, miten 
pieni, erityisesti palveluita myyvä yritys voi parantaa liiketoimintaansa digitaa-
lisen markkinoinnin keinoin huomioiden mahdollisesti rajalliset resurssit. 

Tutkielman perusteella voi päätellä, että pienyritysten on mahdollista pa-
rantaa liiketoimintaansa, erityisesti myyntiä, hyödyntäen erilaisia digitaalisen 
markkinoinnin keinoja. Olennaista on kuitenkin tehdä ensin kunkin yrityksen 
omiin olosuhteisiin ja tavoitteisiin perustuva digitaalisen markkinoinnin strate-
gia ja sen perusteella valita kullekin yritykselle oikeat välineet ja toimenpiteet. 
Mahdollisiin ajankäyttöön liittyviin haasteisiin voi hakea apua esimerkiksi auto-
matisoinneista tai digitaalisen markkinoinnin ulkoistamisesta alan ammattilai-
sille, osin tai kokonaan. Pienyrityksen on myös hyvä huomioida, että digitaali-
sissa kanavissa keskeistä on vuorovaikutteisuus – pelkkä verkkosivuston tai so-
siaalisen median profiilin olemassaolo tai muutama julkaisu silloin tällöin ei vält-
tämättä auta parantamaan yrityksen liiketoimintaa.  

Asiasanat: digitaalinen markkinointi, pienyritys, sosiaalinen media, 
verkkosivut, myynti, liiketoiminta 
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The benefits of digital marketing are nowadays recognized in companies of al-
most any size. However, in many small enterprises - especially businesses selling 
services or small brick-and-mortar businesses that do not have e-commerce as an 
adjunct to the brick-and-mortar business - digital marketing is still often rela-
tively scarce or inefficient.  

This paper handles digital marketing with the help of previous academic 
research and practical tips from expert organizations in the field, focus being on 
small enterprise perspective. The paper reviews different definitions of digital 
marketing and describes some of the most common digital marketing tools. The 
paper also sheds light on the concept of digital marketing strategy and introduces 
various small enterprise definitions as well as aims to explain concepts of small 
enterprise business measurement. In general, the term business improvement 
can refer to more than just increasing sales, e.g., improving the employer image 
of a company or making processes more efficient. In this paper, however, busi-
ness improvement primarily refers to sales improvement. 

The thesis consists of a theoretical part and an empirical part. The empirical 
part of the thesis is carried out as a design research case study with the aim of 
defining a practical social media focused strategy for how a small company, es-
pecially one that sells services, can improve its business through digital market-
ing, taking into account potentially limited resources. 

Based on this study, it can be concluded that it is possible for small enter-
prises to improve their business, especially sales, by utilizing various digital mar-
keting tools. However, it is essential to first make a digital marketing strategy 
based on each company's own circumstances and goals, and on those grounds, 
choose the right tools and activities for each company. For possible time manage-
ment challenges, help can be sought, e.g., from automation or outsourcing digital 
marketing to professionals in the field, in part or in full. It’s also good for a small 
business to keep in mind that interactivity is key in digital channels - the mere 
existence of a website or social media profile, or a few publications from time to 
time, may not help improve company’s business. 

 

Keywords: digital marketing, small business, social media, website, sales, 
business 
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Digitaalisuus on muuttanut maailmaa ja ihmisten käyttäytymistä. Samalla digi-
taalisuus on muuttanut myös markkinointia mm. synnyttämällä uusia markki-
nointikanavia ja -keinoja. Vaikka digitaalisen markkinoinnin hyödyt tunniste-
taan, monissa pienyrityksissä – etenkin pienissä palveluita tuottavissa tai kivijal-
kaliikkeissä, joissa ei ole verkkokauppaa kivijalkaliiketoiminnan lisänä - digitaa-
linen markkinointi on kuitenkin edelleen vähäistä tai se koetaan tehottomaksi. 
Digitaalisen markkinoinnin hyödyntämisen vähyys liittyy pienillä yrityksillä 
usein osaamisen sekä ajallisten, rahallisten ja henkilöresurssien vähyyteen (Mew 
2020; Pellechia 2020; Ritz, Wolf & McQuitty 2019). 

Tämän tutkielman tutkimuskysymys on: Miten pienyrityksen liiketoimin-
taa on mahdollista parantaa digitaalisen markkinoinnin keinoin? Tässä tutkiel-
massa liiketoiminnan parantamisella tarkoitetaan etupäässä myynnin paranta-
mista, vaikka termillä muissa yhteyksissä on mahdollista viitata myös muuhun 
kuin myynnin kasvattamiseen, esimerkiksi työnantajamielikuvan parantamiseen 
tai prosessien tehostamiseen. 

Digitaalinen markkinointi on ajankohtainen aihe, josta löytyy paljon kirjal-
lisuutta ja akateemista tutkimusta. Toisaalta erilaisten resurssihaasteiden kanssa 
kamppailevien pienyritysten näkökulmasta digitaalisesta markkinoinnista löy-
tyy suhteellisen vähän akateemista tutkimusta. Alan kehitys on todella nopeaa ja 
suuri osa olemassa olevasta materialista näyttääkin tällä hetkellä löytyvän digi-
taalisen markkinoinnin asiantuntijapalveluita myyvien yritysten verkkosivusto-
jen, oppaiden, webinaarien sekä alan asiantuntijoiden blogien avulla. Niissäkin 
– kuten myös akateemisissa tutkimuksissa - tosin painopisteenä on usein digitaa-
linen markkinointi sellaisten yritysten näkökulmasta, jotka tekevät liiketoimintaa 
verkossa - ei niinkään pienten palveluita myyvien tai kivijalkaliikkeiden näkö-
kulma.  

Tutkielma koostuu teoreettisesta ja empiirisestä osiosta. Tutkielman teo-
reettisessa osassa luodaan aluksi yleiskatsaus digitaaliseen markkinointiin ja 
käydään läpi digitaalisen markkinoinnin määritelmiä. Yhteenvetona erilaisista 
digitaalisen markkinoinnin määritelmistä voi todeta, että digitaalinen markki-
nointi on asiakaskeskeistä, kohdennettua, vuorovaikutteista, 
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kustannustehokasta, mitattavaa ja osin automatisoitavaa markkinointiviestintää, 
joka tähtää yrityksen tai brändin näkyvyyden ja tunnettuuden kasvattamiseen, 
myynnin edistämiseen sekä asiakasuskollisuuden lisäämiseen ja ylläpitämiseen 
digitaalisia välineitä hyödyntäen. Digitaalisen markkinoinnin määritelmien esit-
telyn jälkeen kuvataan muutamia yleisimpiä digitaalisen markkinoinnin kanavia 
ja välineitä sekä avataan digitaalisen markkinoinnin strategian käsitettä. Yleisim-
pinä digitaalisen markkinoinnin kanavina kuvataan mm. verkkosivut Interne-
tissä, sosiaalisen median kanavat Facebook, Instagram, LinkedIn ja videopalve-
lut kuten esimerkiksi YouTube. Näiden jälkeen käydään läpi erilaisia pienyrityk-
sen määritelmiä sekä muutamia pienyrityksen liiketoiminnan mittaamisen käsit-
teitä. Tämän tutkielman näkökulmasta ei ole suurta merkitystä sillä, mitä viralli-
sista pienyrityksen määritelmistä käytetään. Olennaista on huomioida, että pien-
yrityksillä - käytetään mitä pienyrityksen määritelmää tahansa - on pääsääntöi-
sesti huomattavasti vähemmän resursseja (henkilöresursseja, ajan käyttöön liit-
tyviä resursseja ja/tai rahaa) käytettävissä digitaaliseen markkinointiin verrat-
tuna keskisuuriin- ja suuryrityksiin. Teoriaosuuden lopuksi käsitellään hieman 
syvemmin sitä, miten pienyrityksen liiketoimintaa on mahdollista parantaa digi-
taalisen markkinoinnin keinoin huomioiden mahdollisesti pienet käytettävissä 
olevat resurssit. 

Tutkielman empiirisessä osuudessa kuvataan suunnittelutieteellisen case-
tutkimuksen avulla, miten erään pienyrityksen ongelma on mahdollista ratkaista. 
Ts. suunnittelutieteellisen tutkimuksen avulla kuvataan, miten luodaan artefakti 
eli tässä tapauksessa käytännönläheinen digitaalisen markkinoinnin strategia 
yhdelle suomalaiselle palveluita myyvälle pienyritykselle, jotta se voisi parantaa 
liiketoimintaansa digitaalisen markkinoinnin keinoin huomioiden pienyrityk-
selle tyypilliset rajalliset resurssit. Suunnittelutieteellisen tutkimuksen periaattei-
den (Peffers ym. 2007) mukaan tutkimuksen päätavoitteena ei ole tuottaa teoreet-
tista tietoa laajaan käyttöön tai suoraan muille implementoitavaksi, vaan fokuk-
sena on tarkasti määritellyn, tietyn yrityksen tietyn ongelman ratkaisu. 

Empiirisessä osuudessa noudatetaan Hevnerin ym. (2004, 83) esittelemiä 
suunnittelutieteellisen tutkimuksen ohjenuoria, joihin nojaten tutkielman tuotta-
mana artefaktina on toteuttamiskelpoinen digitaalisen markkinoinnin strategia 
(Suunnittelu artefaktina). Kyseinen artefakti eli digitaalisen markkinoinnin tek-
nologioihin pohjautuva digitaalisen markkinoinnin strategia ratkaisee tutkimuk-
sen kohteena olevan yritykseen tärkeän ja relevantin liiketoiminnan ongelman 
(Ongelman merkitys). Lisäksi artefaktin käytettävyys, laatu ja tehokkuus osoite-
taan tarkan arvioinnin avulla vertaamalla digitaalisella markkinoinnilla saatuja 
tuloksia yrityksen asettamiin tavoitteisiin, ja seuraamalla yrityksen digitaalisen 
markkinoinnin prosessia ja toimenpiteitä (Suunnittelun arviointi).  

Tehokkaan digitaalisen markkinoinnin strategian etsimisprosessissa hyö-
dynnetään olemassa olevaa akateemista tutkimusta sekä alan asiantuntijoiden 
suosittelemia digitaalisen markkinoinnin keinoja sekä noudatetaan yrityksen on-
gelmaympäristön periaatteita (Suunnittelu etsimisprosessina). Näin ollen tut-
kielman voidaan sanoa vaikuttavan todennettavissa olevasti yrityksen digitaali-
sen markkinoinnin strategiaan ja sen suunnittelun perusteisiin (Tutkimuksen 
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kontribuutio). Tutkielman tuloksista on viestitty sekä tutkimuksen aikana että 
sen jälkeen tutkimuksen kohteena olevan yrityksen yhteyshenkilölle ja yrityksen 
johdolle (Tutkimuksesta viestiminen).  

Tutkimuksen tarkkuus varmistetaan käyttämällä tutkimusmenetelmänä 
mm. teemahaastattelua, jonka teoreettisena viitekehyksenä on Ryanin ja Jonesin 
(2016, 23-24) kuvaamat digitaalisen markkinoinnin strategian periaatteet (yrityk-
sen oman liiketoiminnan analysointi, kilpailija-analyysi, asiakasanalyysi, tavoit-
teet ja mittaaminen) sekä Peffersin, Tuunasen, Rothenbergin ja Chatterjeen 
vuonna 2007 kehittämä suunnittelutieteellisen tutkimuksen DSRM-malli (Design 
Science Research Model). DSRM-malli koostuu kuudesta vaiheesta: 1) ongelman 
tunnistaminen ja motivointi, 2) ratkaisun tavoitteiden määrittely, 3) ratkaisun 
suunnittelu ja kehittäminen, 4) demonstrointi, 5) arviointi ja 6) viestintä.  

Tutkielman perusteella pienyritysten on mahdollista parantaa liiketoimin-
taansa, erityisesti myyntiä, hyödyntäen erilaisia digitaalisen markkinoinnin kei-
noja. Olennaista on kuitenkin tehdä ensin kunkin yrityksen omiin olosuhteisiin 
ja tavoitteisiin perustuva digitaalisen markkinoinnin strategia ja sen perusteella 
valita kullekin yritykselle oikeat välineet ja toimenpiteet. 

Tieteellisissä case-tutkimuksissa on usein rajoitteita. Yhtenä tämän tutkiel-
man rajoitteista voidaan pitää sitä, että empiirisen osion case-tutkimus on tehty 
vain yhden pienyrityksen näkökulmasta, yhtenä tiettynä ajankohtana. Tutki-
malla useampia pienyrityksiä useammalta eri toimialalta ja pidemmällä aikajän-
teellä olisi mahdollista saada laajempi kuva siitä, miten pienyrityksen liiketoi-
mintaa voi parantaa digitaalisen markkinoinnin avulla. Rajoitteena voidaan pitää 
myös sitä, että aikataulusyistä empiirisen tutkimuksen fokuksena oli lyhyt yhden 
sosiaalisen median maksullinen mainoskampanja. Pidemmällä aikajänteellä ja 
useampaa digitaalisen median kanavaa hyödyntäen olisi todennäköisesti mah-
dollista saada kattavampi kuva siitä miten pienyrityksen liiketoimintaa voi pa-
rantaa digitaalisen markkinoinnin avulla - sekä maksuttomia toimenpiteitä teh-
den että maksullisia mainoskampanjoita hyödyntäen.  

Toisaalta, kuten mainittu, suunnittelutieteellisessä tutkimuksessa pääta-
voitteena ei ole tuottaa teoreettista tietoa laajaan käyttöön tai suoraan muille im-
plementoitavaksi; se keskittyy ratkaisemaan tarkasti määritellyn, tietyn tehtävän 
tai ongelman (Peffers ym. 2007). Näin ollen tutkimuksen rajoitteet eivät ole mer-
kittäviä. 
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Digitaalisuus on muuttanut maailmaa ja ihmisten käyttäytymistä. Esimerkiksi 
Suomessa vuonna 2020 Internetin käyttäjien osuus väestöstä oli 92 prosenttia 
(SVT 2020). Digitaalisuus on muuttanut myös markkinointia. Perinteisen mark-
kinoinnin mallit ja periaatteet eivät ole täysin kadonneet, mutta digitalisaatio on 
muuttanut suhtautumista markkinointiin, synnyttänyt uusia markkinointitapoja 
sekä tuonut mukanaan uusia työkaluja ja kanavia. Menestyäkseen yritysten on 
oltava siellä, missä heidän asiakkaansa ja potentiaaliset uudet asiakkaat ovat - eli 
nykyisin verkossa. Lisäksi verkottuneen ja paljon erilaisia teknologioita käyttä-
vän asiakkaan valta on kasvanut ja kasvaa jatkuvasti (Kotler 2016, 116). Kaiken 
kokoiset yritykset hyödyntävätkin nykyisin erilaisia digitaalisen markkinoinnin 
työkaluja, joista käytetyimpiä ovat Verhoefin ym. (2014) mukaan verkkosivut, 
sähköposti ja sosiaalinen media.  

Jos digitaalista markkinointia verrataan perinteiseen markkinointiin, jonka 
keinoja ovat mm. lehtimainokset, televisiomainokset, radiomainokset, esitteet, 
mainoskyltit ja -teippaukset sekä puhelinmarkkinointi, havaittavin ero on digi-
taalisuuden lisäksi viestinnässä (esim. Merisavo 2006 tai Karjaluoto 2010). Perin-
teisessä markkinoinnissa viestintä on pääasiassa yksisuuntaista, ts. yritys kom-
munikoi isolle joukolle asiakkaita tai potentiaalisia asiakkaita, jotka ottavat vies-
tin vastaan jonkinlaisen viiveen jälkeen – tai ovat ottamatta. Digitaalisessa mark-
kinoinnissa sen sijaan viestintä on usein lähtökohtaisesti kaksisuuntaista; kun 
markkinoiva yritys kommunikoi, niin asiakkaat voivat kommunikoida takaisin 
ja myös reaaliaikaisesti. Digitaalinen markkinointi on siis luonteeltaan vuorovai-
kutteista. Myös kielenkäyttö on digitaalisessa markkinoinnissa erilaista perintei-
seen markkinointiin verrattuna. Siinä missä perinteisen markkinoinnin kieli on 
tarkkaan suunniteltua ja isolle yleisölle kohdennettua, digitaalisen markkinoin-
nin kieli voi olla aidompaa, rennompaa ja henkilökohtaisempaa (De Ruyter, Kee-
ling & Ngo 2018). 

Digitaaliseen markkinointiin liittyy termejä ja ilmiöitä, jotka saavat erilaisia 
painotuksia perinteiseen markkinointiin verrattuna - tai joita ei ole totuttu näke-
mään perinteisestä markkinoinnista puhuttaessa ollenkaan. Tällaisia ilmiötä ovat 
mm. inbound-markkinointi ja sisältömarkkinointi. Perinteinen markkinointi on 
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luonteeltaan pääasiassa outbound- eli push-arkkinointia, jossa yritys viestii yksi-
suuntaisesti isolle vastaanottajakunnalle. Outbound-markkinointi keskeyttää 
usein jotakin, mitä vastaanottaja on tekemässä, kuten esimerkiksi lehtimainokset 
kesken lehden luennan, TV-mainokset kesken televisio-ohjelman, telemarkkinoi-
jan puhelinsoitto kesken työpäivän jne. Digitaalisessa markkinoinnissa käytetään 
outbound-markkinoinnin keinoja myös, esimerkiksi Internetsivujen bannereissa 
ja pop-up-mainoksissa. Mutta outbound-markkinoinnin ohella digitaalisessa 
markkinoinnissa tehdään yhä enenevässä määrin hienovaraisempaa inbound- eli 
pull-markkinointia, jossa markkinoiva yritys viestii kohdeyleisölle vuorovaikut-
teisesti herättäen potentiaalisen asiakkaan huomion tai kiinnostuksen omaa yri-
tystään kohtaan ilman varsinaista mainostamista. Tämä tapahtuu olemalla digi-
talisissa kanavissa esimerkiksi viihdyttävä, avulias tai ongelmanratkoja. In-
bound-markkinointi on ikään kuin magneetti, jonka avulla yritys voi vetää puo-
leensa oikeanlaisia asiakkaita, esimerkiksi heidän verkkohakutoimiensa perus-
teella. Ihannetapauksessa ns. ostovalmiit asiakkaat siis lähestyvät itse hyvää in-
bound-markkinointia harrastavaa yritystä. (Dakouan, Benabdelouahed & Anabir 
2019) 

Inbound-markkinointi liittyy läheisesti sisältömarkkinoinnin käsitteeseen. 
Toimiva inbound-markkinointi vaatii hyvää sisältömarkkinointia, ts. mielenkiin-
toisen, tietylle kohderyhmälle hyödyllisen sisällön jakamista Internet-sivuilla, so-
siaalisessa mediassa tai sähköpostimarkkinoinnin keinoin. (Kotlel ym. 2017) 

Digitaalisessa markkinoinnissa, etenkin sosiaalisen median markkinointia 
tutkiessa törmää yhä useammin myös vaikuttajamarkkinoinnin (influencer mar-
keting) ja kumppanuusmarkkinoinnin (affiliate marketing) käsitteisiin. Vaikut-
tajamarkkinointi on yksi inbound-markkinoinnin ja sisältömarkkinoinnin toteu-
tustavoista – yleisöä houkutellaan brändin tai yrityksen pariin jonkin, tarkasti 
valitun vaikuttajan avulla. Vaikuttajamarkkinointi on siis markkinoivan organi-
saation ja vaikuttajan yhteistyötä, jonka tarkoituksena on tuoda näkyvyyttä ja 
hyötyä kummallekin osapuolelle ja samalla luoda hyvää ja hyvin kohdennettua 
sisältöä yleisölle (esim. Jin, Muqaddam & Ryu 2019). On myös mahdollista, että 
yritys itse - tai joku sen työntekijöistä – on oman alansa ”influenceri”, arvostettu 
vaikuttaja/asiantuntija, jota seurataan aktiivisesti digitaalisissa kanavissa. 
Kumppanuusmarkkinointi taas on tulospohjainen markkinointimuoto, jossa 
markkinoidaan jonkin toisen tahon tuotetta tai palvelua ja saadaan maksu toteu-
tuneista tavoitteista komissioperiaatteella; tavoite voi olla esimerkiksi verkko-
kaupan ostotapahtuma, rekisteröityminen verkkopalveluun, yhteydenotto-
pyyntö tai uutiskirjeen tilaus (esim. Dwivedi, Rana & Alryalat 2017). Digitaali-
seen markkinointiin liittyy vahvasti myös markkinoinnin automaatio ja sen tuo-
mat mahdollisuudet sekä mitattavuus (esim. Järvinen 2012; O’Sullivan & Abela 
2007). 
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2.1 Digitaalisen markkinoinnin määritelmä 

Digitaalinen markkinointi on laaja käsite, jolle ei näytä löytyvän tieteellisen kir-
jallisuuden perusteella yhtä, virallista määritelmää. Yasminin, Tasneemin ja Fa-
teman (2015) mukaan digitaalisen markkinoinnin termi viittaa moniin erilaisiin 
myynninedistämisen taktiikoihin, joiden avulla lähestytään potentiaalisia asiak-
kaita digitaalisia kanavia hyödyntäen. Digitaalinen markkinointi mielletään jos-
kus vain Internetin verkkosivuilla tai sosiaalisessa mediassa tapahtuvaksi mark-
kinoinniksi tai mainonnaksi, mitä se paljolti onkin. Toisaalta digitaalista markki-
nointia on myös matkapuhelinverkkoa hyödyntävä mobiilimarkkinointi, esimer-
kiksi tekstiviesti-mainonta. Digitaaliseksi markkinoinniksi voidaan laskea myös 
mm. sähköpostimarkkinointi sekä erilaiset digitaalisesti ohjatut mainostaulut ja 
valomainokset. Tämän vuoksi digitaalinen markkinointi on terminä kattavampi 
kuin etenkin vanhemmassa kirjallisuudessa silloin tällöin käytetyt termit Inter-
net-markkinointi, online-markkinointi tai web-markkinointi. Kuitenkin myös 
uudemmissa tutkimuksissa näkee käytettävän Internet-markkinointi-termiä sy-
nonyyminä digitaaliselle markkinoinnille (esim. Kovalenko & Kuzmenko 2020). 

Merisavo (2006) korostaa viestinnän osuutta digitaalisessa markkinoinnissa, 
ja erityisesti sitä miten viestinnän avulla voidaan vahvistaa olemassa olevien asi-
akkaiden lojaliteettia. Merisavo käyttääkin digitaalisesta markkinoinnista termiä 
digitaalinen markkinointiviestintä eli DMC (Digital Marketing Communication). 
DMC:n Merisavo määrittelee tarkemmin sellaiseksi viestinnäksi ja vuorovaiku-
tukseksi yrityksen tai brändin ja sen asiakkaiden välillä, joka hyödyntää digitaa-
lisia kanavia ja tietotekniikkaa. Merisavon mukaan tämä määritelmä huomioi sen 
ajatuksen, että viestintä voi olla kaksisuuntaista ja aloitteen tekijänä voi olla joko 
markkinoiva taho tai asiakas. Lisäksi viestintä voi olla yrityksen lähettämiä yleis-
luontoisia viestejä isoille joukoille, mutta myös henkilökohtaisempia viestejä. 
Viestintä terminä viittaa myös siihen, että markkinointiviestintä ei ole välttä-
mättä pelkkää mainontaa, vaan se voi olla myös esimerkiksi uutisia, muistutuk-
sia tai vinkkejä, jotka puolestaan liittyvät asiakasuskollisuuden luomiseen ja yl-
läpitoon. (Merisavo 2006)  

Myös Karjaluodon (2010, 13-14) mukaan paras termi digitalisen markki-
noinnin käsitteelle olisi digitaalinen markkinointiviestintä, joka hänen mukaansa 
kattaa kaiken digitaalisessa muodossa tai mediassa tehdyn markkinointiviestin-
nän. Taiminen ja Karjaluoto (2015) tähdentävät, että digitaalinen markkinointi on 
kokonaan uusi lähestymistapa markkinointiin eikä siis vain perinteistä markki-
nointia lisättynä digitaalisilla elementeillä. Heidän määritelmänsä mukaan digi-
taalisella markkinoinnilla on omat ominaispiirteensä ja dynamiikkansa, jotka tu-
lee ymmärtää, jotta voi valita tehokkaat taktiikat ja strategiat markkinointiin. 

Digitaalisen markkinoinnin instituutti (The Digital Marketing Institute) 
määrittelee digitaalisen markkinoinnin digitaalisten teknologioiden käytöksi si-
ten, että tuloksena syntyy yhtenäistä, kohdennettua ja mitattavaa viestintää asi-
akkaiden hankkimiseksi ja säilyttämiseksi luoden samalla syvempiä suhteita hei-
dän kanssaan. (Juppi & Kallioinen 2019 referoiden aiempia tutkimuksia, esim. 
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Royle & Laing 2014; Wymbs 2011; Quiton & Simkin 2017). Tässä määritelmässä 
nousee esille viestinnän vuorovaikutteisuuden, suhteiden luonnin ja ylläpitämi-
sen lisäksi markkinoinnin mitattavuus. 

Todor (2016) kuvailee digitaalisen markkinoinnin käsitteen kattoterminä 
digitaalisia teknologioita hyödyntävälle, kohdistetulle, mitattavalle ja vuorovai-
kutteiselle markkinoinnille, jonka tarkoitus on saada ja muuntaa liidejä asiak-
kaiksi. Päätavoitteena on siis edistää brändejä, muokata mieltymyksiä ja lisätä 
myyntiä digitaalisen markkinoinnin tekniikoilla. Vaihtoehtoisiksi termeiksi digi-
taaliselle markkinoinnille Todor mainitsee online-markkinoinnin, internet-mark-
kinoinnin ja web-markkinoinnin – ilmeisesti unohtaen esimerkiksi tekstiviesti-
markkinoinnin ym. Internetin ulkopuoliset digitaaliset teknologiat. Fundamen-
taalisin käsite digitaalisessa markkinoinnissa on Todorin mukaan asiakaskeskei-
syys, joka taas perustuu inbound-markkinoinnin lähestymistapaan. (Todor 2016) 

Yksi digitaalisen markkinoinnin ominaisuus, mikä em. määritelmistä jää 
uupumaan on ajoitus. Digitaalinen markkinointi on tunnetusti nopeatempoisem-
paa kuin perinteinen markkinointi. Esimerkiksi digitaalisen markkinoinnin mai-
noskampanjat suunnitellaan yleensä perinteistä markkinointia nopeammin ja 
niitä on mahdollista muokata ja optimoida saadun palautteen ansiosta tarvitta-
essa useampaan otteeseen jo kampanjan aikana (esim. Wedel & Kannan 2016, 97, 
Widjeskog 2021). Digitaalisen markkinoinnin etuina perinteiseen markkinointiin 
verrattuna pidetään usein myös parempaa kohdennettavuutta ja kustannuste-
hokkuutta (Bala & Verma 2018; Järvinen & Karjaluoto 2015, 117; Widjeskog 2021). 

Erilaisista digitaalisen markkinoinnin määritelmistä voisi vetää seuraavan 
yhteenvedon: Digitaalinen markkinointi on asiakaskeskeistä, kohdennettua, 
vuorovaikutteista, kustannustehokasta, mitattavaa ja osin automatisoitavaa 
markkinointiviestintää, joka tähtää yrityksen tai brändin näkyvyyden ja tunnet-
tuuden kasvattamiseen, myynnin edistämiseen sekä asiakasuskollisuuden lisää-
miseen ja ylläpitämiseen digitaalisia välineitä hyödyntäen.  

2.2 Digitaalisen markkinoinnin kanavia ja välineitä 

Digitaalisessa markkinoinnissa hyödynnetään erilaisia digitaalisia kanavia ja vä-
linetä. Yleisimpiä kanavia ovat esimerkiksi verkkosivut eli ns. kotisivut Interne-
tissä, eri sosiaalisen median kanavat kuten esimerkiksi Facebook, Instagram, Lin-
kedIn, videopalvelut kuten esimerkiksi YouTube sekä erilaiset suosittelusivustot. 
Kotlerin (2016) mukaan digitaaliseen markkinointiin liittyviksi ilmiöiksi laske-
taan myös esimerkiksi hakukoneoptimointi (SEO), hakukonemainonta (SEA), 
www-sivujen evästeet, blogit, sijaintiin perustuvat palvelut, sekä virtuaalisen ja 
lisätyn todellisuuden teknologiat. Alla muutamia digitaalisen markkinoinnin vä-
lineitä käydään läpi hieman yksityiskohtaisemmin. 
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2.2.1 Verkkosivut 

Omat kotisivut Internetissä lisäävät yrityksen tai organisaation näkyvyyttä ja sitä 
kautta tunnettuutta, jonka tarkoituksena taas on yleensä kasvattaa liiketoimintaa, 
erityisesti myyntiä. Kotisivut siis yleensä markkinoivat sekä yritystä että sen tar-
joamia palveluita ja tuotteita. Samalla tavoitteena on yleensä asiakaskokemuksen 
parantaminen esimerkiksi aukioloajoista, yhteydenottotiedoista ja hinnoista ker-
tomalla. Monen yrityksen kotisivujen yhteydessä on myös verkkokauppa, joka 
tarjoaa ostomahdollisuuksia Internetin välityksellä. Nykyisin yhä useammin ko-
tisivujen yhteydessä on myös blogi, jonne joku yrityksen edustaja kirjoittaa koh-
deryhmille mielenkiintoiseksi tarkoitettua ja lisäarvoa tuovaa sisältöä, joka voi 
houkutella lisää kävijöitä yrityksen kotisivuille – tai kivijalkaliikkeeseen – ja sen 
myötä yrityksen ostaviksi asiakkaiksi. 

Nykyisin omien verkkosivujen olemassaolo on yritykselle lähes välttämät-
tömyys, koska potentiaaliset asiakkaat hakevat tietoa pääsääntöisesti verkosta 
hakukoneiden avulla – ja ilman omia kotisivuja yrityksen voi olla vaikeaa tulla 
löydetyksi. Jos yrityksellä ei ole omia kotisivuja Internetissä, moni potentiaalinen 
asiakas saattaa ajautua kilpailijoiden kotisivuille ja sitä kautta heidän asiakkaak-
seen. Monet asiakkaat tutustuvat yritykseen ja sen tarjoamiin tuotteisiin ja palve-
luihin ensin kotisivujen kautta; näin ollen kotisivujen ulkoasu ja sisältö antavat 
monesti ensimmäisen mielikuvan yrityksestä. Tutkimusten mukaan ihmiset 
muodostavat ensivaikutelmia hyvin nopeasti – jopa 39 millisekunnissa. Sillä, 
minkälaisen ensivaikutelman verkkosivun avaus yrityksestä antaa, on siis hyvin 
suuri merkitys sen suhteen jatkavatko verkkosivulle päätyneet ihmiset verkkosi-
vun selailua vai etsivätkö he paremman vaihtoehdon (Tuch, Presslaber, Stöcklin, 
Opwis & Bargas-Avila 2012).  

Pelkkä omien kotisivujen olemassaolo ei kuitenkaan välttämättä riitä. Koti-
sivuilla tulee olla hyvän ensivaikutelman lisäksi myös joitakin muita ominai-
suuksia, jotta sivuista olisi yritykselle hyötyä. Verkkosivuston tulisi mm. olla luo-
tettavan oloinen kaikilla mittareilla mitattuna, jottei sivusto aiheuttaisi skepti-
syyttä potentiaalisissa asiakkaissa. Teknisestä näkökulmasta sivuston tulisi olla 
SSL-suojattu, ts. verkkosivuston osoitteen pitäisi olla https-alkuinen. Sivustolla 
ei myöskään tulisi käyttää ainoastaan yleisten kuvapankkien kuvia, jotka ovat 
tuttuja myös muilta sivustoilta; tällaiset kuvat harvemmin luovat luotettavaa ja 
ammattimaista kuvaa yrityksestä. Tekstin laatuun ja määrään tulisi myös panos-
taa huomioiden ainakin kahdenlaiset sivustolla kävijät: Ne, jotka haluavat löytää 
etsimänsä tiedon nopeasti ja tehdä nopeita päätöksiä sekä ne, jotka haluavat lu-
kea verkkosivustoa kauan ja jotka usein tekevät päätöksiä pidemmän harkinnan 
ja tunteen perusteella. Sivustolla kävijöitä olisi hyvä myös osata ohjata ostamaan 
tai ottamaan yhteyttä. Lisäksi, mikäli yritys haluaa kehittää digitaalista markki-
nointiaan entistä paremmaksi, saatuja tuloksia pitää pystyä mittaamaan ja ana-
lysoimaan. Yritysten kotisivulle asennetaankin nykyisin yhä useammin erilaisia 
analytiikkatyökaluja, kuten esimerkiksi Google Analytics, Google Tag Manager 
ja Facebook-pikseli. (esim. Mikkola 2020) 

Yrityksen verkkosivut olisi myös hyvä olla helposti löydettävissä, mikäli 
yritys haluaa kasvattaa näkyvyyttään ja sen kautta myyntiään. Näkyvyyteen ja 
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verkkosivujen löydettävyyteen voi vaikuttaa mm. hakukonemarkkinoinnin toi-
menpiteillä, joita avataan hieman seuraavassa luvussa.  

2.2.2 Hakukonemarkkinointi 

Hakukoneet, kuten esimerkiksi Google, ovat tunnetusti nykyisin päätyökaluja, 
kun halutaan etsiä tietoa Internetistä. Hakukonemarkkinointi eli SEM (Search 
Engine Marketing) on Internetin hakukoneiden avulla tapahtuvaa markkinointia, 
jolla pyritään saamaan näkyvyyttä ja kävijöitä verkkosivuille. Hakukonemarkki-
nointi voidaan jakaa karkeasti kahteen eri kategoriaan: Hakukoneoptimointiin 
(SEO, Search Engine Optimization) ja hakukonemainontaan (SEA, Search Engine 
Advertising). SEOlla ja SEAlla on sama tavoite eli näkyvyyden ja kävijöiden saa-
minen verkkosivuille ja yleensä sitä kautta yrityksen tunnettuuden ja myynnin 
kasvattaminen. Eroja kuitenkin on: Hakukonemainonta on maksullista mainon-
taa, kun taas hakukoneoptimointia on mahdollista tehdä maksutta. Usein toki 
myös hakukoneoptimoinnin tekeminen ostetaan ulkoiselta asiantuntijalta, koska 
yrityksellä ei välttämättä ole tarvittavaa teknologista osaamista eikä aikaa muun 
työn ohessa. Toinen ero SEOn ja SEAn välillä on se, että hakukonemainontaa voi-
daan ottaa käyttöön nopeasti, kun taas hakukoneoptimoinnin prosessi kestää 
kauan, usein kuukausia (Widjeskog 2021; Koskimäki 2020, 9). 

Hakukoneoptimointi on Internet-sivustojen sisällön ja koodin muokkausta 
siten, että sivuston näkyvyys paranee hakukoneissa (Killoran 2018). Chotikitpa-
tin, Nilsookin ja Sodseen (2015) mukaan hakukoneoptimointi on menetelmä, jolla 
parannetaan verkkosivustojen sijoitusta hakukoneiden tuloslistalla. Grappone ja 
Couzin (2011) puolestaan määrittelevät hakukoneoptimoinnin monipuoliseksi 
toiminnaksi, joka lisää toivottujen kävijöiden määrää verkkosivuilla hakukonei-
den kautta. Se sisältää mm. muutoksia verkkosivujen tekstiin, html-koodiin ja 
tekstin muotoiluun. Hakukoneoptimoinnin päätavoitteita ovat mm. verkkosivun 
kävijämäärän lisääminen, tilausmäärien ja myynnin lisääminen sekä brändin 
luominen (Chotikitpat, Nilsook & Sodsee 2015). 

Viitaten useisiin käyttäjätutkimuksiin - esimerkiksi Lorigo ym. 2006; Spink 
ym. 2006; Enge ym. 2012; Hopkins 2012 & Chuklin ym. 2013 - Luh, Yang & Huang 
(2016) toteavat, että useimmat tiedonhakijat hyödyntävät pääsääntöisesti vain 
hakukoneiden hakutulosten ensimmäisen sivun linkkejä. Tällä perusteella on siis 
selvää, että hakukonetuloksissa on päästävä mahdollisimman korkealle, jotta 
verkkosivuille saataisiin näkyvyyttä ja kävijöitä. Näin ollen hakukoneoptimointi 
on yksi digitaalisen markkinoinnin keskeisimpiä asioita. Hakukoneiden hakutu-
loslistan kärkisijoille pääseminen on kuitenkin haasteellista, sillä hakukoneiden 
algoritmit eivät ole julkisia (Luh, Yang & Huang 2016).  

Hakukoneoptimointi koostuu sisäisestä (On-page) ja ulkoisesta (Off-page) 
optimoinnista. Sisäisellä optimoinnilla viitataan verkkosivuston optimointiin si-
vuston koodin avulla, esimerkiksi otsikoiden ja URLin avainsanoihin. Ulkoisella 
optimoinnilla tarkoitetaan ulkoisten linkkien merkityksen ymmärtämistä ja tar-
koituksenmukaista käyttöä. Sivun arvo nousee hakukoneissa sen mukaan, miten 
paljon joillakin toisilla, hakukoneiden korkealle nostamilla sivuilla on linkkejä 
sille (Luh, Yang & Huang 2016).  
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Killoranin (2018) mukaan hakukoneet pyrkivät suosimaan saman omistajan 
sivustoja ja palveluita, esimerkiksi Google listaa omistamansa YouTuben useam-
min ja korkeammalle kuin muut hakukoneet. Näin ollen saavuttaakseen hyvän 
sijan Google-haun tuloslistalla verkkosivulle on hyödyllistä laittaa YouTube-vi-
deo tai linkki YouTube-videoon. Krrabajn, Baxhakun ja Sadrijajn (2017) mukaan 
yrityksen sosiaalisesta mediasta on myös hyödyllistä tehdä linkkejä yrityksen ko-
tisivulle Internetissä.  

2.2.3 Sähköpostimarkkinointi 

Sähköpostimarkkinointi on digitaalista suoramarkkinointia. Suoramarkkinoin-
nille taas on useita määritelmiä, mutta yhteistä eri määritelmille on vuorovaikut-
teisuus ja mitattava palaute. Vuorovaikutteisuudella viitataan mm. siihen, että 
asiakkailta saadun palautteen perusteella on mahdollista esimerkiksi rakentaa 
asiakasrekisteri, joka puolestaan mahdollistaa tulevaisuudessa henkilökohtai-
semman lähestymistavan. (Kuoppala 2011, 7) 

Täyttääkseen Suomen juridiset vaatimukset sähköpostimarkkinointi vaatii 
aina etukäteen pyydetyn suostumuksen vastaanottajalta, jos vastaanottaja on ku-
luttaja (esim. Karjaluoto 2010, 72). Sähköpostimarkkinoinnin lähettäminen ilman 
vastaanottajan lupaa on kuitenkin mahdollista kiertää. Jos esimerkiksi vastaan-
ottajan yhteystiedot on saatu aikaisemman ostotapahtuman kautta, ja lähetetyssä 
sähköpostiviestissä mainostetaan vastaavaa tuotetta, sähköpostimarkkinointi-
viestin lähettäminen on tietyin ehdoin luvallista. Vastaanottajalle on esimerkiksi 
pitänyt aikaisemman ostotapahtuman yhteydessä kertoa, että yritys saattaa jat-
kossa lähettää hänelle markkinointiviestejä sähköisesti ja että vastaanottajan on 
mahdollista kieltää tällaisten viestien lähettäminen (Karjaluoto 2010, 72). Ilman 
vastaanottajan suostumusta sähköpostimarkkinointia tekevä yritys rikkoo Suo-
messa tietosuojalakia, lakia sähköisen viestinnän palveluista ja kuluttajansuoja-
lakia (Finlex 2020). 

Toisille yrityksille suunnatussa eli B2B-sähköpostimarkkinoinnissa markki-
nointiviestien lähettäminen on sallittua myös ilman erillistä lupaa – tiettyjen eh-
tojen puitteissa. B2B-sähköpostimarkkinointiviestejä voidaan lähettää mm. ole-
massa oleville yritysasiakkaille asiakassuhteeseen perustuen tai jos markkinoi-
tava tuote tai palvelu liittyy henkilön työtehtäviin tai vastuualueeseen (Suomen 
Digimarkkinointi Oy 2020). Myös toisille yrityksille kohdistuvissa viesteissä tu-
lee mainita, miten osoitetiedot on saatu ja kuinka viestit voi jatkossa kieltää (Kar-
jaluoto 2010, 73). 

Sähköpostia on mahdollista hyödyntää monin eri tavoin markkinoinnissa; 
esimerkiksi tiedon jakamiseen, suhteiden rakentamiseen ja ylläpitämiseen, mai-
nontaan ja yrityksen verkkosivustolle ohjaamiseen. Sähköposti voidaan nähdä 
joko yksisuuntaisena tai kaksisuuntaisena viestintävälineenä. Yksisuuntainen 
sähköpostimarkkinointi, kuten esimerkiksi yrityksen asiakkailleen lähettämät 
uutis- ja myyntikirjeet voidaan luokitella yksisuuntaisiksi ja ns. push-markki-
noinniksi. Toisaalta, jos asiakas itse pyytää päästä tietyn yrityksen sähköpostilis-
talle ja kokee yrityksen sähköpostiviestit hyödyllisinä tai viihdyttävinä ja haluaa 
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seurata esimerkiksi yrityksen kampanjoita, blogeja tai tutustua palveluihin, niin 
sähköpostimarkkinointia voidaan kutsua myös pull-markkinoinniksi.  

Lähtökohtaisesti yrityksen sähköpostilistalla olevien henkilöiden voidaan 
katsoa olevan ainakin jossain määrin kiinnostuneita yrityksestä, yrityksen tuot-
teista tai palveluista. Näin ollen listalla olevien henkilöiden kiinnostus on suh-
teellisen helppo herättää, kun esimerkiksi tiedotetaan erilaisista kampanjoista, 
uusista palveluista tai tuotteista. Ja jos yritys haluaa ylläpitää asiakassuhdetta, ts. 
jotta asiakas ostaisi yritykseltä myös jatkossa, niin sähköpostimarkkinointi voi 
toimia hyvänä asiakassuhteen syventäjänä ja luottamuksen rakentajana – etenkin 
jos yritys uutiskirjeissään tai muissa sähköposteissaan onnistuu luomaan asiak-
kaalle jonkinlaista lisäarvoa. Sähköpostimarkkinointi on myös kustannusteho-
kasta ja sitä on mahdollista automatisoida. (esim. Suomen Digimarkkinointi Oy 
2020) 

Vaikka sähköposti digitaalisen markkinoinnin välineenä saattaa kuulostaa 
vanhanaikaiselta, se on nykyisinkin monien digitaalisen markkinoinnin asian-
tuntijoiden mukaan - oikealla tavalla tehtynä - tehokkain digitaalisen markki-
noinnin keino, kun mittarina käytetään ROMIa eli markkinointiin sijoitetun pää-
oman tuottoa. Esimerkiksi ohjelmistokehittäjäyritys HubSpotin (2019) selvityk-
sen mukaan jokainen sähköpostimarkkinointiin sijoitettu dollari tuottaa keski-
määrin 38 dollarin myynnin. Sähköpostimarkkinoinnin ROMI on siis kyseisen 
selvityksen mukaan keskimäärin 3800 %. (Bawm & Nath 2014; Direct Marketing 
Association (UK) Ltd (2015); Zhang ym. 2017; Forsey 2020; Suomen Digimarkki-
nointi Oy 2020)  

2.2.4 Sosiaalinen media 

Sosiaalinen media on verkossa, eri sosiaalisen median alustoilla tapahtuvaa vuo-
rovaikutusta. Sosiaalisen median kanavia ovat verkkopalvelut, joiden käyttö liit-
tyy sosiaaliseen vuorovaikutukseen, kuten esimerkiksi keskusteluun, verkostoi-
tumiseen tai sisältöjen seuraamiseen, tuottamiseen ja jakamiseen. Tunnettuja so-
siaalisen median kanavia ovat mm. Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat, 
Twitter, blogialustat ja erilaiset videopalvelut kuten YouTube ja TikTok sekä suo-
sittelusivustot kuten esimerkiksi Tripadvisor ja Lounaat.info.  

Yritysten näkökulmasta sosiaalinen media on yksi tapa tehdä digitaalista 
markkinointia. Samoin kuin Internetin kotisivut, sosiaalisen median profiilit li-
säävät yrityksen näkyvyyttä, jonka tarkoituksena taas on yleensä kasvattaa 
myyntiä. Yritysten sosiaalisen median profiilit siis markkinoivat sekä yritystä 
että sen tarjoamia palveluita ja tuotteita. Samalla tavoitteena on yleensä ylläpitää 
olemassa olevia ja rakentaa uusia asiakassuhteita sekä reagoida mahdolliseen 
asiakaspalautteeseen (esim. Mew 2020). Monella yrityksillä on nykyisin sekä 
verkkosivut että yksi tai useampia sosiaalisen median profiileja. Mm. helppou-
den ja kustannustehokkuuden vuoksi etenkin pienillä yrityksillä saattaa olla vain 
sosiaalisen median profiili, joka ikään kuin toimii samalla yrityksen verkkosi-
vuna. Oikein käytettynä sosiaalinen media voi mahdollistaa pienyritykselle 
myynnin kasvattamisen. Pienyrityksillä on kuitenkin usein haasteita sosiaalisen 
median hyödyntämisessä. Haasteet johtuvat etupäässä siitä, ettei pienyrityksillä 
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useinkaan ole tarpeeksi resursseja eikä osaamista tai tietämystä sosiaalisen me-
dian mahdollisuuksista (Mew 2020; Pellechia 2020; Ritz, Wolf & McQuitty 2019). 

Kullakin sosiaalisen median kanavalla on digitaalisen markkinoinnin näkö-
kulmasta omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Markkinoinnin tavoitteiden näkö-
kulmasta ei siis ole sama, minkä sosiaalisen median kanavan yritys valitsee työ-
kalukseen. Internet ja sosiaalisen median kanavat ovat nykyisin täynnä sisältöjä, 
joten yritysten on entistä hankalampi erottautua kilpailijoista. Juslénin (2011), 
Kerosen & Tannin (2017) ja Suomen Digimarkkinointi Oy:n (2020) mukaan digi-
taalisessa markkinoinnissa tärkeintä on tuottaa laadukasta ja valittuun kanavaan 
sopivaa sisältöä, joka kannustaa käyttäjiä vuorovaikutukseen juuri kyseiselle 
alustalle sopivalla tavalla. Alla esitellään lyhyesti muutamia yleisimpiä sosiaali-
sen median kanavia.  

 

Facebook  
Käyttäjämäärällä mitattuna Facebook on tällä hetkellä maailman suurin sosiaali-
sen median kanava. Vuonna 2021 Facebookilla on maailmanlaajuisesti ollut yli 
2,85 miljardia kuukausittaista käyttäjää. Suomalaisia aktiivikäyttäjiä Faceboo-
killa on vuonna 2021 ollut kuukausittain keskimäärin noin 3,6 miljoonaa. Face-
bookin suurin käyttäjäryhmä ovat 25-34-vuotiaat (32,4 %), toiseksi suurin käyt-
täjäryhmä on 18-24-vuotiaat (23,5 %) ja kolmanneksi suurin 35-44-vuotiaat 
(16,9 %). (esim. Statista 2021, Omnicore 2021, NapoleonCat 2021)  

Suomessakin Facebook on käyttäjämäärältään suurin sosiaalisen median 
kanava. Tilastokeskuksen marraskuussa 2020 julkaiseman virallisen tilaston mu-
kaan Suomessa 58 % väestöstä käyttää Facebookia (63 % naisista ja 53 % miehistä). 
Ikäjakaumittain avattuna Facebookia käyttää 67 % 16-24-vuotiaista, 81 % 25-34-
vuotiaista, 76 % 35-44-vuotiaista, 66 % 45-54-vuotiaista, 52 % 55-64-vuotiaista, 42 % 
65-74-vuotiaista, ja 75-89-vuotiaistakin 13 % on Facebookin käyttäjiä. Eniten suo-
malaisia Facebook-käyttäjiä on siis 25-54-vuotiaiden ikäryhmissä. (SVT 2020) 

Tilastojen perusteella ei ole yllätys, että käyttäjämäärältään suuri Facebook 
on myös yksi suosituimmista digitaalisen markkinoinnin kanavista. Pienenkin 
yrityksen on suhteellisen vaivatonta - ilman suurta teknologista satsausta - avata 
maksuton Facebook-profiili ja yrittää saada sen avulla näkyvyyttä verkossa. Fa-
cebookin alusta tukee useita eri sisältötyyppejä – esimerkiksi tekstejä, kuvia, vi-
deoita, live-videoita, kyselyitä, äänestyksiä ja tarinoita eli kuvia tai videoita, jotka 
katoavat profiilin seuraajien näkymästä 24 tunnin kuluessa. Facebookin julkai-
suja on myös mahdollista ajastaa, mikä saattaa helpottaa etenkin pienyrityksen 
resurssienhallintaa. (Facebook 2021) 

Yritys voi hyödyntää Facebookia monin eri tavoin. Facebookin avulla yritys 
voi jakaa ajankohtaista tietoa yrityksestä ja sen tarjoamista tuotteista tai palve-
luista. Lisäksi yritys voi ylläpitää olemassa olevia ja rakentaa uusia asiakassuh-
teita sekä reagoida mahdolliseen asiakaspalautteeseen kommunikoimalla vuoro-
vaikutteisesti asiakkaidensa tai potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Samoin kuin 
yksityishenkilön Facebook-profiilia, myös yrityksen Facebook-profiilia voi seu-
rata, ja siitä tai yrityksen päivityksistä voi tykätä ja niitä voi jakaa. Yritys voi yrit-
tää edistää näkyvyyttään ja tunnettuuttaan sekä saada niiden avulla uusia 
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asiakkaita mm. erilaisten Facebook-kilpailuiden tai kampanjoiden avulla. Yritys 
– ts. joku yrityksen työntekijöistä tai pienyrityksen yrittäjä itse – voi yrittää aktii-
visilla Facebook-julkaisuilla pyrkiä myös ns. influenceriksi eli eräänlaiseksi asi-
antuntija-vaikuttajaksi omalla toimialallaan ja saada siten yritykselle seuraajia ja 
sen kautta mahdollisesti myös uutta liikevaihtoa.  

Yritys voi myös mainostaa Facebookissa, jolloin mainonta on mahdollista 
kohdistaa halutulle kohderyhmälle mm. paikkakunnan, iän, kielen, sukupuolen 
tai kiinnostuksen kohteiden perusteella. Facebook-mainonnan kohdistaminen 
perustuu siihen, että Facebook hyödyntää käyttäjiensä jakamia henkilökohtaisia 
tietoja. Facebook tietää yleensä käyttäjiensä sukupuolen, iän, työ- ja opiskelupai-
kan, mistä käyttäjät ovat kotoisin ja missä he liikkuvat. Facebook tietää paljon 
myös käyttäjiensä kiinnostuksen kohteista perustuen profiileihin, joilla käyttäjä 
vierailee, joita käyttäjä seuraa ja joista käyttäjä on tykännyt. Youyoun, Kosinskin 
ja Stillwellin (2015) mukaan Facebook saattaa joskus tietää käyttäjästään jopa 
enemmän kuin käyttäjän puoliso tai perhe.  

Facebookin - ja samalla ja Instagramin - yritystilien hallintaan Facebook tar-
joaa viisi eri työkalua eli sovellusta. Vuonna 2021 Facebook paketoi irralliset yri-
tystyökalut yhden uuden käyttöliittymän, Business Suiten alle. Business Suite tu-
lee todennäköisesti korvaamaan aiemman Facebookin yritystyökalun Business 
Managerin asteittain kokonaan, mutta Business Suiten alla olevista palveluista 
käytetään – ainakin toistaiseksi – kuitenkin edelleen niiden omia, vanhoja nimiä: 
Business Manager, Creator Studio, Pages Manager, Business Suite ja Business 
Suite -mobiiliaplikaatio (esim. Facebook 2021; Viinamäki 2020). Viinamäen (2020) 
näkemyksen mukaan Facebookin Business Suitessa on kysymys lähinnä uudel-
leenbrändäyksestä, jonka mukana Facebookin yritystyökaluihin tulee uusia omi-
naisuuksia ja ulkonäkömuutoksia. 

Facebookia käyttäville ja erityisesti Facebook-mainontaa hyödyntäville yri-
tyksille keskeinen työkalu on Business Manager. Tili luodaan yrittäjän tai jonkin 
yrityksen työntekijän henkilökohtaisilla Facebook-tunnuksilla. Yrityksen tulisi 
siis nimetä yritykselle ns. ”somevastaava”, jolla on pääsy yrityksen Business Ma-
nageriin ja muihin sosiaalisen median kanaviin (Facebook 2021; Yliluoma 2020).  

Business Managerin avulla yritys tai yhteisö voi hallita markkinointitoimi-
aan ja jakaa Facebookiin liittyvien resurssien käyttöoikeuksia oman yrityksen 
työntekijöille ja muille yrityksen puolesta toimiville henkilöille kuten esimerkiksi 
mahdollisille kumppanimainostoimistoille. Erilaisille henkilöille on mahdollista 
asettaa erilaisia käyttöoikeustasoja. Resursseja ovat mm. Facebook-sivut, In-
stagram-tilit, ylläpitäjät, mainostilit, mainostilien maksutavat, WhatsApp Busi-
ness, yhteistyökumppaneiden oikeudet ja tuoteluettelot sekä Facebookin mai-
nospikselit. Business Managerin avulla yritys voi siis mm. luoda ja hallinnoida 
mainoksiaan sekä kohderyhmä- ja tuoteluetteloaan Facebookissa ja myös saman 
emoyhtiön, Metan, omistuksessa olevassa Instagramissa. Business Manager tuo 
helpotusta myös mainonnan hallintaan; Business Managerista löytyy esimerkiksi 
yleiskatsauksia ja yksityiskohtaisia näkymiä liittyen mainoskulutukseen ja näyt-
tökertoihin. (Facebook 2021) 
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Ts. etenkin, jos yrityksellä on enemmän kuin yksi Facebook-sivu, yritys ha-
luaa tehdä mainontaa tai yrityksellä on jokin yhteistyökumppani sosiaalisen me-
dian sisältöjen tai mainostilin hoitamisessa, yrityksen tulee ottaa käyttöön Busi-
ness Manager (Facebook 2021; Viinamäki 2020). Lisäksi Business Managerin 
avulla esimerkiksi pienyrittäjän on mahdollista pitää yritysresurssit irrallaan 
henkilökohtaisesta Facebookista. Myös tietoturvan vuoksi Business Manager on 
yritykselle hyödyllinen, koska yrittäjä voi pakottaa kaikille sivujaan hallin-
noiville tahoille kaksivaiheisen tunnistautumisen (Viinamäki 2020). 

Facebookin Business Manager koostuu siis sivuista, mainostileistä, sovel-
luksista, pikseleistä ja kohderyhmistä, ja näitä kutsutaan resursseiksi, joita niiden 
edustama yritys hallinnoi (Facebook 2021). Sivuilla voi olla useita kumppanitilejä 
tai yksittäisiä tilejä, jotka käyttävät, julkaisevat ja ostavat mainoksia. Mainostilit 
ovat tilejä, joiden avulla yritykset voivat ostaa mainontaa sivuilla tai sovelluk-
sissa. Jokaisella mainostilillä tulee olla valtuutettu henkilö, joka voi ostaa mai-
noksia kyseisen tilin perusteella. Lisäksi mainostilit on mahdollista jakaa muiden 
yritysten kanssa, jotta ne voivat esimerkiksi esittää mainoksia tai tehdä analyy-
sejä yrityksen puolesta. Business Managerin sovelluksia voi varata ja omistaa, ja 
niitä on mahdollista jakaa sovelluksen asennuksia hallinnoimaan pystyvien Bu-
siness Managerin kumppanien kanssa. Facebookin Business Managerin sovellus-
tunnusten avulla ylläpitäjät voivat tunnistaa ihmiset, jotka lataavat heidän orga-
nisaationsa sovelluksia. (Facebook 2021) 

Facebookin pikseli on www-sivustolle asennettava seurantakoodi, jonka 
avulla kerätään tietoa verkkosivun kävijöistä hyödynnettäväksi Facebook-mai-
nonnassa. Pikselin avulla saa tietoja esimerkiksi mainoksen kautta yrityksen si-
vulle siirtyneen käyttäjän liikkeistä. Sen avulla voidaan siis esim. laskea mainon-
nan tuottoa. Seurantapikseliä hyödynnetään myös mainosten kohdentamisessa. 
Pikselin avulla on mahdollista mallintaa kohderyhmä, joka on samankaltainen 
yrityksen verkkosivuilla vierailevan yleisön kanssa (Teikko 2016). Kunkin Busi-
ness Managerin kautta voi luoda enintään viisi mainospikseliä, jotka on mahdol-
lista jakaa Business Managerin kumppaneiden kanssa. Jos siis esimerkiksi yrityk-
sen ulkopuolinen taho hallinnoi yrityksen mainoksia, yritys voi määrittää kysei-
selle taholle kumppanuuden pikseliin. Kohderyhmiä voi jakaa, ja yrityksen ul-
kopuoliset henkilöt pystyvät jaettujen kohderyhmien avulla käyttämään yrityk-
sen mainoksilleen luomia kohderyhmiä. Yritys voi jakaa samanaikaisesti useita 
mukautettuja ja samankaltaisuuteen perustuvia kohderyhmiä mainostilien ja/tai 
mainostoimistojen välillä, kunhan sekä jakaja että vastaanottaja on yhdistetty Bu-
siness Manageriin. (Facebook 2021) 

Applen kuluttaja-asiakkaiden tietosuojaa lisäämään pyrkivä iOS 14.5 -käyt-
töjärjestelmän versiopäivitys matkapuhelimiin huhtikuussa 2021 (ks. esim. Ap-
ple 2021) on tuonut haasteita Facebook- ja Instagram-mainonnan kohdentami-
seen, seurantaan ja mittaamiseen pikseleitä hyödyntäen. iOS 14.5 -versiopäivi-
tyksen jälkeen aina uuden sovelluksen asennuksen tai päivityksen yhteydessä 
sovelluksen on kysyttävä käyttäjältä, saako sovellus seurata käyttäjän toimintaa 
muiden yritysten apeissa ja sivustoilla sovelluksen asennuksen tai päivityksen 
jälkeen (Apple 2021). Applen laitteiden käyttäjille annetaan siis mahdollisuus 
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estää sovelluksia keräämästä heistä käyttäjätietoja. Oletuksena lupa on pois 
päältä, ja näin ollen Applen käyttäjän on erikseen annettava sovelluksille lupa 
seuraamiseen.  

 
 

 
 

 Kuva 1 Esimerkki Apple-laitteiden iOS 14.5 -versiopäivityksen jälkeen tulleesta kysymyk-
sestä uuden sovelluksen asennuksen tai päivityksen yhteydessä 

 
Tilastojen valossa (esim. Statista 2021) vaikuttaa siltä, että iso enemmistö 

Applen käyttäjistä on alkanut iOS 14.5 -versiopäivityksen jälkeen kieltää sovel-
luksia seuraamasta itseään. Näin ollen iOS 14.5 -päivityksen myötä digitaalisen 
markkinoinnin kohdentaminen ja seuranta ovat hankaloituneet niiden Applen 
käyttäjien osalta, jotka ovat kieltäneet sovellusten tekemän seurannan. On siis 
selvää, että Facebook-mainontaa suunnittelevan on otettava iOS 14.5 -päivitys 
huomioon digitaalisen markkinoinnin strategiassaan ja harkittava pikseleille 
vaihtoehtoisia mainonnan kohdentamisen keinoja; tällaisia voivat olla esimer-
kiksi Facebookin sisällä tapahtuvat Lead Generation -kampanjat, sähköposti-
markkinointi, hakukoneoptimointi (SEO) tai vaikuttajamarkkinointi. 

Creator Studio on Facebookin Business Managerista irrotettu osa, joka tar-
joaa yritystyökalut Facebook- ja Instagram-julkaisemiseen. Creator Studiossa yri-
tys voi nähdä mm. yksittäisten julkaisujensa analytiikkaa, ts. miten sisältö toimii 
Facebookissa ja Instagramissa. Creator Studiossa voi myös seurata kaikkien ka-
navien yksityisviestejä ja kommentteja yhdestä postilaatikosta, mikä tehostaa ja 
helpottaa yrityksen asiakaspalvelua, koska yrityksen ei tarvitse vaihdella eri pal-
veluiden ja ilmoituskeskusten välillä (Viinamäki 2020). Creator Studion avulla 
on mahdollista myös ajastaa Instagram-julkaisuja, mikä ei aiemmin ollut mah-
dollista muuten kuin kolmansien osapuolten sovellusten avulla. Creator Studiota 
käytetään selaimella tai mobiilisovelluksella. Mobiilisovellus on kuitenkin jää-
mässä pois Business Suiten myötä (Viinamäki, 2020). 

Kun yritys on perustanut Business Managerin, lisännyt sinne kaikki resurs-
sit ja jakanut käyttöoikeudet, päivittäisen Facebook- ja Instagram-tilien ylläpidon 
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voi hoitaa kokonaan Creator Studiossa. Business Manageria yritys tarvitsee tä-
män jälkeen pääasiassa resurssien hallinnoimiseen ja mainostamiseen liittyviin 
toimenpiteisiin. Business Managerin perustamisen jälkeen yrityksen päätyöka-
luksi muodostuukin usein Creator Studio. (Viinamäki 2020) 

Pages Manager on Facebookin Business Managerin kevytversio mobiili-
käyttöön. Kun Facebook-sivu on lisätty Business Manageriin, sitä ei yleensä enää 
ole mahdollista hallinnoida tavallisella Facebook-sovelluksella. Pages Manager 
on siis ns. yrittäjän ”työ-Facebook”. Yrittäjä tekee julkaisut, vastaa kommenttei-
hin ja hallinnoi yksityisviestejä Pages Managerissa. (Viinamäki 2020) 

Pages Manager on ensimmäinen Facebookin yrityspalveluiden uudistuk-
sessa pois jäävä palvelu. Käytännössä tämä näkyy yrityskäyttäjälle niin, että Pa-
ges Manager päivittyy Business Suite -mobiilisovellukseksi ja samalla siihen tu-
lee uusia ominaisuuksia. Business Suiten mobiiliversio on yhdistelmä Pages Ma-
nagerista ja Creator Studiosta ja mahdollistaa älypuhelimella mm. julkaisujen 
teon ja ajastamisen Facebookiin ja Instagramiin, tapahtumien hallinnoinnin, kä-
vijätietojen tarkastelun, mainonnan hallinnointia sekä yksityisviestien ja kom-
menttien hallinnoinnin yhdessä postilaatikossa. (Viinamäki 2020) 

Instagram  
Instagram on nykyisin Facebookin, tai tarkemmin sanottuna Facebookin syksyllä 
2021 uudelleen nimetyn emoyhtiö Metan omistama ja samalla alustalla toimiva 
kuvienjakopalvelu. Vaikka painopiste Instagramissa on kuvilla ja niiden jakami-
sella, seuraamisella ja tykkäämisellä, Facebookin tavoin muutkin sisältötyypit 
kuten esimerkiksi tekstit, videot sekä 24 tunnin kuluessa seuraajien näkymästä 
katoavat tarinat (Instagram Stories) toimivat. Instagramin julkaisujen ajastami-
nen onnistuu joko Facebookin yritystyökalun, Creator Studion, avulla tai ulko-
puolisten maksuttomien tai maksullisten palveluntarjoajien avulla (Viinamäki 
2020). 

Instagramiin voi ladata kuvia ja videoita puhelimen kuvatiedostosta tai 
vaihtoehtoisesti ottaa kuvia tai videoita suoraan sovelluksen omalla kameralla. 
Instagram tarjoaa käyttäjilleen useita erilaisia tehosteita ja suodattimia, joiden 
avulla julkaistuja kuvia voi muokata eri tavoin. Suodattimien lisäksi kuvia voi 
muokata erilaisten työkalujen ja säätöjen avulla; esimerkiksi kuvan värimaail-
maa voi kirkastaa, värien kylläisyyttä lisätä ja kuvan taustaa sumentaa.  

Instagram-julkaisuja on mahdollista tehdä pelkin kuvin tai videoin, mutta 
usein niihin lisätään myös jonkinlainen kuvateksti. Kuvateksti voi olla esimer-
kiksi julkaisua kuvaava lyhyt teksti tai lyhytmuotoinen tarina. Kuvatekstiä te-
hostetaan usein aihetunnisteilla eli #-symbolilla merkityillä hashtageilla, jolloin 
muiden käyttäjien on helpompi löytää julkaisu. (Somerma 2021) 

Instagramissa hashtagit eli aihetunnisteet ovat oleellinen osa kaikkia julkai-
suja. Aihetunnisteet ovat sanoja, joiden avulla muut käyttäjät etsivät palvelusta 
kuvia ja videoita. Aihetunnisteiden lisäksi Instagramissa on mahdollista merkitä 
julkaisuihin myös muita käyttäjiä. Merkintää kutsutaan termillä tagi (tai tägi) tai 
tagaaminen/tägääminen, joka merkitään laittamalla sanan eteen @-symboli. Kun 
julkaisuun tägää toisen käyttäjän, kyseiselle käyttäjälle tulee ilmoitus, ja julkaisu 
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näkyy myös hänen seuraajilleen. Tägäämista voidaan omien julkaisujen lisäksi 
hyödyntää myös kommentoinnissa. (esim. Somerma 2021) 

Instagramissa kuvien ja videoiden päälle on mahdollista piirtää, lisätä teks-
tiä, sijaintitunnisteita ja tarroja. Hyperlinkkien lisäys Instagramin kuviin tai teks-
tiin ei kuitenkaan onnistu, vaan linkit tulee tarvittaessa laittaa Instagramin pro-
fiilisivulle eli Bioon, jonka tekstikenttä on rajattu 150 merkkiin ja jonne on mah-
dollista laittaa vain yksi linkki kerrallaan. Yritysten Instagram-julkaisuissa nä-
keekin usein #-symbolilla merkittyjä aihetunnisteita kuten esimerkiksi #linkki-
profiilissa, #linkinbio, #linkkibiossa jne. Jos yrityksellä on tarve jakaa usein eri-
laisia linkkejä esimerkiksi erilaisten vaihtuvien kampanjoiden takia, linkki täytyy 
käydä vaihtamassa Biossa aina kun linkki vaihtuu. Asia on kuitenkin mahdollista 
kiertää tarvittaessa maksuttomien tai maksullisten ulkopuolisten palveluntarjo-
ajien, kuten esimerkiksi Linktr.ee, Shor.by, Later, Buffer tai Hootsuite -palvelui-
den avulla. (Norha 2019) 

Instagramin Bio on tärkeä myös yrityksen esittelyn ja näkyvyyden kannalta. 
Bion nimikenttään, johon kirjataan yrityksen tai profiilin nimi, mahtuu 30 merk-
kiä. Profiilin nimeä luodessa on hyvä muistaa, että se vaikuttaa hakutuloksiin. 
Bion tekstissä on mahdollista käyttää myös #-alkuisia aihetunnisteita tai @-sybo-
lilla tehtyjä linkityksiä toisiin profiileihin, jotka nekin vaikuttavat hakutuloksiin. 
(Norha 2019) 

Instagramin tarjoamat tavat jakaa sisältöä voi jakaa neljään osa-alueeseen: 
Syöte (Feed-julkaisu), Instagram Stories, IG live ja IG Video (entinen IG TV). 
Syöte eli Feed on yleisin tapa jakaa ja selata sisältöä Instagramissa. Syöte voi olla 
joko kuva tai kela/video (Reels). Syötteen kuvat ja videot pysyvät käyttäjän pro-
fiilissa, ellei niitä erikseen poisteta tai piiloteta. Instagramilla on tiettyjä kriteerejä, 
joiden mukaisesti julkaisuja laitetaan järjestykseen. Kriteerejä ovat mm. julkaisu-
päivämäärä ja se, kuinka todennäköisesti käyttäjä on kiinnostunut julkaisusta – 
tähän taas vaikuttaa mm. aiemmat vuorovaikutukset tilin julkaisujen kanssa. 
Syötteessä julkaistavien kuvien tulisi olla hyvälaatuisia ja tietyn kokoisia. Suosi-
teltu kuvakoko Instagram syötteessä on 1080×1080 – 1080×1350. (esim. Kiviranta 
2020; Somerma 2021). 

Instagram Stories on tällä hetkellä yksi nopeimmin kehittyvistä sisältömuo-
doista, jota yritykset ovat alkaneet hyödyntää. Maailmanlaajuisesti yli 500 mil-
joonaa Instagram-tiliä tuottaa tarinat-sisältöä päivittäin. Yritysten näkökulmasta 
Instagramin tarinat-osiolla on mahdollista jakaa esimerkiksi kevyttä ja sitoutta-
vaa sisältöä yrityksen omasta toiminnasta. Kun Instagram-tili saavuttaa 10 000 
seuraajan rajan, tarinat-osioon päivittyy swipe up -ominaisuus, jolla on mahdol-
lista ohjata tilin seuraajat suoraan määritellylle verkkosivulle pyyhkäisemällä 
linkitettyä tarinaa sormella ylöspäin. (Valtari 2019)  

Suositeltu kuva- ja videokoko Instagram-tarinoissa on 1080×1920. Vaikka 
Instagram-tarinat katoavat seuraajien näkymistä 24 tunnin kuluessa, ne eivät ka-
toa kokonaan, vaan tallentuvat käyttäjän profiiliin. Vanhoista tarinoista voi tehdä 
ns. “kohokohdan”, joka on mahdollista tallentaa profiiliin näkyville. Kohokohdat 
esiintyvät profiilissa pieninä palloina, joten ne on hyvä kategorioida selkeästi. 
(Kiviranta 2020) 
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Instagram Live eli IG Live mahdollistaa suorat videolähetykset tilin seuraa-
jille. Suoran lähetyksen avulla Instagram-käyttäjä voi lisätä vuorovaikutusta ja 
käydä keskustelua seuraajiensa kanssa reaaliajassa. IG Live tarjoaa myös mah-
dollisuuden jaettuun livelähetykseen toisen käyttäjän kanssa. IG Liveä voi hyö-
dyntää esimerkiksi kyselytuntien pitämiseen. Live-formaatin ansiosta kysymyk-
siä on mahdollista poimia suoraan yleisöltä. (Kiviranta 2020) 

Lokakuuhun 2021 asti IG TV oli Instagramin osio, joka mahdollisti pidem-
pien videoiden katselun. Syötteessä videon maksimipituus on 60 sekuntia, mutta 
syötteeseen on ollut mahdollista julkaista pidempi video, jonka Instagram on lo-
kakuuhun 2021 asti ohjannut katsomaan loppuun IG TV:n kautta. IG TV:hen on 
voinut julkaista sisältöä yksinoikeudella, esimerkiksi opastusvideoita yrityksen 
tuotteen tai palvelun käyttöön. (Kiviranta 2020) 

Lokakuun lopulla 2021 Instagram teki uudistuksen, jossa Instagramin IG 
TV -osio poistettiin (Mosseri 2021). Nykyisin pidemmät videojulkaisut kuuluvat 
uuteen Instagram Video -osioon. Pidemmät videojulkaisut ja lyhyet, syötteelle 
lisätyt kelat/videot (Reels) ovat käyttäjien profiileissa omissa osiossaan. Samalla 
videoiden toiminta on muuttunut: Videota koskettamalla sen toisto jatkuu koko 
näytön tilassa, videosta voi siirtyä seuraavaan pyyhkäisemällä, ja näkymästä voi 
poistua takaisin-painikkeella. Muutoksen taustalla on Instagramin strategia-
muutos, jossa palvelun painopistettä siirretään yhä enemmän kuvista videoihin 
(Mosseri 2021).  

Lokakuussa 2021 Instagramiin lisättiin myös uusi Collab-ominaisuus, jonka 
avulla Instagram-käyttäjän on mahdollista tehdä julkaisuja yhdessä toisen käyt-
täjän kanssa Feedissä, lyhyissä Reels-videoissa ja pidemmissä IG Videoissa. 
Kummankin käyttäjän on ensin hyväksyttävä Collab-yhteistyö, jonka jälkeen jul-
kaistu sisältö näkyy kummankin tilin seuraajille. Kahden käyttäjän julkaisut ja-
kavat samat tykkäykset ja kommenttikentän, mutta toimivat muutoin samoin 
kuin tavanomaiset julkaisut. Yrityksille ja brändeille Collab-ominaisuus avaa 
myös mm. uuden tavan tehdä yhteistyötä influencereiden eli vaikuttajien kanssa, 
saada sosiaalista painoarvoa yhdistysten kautta ja tavoittaa sitoutuneita yhteisöjä. 
(Thomas 2021)  

Instagramia voi käyttää myös mainontaan. Kivirannan (2020) mukaan or-
gaanisella ja maksetulla sisällöllä on Instagramissa eri tarkoitus: Orgaaninen si-
sältö suunnitellaan ensisijassa olemassa oleville seuraajille, ja maksettua sisältöä 
näytetään käyttäjille, jotka eivät vielä seuraa yritystä. Mainonnan tavoitteena on 
saada uudet käyttäjät vierailemaan yrityksen profiilissa tai verkkosivuilla, ja tätä 
kautta kiinnostumaan yrityksen tuotteista ja palveluista. Mainonnassa tulee huo-
mioida, että yli 20 % kuvasta ei saa olla tekstiä. Rajoitus koskee sekä syötteitä että 
tarinoita. (Kiviranta 2020)  

Instagramilla on maailmanlaajuisesti hieman yli 1 miljardi kuukausittaista 
käyttäjää. Suomessakin on jo noin 2,1 miljoonaa Instagramin aktiivikäyttäjää 
kuukausittain. Maailmanlaajuisesti Instagramin suurin käyttäjäryhmä ovat 25-
34-vuotiaat (33,1 %), toiseksi suurin käyttäjäryhmä on 18-24-vuotiaat (29,6 %) ja 
kolmanneksi suurin 35-44-vuotiaat (15,9 %). (esim. Statista 2021, Omnicore 2021, 
NapoleonCat 2021) 
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Suomessa 39 % väestöstä käyttää Instagramia (45 % naisista ja 33 % mie-
histä). Ikäjakaumittain avattuna Instagramia käyttää 80 % 16-24-vuotiaista, 65 % 
25-34-vuotiaista, 50 % 35-44-vuotiaista, 40 % 45-54-vuotiaista, 24 % 55-64-vuoti-
aista ja 12 % 65-74-vuotiaista. 75-89-vuotiaista vain 2 % on Instagramin käyttäjiä. 
Eniten käyttäjiä on siis 16-34-vuotiaiden ikäryhmissä (SVT 2020). Tilastojen pe-
rusteella Instagramin suosio siis lähestyy Facebookia, ja oletettavasti siitä syystä 
yrityksetkin käyttävät Instagramia yhä enemmän digitaalisen markkinoinnin ka-
navana.  

LinkedIn 
Microsoftin omistama LinkedIn – ”työelämän Facebook” – on etupäässä amma-
tilliseen verkostoitumiseen käytetty sosiaalisen median kanava, jolla on maail-
manlaajuisesti noin 775 miljoonaa kuukausittaista käyttäjää (Statista 2021). Suo-
messa LinkedIn-käyttö on toistaiseksi melko vähäistä.  

Suomessa vain 13 % väestöstä käyttää LinkedIniä (11 % naisista ja 15 % mie-
histä). Ikäjakaumittain avattuna Suomessa LinkedIniä käyttää 16-24-vuotiaista 
6 %, 25-34-vuotiaista 25 %, 35-44-vuotiaista 21 %, 45-54-vuotiaista 20 %, 55-64-
vuotiaista 10% ja 65-74-vuotiaista 3 %. 75-89-vuotiaista suomalaisista vain 1 % on 
LinkedIn-käyttäjiä. Eniten LinkedIn-käyttäjiä on siis 35-44-vuotiaiden ikäryh-
mässä. (SVT 2020)  

LinkedIn-käyttäjien on mahdollista esitellä omassa profiilissaan esimer-
kiksi ammatillinen ansioluettelonsa, kertoa osaamisestaan, kiinnostuksen koh-
teistaan, uratavoitteistaan sekä saada suosituksia toisilta LinkedIn-käyttäjiltä 
sekä myös itse suositella muita. Yritykset puolestaan voivat kertoa LinkedIn-pro-
fiilissaan yrityksestä sekä sen tarjoamista tuotteista ja palveluista – periaatteessa 
siis samoin kuin muissakin sosiaalisen median kanavissa. Kuten Facebookissa ja 
Instagramissa, myös LinkedInissä profiilin luominen on käyttäjälle maksutonta. 
Vuorovaikutus LinkedInissä perustuu kontaktien luomiseen ja yleensä ammatil-
liseen verkostoitumiseen. Näin ollen LinkedIn on profiloitunut myös rekrytoin-
nin ja työnhaun apuvälineenä.  

Kuten muutkin sosiaalisen median kanavat, myös LinkedIn toimii tarvitta-
essa myös markkinointi- ja mainostusalustana. Luotuaan LinkedIn-profiilin yri-
tys saa pääsyn Campaign Manageriin, joka on LinkedInin mainonta-alusta. Lin-
kedIn-mainonnan teho perustuu kohdentamiseen, joka tehdään LinkedIn-käyt-
täjien itsestään jakamien tietojen perusteella. Mainontaa voi kohdentaa esimer-
kiksi tietyn maan, maakunnan tai kaupungin perusteella. Lisäksi mainontaa on 
mahdollista kohdentaa esimerkiksi LinkedIn-käyttäjien työkokemuksen, tittelin, 
koulutuksen, iän, sukupuolen, yrityksen tai toimialan perusteella. LinkedInissä 
on mahdollista mainostaa myös vain tietyille yrityksille ja heidän työntekijöilleen. 
Jokaisella mainoksella tulee kuitenkin olla yli 1000 kohdejäsentä LinkedInissä. 
Tämä tulee tietysti huomioida, jos mainoksen halutaan näkyvän vain pienelle 
kohderyhmälle. LinkedIn tarjoaa myös mahdollisuuden mainoksen yleisön laa-
jentamiseen algoritmiensa avulla. Näin mainokselle on mahdollista saada alku-
peräistä suunnitelmaa laajempi näkyvyys. (Powermarkkinointi Oy 2018)  
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Videopalvelut, kuten esimerkiksi YouTube ja TikTok  
Erilaiset Internetin videopalvelut ovat nekin nykyisin suosittuja sosiaalisen me-
dian kanavia. Esimerkiksi Suomessa 16-54-vuotiaista lähes jokainen seuraa jota-
kin Internetin videopalvelua: 16-24-vuotiaiden ikäryhmässä 97 %, 25-44-vuo-
tiaden ikäryhmässä 95 % ja 45-54-vuotiaiden ikäryhmässäkin 84 % ja 55-64-vuo-
tiaiden ikäryhmässä 68 % (SVT 2020). Maailmanlaajuisesti suurin ja suosituin vi-
deotoistopalvelu on tilastojen mukaan Googlen omistama YouTube. Vuonna 
2021 YouTubella oli maailmanlaajuisesti noin 2,3 miljardia aktiivista kuukausit-
taista käyttäjää. Suomessa YouTube-käyttäjiä on noin 4,8 miljoonaa. (esim. Sta-
tista 2021; Omnicore 2021)  

Samoin kuin Facebook, Instagram ja LinkedIn, myös YouTube on maksuton 
palvelu, jonka avulla yrityksen on mahdollista parantaa näkyvyyttään ja tunnet-
tuuttaan. Leinon (2012) mukaan pienikin yritys voi näyttää isolta, palvella ole-
massa olevia asiakkaita sekä houkutella uusia asiakkaita videosisältöjen avulla. 
Palvelun suuruus ja videoiden löytyminen laajan tarjonnan seasta saattaa kuiten-
kin muodostua haasteeksi. Tosin, kuten hakukoneoptimoinnin käsittelyn yhtey-
dessä kävi ilmi, hakukoneet pyrkivät suosimaan saman omistajan sivustoja ja 
palveluita, ja näin ollen esimerkiksi Google listaa hakutuloksissa omistamansa 
YouTuben useammin ja korkeammalle kuin muut hakukoneet (Killoran 2018). 
Näin ollen saavuttaakseen hyvän sijan Google-haun tuloslistalla verkkosivulle 
on hyödyllistä laittaa YouTube-video tai linkki YouTube-videoon. Usein myös 
muita sosiaalisen median kanavia, kuten esimerkiksi Facebookia, hyödynnetään 
linkittämällä YouTube- tai muita videoita omille Facebook-sivuille, jotta videoi-
den – ja samalla yrityksen – näkyvyys ja löydettävyys paranisi.  

Digitaalisen markkinoinnin näkökulmasta videot ovat tapa kertoa yrityk-
sestä ja sen palveluista tekstiä ja kuvaa voimakkaammalla tavalla. Videomarkki-
noinnissa olisi hyvä keskittyä massiivisen katsojamäärän tavoittelemisen sijasta 
uskottavan tarinan luomiseen yrityksestä. Yritys voi videoida esimerkiksi tuot-
teiden tai palveluiden valmistusprosessia ja työntekijöitä työssään. Näin yrityk-
sestä välittyy persoonallinen kuva, ja asiakkaat ehkä näkevät uusia puolia yrityk-
sestä. Esittelyvideoihin voi sisällyttää esimerkiksi kuvausta yrityksen tiloista ja 
palveluista, jotta videon katsojat voivat tutustua yritykseen ikään kuin olisivat 
paikan päällä yrityksen tiloissa. (Leino 2012, 155-161) 

YouTubessa mainostamiseen on käytettävissä erilaisia videomainontamuo-
toja, jotka jaetaan kolmeen päätyyppiin: TrueView In-Stream -videot, TrueView 
Video Discovery -videot sekä Puskurimainokset. TrueView In-Stream -video-
mainos näkyy YouTubessa ennen käyttäjän valitsemaa videota, ja käyttäjä pys-
tyy halutessaan ohittamaan mainoksen viiden sekunnin katsomisen jälkeen. Mai-
nosmuodosta on olemassa myös ei-ohitettava muoto. Ohitettavassa mainoksessa 
mainostaja maksaa mainoksesta vasta kun käyttäjä on katsonut mainosta sen 
koko keston ajan tai yli 30 sekuntia tai jos käyttäjä on vuorovaikutuksessa videon 
kanssa. TrueView Video Discovery -mainokset näkyvät YouTuben hakutulok-
sissa, videoiden katselusivuilla ja YouTuben etusivulla. Mainostaja maksaa 
TrueView Video Discovery -mainoksista toteutuneiden napsautusten mukaan eli 
maksumalli on ns. CPC (Cost per Click). Puskurimainokset ovat kuuden sekun-
nin mittaisia videomainoksia, jotka TrueView In-Stream-mainosten tapaan 
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näkyvät ennen käyttäjän valitsemaa videota. Puskurimainoksia käyttäjä ei kui-
tenkaan pysty ohittamaan. Mainostaja maksaa puskurimainoksen näkyvyydestä 
napsautetaan sitä tai ei, ts. maksumalli on ns. CPM (Cost per Mille). (Google 2020; 
YouTube 2020) 

Vuonna 2016 perustettu kiinalainen ByteDancen omistama TikTok on myös 
käyttäjille maksuton videopalvelu, jossa voi luoda, editoida, seurata, kommen-
toida ja jakaa lyhyitä 15-60 sekunnin mittaisia videoita, joille on tyypillistä eri-
laisten suodattimien ja musiikin käyttö. YouTubesta poiketen TikTok toimii ai-
noastaan matkapuhelinsovelluksen välityksellä.  

TikTokin videot ovat pystymallisia ja niiden välillä navigoidaan vierittä-
mällä videosyötteitä ylös ja alas. TikTokin koukuttavuuden arvellaan perustu-
van sen algoritmiin, joka tutkii käyttäjien mieltymyksiä ja tarjoaa sen perusteella 
kullekin käyttäjälle mielenkiintoista sisältöä (Salonoja 2020). 

TikTok on tällä hetkellä maailmanlaajuisesti yksi nopeimmin kasvavista so-
siaalisen median kanavista. Sillä on noin 690 miljoonaa aktiivikäyttäjää ja noin 1 
miljardi päivittäistä videoiden katselukertaa (Omnicore 2021; Statista 2021). Näin 
ollen se on sosiaalisen median kanavana ohittanut suosiossa mm. LinkedInin, 
Twitterin ja Snapchatin (Moshin 2020).  

TikTok on suosittu erityisesti nuorten keskuudessa. Maailmanlaajuisesti 
tarkasteltuna vuoden 2019 tilastoissa 41 % TikTokin käyttäjistä oli 16-24-vuotiaita, 
mutta suosio on kasvussa myös vanhemmissa ikäryhmissä (Moshin 2020). Suo-
messa vain 6 %väestöstä käyttää TikTokia (8 % naisista ja 5 % miehistä). Ikäja-
kaumittain avattuna TikTokia käyttää Suomessa 16-24-vuotiaista 34 %, 25-34-
vuotiaista 9 %, 35-44-vuotiaista 3 %, 45-54-vuotiaista 2 % ja 55-64-vuotiaista 1 %. 
Vanhemmissa ikäryhmissä TikTokia ei käytetä juuri ollenkaan. Suomessa, kuten 
maailmallakin, eniten TikTok-aktiivikäyttäjiä on siis 16-24-vuotiaiden ikäryh-
mässä. (SVT 2020)  

Kuten muitakin sosiaalisen median kanavia, TikTokia on mahdollista käyt-
tää digitaalisen markkinoinnin työkaluna myös yrityksissä. Mikäli yritys haluaa 
myös mitata ja analysoida markkinoinnin tuloksia, TikTok-käyttäjätiliksi tulee 
valita TikTok Pro, joka antaa mahdollisuuden mitata, tutkia ja analysoida oman 
tilin dataa Analytics-työkalulla (Suomen Digimarkkinointi Oy 2020). 

TikTok-mainontaa on mahdollista tehdä suoraan TikTokin välityksellä Tik-
Tok Ads -työkalua käyttämällä, mutta TikTok-mainonta onnistuu myös Face-
book Audience Network -työkalulla. Tällä hetkellä TikTok-mainontaan on Suo-
messa käytettävissä kolme erilaista muotoa: 1) In-Feed-video eli 5–15 sekuntia 
pitkä video, joka levittyy koko kännykän ruudulle, 2) Brand Takeover eli 3 se-
kuntia kestävä kuva tai 3-5 sekuntia pitkä video, joka aukeaa koko näytölle, kun 
sovellus avataan ja 3) TopView eli 5–60 s pitkä video, joka aukeaa kun sovellus 
avataan, mutta on kestoltaan Brand Takeoveria pidempi. (Salonoja 2020) 

Blogi 
Yhä useammin yritysten kotisivujen yhteydessä on blogi, jonne joku yrityksen 
edustaja kirjoittaa yrityksen kohderyhmille mielenkiintoiseksi tarkoitettua ja 
lisä-arvoa tuovaa sisältöä. Vallivaara (2009) referoi aiempia tutkimuksia (mm. Li 
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2005, Nardi ym. 2004 ja Schiano 2004) ja määrittelee blogin loki- tai päiväkirjan 
kaltaiseksi, päivätyistä ja itsenäisistä merkinnöistä koostuvaksi verkkosivuksi.  

Blogikirjoitus koostuu lyhyestä kuvaavasta otsikosta, sisällöstä ja auto-
maattisesti lisätystä päivämäärästä. Blogialustoilla blogitekstit on järjestetty 
käännettyyn kronologiseen muotoon, jossa uusimmat kirjoitukset ovat sivun ylä-
laidassa. Blogit koostuvat pääosin tekstistä, mutta mukana voi olla myös multi-
mediaelementtejä. Useimmissa blogeissa lukijoilla on mahdollisuus kommen-
toida blogitekstejä tai tekstien muita kommentteja blogisivulla olevan lomake-
kentän avulla. Kommentit toimivat keskustelukanavana kirjoittajan ja lukijan vä-
lillä sekä voivat rikastuttaa mahdollisesti vaihtoehtoisilla näkökulmilla blogin si-
sältöä. Blogin pitäjällä on mahdollisuus muokata tekstejä ja poistaa esimerkiksi 
häiritseviä kommentteja. Blogitekstien kirjoittaminen ja kommentointi vaativat 
yleensä rekisteröitymisen palveluun, joka puolestaan mahdollistaa mm. kävijöi-
den ja lukijakunnan kartoittamisen. (Vallivaara 2009, 16) 

Rakenteeltaan blogit ovat yleensä yksinkertaisia verkkosivuja, joilla on yk-
silöllinen kiinteä osoite. Blogit julkaistaan myös verkkosyötteenä, joka on päivit-
tyvän tiedon välitystapa Internetissä. Verkkosyötteet mahdollistavat blogien 
seuraamisen myös uutisohjelmilla sekä julkaisemisen verkon toisilla sivustoilla. 
Blogeista on myös usein tapana viitata toisiin blogeihin, ja viitaukset muodosta-
vat blogiverkoston eli verkostomaisia keskusteluyhteisöjä. (Vallivaara 2009, 17-
20) 

Blogeissa on myös seurantaominaisuuksia, joiden kautta bloggaaja saa tie-
don, jos hänen teksteihinsä viitataan tai jos hänen blogiinsa johtavaa linkkiä nap-
sautetaan jollakin toisella verkkosivulla. Näin bloginpitäjät saavat tiedon siitä, 
kuka linkittää tai viittaa heidän kirjoituksiinsa ja kuinka usein heidän tekstejään 
luetaan. (Zhou & Davis 2007) 

Yritysten pitämillä blogeilla, yritysbloggauksella, pyritään luomaan halu-
tun kaltaista yrityskuvaa asiakkaille, sidosryhmille ja kilpailijoille, ja niillä on tär-
keä merkitys asiakassuhteiden luomisessa ja ylläpitämisessä. Blogeissa yritysten 
olisi hyvä viestiä epävirallisemmin ja henkilökohtaisemmin kuin esimerkiksi 
verkkosivuilla - unohtamatta vuorovaikutteisuutta. (Cho & Huh 2010) 

Twitter  
Twitter on vuonna 2006 perustettu mikroblogi- eli lyhytviestipalvelu, jonka toi-
minta pohjautuu ytimekkäisiin viesteihin eli tviitteihin. Tviitit ovat nykyisin 
maksimissaan 280 merkin pituisia viestejä, jotka voivat sisältää myös linkkejä, 
kuvia ja videoita. Twitter on avoin yhteisöpalvelu, jossa kuka tahansa Twitterin 
käyttäjä voi seurata ketä tahansa muuta Twitter-käyttäjää ilman erillistä hyväk-
symiskäytäntöä. Twitter ei siis perustu tosielämän tuttavuuksiin, kuten esimer-
kiksi Facebook. Kaikki Twitterissä lähetetyt viestit näkyvät kaikille käyttäjille, 
jotka vierailevat lähettäjän profiilissa, seuraavat häntä tai jotka on mainittu vies-
tissä. (Twitter 2020; Linkola 2020)  

Twitterillä on maailmanlaajuisesti noin 200 miljoonaa kuukausittaista aktii-
vikäyttäjää (Statista 2021; Omnicore 2021). Suomessa Twitterin käyttö on melko 
vähäistä muihin sosiaalisen median kanaviin verrattuna. Kuukausittain aktiivi-
sia Twitter käyttäjiä arvioidaan Suomessa olevan noin 300 000 (Valtari 2019). 
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Tilastokeskuksen marraskuussa 2020 julkaiseman virallisen tilaston mukaan 
Suomessa 13 % väestöstä käyttää Twitteriä (11 % naisista ja 16 % miehistä). Ikä-
jakaumittain avattuna Twitteriä käyttää 27 % 16-24-vuotiaista, 20 % 25-34-vuoti-
aista, 35-44-vuotiaista 18 %, 45-54-vuotiaista 14 %, 55-64-vuotiaista 10 % ja 65-74-
vuotiaista 4 %. 75-89-vuotiaista suomalaisista vain 1 % käyttää Twitteriä. (SVT 
2020) 

Koska Twitterin viestien merkkimäärä on pieni, Twitteriin kehitettiin aikoi-
naan kielioppisääntöjä helpottamaan viestinnän organisointia. Kielioppisääntö-
jen keskeisimpiä elementtejä ovat mm. #-symbolilla merkittävät aihetunnisteet 
eli hashtagit, @-symbolilla merkittävät linkit toisille Twitter-tileille ja omat väli-
lehdet eri tileille osoitetuille viesteille. Twitterissä on mahdollista lähettää myös 
yksityisviestejä, jotka näkyvät vain valituille vastaanottajille, ja joissa ei ole 280 
merkin rajoitusta. Muita Twitterin toimintoja ovat mm. listat ja hetket. Listoille 
käyttäjä voi lisätä haluamiaan tilejä. Hetket puolestaan ovat merkittäviä tapah-
tumia, joiden luomisessa voidaan hyödyntää olemassa olevia tviittejä ja valoku-
via. (Isotalus, Jussila & Matikainen 2018, 9-12). 

Yritysten näkökulmasta Twitter on yksi sosiaalisen median kanava, jonka 
avulla yrityksen on mahdollista kertoa seuraajilleen ajankohtaisista asioista, ku-
ten esimerkiksi tarjouksista, uutuuksista ja muutoksista. Twitter toimii tarvitta-
essa myös mainoskanavana. Samalla tavalla kuin esimerkiksi Facebook-mainon-
nassa, Twitterissä on mahdollista lähettää mainostviittejä kohdentamalla mai-
nokset mm. kohderyhmän maantieteellisen sijainnin, kielen, kiinnostuksen koh-
teiden, avainsanojen ja muiden Twitterin sisällä tapahtuvien toimintojen mukaan. 
Twitter-mainoksissa on mahdollista käyttää tekstiä, kuvia, videoita ja linkkejä. 
Mainostviitit voivat näkyä joko käyttäjien aikajanoilla muiden tviittien joukossa, 
käyttäjien profiileissa, sivupalkissa tai tviittien tietosivuilla ja hakutuloksissa. 
(Vähä-Ruka 2016) 

Suosittelusivustot, kuten esimerkiksi Tripadvisor ja Lounaat.info  
Erilaiset Internetin suosittelusivustot ovat nykyisin suosittuja etenkin kuluttajien 
keskuudessa. Suosittelusivustoja on kritisoitu paljon mm. siksi, ettei sivustoille 
kirjoittavien kuluttajien henkilöllisyyttä eikä heidän kirjoittamiensa arvostelui-
den tai suositusten todenperäisyyttä yleensä tarkisteta mitenkään (esim. (John-
son & Kaye 2002). Käytännössä toisten kuluttajien kokemuksia ja mielipiteitä pi-
detään kuitenkin pääsääntöisesti luotettavina – ainakin luotettavampina kuin 
yritysten markkinointia – ja ne vaikuttavat ostopäätösten tekoon. Etenkin nega-
tiivisilla arvosteluilla näyttää olevan vaikutusta, mikäli kuluttajalla ei ole min-
käänlaista ennakkotietämystä arvostelun kohteesta (Chiou, Hsiao & Chiu 2018). 
Viitaten BrightLocal -tutkimukseen (2013) Chiou, Hsiao & Chiu (2018) toteavat, 
että noin 79 % kuluttajista todennäköisesti luottaa toisten kuluttajien suosittelui-
hin Internetissä yhtä paljon kuin henkilökohtaisiin suositteluihin. Tuoreimman 
BrightLocal -tutkimuksen (2019) mukaan toisten kuluttajien positiiviset suositte-
lut Internetissä vaikuttavat niin, että 91 % kuluttajista todennäköisesti käyttäisi 
suositellun yrityksen palveluita. Ja vastaavasti 82 % lykkää asiointia yrityksessä, 
mikäli se on saanut negatiivista palautetta muilta Internet-käyttäjiltä. Sama tut-
kimus kertoo myös, että keskiverto kuluttaja lukee 10 arvostelua, ennen kuin 



30 

tuntee voivansa luottaa paikalliseen yritykseen, ja 97 % arvosteluja lukevista ku-
luttajista lukee myös yritysten mahdolliset kommentit arvosteluihin. Näin ollen 
digitaalisen markkinoinnin näkökulmasta tehokas Internetin suosittelijoiden hal-
linta auttaa yrityksiä halutun kaltaisen brändin ylläpidossa, joka taas voi johtaa 
myynnin kasvuun. 

Tripadvisor on tällä hetkellä maailman suurin kansainvälinen matkailusi-
vusto, jota voi selailla ja jonka jäseneksi voi kirjautua maksutta. Kirjautuneet jä-
senet voivat kirjoittaa arvosteluja ja lähettää kuvia ja -arviointeja matkakohteista, 
hotelleista ja ravintoloista ympäri maailman. Tripadvisorin sivustolla oli vuoden 
2019 loppuun mennessä yli 800 miljoonaa arvostelua matkakohteista, hotelleista 
ja ravintoloista (Statista 2020).  

Myös majoitusyritykset, ravintolat ja nähtävyydet voivat luoda Tripadvi-
sor-profiilin maksutta. Tripadvisor-profiili on siis yksi sosiaalisen median ka-
nava, jolla matkailu- tai ravintola-alan yritys voi lisätä näkyvyyttään laajan ja so-
pivan kohderyhmän keskuudessa. Tripadvisorista on tarjolla yrityksille myös 
maksullinen profiili, Tripadvisor Premium, mutta maksuttomassakin versiossa 
yritys saa käyttöönsä joitakin maksuttomia markkinointityökaluja. (Tripadvisor 
2020)  

Lounaat.info puolestaan on Suomen suosituin ja kattavin lounaslistoja ko-
koava Internet-sivusto. Palvelussa on tällä hetkellä yli 2200 ravintolan tiedot 
(Lounat.info 2022). Sivuston käyttäjä voi maksutta hakea sijaintinsa tai paikka-
kunnan nimen perusteella lähistöllä olevia lounasravintoloita ja selata niiden 
lounaslistoja. Käyttäjillä on mahdollisuus myös rekisteröityä Lounaat.infon käyt-
täjäksi. Rekisteröityneet käyttäjät voivat merkitä sivustolle suosikkeja sekä antaa 
ravintoloille arvosteluja, jotka näkyvät myös rekisteröitymättömille käyttäjille. 

Ravintola-yritykselle Lounaat.info tarjoaa maksuttoman työkalun lounas-
listojen julkaisua varten Lounaat.info -sivustolla. Tämän lisäksi yrityksen on 
mahdollista mm. seurata ravintolasivunsa kävijämääriä. Lounaat.info -sivusto-
kin on siis yksi sosiaalisen median kanava, jonka avulla ravintola-alan yritys voi 
lisätä näkyvyyttään sopivan kohderyhmän keskuudessa. (Lounat.info 2022)  

2.3 Digitaalisen markkinoinnin strategia 

Onnistuminen digitaalisessa markkinoinnissa ei tarkoita samaa kaikille yrityk-
sille. Vaikka tietyt toimenpiteet toimisivat hyvin yhdellä yrityksellä, ne eivät vält-
tämättä toimi toisella. Erilaiset tuotteet, markkinat ja tarpeet tuottavat erilaisia 
digitaalisen markkinoinnin strategioita. Kunkin yrityksen tulisi siis luoda oma, 
yrityksen omiin olosuhteisiin perustuva digitaalisen markkinoinnin strategia. 
(esim. Ryan & Jones 2016, 22; Chaffey & Smith 2013, 3) 

Moorman & Day (2016, 27) kuvaavat markkinoinnin strategian prosessina, 
johon kuuluu strategisten valintojen suunnittelu (ts. esimerkiksi yrityksen mark-
kinan ja kilpailijoiden analysointi sen suhteen, miten kilpailijat on mahdollista 
voittaa), strategisten valintojen toteuttaminen ja tulosten arviointi, sekä resur-
sointiprosessi, jossa markkinointiin tarvittavia erilaisia resursseja ja 
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kyvykkyyksiä hankitaan, kehitetään ja otetaan käyttöön. Lisäksi on hyvä huomi-
oida, että jokaisen markkinointitoimenpiteen tulisi liittyä yrityksen tulovirtoihin 
ja liiketoiminnan ansaintalogiikkaan (Stewart 2009, 639). Saura, Palos-Sánchez & 
Cerdá Suárez puolestaan (2017) muistuttavat, että digitaalisen markkinoinnin 
strategiaa luodessa kriittisten menestystekijöiden eli KPI-mittareiden ja web-ana-
lytiikan tulisi olla tärkeässä roolissa. 

Ryanin ja Jonesin (2016, 23-24) mukaan digitaalisen markkinoinnin strate-
gian perusta luodaan seuraavien näkökulmien huomioimisella:  

• Oman liiketoiminnan tunteminen eli onko yritys valmis omaksumaan 
digitaalisen markkinoin toimenpiteitä? Ovatko yrityksen tuotteet ja 
palvelut sopivia digitaalisen markkinoinnin näkökulmasta? Löy-
tyykö yrityksestä oikeanlaista teknologiaa ja osaamista? Miten digi-
taalinen markkinointi sopii yrityksen olemassa oleviin liiketoiminta-
prosesseihin ja tarvitaanko prosesseihin muutoksia? Ja onko yrittä-
jällä ja henkilöstöllä valmiuksia sopeutua mahdollisiin digitaalisen 
markkinoinnin tuomiin muutoksiin? 

• Kilpailijoiden tunteminen eli ketkä ovat yrityksen tärkeimmät kilpaili-
jat sekä fyysisessä että digitaalisessa toimintaympäristössä? Mitä kil-
pailijat tekevät hyvin ja mitä huonosti? Onko jotain, mitä kilpailijat 
eivät tee ollenkaan ja voisiko yritys hyötyä tästä? Ja miten yritys voi 
erottautua digitaalisessa toimintaympäristössä kilpailijoistaan? 

• Asiakkaiden tunteminen eli ketkä ovat yrityksen asiakkaita ja mitä he 
odottavat yritykseltä? Haluaako yritys palvella digitaalisessa toimin-
taympäristössä samaa tai samanlaista asiakaspohjaa vai haluaako 
yritys tavoitella uusia asiakkaita uudenlaisesta väestörakenteesta di-
gitaalisen markkinoinnin avulla? Miten markkinoinnin kohdeyleisö 
käyttää digitaalista teknologiaa, ja miten yrityksen olisi mahdollista 
valjastaa tämä tietämys jatkuvien ja tuottavien asiakassuhteiden luo-
miseksi? 

• Tavoitteiden tunteminen eli mitä yritys tahtoo saavuttaa digitaalisella 
markkinoinnilla? Selkeiden, saavutettavissa olevien ja mitattavien 
tavoitteiden asettaminen on yksi keskeisimpiä asioita digitaalisen 
markkinoinnin strategiassa. Tavoitteleeko yritys esimerkiksi brän-
din näkyvyyden kasvua, myyntiliidejä vai jotakin muuta?  

• Tekemisen tunteminen eli miten yrityksen digitaaliset kampanjat ete-
nevät? Esimerkiksi sen analysoiminen, mitkä kanavat tuottavat eni-
ten liikennettä, miksi ja miten asia tuo konkreettista arvoa yritykselle? 
(Ryan & Jones 2016, 23-24) 
 

Chaffey (2020) listaa syitä, miksi yritykset tarvitsevat digitaalisen markki-
noinnin strategian ja on hyvin samoilla linjoilla Ryanin & Jonesin (2016) näkökul-
mien kanssa, esimerkiksi: Ilman digitaalisen markkinoinnin strategiaa yrityksen 
päämäärä ei ole selvillä sen suhteen, mitä halutaan saavuttaa. Ja kun päämäärä 
ei ole selvillä, asiaan ei todennäköisesti panosteta tarpeeksi eikä tuloksia mitata; 
aikaa ja rahaa saatetaan myös tuhlata turhaan. Ilman strategiaa yritys ei 
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välttämättä tiedä markkinaosuuttaan verkossa eikä tunne yleisöään tai yleisön 
odotuksia tarpeeksi hyvin ja saattaa näin antaa etua kilpailijoilleen. Ilman digi-
taalisen markkinoinnin strategiaa yrityksen on myös vaikea erottautua kilpaili-
joistaan, olla tarpeeksi ketterä tai tuottaa kohdistettua lisäarvoa verkossa. Ilman 
digitaalisen markkinoinnin strategiaa markkinoinnin optimointikin on hankalaa. 
(Chaffey 2020) 
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Suurin osa, peräti 98,8 % Suomen yrityksistä on pieniä. Vuonna 2018 Suomen 
yrityksistä 93 % oli alle 10 henkilöä työllistäviä yrityksiä ja 5,8 % 10-49 henkilön 
yrityksiä (Suomen Yrittäjät 2020). Yrityskoko voidaan määritellä useammalla eri 
tavalla eikä pienyritys-termille näin ollen ole yhtä virallista määritelmää. Seuraa-
vassa määritelmää avataan jonkin verran. 

3.1 Pienyrityksen määritelmä 

Pelkästään Suomessa pienyritykselle löytyy useampi eri määritelmä. Lisäksi 
määritelmät vaihtelevat maittain; esimerkiksi Yhdysvalloissa pienyritys-termillä 
(small business tai small enterprise) viitataan usein sellaisiin itsenäisiin yrityksiin, 
jotka työllistävät alle 500 henkilöä (Mew 2020). Toisaalta USA:n pienyrityksiin 
keskittynyt valtion virasto, U.S. Small Business Administration (2019) määritte-
lee pienyrityksen siten, että kriteerit vaihtelevat toimialan mukaan: Esimerkiksi 
teollisuuden ja kaivostoiminnan toimialoilla (Manufacturing and mining) pien-
yrityksiä ovat enintään 500 henkilöä työllistävät yritykset kun taas tukkukaupan 
alalla (Wholesale trade) pienyrityksiä ovat enintään 100 henkilöä työllistävät yri-
tykset. Vähittäiskauppa- ja palvelualoilla (Retail and service) pienyrityksiä ovat 
yritykset, joiden keskimääräinen vuotuinen tulos on enintään 6 miljoonaa dolla-
ria, ja maataloudessa (Agriculture) pienyrityksen keskimääräinen vuotuinen tu-
los voi olla enintään 0,75 miljoonaa dollaria.  

Australiassakaan ei ole yhtä virallista määritelmää pienyritykselle. Austra-
lian työsuhdetuomioistuin, Fair Work Commission (2020), on määritellyt pien-
yrityksiksi alle 15 työntekijän yritykset, mutta Australian tilastokeskuksen, 
ABS:n (The Australian Bureau of Statistics, 2015), määritelmän mukaan pienyri-
tyksiä ovat alle 20 henkilöä työllistävät yritykset, ja Australian verottajalla, 
ATO:lla (Australian Taxation Office) on myös oma määritelmänsä pienyrityksille: 
Yritykset, joilla on alle 2 miljoonan Australian dollarin vuosittainen liikevaihto 
(Gilfillan 2015). 

3 PIENYRITYKSEN LIIKETOIMINTA 
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OECD:n (Organization for Economic Co-operationand Development) eli 
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (suomennos Kielitoimiston ohje-
pankki 2020) yrityskoko-määritelmä perustuu henkilöstölukumääriin: Suuryri-
tykset työllistävät yli 250 henkilöä ja Pk-yritykset eli SME:t (small and medium-
sized enterprises) ovat alle 250 henkilöä työllistäviä yrityksiä. Pk-yritykset voi-
daan luokitella henkilöstölukumäärän mukaan edelleen mikroyrityksiin (alle 10 
työntekijää), pienyrityksiin (10 - 49 työntekijää) ja keskisuuriin yrityksiin (50 - 249 
työntekijää). (OECD 2020)  

Suomen Yrittäjien (2020) yrityskoko-määritelmä on yhteneväinen OECD:n 
määritelmän kanssa eli kokoluokitus perustuu puhtaasti henkilöstölukumäärään: 
Alle 10 työntekijän yritykset ovat mikroyrityksiä, alle 50 työntekijän yritykset 
ovat pienyrityksiä, 50—249 henkilön yritykset ovat keskisuuria yrityksiä ja vä-
hintään 250 henkilöä työllistävät yritykset ovat suuryrityksiä. Lisäksi Pk-yritys-
termiä käytetään kaikista alle 250 henkilön yrityksistä. Näin ollen pienyrityksiä 
ovat siis sekä OECD:n että Suomen Yrittäjien määritelmän mukaan mikroyrityk-
set ja pienyritykset, ts. mikroyritysten voidaan katsoa olevan pienyrityksen ala-
termi. Jos siis yritys työllistää alle 10 henkilöä, sen voidaan sanoa olevan Pk-yri-
tys (alle 250 työntekijän yritys) sekä pienyritys (alle 50 työntekijän yritys) tai edel-
lisiä tarkemmin ilmaistuna mikroyritys (alle 10 työntekijän yritys).  

Suomen kirjanpitolaissa kokoluokitus määritellään hieman eri tavalla. Kir-
janpidossa ei ole käsitteitä ‘Pk-yritys’ eikä ‘keskisuuri yritys’. Mielenkiintoista on, 
että pienyrityksen ja suuryrityksen määritelmien väliin jää nimeämätön luokka, 
ts. jos yritys ei ole kirjanpitolain määritelmän mukaan suuryritys, pienyritys eikä 
mikroyritys, sille ei ole kirjanpitolaissa kokomääritelmää. Suomen kirjanpitolaki 
(www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971336#L1P4a) luokittelee kirjanpito-
velvolliset suur-, pien- ja mikroyrityksiin seuraavien kriteerien mukaisesti: 

 

Yrityksen 
koko 

Henkilöstö tili-
kauden aikana   Liikevaihto   

Taseen lop-
pusumma Lisäehto 

Suuryritys keskimäärin > 250 ja > 40 M€ ja > 20 M€ 
2 tai 3 rajaa ylittyy 
tilinpäätöspäivänä 

Pienyritys keskimäärin ≤ 50 ja ≤ 12 M€ ja ≤ 6 M€ 
1 raja saa ylittyä 
tilinpäätöspäivänä 

Mikroyritys keskimäärin ≤ 10 ja ≤ 0,7 M€ ja ≤ 0,35 M€ 
1 raja saa ylittyä 
tilinpäätöspäivänä 

Taulukko 1 Suomen kirjanpitolain yrityskoko-määrittely. Mukailtu.  
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Toisin kuin OECD:n ja Suomen yrittäjien määritelmä, kirjanpitolaki siis ot-
taa huomioon yrityskoko-määritelmässään henkilöstömäärän lisäksi myös vuo-
tuisen liikevaihdon ja tilikauden taseen loppusumman. Näin ollen kirjanpitolaki 
tekee Suomen yrittäjiin verrattuna selkeämmän eron määritelmien pienyritys ja 
mikroyritys välille. Tämänkin määritelmän mukaan mikroyritysten voidaan kui-
tenkin joissakin tilanteissa katsoa olevan pienyrityksen alatermi, koska vain yksi 
määritellyistä rajoista saa ylittyä tilinpäätöspäivänä.  

EU ja Tilastokeskus määrittelevät yrityskoot yksityiskohtaisemmin, ja kes-
kenään yhteneväisesti: Mikroyritykseksi määritellään yritys, jonka palveluksessa 
on vähemmän kuin 10 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppu-
summa on enintään 2 miljoonaa euroa. Pienyritys taas on yritys, jonka palveluk-
sessa on vähemmän kuin 50 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto tai taseen lop-
pusumma on enintään 10 miljoonaa euroa. Keskisuuri yritys määritellään yri-
tykseksi, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää ja jonka vuosi-
liikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma on enintään 
43 miljoonaa euroa. Euroopan komission Pk-yrityksen käyttöoppaan taulukko 
(ec.europa.eu/growth/content/revised-user-guide-sme-definition-0_en) kiteyt-
tää kokomääritelmät hyvin : 

 
 

 
 

Taulukko 2 Euroopan komission yrityskoko-määrittely. Mukailtu. 

 
Erona OECD:n ja Suomen Yrittäjien kokomääritelmään EU:n ja Tilastokes-

kuksen määritelmässä on huomioitu henkilöstömäärän lisäksi vuotuisen liike-
vaihdon ja tilikauden loppusumman vaikutus – kuten Suomen kirjanpitolaissa-
kin. Erona Suomen kirjanpitolakiin vuotuiset liikevaihdon ja tilikauden loppu-
summien määrät ovat EU:n ja Tilastokeskuksen määritelmässä isommat. Jos esi-
merkiksi työntekijämäärältään pienellä yrityksellä on vaikkapa 20 työntekijää, 
mutta vuotuinen liikevaihto tai tilikauden taseen loppusumma on 11 miljoonaa 
euroa, sitä ei määritellä pienyritykseksi – Pk-yritykseksi ja keskisuureksi 
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yritykseksi kylläkin. Ja tämänkin määritelmän mukaan mikroyritysten voidaan 
joissakin tilanteissa katsoa olevan pienyrityksen alatermi. 

Yrityksen koko ei kuitenkaan ole ainoa huomioitava tekijä, kun yrityksiä 
luokitellaan. Euroopan Unionin ja Tilastokeskuksen määritelmät ovat tässäkin 
yhteneväiset: Koon lisäksi myös mahdolliset yritysten väliset suhteet on huomi-
oitava – yrityksen tulee olla riippumaton muista yrityksistä. Euroopan Unionin 
komissio jakaa yritykset niiden suhteiden perusteella kolmeen eri luokkaan: It-
senäinen (yritys on täysin riippumaton tai sillä on yksi tai useampia vähemmistö-
kumppanuuksia, kukin vähemmän kuin 25 %), Omistusyhteys (omistukset mui-
den yritysten kanssa ovat 25 - 50 %) ja Sidosyritys (omistukset muiden yritysten 
kanssa ovat yli 50 %). Olennainen käsite yrityksen määritelmässä on myös mää-
räysvalta, joka määrittää sen, luokitellaanko yritys omistusyhteysyritykseksi vai 
sidosyritykseksi. Määräysvaltaa määriteltäessä arvioidaan pääoman ja osakkei-
den omistuksen lisäksi määräysvalta, jota yrityksellä on toiseen yritykseen näh-
den. (EUR-Lex 2016) 

Tilastokeskuksen sanamuodon mukaan pienet ja keskisuuret yritykset eli 
Pk-yritykset ovat yrityksiä, ”joiden palveluksessa on vähemmän kuin 250 työn-
tekijää ja joiden joko vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen 
loppusumma on enintään 43 miljoonaa euroa”. Mikroyritys on yritys, ”jonka pal-
veluksessa on vähemmän kuin 10 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto on enin-
tään 2 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 2 miljoonaa euroa”. Li-
säksi yrityksen määritelmä edellyttää, että yrityksen tulee olla riippumaton, ts. 
yrityksen ”pääomasta tai äänivaltaisista osakkeista 25 prosenttia tai enemmän ei 
ole yhden sellaisen yrityksen omistuksessa tai sellaisten yritysten yhteisomistuk-
sessa, joihin ei voida soveltaa tilanteen mukaan joko Pk-yrityksen tai pienen yri-
tyksen määritelmää”. (Tilastokeskus 2020)  

Tämän tutkielman näkökulmasta ei ole suurta merkitystä sillä, mitä maini-
tusta pienyrityksen määritelmistä käytetään. Havainnollisin on ehkä Suomen 
Yrittäjien ja OECD:n henkilöstömäärään liittyvä määritelmä. Olennaisin asia on 
huomioida, että pienyrityksillä ja etenkin mikroyrityksillä - käytetään mitä pien-
yrityksen määritelmää tahansa - on pääsääntöisesti huomattavasti vähemmän re-
sursseja (henkilöresursseja, ajan käyttöön liittyviä resursseja ja/tai rahaa) käytet-
tävissä digitaaliseen markkinointiin verrattuna keskisuuriin tai suuryrityksiin. 
Pienyrityksillä ei esimerkiksi yleensä ole erillistä markkinointiosastoa tai -tiimiä 
tai edes sosiaalisen median vastuuhenkilöä, vaan mahdolliset panostukset digi-
taaliseen markkinointiin tehdään muun työn ohessa tai ostetaan ulkopuolisilta 
asiantuntijoilta.  

3.2 Pienyrityksen liiketoiminnan mittaaminen 

Yritysten – koosta riippumatta – liiketoimintaa ja sen suorituskykyä voidaan mi-
tata useilla mittareilla. Kankkusen, Matikaisen ja Lehtisen (2003, 133) mukaan oi-
keaa mittareiden määrää on vaikeaa määritellä; jokaisen organisaation on tun-
nistettava ja valittava itselleen hyödyllisimmät mittarit. Myös yrityksen 
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tavoitteet ja mittareiden seuraamiseen käytettävissä olevat resurssit vaikuttavat 
mittareiden tarpeellisuuteen ja määrään. Karkeasti liiketoiminnan mittarit voi ja-
kaa a) taloudellisia asioita mittaaviin mittareihin, joihin saadaan numeerista da-
taa esimerkiksi tilinpäätöstiedoista, ja b) muuta ei-rahaperustaista liiketoiminnan 
suorituskykyä mittaaviin mittareihin. Digitaalisen markkinoinnin toimenpitei-
den yhteydessä nousee esille myös tarve markkinoinnin suorituskykyä kuvaa-
ville mittareille. 

3.2.1 Taloudellisia mittareita  

Taloudellisia mittareita käytetään etupäässä silloin, kun liiketoimintaa halutaan 
mitata taloudellisten, raha-perustaisten asioiden valossa. Taloudellisissa mitta-
reissa hyödynnetään numeerista dataa esimerkiksi tilinpäätöstiedoista. Talou-
dellisia mittareita ovat mm. sijoitetun pääoman tuottoaste, liikevaihto, liikevoitto, 
nettotulos ja myyntikate.  

Liikevoitto 
Liiketoiminnan tulos eli liikevoitto on kirjanpidossa tuloslaskelman erä, joka saa-
daan kun liikevaihdosta vähennetään liiketoiminnan kulut ja poistot. Jos liike-
voitto on negatiivinen, kyseessä on liiketappio. Liiketulos- eli liikevoittoprosent-
tia, joka on liiketoiminnan tulos suhteessa liiketoiminnan tuottoihin, voi käyttää 
yrityksen liiketoiminnan mittarina, kun kuvataan yrityksen liiketoiminnan me-
nestystä niin, että ja halutaan huomioida myös toimialojen välisiä eroja. Yleisten 
ohjearvojen mukaan liikevoittoprosentti on hyvä, jos se on yli 10% ja tyydyttävä, 
jos se on 5 – 10 %. (Salmi 2020) 

Tämän tutkielman näkökulmasta liikevoitto on liian laaja mittari. Digitaali-
sen markkinoinnin toimenpiteet eivät yleensä yksin vaikuta koko yrityksen lii-
kevoittoon, vaikka teoriassa isot investoinnit digitaaliseen markkinointiin jona-
kin vuonna saattavat vaikuttaa siihen, että liiketoiminnan tulos jää kyseisenä 
vuonna alhaiseksi. Lisäksi digitaalisen markkinoinnin mittareilla mitataan 
yleensä lyhyemmän aikavälin muutoksia liiketoiminnassa. 

Nettotulos 
Nettotulos on yrityksen toiminnan tulos verojen vähentämisen jälkeen. Nettotu-
los lasketaan vähentämällä liikevaihdosta muuttuvat kulut, kiinteät kulut, pois-
tot, arvonalennukset, korkokustannukset ja verot. Nettotulosprosentti on yrityk-
sen nettotulos suhteessa liiketoiminnan tuottoihin. Nettotulosprosentilla ei ole 
yleisiä ohjearvoja; prosentti on yrityskohtainen. Se riippuu yrityksen kilpailu-
strategiasta, omaisuuden rakenteesta, pääomarakenteesta ja toimialasta. Jos yri-
tyksellä on paljon velkaa, nettotulos voi jäädä pieneksi eikä osingonmaksuvaraa 
jää. Jos taas yrityksellä on vähän velkaa ja suuri oma pääoma, nettotulos on suu-
rempi. (Salmi 2020) 

Myös nettotulos on tämän tutkielman näkökulmasta liian laaja mittari. Di-
gitaalisen markkinoinnin toimenpiteet eivät yleensä yksin vaikuta koko yrityk-
sen nettotulokseen, vaikka teoriassa isot investoinnit digitaaliseen markkinoin-
tiin jonakin vuonna saattavat vaikuttaa siihen, että liiketoiminnan nettotulos jää 
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kyseisenä vuonna alhaiseksi. Lisäksi digitaalisen markkinoinnin mittareilla mi-
tataan yleensä lyhyemmän aikavälin muutoksia liiketoiminnassa. 

Sijoitetun pääoman tuottoaste 
Sijoitetun pääoman tuottoaste eli tuottoprosentti, ROI (Return on Investment) on 
yksi yleisimmistä rahaperustaisista liiketoiminnan mittareista. ROI on yrityk-
sestä ja toimialasta riippumaton kannattavuuden mittari ja kuvaa, miten paljon 
yritykseen sijoitettu, tuottoa vaativa pääoma on tuottanut. ROI-prosentti saadaan, 
kun lasketaan (liiketulos + rahoitustuotot) x 100 ja jaetaan saatu luku sijoitetulla 
pääomalla. Yleisten ohjearvojen mukaan sijoitetun pääoman tuottoaste on hyvä, 
jos se on vähintään 15 % ja tyydyttävä, jos se on 5 – 14 %. On hyvä huomioida, 
että sijoitetun pääoman tuottoaste saattaa olla positiivinen, vaikka yritys tekisi 
tappiota. Näin tapahtuu esimerkiksi silloin, jos rahoituskulut tai verot ovat suu-
ret. Vastaavasti sijoitetun pääoman tuottoaste voi olla alhainen siksi, että yritys 
on tehnyt isoja investointeja, joista ei ole vielä saatu hyötyä. (Salmi 2020)  

Tämän tutkielman näkökulmasta myös ROI on liian laaja mittari. Digitaali-
sen markkinoinnin toimenpiteet eivät yleensä yksin vaikuta koko yrityksen sijoi-
tetun pääoman tuottoprosenttiin. Toki teoriassa pienyrityksen ROI voi hetkelli-
sesti olla alhainen siksi, että pienyritys on tehnyt isoja investointeja digitaaliseen 
markkinointiin, joista ei ole vielä saatu hyötyä. Tällöin kuitenkin mittarina on 
yleensä ROIn sijasta ROMI eli markkinointisijoitusten tuotto (Return on Marke-
ting Investment). ROMI on siis kuten ROI, mutta kuvaa nimenomaan markki-
nointiin sijoitettuja rahamääriä ja niiden tuottoa (Virtanen 2019).  

Liikevaihto 
Liikevaihdon käsitteellä on Suomessa lakisääteinen määritelmä. Suomessa kir-
janpitolaki määrittelee, miten yritysten tulee ylläpitää kirjanpitoaan ja tehdä ti-
linpäätös. Kirjanpitolakia täydentävät erilaiset kirjanpitoasetukset, ja esimerkiksi 
mikro- ja pienyrityksille on oma asetuksensa, PMA. Kirjanpitolain määritelmän 
mukaan liikevaihto-termillä tarkoitetaan yrityksen tuotteiden ja palveluiden 
myyntituottojen summaa, josta on vähennetty mahdolliset alennukset, hintoihin 
sisältyvät arvonlisäverot sekä mahdolliset muut välittömästi myynnin määrään 
perustuvat verot. Pien- ja mikroyritykset voivat jättää liikevaihdon pois tuloslas-
kelmastaan. Liikevaihdon sijasta riittää bruttotuloksen ilmoittaminen. (Kirjanpi-
tolaki 2020; Valtioneuvoston asetus pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esi-
tettävistä tiedoista 2020)  

Liikevaihtoa tai bruttotulosta voidaan pitää yhtenä liiketoimintaa mittaa-
vana tunnuslukuna. Liikevaihto liiketoiminnan mittarina ei kuitenkaan ole yksi-
selitteinen asia. Liikevaihdosta ei esimerkiksi voi päätellä, miten paljon yritys te-
kee voittoa. On myös hyvä huomioida, että eri kokoisilla ja eri toimialoilla toimi-
villa yrityksillä liikevaihto on erilainen. Eri yritysten liikevaihtoja ei siis ole mie-
lekästä verrata keskenään, elleivät ne ole samalla toimialalla ja kuulu henkilöstö-
kooltaan samaan luokkaan (Yrityksen perustaminen 2020).  

Yrityksen sisäisenä mittarina liikevaihtoa voi kuitenkin käyttää. Esimer-
kiksi liikevaihdon muutosprosentin avulla on mahdollista ilmaista liiketoimin-
nan kasvua tai supistumista tietyllä ajanjaksolla. Liikevaihto mittarina kuvaa siis 
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miten yrityksen tuotteet tai palvelut ovat myyneet tiettynä ajanjaksona. Arkikie-
lessä ja käytännössä yritykset puhuvat ja mittaavat liiketoimintaansa usein 
myynti-termin avulla tarkoittaen samaa kuin liikevaihto. Yrityksissä saatetaan 
esimerkiksi seurata päivämyyntiä, kuukausimyyntiä ja vuosimyyntiä. 

Tämän tutkielman näkökulmasta liikevaihto on käytännöllinen pienyrityk-
sen liiketoiminnan mittari. Koska liikevaihto mittarina kuvaa sitä, miten yrityk-
sen tuotteet tai palvelut ovat myyneet tiettynä ajanjaksona, tutkielman empiiri-
sessä osiossa voidaan tarkastella liikevaihtoa ja sen mahdollista muutosta tietyllä 
ajanjaksolla ennen digitaalisen markkinoinnin toimenpiteitä ja digitaalisen mark-
kinoinnin toimenpiteiden jälkeen.  

Myyntikate 
Myyntikate eli katetuotto on yksi liiketoiminnan kannattavuusmittareista. 
Myyntikate on rahamäärä, joka saadaan, kun yritys vähentää myyntituotoista eli 
liikevaihdosta muuttuvat kustannukset. Ja kun myyntikatteesta vähennetään 
kiinteät kustannukset, saadaan voitto eli tulos. Myyntikatteella tulisi siis pystyä 
kattamaan yrityksen kiinteät kustannukset, ts. palkat, vuokrat, verot, korot yms. 
(Neilimo & Uusi-Rauva 2002, 62-65).  

Myyntikate- eli katetuottolaskennan avulla yritys voi selvittää esimerkiksi, 
kuinka lisämyynti tai tuotteen hinnankorotus vaikuttavat tuottoihin ja kustan-
nuksiin. Käytännössä myyntikate ilmaistaan usein prosentteina; myyntikatepro-
sentti kertoo kuinka monta prosenttia myyntikate on myyntihinnasta tai myyn-
tituotoista. Myyntikate- eli katetuottoprosentti saadaan laskemalla 100 x myyn-
tikate / myynti. (Neilimo & Uusi-Rauva 2002, 62-65) 

Tämän tutkielman näkökulmasta myyntikate on mittari, jota joissakin tilan-
teissa on hyödyllistä jonkin verran seurata. Digitaalisen markkinoinnin toimen-
piteet ja niistä mahdollisesti syntyvät kustannukset eivät yleensä yksin vaikuta 
tuotteiden ja palveluiden myyntikatteeseen, mutta ne ovat kuitenkin omalta osal-
taan mukana myyntituotoista vähennettävissä muuttuvissa kustannuksissa. 
Pienyrityksen myyntikatteet saattavat joissakin tilanteissa laskea digitaaliseen 
markkinointiin tehtyjen investointien vuoksi.  

3.2.2 Suorituskykymittareita 

Usein yrityksen liiketoimintaa seurataan ja mitataan rahapohjaisten mittareiden 
lisäksi myös ei-rahapohjaisilla mittareilla eli suorituskykymittareilla. Liiketoi-
minnan suorituskykyä voi mitata myös rahapohjaisilla mittareilla, mutta yleensä 
suorituskykymittauksella tarkoitetaan nimenomaan ei-rahapohjaisten suoritus-
kykyyn vaikuttavien asioiden mittaamista. Suorituskyvyn mittaaminen on tär-
keä apuväline organisaation johtamisessa (esim. Kujansivu, Lönnqvist, Jääskeläi-
nen & Sillanpää (2007, 159). Behn (2003, 588) puolestaan listaa kahdeksan syytä 
suorituskyvyn mittaamisen tärkeydelle: Toiminnan arviointi, kontrollointi, bud-
jetointi, henkilöstön motivointi, kannustaminen, sidosryhmien vakuuttaminen, 
oppiminen ja kehittäminen.  

Neilimo & Uusi-Rauva (2002, 268-275) ovat samoilla linjoilla. Heidän mu-
kaansa suorituskykymittareiden avulla voidaan esimerkiksi motivoida, asettaa 
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tavoitteita ja seurata tavoitteiden saavuttamista. Suorituskyvyn mittaamisen 
taustalla on Neilimon & Uusi-Rauvan (2002, 268-275) mukaan se, että rahapro-
sessin lisäksi myös yrityksen reaaliprosessia on tarve ohjata ja valvoa. Lisäksi on 
huomioitava, että yritys on myös sosiaalinen prosessi. Kun päätetään suoritus-
kyvyn mittaamisen kohteista, esiin yleensä nostetaan yrityksen kriittisiä menes-
tystekijöitä eli liiketoiminnan avainalueita, joilla yrityksen tulee saavuttaa korkea 
suoritustaso menestyäkseen. Kriittisistä menestystekijöistä ja niiden mittareista 
käytetään Suomessakin usein englanninkielistä termiä key performance indicator 
(KPI).  

Suorituskykymittarit kuvaavat tiettyjen, yrityksen nimeämien menestyste-
kijöiden suorituskykyä. Jokaisen organisaation tulisi tunnistaa oman liiketoimin-
tansa ja strategiansa kannalta tärkeimmät menestystekijät ja luoda niille mittarit 
(Kujansivu ym. 2007, 177). Tunnistamalla siis yrityksen kriittiset menestystekijät 
on mahdollista luoda edellytyksiä sille, että liiketoiminnassa tehdään ja mitataan 
oikeita asioita. Tyypillisiä ei-rahapohjaisia kriittisiksi menestystekijöiksi nimet-
tyjä asioita ovat esimerkiksi asiakastyytyväisyys, henkilöstötyytyväisyys, laa-
dukkaat tuotteet tai edelläkävijyys. (Neilimo & Uusi-Rauva 2002, 268-275) 

Neilimon & Uusi-Rauvan (2002, 268-275) mukaan yrityksen strategiatason 
tulostavoitteista johdetaan yrityksen operatiiviselle tasolle omat mittarit pyrkien 
tasapainoiseen kokonaisuuteen. Tällaisesta suorituskykymittaristosta varmasti-
kin yleisin esimerkki on Kaplanin ja Nortonin 1990-luvulla kehittämä tasapaino-
tettu tuloskortti, BSC eli Balanced Scorecard. BSC koostuu yleensä neljästä tai 
useammasta eri ulottuvuudesta, joiden sisältö voi vaihdella alakohtaisesti. Alku-
peräinen BSC-malli tarkastelee suorituskykyä neljän ulottuvuuden avulla. Mal-
lissa on yrityksen visioon ja strategiaan vaikuttavia mittareita taloudellisesta nä-
kökulmasta, asiakasnäkökulmasta, prosessinäkökulmasta sekä oppimisen ja kas-
vun näkökulmasta. (Neilimo & Uusi-Rauva 2002, 268-275) 

Vision, strategian ja erilaisten ulottuvuuksien lisäksi tasapainotetussa tulos-
kortissa voi nähdä syy-seuraussuhteita. Laitisen (2003, 54) mukaan ei-rahaperus-
taiset suorituskykymittarit indikoivat hyvin myös yrityksen taloudellista menes-
tystä ja taloudellisia mittareita.  

Erilaiset suorituskykymittarit ovat tärkeitä yrityksen liiketoiminnan mitta-
reita, mutta tämän tutkielman näkökulmasta toissijaisia. Pienyrityksen digitaali-
sen markkinoinnin strategiaa suunnitellessa on kuitenkin hyvä tunnistaa yrityk-
sen kriittisiä menestystekijöitä eli niitä liiketoiminnan avainalueita, joilla yritys 
pyrkii saavuttamaan korkean suoritustason menestyäkseen. Digitaalisen mark-
kinoinnin strategiaa on hyvä peilata mahdollisiin muihin yrityksen visioon ja 
strategiaan vaikuttaviin mittareihin taloudellisesta näkökulmasta, asiakasnäkö-
kulmasta, prosessinäkökulmasta sekä oppimisen ja kasvun näkökulmasta.  

3.2.3 Markkinoinnin mittareita  

Tikkanen, Aspara & Parviainen (2007, 71) ovat referoineet erilaisia markkinoin-
nin määritelmiä. He toteavat siteeraten mm. Phillipsin & Reynoldsin (2005) aiem-
pia tutkimuksia, että markkinointi on yrityksen ainoa funktio, joka pystyy vai-
kuttamaan liikevaihtoon, ja että markkinoinnin tarkoitus on luoda kilpailuetua 
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luomalla arvoa asiakkaan mielessä. Hollanti & Koski (2007) puolestaan määrite-
levät markkinoinnin tehtäväksi lisätä yrityksen määrällistä myyntiä sekä paran-
taa myyntikatetta. Suomalainen B2B-markkinoinnin asiantuntijayritys Power-
Markkinointi Oy (2020) puolestaan toteaa www-sivustollaan mm., että ”markki-
noinnin päätehtävä on tukea yritystä sen tavoitteiden saavuttamisessa. Usein 
niitä ovat kasvu ja uusasiakashankinta.” Keskeistä eri markkinoinnin määritel-
missä siis on myynnin lisääminen ja kilpailuedun luominen. Markkinoinnin mit-
tareiden tulisi siis jotenkin pystyä mittaamaan ainakin näitä asioita. 

Kotlerin (2016, 383) mukaan markkinoinnin mittareiden tarkoituksena on 
lisätä markkinoinnin läpinäkyvyyttä, oikeuttaa resurssien käyttöä markkinoin-
tiin sekä auttaa tunnistamaan asioita, jotka ohjailevat tulevaisuuden asiakkaita ja 
yrityksen arvoa. Läpinäkyvyydellä viitataan siihen, miten hyvin markkinoinnin 
aktiviteetteja ja kuluja on mahdollista seurata erilaisten mittareiden avulla 
(Strandvik ym. 2014, 244). 

Markkinoinnin mittaaminen auttaa linkittämään markkinoinnin tulokset 
yrityksen taloudellisiin tuloksiin; mittaamisen avulla yrityksen johto saa tietoa 
mm. uusiin asiakkaisiin ja yrityksen markkina-arvoon vaikuttavista asioista (Pe-
tersen ym. 2009, 95). Iso haaste markkinoinnin mittaamisessa on kyvykkyys va-
lita yrityksen liiketoiminnan kannalta sopivimmat mittarit monista olemassa ole-
vista mittareista (Petersen ym. 2009, 95-96). Mittariston suunnittelu riippuu yri-
tyksestä, eikä mittariston luontiin ole olemassa selkeitä jokaiselle yritykselle so-
veltuvia standardeja (Järvinen & Karjaluoto 2015, 119; Ilkka 2020). 

Ollakseen menestyksekkäitä markkinoinnin mittareilla tulisi olla tiettyjä 
ominaisuuksia. Mittareiden pitäisi esimerkiksi antaa tietoa taloudellisesta tuot-
tavuudesta, tuottaa objektiivista ja vertailukelpoista tietoa, pystyä ennustamaan 
tulevaisuutta, mittarit eivät saisi käsitellä liian suuria kokonaisuuksia, mittarei-
den tulisi muodostaa syy-seuraus-suhteita ja olla jollakin tapaa vertailukelpoisia 
kilpailijoihin, ja markkinointi tulisi nähdä investointina eikä kuluna (Ilmola 2019 
referoiden Seggien, Cavusgilin ja Phelanin (2007) aiempaa tutkimusta). Powellin 
(2012, 5-13) ajatukset ovat samasuuntaisia ja hän muistuttaa, että mikäli markki-
nointia ei mitata yrityksessä, niin sitä ei välttämättä osata pitää tuloksellisena in-
vestointina.  

Ilkan (2020) mukaan tiettyjen perustekijöiden on oltava kunnossa, jotta 
markkinointia voi ylipäänsä mitata. Tällaisia perustekijöitä ovat mitattavat ta-
voitteet ja laadukas markkinointisuunnitelma. Hyvä markkinointisuunnitelma 
on enemmän kuin lista toimenpiteistä, sen tulee jollakin tavoin linkittyä liiketoi-
minnan tavoitteisiin (Ilkka 2020). Esimerkiksi “lisätä myyntiä” tai “tuoda liidejä” 
eivät ole Ilkan mukaan tarpeeksi tarkkoja tavoitteita, jotta niitä voisi mitata. Ilkan 
(2020) mukaan hyvä tavoite on määritelty SMART-kaavan mukaan. SMART-ter-
min juuret liittyvät tavoitejohtamisen käsitteeseen, ja termin ensimmäinen tun-
nettu käyttäjä oli tiettävästi George T. Doran (1981). SMART-kaava tulee englan-
ninkielisistä sanoista Specific (tarpeeksi tarkka), Measurable (mitattava), Attai-
nable (saavutettavissa ja realistinen), Relevant (liiketoiminnan kannalta rele-
vantti) ja Time-spesific (sidottu aikamääreeseen). Lisäksi Ilkan (2020) mukaan ta-
voitteilla on kolme näkökulmaa: Myyntiin liittyvät tavoitteet (tarjouspyynnöt, 
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liidit, kaupat), asiakkuuteen liittyvät tavoitteet (esim. asiakastyytyväisyys, suo-
sittelu ja sitoutuneisuus) ja brändiin liittyvät tavoitteet (esim. asiakaskokemus, 
mielikuva, näkyvyys ja tunnettuus). Jos yrityksessä ei ole aiemmin mitattu mark-
kinoinnin tuloksia, tulisi selkeät tavoitteet asettaa vähintään myynnin näkökul-
masta (Ilkka 2020).  

PowerMarkkinointi Oy (2020) jakaa markkinoinnin mittarit karkeasti kol-
meen luokkaan: Taktiset mittarit, markkinoinnin johtamisen mittarit ja markki-
noinnin liiketoimintavaikutuksen osoittavat mittarit. Taktisia mittareita ovat esi-
merkiksi kävijämäärä yrityksen kotisivulla, sähköpostin avaukset ja napsautuk-
set, blogivierailun kesto ja konversioprosentti (=kuinka moni vierailija tai katsoja 
tekee jotakin, mitä markkinoija haluaa hänen tekevän esim. antaa sähköposti-
osoitteen, ostaa tuotteen, pyytää tarjouksen palvelusta tms.). Taktiset mittarit 
osoittavat, miten onnistunutta markkinointi on ollut toimenpiteiden osalta, 
mutta eivät kerro, onko markkinointi onnistunut tukemaan liiketoimintatavoit-
teita. Markkinoinnin johtamisen mittareita ovat mm. uudet liidit, laadukkaiden 
liidien suhde kokonaisliidimäärään ja kohderyhmästä markkinointiin reagoinut 
prosenttiosuus. Markkinoinnin liiketoimintavaikutuksen mittareita puolestaan 
ovat esimerkiksi uudet markkinoinnin kautta tulleet asiakkaat, uudet asiakkaat, 
joihin markkinointi on vaikuttanut ja budjetti vs. toteutuma. (PowerMarkkinointi 
Oy 2020, 15) 

Virtasen (2019) mukaan yksi yleisimmistä markkinoinnin liiketoimintavai-
kutuksen mittaamisen mittareista on markkinointisijoitusten tuotto, ROMI (Re-
turn on Marketing Investment). ROMI on kuten ROI (sijoitetun pääoman tuotto), 
mutta kuvaa markkinointiin sijoitettuja rahamääriä ja niiden tuottoa. ROMIn 
avulla mitataan markkinoinnin toimenpiteiden vaikutuksia eli sitä, miten paljon 
markkinointiin investoitu rahamäärä on tuottanut yritykselle myyntiä, katetta tai 
liikevaihtoa. Laskentakaavana voi käyttää samanlaista kaavaa kuin laskettaessa 
sijoitusten tuottoa: (lisämyynti – mainoskampanjaan käytetty rahamäärä) / mai-
noskampanjaan käytetty rahamäärä * 100 %.  

Jos sijoitetun pääoman tuotto on enemmän kuin 5:1, ROMIa pidetään 
yleensä hyvänä ja digitaalista markkinointia onnistuneena, ja jos ROMI on 10:1, 
markkinointia pidetään erinomaisesti onnistuneena. Jos hyötysuhde on 2:1 RO-
MIn katsotaan olevan huono. Markkinoinnissa kannattaa siis tähdätä vähintään 
500 %:n suuruiseen tuottoon, koska hyötysuhteeseen ei lasketa mukaan esimer-
kiksi tuotantokuluja, yrityksen kiinteitä kuluja eikä henkilöstökuluja. (Suomen 
Digimarkkinointi Oy 2021; Arcaléa 2021) 

ROAS (Return of Ad Spend) puolestaan kuvaa sitä, miten paljon mainon-
taan laitettu raha on tuonut tuottoa yritykselle takaisin (Virtanen 2019). Toisaalta 
Saleslion Suomi Oy (2021) pitää ROASia ensisijaisesti taktisena työkaluna, koska 
osoittamalla mainonnan kulujen ja sen synnyttämän myynnin välisen suhteen, 
ROAS mittaa mainosbudjetin käytön tehokkuutta – ei sen tuottavuutta. ROAS 
ilmaistaan joko prosenttilukuna tai kokonaislukuna (esim. 450 % tai 4,5). Ja läh-
tökohtaisesti, jos ROAS-luku on kokonaisluvulla ilmaistuna enemmän kuin 8 tai 
prosentteina 800 %, markkinointi on suurella todennäköisyydellä keskimääräistä 
kannattavampaa (Saleslion Suomi Oy 2021; Virtanen 2021).  
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Myös asiakashankintahinta, CAC (Customer Acquisition Cost), eli mittari, 
jonka avulla mitataan keskimääräistä uuden asiakkaan hankkimiseksi käytettyä 
rahamäärää, on yleinen markkinoinnin liiketoimintavaikutuksen mittari. Mitä 
tehokkaammin markkinointi- ja myyntiprosessi toimii, sitä pienempi asiakkaan 
saamiseksi käytettävä rahamäärä on. Toisaalta korkea asiakashankintahinta ei 
automaattisesti kerro markkinoinnin tehottomuudesta. Se saattaa kertoa myös 
uusista panostuksista markkinointiin tai myyntiin, jotka eivät vielä näy tulok-
sessa. Asiakashankintahinta saadaan, kun jaetaan kaikki markkinoinnin ja 
myynnin kulut halutulla ajanjaksolla uusien asiakkaiden määrällä vastaavalla 
ajanjaksolla. Hyvälle tai huonolle asiakashankintahinnalle ei ole olemassa sel-
keää viitearvoa. Asiakashankintahinta vaihtelee toimialan mukaan – esimerkiksi 
USA:ssa suurten volyymien vähittäiskaupan aloilla keskimääräinen asiakashan-
kintahinta on 10 dollaria, kuluttajatuotteissa 22 dollaria, ja ohjelmistoalalla 395 
dollaria (Bernazzani 2021). 

Markkinoinnista lähtöisin olevat asiakkaat -mittari kuvaa sellaisten asiak-
kaiden osuutta, joiden ensimmäinen kosketuspiste yritykseen on ollut markki-
nointi. Laskukaava tälle mittarille on 100 x markkinoinnin kautta tulleet uudet 
asiakkaat jaettuna kaikkien uusien asiakkaiden määrällä. (PowerMarkkinointi 
Oy 2020, 19) 
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Pienyritysten, erityisesti mikroyritysten, digitaalinen markkinointi – ja markki-
nointi yleisesti ottaen – poikkeaa isompien yritysten markkinointitoimenpiteistä 
monin tavoin. Seuraavissa luvuissa kerrataan tiivistetysti asioita, joita etenkin 
pienyritysten digitaalisessa markkinoinnissa on hyvä huomioida.  

4.1 Pienyrityksen digitaalisen markkinoinnin haasteita 

Pienyrityksillä on tyypillisesti erilaisia digitaaliseen markkinointiin liittyviä re-
surssihaasteita. Resurssihaasteet voivat olla esimerkiksi taloudellisia: Markki-
nointi ja etenkin mainonta saatetaan nähdä investoinnin sijasta ylimääräisenä ku-
luna, ja rahan ei välttämättä koeta riittävän siihen panostamiseen. Resurssihaas-
teet voivat olla myös aikaan, osaamiseen ja henkilöstöön liittyviä: Vuorovaikut-
teinen digitaalinen markkinointi vaatii jonkin verran markkinointi-osaamista, IT-
taitoja sekä aikaa vieviä toimenpiteitä. Pienyrityksessä on harvoin erillisiä mark-
kinointi- tai IT-henkilöstöresursseja, joille digitaalisen markkinoinnin voisi vas-
tuuttaa. Tavallisesti siis joku yksittäinen henkilö, useimmiten yrityksen omistaja 
tai joku omistajista, yrittää itse ehtiä opetella ja hoitaa digitaalisen markkinoinnin 
tehtävät muun yritystoiminnan ohessa, mikäli markkinointia ylipäänsä tehdään. 
Näin ollen pienyrityksiltä puuttuu usein myös markkinointistrategia. (Mew 2020; 
Calli & Clark 2015; He, Wang & Zha 2014) 

Callin & Clarkin (2015) mukaan pienyritysten digitaalisen markkinoinnin 
haasteet johtuvat myös osin ympäristöstä – yrittäjällä ei välttämättä ole kollegoita 
tai oman alan ryhmiä, joissa käytettäisiin aktiivisesti sosiaalista mediaa työasioi-
hin liittyen. Lisäksi kuluttajille suunnattuun digitaaliseen markkinointiin liittyvä 
lainsäädäntökin saattaa aiheuttaa yrittäjissä huolenaiheita ja epäröintiä, mikä es-
tää liiketoiminnan kasvattamista digitaalisen markkinoinnin keinoin.  

Jotta haasteista voisi päästä yli, ne on ensin tunnistettava. Tunnistamisen 
jälkeen on mahdollista suunnitella ja toteuttaa tarvittavia parannustoimenpiteitä. 

4 PIENYRITYKSEN DIGITAALINEN 
MARKKINOINTI 
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4.2 Pienyrityksen digitaalisen markkinoinnin strategian luonti 

Jotta digitaalinen markkinointi voisi onnistua pienyrityksen liiketoiminnan kas-
vattamisessa, digitaaliselle markkinoinnille on ensin luotava kullekin yritykselle 
oma, yrityksen omiin olosuhteisiin ja tavoitteisiin perustuva digitaalisen mark-
kinoinnin strategia, joka sisältää mm. strategisten valintojen ja resurssien läpi-
käynnin sekä tulosten arvioinnin huomioiden, että markkinointitoimenpiteiden 
tulisi liittyä yrityksen tulovirtoihin ja liiketoiminnan ansaintalogiikkaan. (Moor-
man & Day 2016, 27; Ryan & Jones 2016, 22; Stewart 2009, 639) 

Ryanin ja Jonesin (2016, 23-24) mukaan digitaalisen markkinoinnin strate-
gia voidaan rakentaa niin, että yritys analysoi ensin omaa liiketoimintaansa. Ana-
lysointia voi tehdä esimerkiksi miettimällä vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 
Onko yritys ylipäänsä valmis omaksumaan digitaalisen markkinoin toimenpi-
teitä? Löytyykö yrityksestä oikeanlaista teknologiaa, aikaa ja osaamista? Sopiiko 
digitaalinen markkinointi yrityksen olemassa oleviin liiketoimintaprosesseihin 
vai tarvitaanko prosesseihin muutoksia? Ja onko yrittäjällä ja henkilöstöllä val-
miuksia oppia ja sopeutua mahdollisiin muutoksiin? Miten ja millaisia resursseja 
digitaaliseen markkinointiin on mahdollista käyttää? 

Yrityksen oman liiketoiminnan analyysin jälkeen siirrytään toimintaympä-
ristön ja kilpailijoiden analyysiin, ts. pyritään tunnistamaan ja analysoimaan yri-
tyksen tärkeimpiä kilpailijoita sekä fyysisessä että digitaalisessa toimintaympä-
ristössä. Analysoidaan siis esimerkiksi, mitä kilpailijat tekevät hyvin ja mitä huo-
nosti? Onko jotain, mitä kilpailijat eivät tee ollenkaan ja voisiko yritys nostaa nä-
kyvyyttään ja tunnettuuttaan tätä tietoa hyödyntäen? Ja erityisen tärkeää on ana-
lysoida, miten yritys voisi erottautua digitaalisessa toimintaympäristössä kilpai-
lijoistaan. 

Myös yrityksen asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat tulee tuntea. Yrityksen 
tulee analysoida, millaista heidän elämänsä on, minkälaisia harrastuksia ja mie-
lenkiinnon kohteita heillä on, missä digitaalisen markkinoinnin kanavassa heidät 
parhaiten tavoittaa jne. (Ryan & Jones 2016, 27; Stone & Woodcock 2014). Digi-
taalisen markkinoinnin strategiaa luodessa yrityksen on siis analysoitava mm. 
ketkä ovat yrityksen asiakkaita ja potentiaalisia asiakkaita ja mitä he odottavat 
yritykseltä? Ts. mitä arvoa yritys asiakkailleen tuo tai mihin asiakkaan ongel-
maan yritys tarjoaa ratkaisun? Ja haluaako yritys palvella jatkossakin etupäässä 
nykyistä tai nykyisen kaltaista asiakaspohjaa vai haluaako yritys tavoitella digi-
taalisen markkinoinnin avulla uusia asiakkaita uudenlaisesta väestörakenteesta? 
Halutaanko esimerkiksi saada lisää kuluttaja-asiakkaita vai tulisiko mieluummin 
keskittyä lisäämään yritysasiakkaita? Vai halutaanko houkutella uutta asiakas-
kuntaa esimerkiksi tietyistä ikäryhmistä, tietyltä maantieteelliseltä alueelta, su-
kupuolen perusteella tai vaikkapa ammattien tai harrastusten perusteella? Miten 
yrityksen markkinoinnin kohdeyleisö käyttää digitaalista teknologiaa, esimer-
kiksi mitä sosiaalisen median kanavia he mahdollisesti käyttävät eniten? Käyttä-
vätkö he erilaisia Internetin suosittelu- tai kokoomasivustoja? Ja miten yrityksen 
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olisi mahdollista valjastaa kohdeyleisön digitaalisen teknologian käyttö jatku-
vien ja tuottavien asiakassuhteiden luomiseksi? 

Yksi keskeisimpiä asioita digitaalisen markkinoinnin strategiaa luodessa on 
selkeiden, saavutettavissa olevien ja mitattavissa olevien tavoitteiden asettami-
nen. Yrityksen tulee siis analysoida kriittisiä menestystekijöitään ja asettaa tavoit-
teet sille, mitä yritys tahtoo saavuttaa digitaalisella markkinoinnilla. Tavoitte-
leeko yritys esimerkiksi näkyvyyden ja sitä kautta liiketoiminnan kasvua? Toi-
vooko yritys työnantajamielikuvansa kirkastamista? Halutaanko digitaalisella 
markkinoinnilla houkutella asiakkaita paikan päälle kivijalkaliikkeeseen teke-
mään ostoksia vai halutaanko asiakkaat mieluummin ohjata mahdolliseen verk-
kokauppaan? Vai halutaanko digitaalisen markkinoinnin avulla saada palvelu-
liiketoiminnan myyntiliidejä? 

Digitaalisen markkinoinnin strategiaan on hyvä sisällyttää myös tekemisen 
analysoiminen ja mittaaminen. Esimerkiksi yrityksen digitaalisen markkinoinnin 
kampanjoiden aikana tulee seurata, analysoida ja mitata, mitkä kanavat tai min-
kälaiset toimenpiteet tuottavat eniten liikennettä kampanjasivustolle sekä miksi 
ja miten asiat tuovat konkreettista arvoa yritykselle? Kun digitaalisen markki-
noinnin strategia on luotu, yritys voi alkaa kokeilla digitaalisen markkinoinnin 
toimenpiteitä strategiaan nojaten. 

4.3 Digitaalisen markkinoinnin välineiden hyödyntäminen 
pienyrityksessä 

Kuten aiemmin todettu, erilaisten, toisistaan hieman eriävien määritelmien mu-
kaan digitaalisen markkinoinnin tulisi onnistuakseen olla asiakaskeskeistä, koh-
dennettua, vuorovaikutteista, kustannustehokasta, mitattavaa ja osin automati-
soitavaa markkinointiviestintää, joka tähtää yrityksen tai brändin tunnettuuden 
kasvattamiseen, myynnin edistämiseen sekä asiakasuskollisuuden lisäämiseen ja 
ylläpitämiseen digitaalisia välineitä hyödyntäen. Erityisen huomionarvoista ai-
kaisemman akateemisen tutkimustiedon valossa on se, että keskiössä eivät ole 
vain erilaiset digitaaliset välineet ja kanavat, vaan vuorovaikutteinen markki-
nointiviestintä asiakkaiden kanssa digitaalisuutta ja sen tuomia mahdollisuuksia 
hyödyntäen. (Esim. Merisavo 2006; Karjaluoto 2010; Juppi & Kallioinen 2019; We-
del & Kannan 2016; Todor 2016) 

Yleisimpiä digitaaliseen markkinoinnin välinetä ovat tällä hetkellä mm. 
verkkosivut eli ns. kotisivut Internetissä sekä niihin liittyvä hakukonemarkki-
nointi (SEM) sisältäen hakukoneoptimoinnin (SEO) ja hakukonemainonnan 
(SEA); ilman näitä pienyrityksen on vaikea saada näkyvyyttä, jonka avulla taas 
pyritään yleensä liiketoiminnan kasvattamiseen. Hakukonemainonta on maksul-
lista mainontaa, kun taas hakukoneoptimointia on mahdollista tehdä itse mak-
sutta - mikäli IT-taidot ja aika yrityksessä riittävät. Aika-, henkilöstö- ja osaamis-
haasteista johtuen verkkosivuston omaavat pienyritykset päätyvät kuitenkin 
usein ostamaan hakukoneoptimoinnin toimenpiteet joltakin ulkoiselta 
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asiantuntijalta. Mikäli pienyritys ei halua tai voi satsata rahallisesti hakuko-
nemainontaan, sen olisi hyvä opetella tekemään edes hakukoneoptimointia itse 
– muutoin verkkosivujen olemassaolo ei todennäköisesti tuo apua näkyvyyden 
ja liiketoiminnan kasvattamiseen.  

Yrityksen omien verkkosivujen avulla yritys koosta riippumatta voi mark-
kinoida tarjoamiaan palveluita ja tuotteita. Samalla tavoitteena on usein asiakas-
kokemuksen parantaminen esimerkiksi yrityksen aukioloajoista, yhteystiedoista 
ja hinnoista kertomalla. Nykyisin monen pienyrityksenkin kotisivujen yhtey-
dessä on myös verkkokauppa, joka tarjoaa ostomahdollisuuksia Internetin väli-
tyksellä. Lisäksi yhä useamman pienenkin yrityksen verkkosivujen yhteydessä 
on myös blogi, jonne yrittäjä tai joku muu yrityksen edustaja kirjoittaa kohderyh-
mille mielenkiintoiseksi tarkoitettua ja lisäarvoa tuovaa sisältöä, jonka toivotaan 
houkuttelevan lisää kävijöitä yrityksen kotisivuille – tai kivijalkaliikkeeseen – ja 
sen myötä yrityksen ostaviksi asiakkaiksi. Blogin pitäminen vaatii kuitenkin ai-
kaa, jota pienyrityksessä ei välttämättä löydy muun työn ohessa. 

Usein asiakkaat haluavat tutustua yritykseen ja sen tarjoamiin tuotteisiin ja 
palveluihin ensin kotisivujen kautta, joten kotisivut on löydyttävä helposti. Li-
säksi kotisivujen ulkoasuun ja sisältöön tulee panostaa, koska ne antavat monesti 
ensimmäisen mielikuvan yrityksestä ja sen tarjoamista palveluista tai tuotteista. 
Tutkimusten mukaan ihmiset muodostavat ensivaikutelmia hyvin nopeasti, jo-
ten sillä, minkälaisen ensivaikutelman verkkosivun avaus yrityksestä antaa, on 
suuri merkitys sen suhteen jatkavatko verkkosivulle päätyneet ihmiset verkkosi-
vun selailua vai siirtyvätkö he jollekin muulle sivustolle (Tuch, Presslaber, Stöck-
lin, Opwis & Bargas-Avila 2012). Pienikin yritys voi siis luoda itsestään helposti 
löydettävän, houkuttelevan, ammattimaisen ja luotettavan ensivaikutelman hy-
vien kotisivujen avulla. 

Myös erilaiset sosiaalisen median kanavat ovat yleisesti pienyrityksillä käy-
tössä olevia digitalisen markkinoinnin välineitä. Pienyritysten näkökulmasta so-
siaalinen media on kustannustehokas ja suhteellisen helppo tapa tehdä digitaa-
lista markkinointia. Samoin kuin Internetin kotisivut, sosiaalisen median profiilit 
voivat lisäävät yrityksen näkyvyyttä, jonka tarkoituksena taas on yleensä paran-
taa liiketoimintaa, erityisesti myyntiä. Sosiaalisen median avulla pienyritys voi 
markkinoida itseään ja tarjoamiaan palveluita ja tuotteita. Samalla tavoitteena on 
yleensä ylläpitää olemassa olevia ja rakentaa uusia asiakassuhteita sekä reagoida 
mahdolliseen asiakaspalautteeseen. (esim. Mew 2020) 

Onnistuakseen sosiaalisen median hyödyntämisessä pienyrityksen tulee di-
gitaalisen markkinoinnin strategiassaan miettiä, mikä sosiaalisen median kanava 
on juuri kyseiselle yritykselle hyödyllisin. Pienyrityksen tulee myös muistaa, että 
sosiaalisen median kanavissa keskeistä on vuorovaikutus – pelkkä sosiaalisen 
median profiilin olemassaolo tai muutama julkaisu silloin tällöin ei välttämättä 
tuo haluttua näkyvyyttä eikä liiketoiminnan kasvua. Näkyvyys sosiaalisessa me-
diassa tulee tykkäysten, kommenttien, seuraajien, julkaisujen jakojen sekä mak-
sullisen mainonnan avulla. Yrityksen tulee siis pyrkiä olemaan sosiaalisessa me-
diassa kiinnostava ja sen kautta jollakin tavoin vetämään asiakkaita puoleensa. 
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Yrittäjän aikatauluhaasteisiin voi hakea apua esimerkiksi julkaisujen automati-
soinnista, jota voi tehdä myös maksutta. 

Suuryritysten on usein mahdollista hyödyntää useita digitaalisia kanavia 
samanaikaisesti. Erilaisten resurssihaasteiden vuoksi pienyrityksen kuitenkin 
kannattaa yleensä ensin opetella yksi kanava ja keskittyä sen hyödyntämiseen, ja 
vasta sen jälkeen mahdollisesti siirtyä monikanavaiseen markkinointiin (Widje-
skog 2021; Fellman 2020). Tämän vuoksi pienyrityksen kannattaa analysoida eri-
tyisen tarkasti, mikä kanava missäkin tilanteessa juuri sille on tarkoituksenmu-
kaisin digitaalisen markkinoinnin väline. Widjeskogin (2021) kokemuksen mu-
kaan Facebook kanavana toimii yleensä hyvin erityisesti niissä tilanteissa, kun 
kuluttaja-asiakkaille markkinoidaan palveluita - mikäli halutaan markkinoida 
konkreettisia tuotteita, Google-markkinointi on myös hyvä vaihtoehto. Google-
markkinointi on usein hyvä kanava silloin, kun pyritään houkuttelemaan asiak-
kaita, joiden arvellaan tai tiedetään tekevän Google-hakuja, joihin markkinoitava 
tuote sopii. Sosiaalisen median, esimerkiksi Facebook-markkinoinnin ja erityi-
sesti -mainonnan etu on se, että myytävä tuote tai palvelu saadaan potentiaalisen 
asiakkaan tietoisuuteen ikään kuin yllättäen, silloin kun asiakas ei välttämättä 
ole aktiivisesti etsimässä kyseistä tuotetta tai palvelua (Widjeskog 2021; Fellman 
2020).  

Pienyritysten näkökulmasta suosituin ja hyödyllisin sosiaalisen median ka-
nava digitaaliseen markkinointiin on käyttäjämäärältään suurin Facebook. Suo-
messa 58 % väestöstä käyttää Facebookia (63 % naisista ja 53 % miehistä) ja eniten 
käyttäjiä on 25-54-vuotiaiden ikäryhmissä (SVT 2020). Ainakin teoriassa Face-
bookin kautta on siis mahdollista saavuttaa suurempi näkyvyys kuin minkään 
muun sosiaalisen median kanavan kautta, mistä voi olla hyötyä liiketoiminnan 
kasvattamisessa. Pienyritys voi käyttää Facebookia monin eri tavoin digitaalisen 
markkinoinnin välineenä. Facebookin alusta tukee useita eri sisältötyyppejä ja 
Facebookin julkaisuja on mahdollista ajastaa ja automatisoida, mikä saattaa hel-
pottaa etenkin pienyrityksen resurssienhallintaa.  

Myös Facebookin emoyhtiön Metan omistaman ja samalla alustalla toimi-
van kuvienjakopalvelun, Instagramin suosio digitaalisen markkinoinnin väli-
neenä on kovassa kasvussa etenkin Facebookin oheiskanavana. Suomessa In-
stagram on toiseksi suosituin sosiaalisen median kanava (SVT 2020). Vaikka pai-
nopiste Instagramissa on kuvilla ja niiden jakamisella ja seuraamisella, Faceboo-
kin tavoin muutkin sisältötyypit kuten esimerkiksi tekstit, videot sekä tarinat (In-
stagram Stories) toimivat. Instagramin tarinat-osio onkin tällä hetkellä yksi no-
peimmin kehittyvistä sisältömuodoista, jota yritykset ovat alkaneet hyödyntää 
digitaalisessa markkinoinnissa. Instagramin tarinat-osiolla on mahdollista jakaa 
esimerkiksi kevyttä ja seuraajia sitouttavaa sisältöä yrityksen omasta toiminnasta 
(Valtari 2019).  

Sosiaalisen median kanavista myös erilaisia videopalveluita, kuten esimer-
kiksi YouTubea, on hyvä hyödyntää digitaalisessa markkinoinnissa niiden suur-
ten käyttäjämäärien sekä hakukonenäkyvyyden vuoksi. Suomessa 16-54-vuoti-
aista lähes jokainen seuraa säännöllisesti jotakin Internetin video-palvelua ja 55-
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64-vuotiaiden ikäryhmässäkin 68% (SVT 2020). Yleisimmin seurataan maailman-
laajuisestikin suurinta ja suosituinta videotoistopalvelua YouTubea.  

Samoin kuin esimerkiksi Facebook ja Instagram, myös YouTube on käyttä-
jille maksuton palvelu, jonka avulla yrityksen on mahdollista kasvattaa näky-
vyyttään ja sen kautta liiketoimintaansa. Leinon (2012) mukaan pienikin yritys 
voi näyttää isolta, palvella olemassa olevia asiakkaita sekä houkutella uusia asi-
akkaita videosisältöjen avulla. Erityisesti YouTube-videoista saattaa olla pienyri-
tykselle hyötyä, koska hakukoneet pyrkivät suosimaan saman omistajan sivus-
toja ja palveluita. Näin ollen esimerkiksi Google listaa hakutuloksissa omista-
mansa YouTuben useammin ja korkeammalle kuin muut hakukoneet (Killoran 
2018). Saavuttaakseen hyvän sijan Google-haun tuloslistalla pienyrityksen verk-
kosivulle tai sosiaalisen median kanavaan on hyödyllistä laittaa YouTube-vide-
oita tai linkkejä YouTube-videoihin, jotta yrityksen löydettävyys lisääntyisi. Fell-
manin (2020) mukaan yrityksen tulee kuitenkin huomioida, että Google näyttää 
hakutuloksissa vain responsiivisia, mobiilillaitteissa toimivia sivuja, ja lisäksi 
Google suosii tuoretta, vaihtuvaa sisältöä. Näin ollen pienyrityksenkin tulee pa-
nostaa kotisivujensa sisältöön, pitää sivusto jatkuvasti ajan tasalla eikä luottaa 
kerran hyvin tehtyjen kotisivujen näkyvyyteen ja vetovoimaan. 

Pienyrityksen tulisi Video-markkinoinnissaan keskittyä ison katsojamäärän 
tavoittelemisen sijasta uskottavan tarinan kertomiseen yrityksestä. Yritys voi ku-
vata videoita esimerkiksi tuotteiden tai palveluiden valmistusprosesseista tai 
työntekijöistä työssään. Näin yrityksestä välittyy persoonallinen kuva, ja asiak-
kaat saattavat nähdä uusia puolia yrityksestä. (Leino 2012, 155-161) 

Mikäli resurssit ja taidot antavat myöden, pienyritysten on hyödyllistä 
myös kirjoittaa omaan toimialaansa liittyviä vinkkejä tai viihdettä tarjoavaa blo-
gia. Näkyminen positiivisessa valossa etenkin omaan toimialaansa liittyvillä suo-
sittelusivustoilla on myös hyödyllistä, koska varsinkin kuluttajilla on vahva tai-
pumus luottaa toisten kuluttajien suositteluihin ja tehdä niiden perustella osto-
päätöksiä (Chiou, Hsiao & Chiu 2018; BrightLocal 2019).  

Joissakin tapauksissa pienyritys voi hyödyntää myös kustannustehokasta 
ja suhteellisen helposti automatisoitavaa sähköpostimarkkinointia, mikäli se on 
lainsäädännön ja käytännön toimintaympäristön ja resurssien näkökulmasta 
mahdollista. Jos pienyrityksen toiminta painottuu verkkoon, esimerkiksi verkko-
kauppaan, niin sähköpostirekisterin kerääminen onnistuu helposti. Mutta, jos 
pienyritys myy palveluita tai on kivijalkaliike ilman verkkokauppaa tai verkko-
ajanvarausta, sähköpostiosoitteiden ja markkinointilupien kerääminen ja sähkö-
postimarkkinointi saattaa muodostua hankalaksi tai työlääksi. Jos kuitenkin yri-
tys päättää alkaa hyödyntää sähköpostimarkkinointia, sähköpostiosoitteiden ke-
räämisestä tulee tehdä aktiivista ja jatkuvaa toimintaa muun yritystoiminnan 
ohessa (esim. Fellman 2020). Sähköpostiosoitteita ja markkinointilupia voi yrittää 
kerätä esimerkiksi digitaalisen markkinoinnin avulla siten, että tarjoaa mainok-
sen kautta jotakin kohdeyleisölle mielenkiintoista (esimerkiksi pienen määrän 
ohjeita, vinkkejä, verkkokoulutusta tms.) maksutta sähköpostin välityksellä. Säh-
köposteja ja markkinointilupia voi pyytää myös esimerkiksi messujen ja erilais-
ten asiakastapaamisten yhteydessä.  
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Muut sosiaalisen median kanavat kuten esimerkiksi LinkedIn ja Twitter 
ovat Suomessa käyttäjämäärältään pieniä (SVT 2020) eivätkä välttämättä siksi so-
vellu pienyritysten ensisijaisiksi digitaalisen markkinoinnin kanaviksi. Tietyissä 
tilanteissa, kun esimerkiksi halutaan parantaa tunnettuutta jossakin tietyssä, 
juuri kyseisessä mediassa viihtyvässä kohderyhmässä, niistä voi kuitenkin olla 
hyötyä. Esimerkiksi asiantuntija-palveluiden B2B-markkinoinnissa LinkedIn on 
usein tehokas kanava (Widjeskog 2021). 

Pienyrityksille on siis tarjolla monia digitaalisen markkinoinnin välineitä. 
Digitaalista markkinointia suunnitellessa tai tehdessä on kuitenkin hyvä muistaa, 
että pääsääntöisesti ihmiset eivät lue sähköpostiaan tai vietä aikaansa sosiaali-
sessa mediassa tai muualla verkossa siksi, että yritykset voisivat markkinoida 
heille jotakin. Ihmiset ovat sosiaalisessa mediassa tai muualla verkossa luke-
massa ja katselemassa tai etsimässä asioita mielenkiinnon kohteistaan sekä hake-
massa viihdykettä tai rentoutumista. Kuten todettu, olennaista pienyrityksen di-
gitaalisessa markkinoinnissa – etenkin sosiaalisessa mediassa – on sosiaalinen 
vuorovaikutus, ts. verkostoituminen sekä vuorovaikutus asiakkaiden, potentiaa-
listen asiakkaiden ja erilaisten sidosryhmien kanssa. Digitaalisessa markkinoin-
nissa onnistuakseen pienyrityksen tulisi siis pyrkiä olemaan potentiaalisille asi-
akkailleen mielenkiintoinen ja asiantunteva tietolähde (esim. Mikkola 2020). Toi-
nen vaihtoehto, mikäli rahalliset resurssit sallivat, on tehdä maksullisia mainos-
kampanjoita. 

Jotta digitaalinen markkinointi voisi onnistua pienyrityksen liiketoiminnan 
parantamisessa, digitaaliselle markkinoinnille on aina ensin luotava kullekin yri-
tykselle oma, yrityksen omiin olosuhteisiin ja tavoitteisiin perustuva digitaalisen 
markkinoinnin strategia, joka sisältää strategisten valintojen ja resurssien läpi-
käynnin sekä tulosten arvioinnin huomioiden, että markkinointitoimenpiteiden 
tulisi liittyä yrityksen tulovirtoihin ja liiketoiminnan ansaintalogiikkaan (Moor-
man & Day 2016, 27; Ryan & Jones 2016, 22; Stewart 2009, 639).  

Lisäksi, mikäli pienyritys haluaa kehittää digitaalista markkinointiaan en-
tistä paremmaksi, saatuja tuloksia pitää pystyä mittaamaan ja analysoimaan. Yri-
tysten kotisivulle asennetaankin nykyisin yhä useammin erilaisia analytiikkatyö-
kaluja, kuten esimerkiksi Google Analytics, Google Tag Manager ja Facebook-
pikseli. (esim. Mikkola 2020)  
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5.1 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimus on toteutettu suunnittelutieteellisenä tutkimuksena ja materiaali on ke-
rätty mm. teemahaastattelulla. Suunnittelutieteellisessä tutkimuksessa pääta-
voitteena ei ole tuottaa teoreettista tietoa laajaan käyttöön tai suoraan muille im-
plementoitavaksi, vaan se keskittyy ratkaisemaan tarkasti määritellyn, tietyn teh-
tävän tai ongelman (Peffers ym. 2007). 

Tämän tutkielman menetelmäksi suunnittelutieteellinen tutkimus soveltuu 
hyvin, koska tutkielman päätavoitteena on selvittää miten palveluita tarjoava 
pienyritys voisi parantaa liiketoimintaansa digitaalisen markkinoinnin avulla. 
Tutkimus on toteutettu toimeksiantaja-organisaation määritellyn ongelman poh-
jalta. Tutkimuksen kohdeorganisaatio edustaa melko tyypillistä suomalaista pal-
veluita tuottavaa pienyritystä, joten jossakin määrin tutkimustuloksia voitaneen 
hyödyntää myös muissa vastaavissa yrityksissä; päätavoitteena kuitenkin on 
suunnittelutieteen periaatteiden mukaisesti pyrkiä ratkaisemaan yhden organi-
saation tarkasti määritelty ongelma. 

5.1.1 Suunnittelutieteellinen tutkimus  

Suunnittelutieteellinen tutkimus on tieteenala, joka yhdistelee käytäntöä ja teo-
riaa. Tutkimusongelma syntyy ympäristössä, joka koostuu ihmisistä, organisaa-
tiosta ja nykyisistä teknologioista. Tutkimuksen avulla pyritään luomaan arte-
fakteja eli esimerkiksi jonkin tarkasti määritellyn ongelman ratkaisevia tai nyky-
tilaa parantavia käsitteitä, malleja, metodeja tai tuotteita ihmisten käyttöön (Ii-
vari 2007; Hevner 2007; March & Smith 1995; March & Storey 2008; Peffers ym. 
2007).  

Artefaktin tuoma hyöty riippuu ympäristöstä. Näin ollen tutkimus saattaa 
johtaa epäsopivaan artefaktiin, jos ympäristöä ei ymmärretä oikein (March & 
Smith 1995).  

5 EMPIIRINEN TUTKIMUS: CASE NY-JA AB OY  
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Hevner ym. (2004) esittelevät yleisohjeen suunnittelutieteelliselle tutkimuk-
selle. Heidän ohjeistuksensa sisältää seitsemän ohjenuoraa, joita suunnittelutie-
teellisen tutkimuksen tulisi onnistuakseen noudattaa. Näitä ohjenuoria käyte-
tään myös tämän tutkielman perustana: 

1. Suunnittelu artefaktina: Suunnittelutieteellisen tutkimuksen on tuotet-
tava jokin artefakti eli esimerkiksi toteuttamiskelpoinen esine, rakenne, 
malli, menetelmä tai ilmentymä. 
2. Ongelman merkitys: Suunnittelutieteellisen tutkimuksen tavoitteena on 
kehittää teknologiapohjaisia ratkaisuja tärkeisiin ja relevantteihin liiketoi-
minnan ongelmiin. Luotavan artefaktin tulee siis ratkaista jokin relevantti 
liiketoiminnan ongelma.  
3. Suunnittelun arviointi: Artefaktin käytettävyys, laatu ja tehokkuus tulee 
osoittaa tarkan arvioinnin avulla. 
4. Tutkimuksen kontribuutio: Tehokkaan suunnittelutieteellisen tutkimuk-
sen on vaikutettava selkeästi ja todennettavissa olevasti artefaktin aihealu-
eeseen, suunnittelun perusteisiin ja/tai suunnittelumenetelmiin. 
5. Tutkimuksen tarkkuus: Suunnittelutieteellisen tutkimuksen tulee nojata 
tarkkoihin tutkimusmenetelmiin läpi koko tutkimus- ja arviointiprosessin. 
6. Suunnittelu etsimisprosessina: Tehokkaan artefaktin etsimisprosessi 
edellyttää käytettävissä olevien keinojen hyödyntämistä ja ongelmaympä-
ristön periaatteiden noudattamista.  
7. Tutkimuksesta viestiminen: Suunnittelutieteellisen tutkimuksen tulok-
sista tulee viestiä sekä tutkimuksen kohteena olevan yrityksen teknisesti 
suuntautuneille edustajille että johdolle. 
(Hevner ym. 2004, 83) 

5.1.2 Suunnittelutieteellisen tutkimuksen prosessi 

Tämän empiirisen tutkimuksen pohjana käytetään Peffersin, Tuunasen, Rothen-
bergin ja Chatterjeen vuonna 2007 kehittämää DSRM-mallia (Design Science Re-
search Model), joka koostuu kuudesta vaiheesta, joiden välillä voi olla myös ite-
raatioita:  
 
1) ongelman tunnistaminen ja motivointi 
2) ratkaisun tavoitteiden määrittely 
3) ratkaisun suunnittelu ja kehittäminen 
4) demonstrointi  
5) arviointi ja  
6) viestintä.  
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Kuvio 1 Suunnittelutieteellisen tutkimuksen prosessimalli (mukaillen Peffers, Tuunanen, 
Rothenberger & Chatterjee 2007, s. 54) 

 
Peffers ym. (2007) kuvaavat DSRM-mallin vaiheita niin, että ensimmäisessä vai-
heessa määritellään tutkimuksen ongelma sekä perustelut sen tärkeydelle. En-
simmäisen vaiheen vaatimia resursseja ovat mm. tieto ongelman nykytilasta ja 
sen ratkaisemisen tärkeydestä. Toisessa vaiheessa kuvataan ratkaisun tavoitteet 
ja niiden mahdollinen toteuttaminen. Tavoitteet voivat olla joko kvalitatiivisia tai 
kvantitatiivisia tai niiden yhdistelmiä, ja ratkaisun tulee olla mahdollinen ja to-
teutettavissa. Kolmannessa vaiheessa määritellylle ongelmalle luodaan ratkaisu 
eli artefakti, joka voi olla esimerkiksi malli, metodi tai tuote. Ensin määritellään 
artefaktin haluttu toiminnallisuus ja sen arkkitehtuuri, jonka jälkeen luodaan itse 
artefakti. Neljännessä vaiheessa pyritään osoittamaan, miten luodulla artefaktilla 
on mahdollista ratkaista määritelty ongelma. Viidennessä vaiheessa mitataan ja 
arvioidaan, kuinka hyvin artefakti ratkaisee ongelman, ja onko siinä mahdolli-
sesti puutteita. Tavoitteita verrataan mitattuihin tuloksiin, joita on saatu neljän-
nessä eli demonstrointivaiheessa. Vaiheen lopussa tutkija voi päättää, palataanko 
takaisin vaiheeseen kolme (suunnittelu ja kehittäminen), jossa arviointivaiheessa 
löytyneitä virheitä korjattaisiin, vai voidaanko siirtyä prosessin viimeiseen vai-
heeseen. Kuudennessa vaiheessa viestitään ratkaisu, ts. tutkimuksen tulokset jul-
kaistaan ja jaetaan kohdeyleisön kanssa. 

Edellä kuvattu vaiheiden järjestys voi kuitenkin vaihdella. Prosessi voi al-
kaa ongelmasta, jolloin prosessi aloitetaan kohdasta yksi. Mikäli prosessi on ta-
voitelähtöinen, prosessi voi alkaa myös kohdasta kaksi (ratkaisun tavoitteiden 
määrittely). Prosessi on mahdollista aloittaa myös suoraan suunnittelusta ja ke-
hittämisestä, jolloin prosessin voidaan sanoa alkavan kohdasta kolme (suunnit-
telu ja kehittäminen). Joskus prosessi voi alkaa myös demonstroinnista, eli koh-
dasta neljä. (Pfeffers ym. 2007)  
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Tämän tutkielman suunnittelutieteellisenä lähtökohtana on ongelmakes-
keisyys, ts. ensin on tunnistettu olemassa oleva ongelma ja perusteltu, miksi on-
gelma olisi hyvä ratkaista. Tavoitteena on siis luoda ratkaisu reaalimaailman on-
gelmaan – siihen, miten palveluita tarjoava pienyritys voisi parantaa liiketoimin-
taansa digitaalisen markkinoinnin avulla tietyssä tilanteessa ja tietyssä ympäris-
tössä.  

Useamman aiemmin tehdyn tutkimuksen mukaan pienyrityksillä on haas-
teita digitaalisen markkinoinnin kanssa – haasteet liittyvät usein erilaisten re-
surssien pienuuteen tai strategian puuttumiseen (esim. Mew 2020; Calli & Clark 
2015; He, Wang & Zha 2014). Pienyrityksen digitaalisen markkinoinnin ongel-
maan olisi siis hyvä löytää ratkaisu. Näin ollen tämän tutkielman pyrkimyksenä 
on luoda ongelman ratkaisuun sopiva artefakti, tässä tapauksessa digitaalisen 
markkinoinnin strategia. Artefakti pohjautuu jo olemassa olevaan tietoon, ja tut-
kimuksessa tavoitteena on yhdistellä olemassa olevaa tietämystä, tutkittavan 
kohdeyrityksen sekä tutkijan näkemystä ongelmasta.  

5.1.3 Teemahaastattelu  

Yksi yleisimmistä tutkimuksen materiaalinkeräysmenetelmistä on haastattelu. 
Haastattelutavat voidaan jaotella eri tyyppeihin sen mukaan, miten kysymyk-set 
on etukäteen muotoiltu ja miten paljon haastattelua ohjataan haastatte-lutilan-
teessa (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2015).  

Strukturoitu haastattelu on haastattelu, joka on kaikille haastateltaville 
sama, ts. standardoitu (Hirsjärvi ym. 2015). Kysymykset kysytään aina samalla 
tavalla ja samassa järjestyksessä esimerkiksi lomakkeen avulla. Strukturoimatto-
massa eli syvähaastattelussa kysymykset ovat avoimia, ja haastattelija ja haasta-
teltava ovat keskenään samanarvoisessa asemassa. Strukturoidun ja strukturoi-
mattoman haastattelun välimaastossa on puolistrukturoitu eli teemahaastattelu. 
(Hirsjärvi ym. 2015)  

Puolistrukturoidussa haastattelussa kysymysten muoto on kaikille haasta-
teltaville sama, mutta vastaukset ovat avoimia. Haastateltava vastaa siis kaikkiin 
ennalta määrättyihin kysymyksiin, mutta haastattelijalla on oikeus vaihdella ky-
symysten järjestystä tai sanamuotoja kuvaamaan paremmin haastattelun kulkua. 
Samalla haastattelija huolehtii siitä, että kaikki ennalta määritellyt teemat tulevat 
käsitellyiksi. Tämän vuoksi puolistrukturoituja haastatteluita kutsutan myös ter-
millä teemahaastattelu. (Hirsjärvi ym. 2015) 

Kohdeorganisaatioon tutustumista varten sekä ongelman tunnistamista ja 
rajausta varten toteutettiin puolistrukturoitu eli teemahaastattelu henkilön 
kanssa, joka toimii muun työnsä ohessa tutkimuksen kohdeorganisaation, NY-
JA Ab Oy:n markkinointivastaavana. Teemahaastattelun teoreettisena viiteke-
hyksenä oli Ryanin ja Jonesin (2016, 23-24) kuvaamat digitaalisen markkinoinnin 
strategian periaatteet (yrityksen oman liiketoiminnan analysointi, kilpailija-ana-
lyysi, asiakasanalyysi, tavoitteet ja mittaaminen). Näin ollen haastattelussa käy-
tiin läpi seuraavia teemoja: Haastateltavan työtehtävät ja asema yrityksessä, yri-
tyksen liiketoiminta, yrityksen toimintaympäristö, kilpailijat ja asiakkaat sekä ta-
voitteet digitaalisen markkinoinnin suhteen.  
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Puolistrukturoidun haastattelun lisäksi tehtiin kaksi strukturoimatonta 
haastattelua sekä em. NY-JA Ab Oy:n markkinointivastaavan kanssa että yrityk-
sen apuna toimineen ulkopuolisen digitalisen markkinoinnin valmentajan 
kanssa. Kaikkia haastatteluja tehdessä tausta-ajatuksena oli myös Peffersin, Tuu-
nasen, Rothenbergin ja Chatterjeen vuonna 2007 kehittämä suunnittelutieteelli-
sen tutkimuksen prosessimalli, DSRM-malli (Design Science Research Model) 
sekä Hevner ym. (2004) ohjenuorat suunnittelutieteelliselle tutkimukselle.  

5.2 NY-JA Ab Oy 

NY-JA Ab Oy, viralliselta nimeltään Ab Ny-Ja Sotnings- och fastighetsservice Oy 
on vuonna 1976 perustettu pienyritys, jonka kotipaikka on Uusikaarlepyy ja 
maantieteellinen toiminta-alue Pohjanmaa. Yrityksen pääasiallinen toimiala on 
ilmastointityöt; muut toimialat ovat ilmanvaihtokanavien ja ilmastoinnin puh-
distus sekä nuohous. Yritys työllistää 10-19 työntekijää, jotka ovat pääasiassa il-
manvaihtokanavien puhdistuksen ja nuohouksen asiantuntijoita. Yrityksen liike-
vaihtoluokka on 1-2 miljoonaa euroa. Näin ollen yritys luokitellaan pienyri-
tykseksi mm. Suomen Yrittäjien (2020), OECD:n (2020), EU:n (2020), Suomen Ti-
lastokeskuksen (2020) sekä Suomen kirjanpitolain (2020) yrityskoko-määritel-
mien mukaisesti. 

Yrityksen vanhin toimiala, nuohous, tunnetaan yrityksen näkemyksen mu-
kaan asiakkaiden keskuudessa paremmin kuin ilmanvaihtoon liittyvät palvelut. 
Ilmanvaihtoon liittyviä töitä NY-JA on tehnyt kuitenkin jo 1980-luvulta alkaen, 
jolloin yritys oli ensimmäinen nuohousalan yritys Pohjanmaalla, joka alkoi tehdä 
myös ilmanvaihtojärjestelmien puhdistuksia. 

Ilmanvaihdon ja ilmastoinnin toimialalla yrityksen palveluihin kuuluvat 
mm. ilmanvaihtojärjestelmien puhdistaminen ja säätö, ongelmajärjestelmien sa-
neeraukset, suodatinpakkausten toimitus, huoltosopimukset ja sisäilman ioni-
sointi. Nuohouksen toimialalla yrityksen tarjoamia palveluita ovat nuohouksen 
lisäksi mm. tulisijojen ja savupiippujen testaukset vuotomittarin avulla, savukaa-
suanalyysit, savuhormien korjaukset ja lämpökattiloiden puhdistukset.  

Aktiivista digitaalista markkinointia NY-JA on tehnyt vain vähän. Yrityk-
sellä on ulkopuolisella palveluntarjoajalla teetetyt kotisivut Internetissä 
https://www.nyja.fi/, ja sivuilta löytyy mm. tilauslomake, jonka kautta yritys 
saa jonkin verran ilmastoinnin ja ilmanvaihdon puhdistus- sekä nuohoustilauk-
sia. Kotisivuja ei päivitetä itse, paitsi satunnaisesti tiettyjen tekstien osalta. Kaikki 
kotisivujen tekniset osuudet, esimerkiksi koodaus on ulkoistettu alan asiantunti-
jayritykselle, koska NY-JAlla ei ole teknologisia valmiuksia eikä ajallisia resurs-
seja huolehtia näistä itse. Hakukoneoptimointia (SEO) ja hakukonemainontaa 
(SEM) on myös ulkoistettu; palveluun sisältyy hakukoneoptimoinnin suunni-
telma, toteutus ja kuukausittainen raportointi. Käytännössä palvelu koostuu sen 
varmistamisesta, että sivut ovat käyttäjäystävälliset ja niiden toimivuus vastaa 
Googlen suosituksia. Raportoinnin avulla NY-JA saa hakusanasijoitusten ja 

https://www.nyja.fi/
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orgaanisten kävijämäärien kehityksen luvuista tietoa siitä, miten paljon yrityksen 
näkyvyys paranee optimoinnin avulla.  

NY-JAn kotisivuilla ei ole verkkokauppaa eikä verkkoajanvarausta vielä, 
mutta sellaiset ovat suunnitteilla. Asiakaspolkuja ei siis toistaiseksi ole automa-
tisoitu – lähimpänä automatisointia on kotisivujen tilauslomake.  

Yrityksellä on käytössä myös sosiaalisen median kanavat Facebook, In-
stagram ja LinkedIn. Yrityksen markkinointivastaavalla, joka on samalla yrityk-
sen ”somevastaava” on oman työnsä ohessa päävastuu Facebook- ja Instagram-
päivityksistä, mutta ei ajallisia resursseja päivittää niitä niin usein kuin kokee tar-
peelliseksi. Yrityksen toimitusjohtaja päivittää yrityksen ilmanvaihtopuhdistuk-
siin painottuvaa LinkedIn-sivua aktiivisemmin. Ajallisten ja teknologisten haas-
teiden lisäksi ylimääräisiä haasteita digitaalisen markkinoinnin toimenpiteisiin 
tuo yrityksen kaksikielinen maantieteellinen toiminta-alue; kaikkien julkaisujen 
sisältö tulisi tehdä sekä suomeksi että ruotsiksi, jotta yritys tavoittaisi halua-
mansa kohdeyleisön mahdollisimman laajasti. Yrityksen oma kieli on ruotsi. 

Videopalveluita, kuten esimerkiksi YouTube tai TikTok, NY-JA ei hyö-
dynnä aktiivisesti, mutta yrityksen kotisivulle on upotettu kaksi ammattikuvaa-
jan tekemää YouTube-videota, jotka aiemman akateemisen tutkimuksen mukaan 
(esim. Killoran 2018) saattavat auttaa yrityksen sijoitukseen Google-hakujen tu-
loslistalla, koska Google listaa omistamansa YouTuben useammin ja korkeam-
malle kuin muut hakukoneet. Videot tehtiin vuonna 2016, kun yritys täytti 40 
vuotta. Sähköpostimarkkinointiakaan yritys ei toistaiseksi ole tehnyt, mutta yri-
tyksen laskutusjärjestelmässä on jonkin verran sähköpostiosoitteita sekä asiak-
kaiden antamia lupia markkinointiin. 

Perinteiseen yksisuuntaiseen markkinointiin ja brändäykseen NY-JA on pa-
nostanut vuosien varrella paljon. Markkinointikeinoina on käytetty mm. lehti-
mainoksia ja postilaatikoihin jaettuja esitteitä ja kirjeitä. Lisäksi kaikissa yrityk-
sen autoissa on yrityksen brändin mukaiset teippaukset värityksineen, logoineen 
ja yhteystietoineen. Pitkin Pohjanmaata työtehtävissä kulkevat autot ovat siis sa-
malla NY-JAn liikkuvia mainoksia. Yritys saakin jonkin verran etenkin nuohouk-
seen liittyviä yhteydenottoja auton nähneiltä asiakkailta. 

NY-JA on tehnyt jonkin verran kilpailija-analyysiä ja pitää erästä samanlai-
sia palveluita samalla Pohjanmaan markkina-alueella tarjoavaa yritystä tärkeim-
pänä kilpailijanaan. NY-JA pyrkii erottautumaan kilpailijoistaan positiivisuu-
della ja ystävällisyydellä, ja yritys onkin saanut näistä asioista asiakkailtaan po-
sitiivista palautetta; mainittua kilpailijaa pidetään asiakkaiden keskuudessa ”to-
tisempana”. Positiiviseen ilmeeseen on haluttu panostaa ammattitaidon rinnalla 
myös NY-JAn kotisivuilla. 
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5.3 NY-JA Ab Oy:n liiketoiminnan parantaminen digitaalisen 
markkinoinnin avulla 

5.3.1 Ongelman tunnistaminen ja motivointi 

Peffersin, Tuunasen, Rothenbergin ja Chatterjeen vuonna 2007 kehittämän suun-
nittelutieteellisen tutkimuksen prosessimallin, DSRM-mallin, mukaan tutkimuk-
sen ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan ongelman nykytila ja sen ratkaisemi-
sen tärkeys. Yhden teemahaastattelun ja kahden strukturoimattoman haastatte-
lun perusteella tutkimuksen kohdeorganisaatiossa ongelmaksi tunnistettiin 
muissakin pienyrityksissä yleiset ajankäyttöön ja digitaalisen markkinoinnin tek-
niseen osaamiseen liittyvät resurssihaasteet (vrt. esimerkiksi aiemmat akateemi-
set tutkimukset Mew 2020; Calli & Clark 2015; He, Wang & Zha 2014). Aktiivinen, 
vuorovaikutteinen digitaalinen markkinointi vaatii jonkin verran IT-osaamista ja 
paljon aikaa vieviä toimenpiteitä, jotka pitäisi pystyä hoitamaan muun työn 
ohessa. Tyypillisen pienyrityksen tapaan NY-JA Ab Oy:llä ei ole erillisiä markki-
nointi- tai IT-henkilöstöresursseja, joille digitaalisen markkinoinnin voisi vas-
tuuttaa. Kuten monessa muussakin pienyrityksessä, myös NY-JA Ab Oy:ssä di-
gitaalisen markkinoinnin toimenpiteitä siis opetellaan, tietämystä ylläpidetään ja 
yritetään ehtiä hoitaa muun työn ohessa. Verkkosivuston osalta koodaus, haku-
koneoptimointi (SEO) ja hakukonemainonta (SEM) on ulkoistettu ulkopuolisille 
asiantuntijaorganisaatioille, mutta sosiaalisen median kautta tapahtuvaan digi-
taaliseen markkinointiin yritetään panostaa itse muiden töiden ohessa. 

Liiketoiminnallista ongelmaa rajatessa tunnistettiin, ettei yrityksellä tiet-
tynä ajankohtana ollut tarpeeksi myyntiä ilmanvaihtotoimialalla sen hetkisiin re-
sursseihin nähden. Tähän ongelmaan ja ajankohtaan toivottiin nopeaa ratkaisua 
digitaalista markkinointia hyödyntäen. Myynnillinen strategia ei ollut lähteä kil-
pailemaan hinnanalennuksilla, vaan saada uusia tarjouspyyntöjä ja niiden avulla 
uusia tilauksia kuluttaja-asiakas-segmentistä normaalihinnoilla. Tässä tutkimuk-
sen ensimmäisessä vaiheessa siis oli tieto ongelman nykytilasta ja sen ratkaise-
misen liiketoiminnallisesta tärkeydestä. 

5.3.2 Ratkaisun tavoitteiden määrittely 

DSRM-mallin mukaan suunnittelutieteellisen tutkimuksen toisessa vaiheessa 
kuvataan ratkaisun tavoitteet ja niiden mahdollinen toteuttaminen. Tavoitteet 
voivat olla joko kvalitatiivisia tai kvantitatiivisia tai niiden yhdistelmiä, ja ratkai-
sun tulee olla mahdollinen ja toteutettavissa. Onnistuminen digitaalisessa mark-
kinoinnissa ei tarkoita samaa kaikille yrityksille. Vaikka tietyt toimenpiteet toi-
misivat hyvin yhdellä yrityksellä, ne eivät välttämättä toimi toisella. Eri tuotteet, 
markkinat ja tarpeet tuottavat erilaisia digitaalisen markkinoinnin strategioita. 
Kunkin yrityksen tulisi siis luoda oma, yrityksen omiin olosuhteisiin perustuva 
digitaalisen markkinoinnin strategia.  

NY-JAn myynnillisenä tavoitteena oli siis saada nopeasti digitaalisen mark-
kinoinnin avulla uusia tarjouspyyntöjä kuluttaja-asiakkailta. Tarkempana 
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tavoitteena oli kohdentaa digitaalinen markkinointi ja saada uusia tarjouspyyn-
töjä pohjanmaalaisilta suomen- ja ruotsinkielisiltä omakotitaloasukkailta, joilla 
on koneellinen ilmanvaihto.  

NY-JAn asennoituminen digitaalisen markkinoinnin kampanjan tavoittei-
den suhteen oli maltillinen; yritys olisi tyytyväinen, jos uusilta potentiaalisilta 
kuluttaja-asiakkailta tulisi edes kymmenen tarjouspyyntöä. Samalla toiveissa oli, 
että yrityksen näkyvyys lisääntyisi kampanjan myötä pohjanmaalaisten omako-
titaloasukkaiden keskuudessa. Tavoitteen näkökulma oli siis etupäässä myynnil-
linen, mutta samalla brändinkin toivottiin vahvistuvan. Ratkaisun todettiin ole-
van mahdollinen ja toteutettavissa digitaalisen markkinoinnin avulla. 

5.3.3 Ratkaisun suunnittelu ja kehittäminen 

DSRM-mallin mukaan suunnittelutieteellisen tutkimuksen kolmannessa vai-
heessa määritellylle ongelmalle luodaan ratkaisu eli artefakti, joka voi olla esi-
merkiksi käsite, malli, metodi tai tuote. Tämän tutkimuksen tapauksessa luotava 
artefakti on malli eli yrityksen määritellyn ongelman ratkaiseva digitaalisen 
markkinoinnin strategia tiettyyn ajankohtaan ja tilanteeseen.  

Digitaalisen markkinoinnin kanavan valinta 
Ongelman tunnistamisen ja rajauksen sekä tavoiteasetannan jälkeen NY-JAn di-
gitaalisen markkinoinnin strategiaksi valikoitui mainoskampanja sosiaalisessa 
mediassa, ja kanavaksi valikoitui Facebook. Facebook valikoitui kanavaksi siksi, 
että se on paitsi maailmanlaajuisesti, myös Suomessa käyttäjämäärältään suurin 
sosiaalisen median kanava (SVT 2020); iso osa NY-JAn tavoittelemista uusista 
kuluttaja-asiakkaista on siis suurella todennäköisyydellä Facebookissa. Lisäksi 
Facebookissa mainonta on mahdollista kohdistaa halutulle kohderyhmälle mm. 
maantieteellisen sijainnin, kielen ja kiinnostuksen kohteiden perusteella, koska 
Facebook hyödyntää käyttäjiensä jakamia henkilökohtaisia tietoja. Facebook tie-
tää yleensä esimerkiksi käyttäjiensä äidinkielen, sukupuolen, iän, mistä käyttäjä 
on kotoisin ja missä käyttäjä liikkuu. Usein Facebook tietää myös käyttäjänsä säh-
köpostisoitteen ja puhelinnumeron. Facebook tietää paljon myös käyttäjiensä 
kiinnostuksen kohteista perustuen profiileihin, joilla käyttäjä vierailee, joita käyt-
täjä seuraa ja joista käyttäjä on tykännyt.  

Facebook valikoitui kanavaksi myös siksi, että yrityksellä oli Facebook-tili 
jo valmiiksi olemassa ja sen käyttö oli siis osin tuttua ennestään. Uusien asioiden, 
erityisesti Facebookin yritystyökalujen opetteluun piti toki silti käyttää aikaa. Li-
säksi Facebookin valintaa puolsi se, että Widjeskogin (2021) mukaan Facebook 
on yleensä tehokkain digitaalisen markkinoinnin kanava erityisesti silloin kun 
palveluiden mainonta halutaan kohdistaa kuluttaja-asiakkaisiin - asiantuntija-
palveluiden B2B-mainonnassa sitä vastoin LinkedIn on usein tehokkaampi vaih-
toehto kanavaksi. Ja mikäli mainostettaisiin konkreettisia tuotteita, Google-
markkinointi olisi myös hyvä markkinointikanava. Teoriassa mainoskampanjan 
olisi toki voinut toteuttaa myös Google Adsin kautta, mutta se ei työkaluna ollut 
ennestään yritykselle tuttu. Lisäksi Googlen hakukonemarkkinointi perustuu sii-
hen, että potentiaalisen uuden asiakkaan on ensin mentävä Googleen etsimään 
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kyseistä palvelua. Kotitalouksilla ei ole lakisääteisiä määräaikoja liittyen ilman-
vaihdon puhdistuksiin ja huoltoihin. Pääsääntöisesti koneellisen ilmanvaihdon 
puhdistus ja huolto suositellaan kuitenkin tehtäväksi noin viiden vuoden välein. 
Puhdistus- ja huoltoväli on siis ajallisesti pitkähkö, jolloin ihmiset saattavat usein 
unohtaa sen tarpeen eivätkä näin ollen välttämättä etsi alan palveluita kovin 
usein hakukoneista. Facebook-mainontaa voidaan siis pitää tässä tapauksessa 
Google-mainontaa tehokkaampana juuri siksi, että mainos ilmestyy Facebookin 
uutisvirtaan muistuttamaan potentiaalisia asiakkaita palvelusta, vaikkei mainok-
sen kohde juuri sillä hetkellä olisi etsimässä mainostettavaa palvelua tai palve-
luntarjoajaa.  

Facebook koettiin mielenkiintoiseksi kanavaksi myös siksi, että sen alusta 
tukee useita eri sisältötyyppejä – tekstejä, kuvia, videoita jne. Lisäksi Facebook 
tarjoaa yrityksille valmiita kampanja-pohjia, joiden hyödyntäminen on IT-tekno-
logiaa tuntemattomalle pienyrityksellekin suhteellisen helppo oppia.  

Digitaalisen markkinoinnin kampanjatyypin valinta 
Tutkielman tapauksessa ja ajankohdassa NY-JAn strategiseksi ratkaisuksi vali-
koitui Facebookin maksullinen mainoskampanja, Facebookin Liidin luonti eli 
Lead Generation -metodia hyödyntäen. Maksulliseen mainoskampanjaan pää-
dyttiin maksuttomien markkinointitoimenpiteiden sijasta siksi, että tuloksia toi-
vottiin nopeasti. Lisäksi yrityksellä oli halu ja valmiudet panostaa markkinointiin 
jonkin verran myös rahallisesti.  

Kuten tämän tutkielman teoriaosuudesta käy ilmi, aktiivisella sosiaalisen 
median kanavien julkaisuilla yrityksen on ilman lisämaksua mahdollista olla 
vuorovaikutuksessa asiakkaidensa kanssa, lisätä näkyvyyttään ja sitä kautta 
myös myyntiä, mutta työ on aikaa vievää ja pitkäjännitteistä, eikä tuloksia näin 
ollen ole realistista odottaa kovin nopeasti. Sama koskee hakukoneoptimointia 
(SEO). Sähköpostimarkkinointi olisi myös tehokas ja suhteellisen helppo ja nopea 
tapa tavoittaa ilman lisämaksua olemassa olevat asiakkaat, joiden sähköposti-
osoitteet sekä markkinointilupa löytyvät yrityksen laskutusjärjestelmästä. Säh-
köpostimarkkinointia ei ollut NY-JAssa kuitenkaan koskaan tehty eikä sähkö-
postimarkkinoinnin alustaa sähköpostiosoitelistoineenkaan ollut vielä olemassa, 
joten sähköpostimarkkinointi jäi myös keinona tässä tilanteessa pois. Lisäksi tällä 
kertaa digitaalisella markkinoinnilla haluttiin tavoittaa nimenomaan uusia ku-
luttaja-asiakkaita nopeassa aikataulussa ja saada heiltä tarjouspyyntöjä eli myyn-
tiliidejä, joten Facebookin maksullisen mainoskampanjan koettiin olevan paras 
ratkaisu tähän tilanteeseen.  

Aiemman tutkimustiedon perusteella oli tiedossa, että Facebook-mainon-
nan avulla yrityksen on mahdollista kerätä liidejä kahdella eri tavalla. Perintei-
sempi tapa hankkia liidejä Facebookin mainonnalla on ohjata ihmiset Facebook-
mainoksesta Facebookin ulkopuolelle yrityksen verkkosivuilla sijaitsevaan liidi-
lomakkeeseen. Mainoksen tehtävä on siis houkutella ihmisiä napsauttamaan 
mainos-linkkiä, joka ohjaa napsauttajan mainoksen kanssa sanomaltaan ja il-
meeltään yhteneväiselle yrityksen verkkosivujen laskeutumissivulle, jossa ha-
luttu tehtävä (esim. tarjouspyyntölomakkeen täyttö ja lähetys) pyritään viemään 
päätökseen. Tällaisessa mainonnassa tulee olla Facebook-pikseli asennettuna, 
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jotta mainonnasta saatujen liidien määrä ja liidikohtainen hinta on mahdollista 
laskea. Liidin hinta voi sen tyypistä ja mediabudjetista riippuen vaihdella sent-
tien ja satojen eurojen välillä. (esim. Paronen 2021) 

Toinen tapa liidien keräämiseen on Facebookin Lead Generation -metodi eli 
Liidin luonti -mainoksien hyödyntäminen. Tämä valikoitui NY-JAn menetel-
mäksi, koska Applen laitteiden iOS 14.5 -päivityksen myötä nousseet digitaalisen 
markkinoinnin seuranta-, kohdentamis- ja mittaamis-haasteet puolsivat vahvasti 
kampanjaa, jossa asiakasta ei ohjata Facebookin ulkopuolelle. 

Facebookin Business Managerin tarjoamassa oleva Liidin luonti eli Lead 
Generation -metodi hyödyntää Facebookin esitäytettyä pikalomaketta (instant 
form). Lomake on suunniteltu erityisesti mobiilikäyttäjien pieniä näyttöjä varten, 
koska nykyisin Facebookia selataan etupäässä puhelimella. Facebookin pikalo-
make tarjoaa siis helposti toteutettavan ja älypuhelimen näytöllä visuaalisesti hy-
vältä näyttävän ja toimivan vaihtoehdon verkkosivujen lomakkeelle eikä käyttä-
jää ohjata missään vaiheessa pois Facebookista. Facebookin sisällä pysyminen 
taas on hyvä asia mm. siksi, että Facebookia selataan Suomessakin paljon Applen 
iOS 14.5 tai sitä uudemmilla käyttöjärjestelmäversiolla, ja kuten aiemmin luvun 
2.2.4 Facebook-osiossa käytiin läpi, iOS 14.5 -päivityksen myötä digitaalisen 
markkinoinnin kohdentaminen ja seuranta pikseleiden avulla on hankaloitunut 
sellaisten Applen käyttäjien osalta, jotka ovat kieltäneet sovellusten tekemän seu-
rannan (=suurin osa Applen laitteiden käyttäjistä). Facebook-mainontaa suunnit-
televan yrityksen on siis otettava asia huomioon digitaalisen markkinoinnin stra-
tegiassaan ja harkittava pikseleille vaihtoehtoisia mainonnan kohdentamisen 
keinoja, esimerkiksi Facebookin sisällä tapahtuvia Lead Generation -kampanjoita, 
sähköpostimarkkinointia, hakukoneoptimointia (SEO) tai vaikuttajamarkkinoin-
tia.  

Facebookin Lead Generation -kampanja on tehokas myös nopeutensa 
vuoksi: Pienyrityksenkin on usein helppo ja nopea oppia kampanjan teko Face-
bookin yritystyökalujen avulla, esitäytetty lomake latautuu Facebook-selaajan eli 
mainoksen kohteen näytölle nopeasti ja se on potentiaalisen asiakkaan nopea 
täyttää, koska lomake on jo osin automaattisesti täytetty kohteen tiedoilla. Use-
amman aiemman tutkimuksen mukaan sekä lomakkeen nopea latausnopeus 
näytölle että lomakkeen nopea täyttömahdollisuus lisäävät käyttäjien tyytyväi-
syyttä ja liidimääriä (esim. Baker 2021; Jacobs 2020; Patel 2021; Anchor Digital 
2021) 

 Pikalomake on mahdollista räätälöidä kysymysten osalta mainostajan 
omaan tavoitteeseen sopivaksi yhdistelemällä erilaisia kysymystyyppejä, esi-
merkiksi avoimia kysymyksiä, monivalintoja ja ehdollisia kysymyksiä (Paronen 
2021; Widjeskog 2021). Käytännössä tällaisessa mainoksessa mainoksen kohde-
yleisö näkee Facebookin uutisvirrassaan yrityksen mainoksen, jossa esimerkiksi 
pyydetään pyytämään tarjous. Ja kun potentiaalinen asiakas napsauttaa mainok-
sen pyydä tarjous -linkkiä, hänelle avautuu Facebookiin osittain valmiiksi täy-
tetty lomake. Lomakkeelle on valmiiksi täytetty Facebookin tietojen perusteella 
henkilön nimi ja sähköpostiosoite sekä puhelinnumero, mikäli henkilö on tallen-
tanut sen Facebookin käyttäjätietoihinsa.  
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Digitaalisen markkinoinnin kampanjan teko ja kehittäminen 
Käytännössä Facebookin Lead Generation -kampanja toteutettiin NY-JAssa siten, 
että ensin asetettiin kampanjalle 800 euron budjetti Facebookin Business Mana-
geriin. Seuraavaksi pyrittiin valitsemaan mainoskampanjalle mahdollisimman 
oikea kohderyhmä Facebookista. Kohderyhmäksi asetettiin suomen- ja ruotsin-
kieliset iältään 25-65-vuotiaat miehet ja naiset, joka asuvat omakotitalossa Poh-
janmaalla. Ratkaisun suunnittelun apuna ja käytännön toimenpiteiden valmen-
tajana NY-JAssa toimi ulkopuolinen digitaalisen markkinoinnin asiantuntija. 
Toimenpiteet Facebookin Business Manageriin teki kuitenkin NY-JAn markki-
nointivastaava itse. 

 Widjeskogin (2021) mukaan mahdollisia kohderyhmiä kannattaa yleensä 
valita yhteen Facebook-kampanjaan 3-4 kpl, jottei kohderyhmä olisi liian laaja 
eikä toisaalta myöskään liian suppea. Kohderyhmä voi perustua esimerkiksi kie-
leen, ikään, kiinnostuksen kohteisiin ja yrityksen kotisivuilla käynteihin. NY-JA-
casessa kohderyhmä pyrittiin pitämään mahdollisimman suppeana, koska yri-
tyksen toiveen mukaan kampanja haluttiin pitää mahdollisimman yksinkertai-
sena.  

NY-JAssa tehtiin kaksikielisen toiminta-alueen vuoksi kaksi rinnakkaista 
mainoskampanjaa – ruotsinkielinen ja suomenkielinen. Kampanjoiden pituu-
deksi valittiin kaksi viikkoa. Kummassakin kampanjassa käytettiin kahta jo ole-
massa olevaa ammattivalokuvaajan ottamaa laadukasta valokuvaa: Toinen kuva 
oli ns. virallisen oloinen, jossa kaksi NY-JAn työntekijää katsoo suoraan kame-
raan. Toisessa kuvassa oli myös kaksi NY-JAn työntekijää, mutta asetelma hu-
moristisempi. Tekstiversioita oli myös kaksi: lyhyt mainoksen kohteen kanssa 
keskusteleva teksti ja pitkä, virallisemmalta vaikuttava teksti. Sekä ruotsin- että 
suomenkielinen kampanja sisälsi siis 4 eri mainosta seuraavilla sisällöillä: 

• Virallisen oloinen valokuva + pitkä virallisen oloinen teksti 

• Virallisen oloinen valokuva + lyhyt, rennompi ja keskustelevampi teksti 

• Humoristinen valokuva + pitkä virallisen oloinen teksti 

• Humoristinen valokuva + lyhyt, rennompi ja keskustelevampi teksti.  
 

Mainokset tehtiin hyödyntäen Facebookin Business Managerista valmiina 
löytyvää Lead Generation -mainoskampanjapohjaa ja metodina Facebookin esi-
täytettyä pikalomaketta (instant form) siten, että mainoksen kohdeyleisö näki Fa-
cebookin uutisvirrassaan NY-JAn mainoksen, jossa pyydettiin pyytämään tar-
jous. Pikalomake räätälöitiin siten, että kun potentiaalinen asiakas napsautti mai-
noksen pyydä tarjous -linkkiä, hänelle avautui Facebookiin osittain valmiiksi täy-
tetty lomake. Lomakkeeseen oli valmiiksi täytetty Facebookin tietojen perusteella 
henkilön etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite. Lisäksi asiakkaalta kysyttiin lo-
makkeessa asuinkunta ja haluaako hän tarjouksen ilmanvaihtojärjestelmän puh-
distuksesta vai sekä puhdistuksesta että säädöstä. 

Koska kyseessä oli yrityksen ensimmäinen kampanja, haluttiin samalla tes-
tata, toimiiko jokin kuva, teksti tai niiden yhdistelmä paremmin kuin muut. Aja-
tuksena testauksessa oli myös se, että vaikkei digitaalisen markkinoinnin kam-
panja heti toisi toivottuja liidejä ja lisämyyntiä, yritys saisi kuitenkin 
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mahdollisuuden analysoida ja oppia, minkälaiset asiat yrityksen digitaalisessa 
markkinoinnissa vaikuttavat toimivan ja mitkä eivät. Tästä taas olisi hyötyä di-
gitaalisen markkinoinnin strategian kehittämisprosessissa paitsi kampanjan ai-
kana, myös tulevaisuudessa.  

Jos Facebookin Tarjouspyyntö-kampanja esitäytetyllä pikalomakkeella ei 
olisi alkanut toimia, varasuunnitelmana oli vaihtaa strategia saman tyyppiseksi 
Facebook-kampanjaksi esitäytetyllä pikalomakkeella, jossa suoran tarjouspyyn-
nön sijasta kohderyhmälle olisi tarjottu ladattavaksi Facebookissa maksuton säh-
köinen opas, jossa kerrotaan vinkkejä ja kotitoimenpiteitä ilmanvaihtolaitteiston 
kunnossapitoon. Maksuttoman oppaan saadakseen asiakkaan olisi pitänyt antaa 
sähköpostiosoite, johon opas olisi lähetetty. Oppaan pyytäneille asiakkaille olisi 
sitten tehty sähköpostitse tarjous ilmanvaihdon puhdistuksesta ja säädöstä. Tar-
jouspyyntökampanja toimi kuitenkin niin hyvin, että strategiaa ei tarvinnut 
muuttaa. Lisäksi suora tarjouspyyntökampanja oli nopeampi toteuttaa, koska 
maksuton opas ei ollut kyseisenä ajankohtana vielä valmis; sen valmistelemiseen 
kahdella kielellä olisi kulunut jonkin verran aikaa. 

5.3.4 Demonstrointi  

Suunnittelutieteellisen tutkimuksen DSRM-mallin neljännessä vaiheessa pyri-
tään osoittamaan, miten luodulla artefaktilla eli tässä tapauksessa valitulla digi-
taalisen markkinoinnin strategialla, ts. Facebookin Lead Generation -mainos-
kampanjalla on mahdollista ratkaista määritelty ongelma.  

Tässä tutkimuksessa demonstrointivaihe ei varsinaisesti ollut oma, erillinen 
vaiheensa, vaan demonstrointia tehtiin osittain rinnakkain tutkimuksen kolman-
nen vaiheen eli ratkaisun suunnittelun ja kehittämisen kanssa. Erilaisia digitaali-
sen markkinoinnin kanavia ja keinoja sekä niiden hyviä ja huonoja puolia käytiin 
läpi tutkimuksen kohdeyrityksen kanssa sen suhteen, miten mihinkin kanavaan 
tai keinoon perustuvan digitaalisen markkinoinnin strategian olisi mahdollista 
ratkaista määritelty ongelma. Hyvät ja huonot puolet määrittyivät aiemman aka-
teemisen tutkimuksen ja alan asiantuntijoiden aiempien kokemusten perusteella. 
Lisäksi valitun ja käytetyn strategian, Facebookin Lead Generation -mainoskam-
panjan onnistumista, ts. mainoksen napsautusmääriä, tarjouspyyntöjen määriä, 
budjetin kulumista yms. seurattiin ja analysoitiin reaaliajassa NY-JAn kanssa. Ja, 
kuten ratkaisun suunnittelu ja kehittäminen -vaiheen kuvauksessa mainittiin, jos 
strategia ei olisi alkanut toimia, varasuunnitelmana oli vaihtaa strategia sel-
laiseksi Facebook-kampanjaksi, jossa suoran tarjouspyynnön sijasta mainoksen 
kohderyhmälle olisi tarjottu ladattavaksi maksuton sähköinen opas, joka sisältää 
vinkkejä ja kotitoimenpiteitä ilmanvaihtolaitteiston kunnossapitoon.  

Koska kyseessä oli yrityksen ensimmäinen Facebook-mainoskampanja, 
kampanja oli samalla valitun strategian testi ja demonstrointi sen suhteen toi-
miiko Facebookin Lead Generation -kampanja yrityksen tavoitteiden mukaisesti 
ylipäänsä, ja toimiiko esimerkiksi jokin kampanjassa käytetty kuva, teksti tai nii-
den erilaiset yhdistelmät paremmin kuin muut. Ja kuten edellä mainittiin, tausta-
ajatuksena testauksessa oli myös se, että vaikkei digitaalisen markkinoinnin 
kampanja heti olisi toisi toivottuja liidejä ja lisämyyntiä, yritys saisi kuitenkin 
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mahdollisuuden analysoida ja oppia, minkälaiset asiat tämän strategian mukai-
sessa yrityksen digitaalisessa markkinoinnissa vaikuttavat toimivan ja mitkä ei-
vät. Tästä taas on hyötyä yrityksen digitaalisen markkinoinnin strategian kehit-
tämisprosessissa paitsi kampanjan aikana, tarvittaessa myös tulevaisuudessa.  

5.3.5 Arviointi 

Suunnittelutieteellisen tutkimuksen DSRM-mallin viidennessä vaiheessa mita-
taan ja arvioidaan, kuinka hyvin artefakti ratkaisee ongelman, ja onko artefak-
tissa mahdollisesti puutteita. Käytännössä mitattuja tuloksia, joita on saatu tutki-
muksen kolmannessa ja neljännessä vaiheessa, verrataan tutkimuksen toisessa 
vaiheessa asetettuihin tavoitteisiin.  

Kuten alan aiempaa akateemista tutkimusta läpikäydessä todettiin, mark-
kinoinnin mittaaminen auttaa linkittämään markkinoinnin tulokset yrityksen ta-
loudellisiin tuloksiin. Haasteena markkinoinnin mittaamisessa on kuitenkin 
usein yrityksen liiketoiminnan kannalta sopivimpien mittareiden valinta mo-
nista olemassa olevista mittareista. Mittariston suunnittelu riippuu yrityksestä, 
eikä mittariston luontiin ole olemassa selkeitä jokaiselle yritykselle soveltuvia 
standardeja (Järvinen & Karjaluoto 2015; 119, Ilkka 2020).  

Aiempien tutkimusten perusteella (esim. Ilkka 2020) digitaalisen markki-
noinnin tavoitteilla voidaan ajatella olevan kolme näkökulmaa: Myyntiin liitty-
vät tavoitteet (esim. tarjouspyynnöt ja kaupat), asiakkuuteen liittyvät tavoitteet 
(esim. asiakastyytyväisyys, suosittelu ja sitoutuneisuus) ja brändiin liittyvät ta-
voitteet (esim. asiakaskokemus, näkyvyys ja tunnettavuus). Ja jos yrityksessä ei 
ole aiemmin mitattu markkinoinnin tuloksia, tulisi selkeät tavoitteet asettaa Ilkan 
(2020) mukaan vähintään myynnin näkökulmasta. Näin toimittiin myös tässä 
tutkimuksessa: Päätavoite asetettiin myynnin näkökulmasta, mutta samalla mu-
kana oli brändiin liittyviä tavoitteita. 

Isossa kuvassa tutkimuksen kohteena ollut digitaalisen markkinoinnin stra-
tegia ja siihen perustuen tehdyt digitaalisen markkinoinnin toimenpiteet toimi-
vat NY-JAssa todella hyvin – maltilliset, myynnin näkökulmasta asetetut tavoit-
teet ylittyivät selvästi. Yritys sai tarjouspyyntöjä noin kuusinkertaisesti tavoittei-
siin verrattuna (59/10), ja 25/59 tarjouspyynnöstä johti kampanjan aikana tai heti 
kampanjan jälkeen kauppoihin. Mainoskampanjan budjetti oli 800 euroa ja 
myyntiä kampanja tuotti 11.127 euroa. Lisäksi yritys koki saaneensa kampanjan 
myötä lisää näkyvyyttä, koska yritys sai tavallista enemmän yhteydenottoja ja 
tarjouspyyntöjä myös puhelimitse uusilta asiakkailta useamman kuukauden 
ajan kampanjan jälkeen. Kampanjan todellisen arvon voidaan siis sanoa olleen 
etenkin myynnin, mutta myös brändin näkökulmasta jopa suurempi kuin miltä 
se lukujen valossa kampanjan aikana ja heti sen jälkeen näytti.  

Sekä ruotsin- että suomenkielisessä kampanjassa parhaiten toimi mainos, 
jossa oli humoristinen valokuva sekä lyhyt ja rento, kohdeyleisön kanssa ”kes-
kusteleva” teksti. Huonoimmin sitä vastoin toimi suomenkielinen mainos, jossa 
oli virallisen oloinen valokuva yhdistettynä pidempään, virallisen oloiseen teks-
tiin. Tutkimuksen perusteella vaikuttaa siltä, että ainakin Facebookissa käyttäjät 
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huomaavat ja tarttuvat nimenomaan rentoihin, viihdyttäviin, tunteita herättäviin 
ja ”keskusteleviin” mainoksiin omalla äidinkielellään. 

Kaiken kaikkiaan tutkimuksen ruotsinkieliset kampanjat olivat onnistu-
neempia kuin suomenkieliset. Tähän saattoi vaikuttaa se, että yrityksen oma kieli 
on ruotsi, joten kampanjasta tuli ehkä luonnostaan enemmän ruotsinkielistä koh-
deyleisöä puhutteleva. Toisaalta voi olla myös niin, että ruotsinkielisiä mainoksia 
näkyy Suomessa Facebookin uutisvirrassa harvemmin, joten Suomen ruotsinkie-
liset tarttuvat omalla äidinkielellään olevaan mainokseen mielellään. Humoristi-
nen kuva lyhyellä ja rennolla, kohdeyleisön kanssa ”keskustelevalla” tekstillä 
toimi parhaiten sekä ruotsiksi että suomeksi. Pitkä teksti suomen kielellä toimi 
huonoiten, ruotsin kielellä pitkäkin teksti toimi tyydyttävästi.  

Myös perinteisillä markkinoinnin mittareilla mitattuna tutkimuksen arte-
faktia eli digitaalisen markkinoinnin strategiaa voidaan pitää onnistuneena:  

Taktiset mittarit  
Taktisina mittareina pidetään esimerkiksi kävijämäärää yrityksen kotisivulla, so-
siaalisen median julkaisujen tykkäyksiä ja jakoja sekä konversioprosenttia 
(=kuinka moni vierailija tai katsoja tekee jotakin, mitä markkinoija haluaa hänen 
tekevän esim. antaa sähköpostiosoitteensa, pyytää tarjouksen palvelusta tms.). 
Taktiset mittarit osoittavat, miten onnistunutta markkinointi on ollut toimenpi-
teiden osalta, mutta eivät suoraan kerro, onko markkinointi onnistunut tuke-
maan liiketoimintatavoitteita. NY-JAn digitaalisen markkinoinnin kahden viikon 
kampanjassa konversioprosenttia ei varsinaisesti seurattu tai laskettu, mutta yri-
tys sai kampanjan kautta 59 tarjouspyyntöä (ja samalla potentiaalisten uusien asi-
akkaiden nimiä, paikkakuntia ja sähköpostiosoitteita), mikä oli enemmän kuin 
mitä yritys etukäteen odotti. 

Markkinoinnin johtamisen mittarit  
Markkinoinnin johtamisen mittareita ovat mm. uudet liidit ja laadukkaiden lii-
dien suhde kokonaisliidimäärään. Tutkimuksen kohteena olleen kahden viikon 
Facebook-mainoskampanjan aikana yritys sai 59 kpl uusia liidejä eli tarjouspyyn-
töjä, joista 25 kpl johti kauppoihin. Laadukkaiden liidien suhde kokonaisliidi-
määrään oli näin ollen 25/59 = 42,37 %. Lisäksi yritys sai tavallista enemmän yh-
teydenottoja ja tarjouspyyntöjä puhelimitse uusilta asiakkailta useamman kuu-
kauden ajan kampanjan jälkeen. 

Markkinoinnin liiketoimintavaikutuksen mittarit 
ROMI (Return on Marketing Investment) 
Yksi yleisimmistä yksittäisistä mittareista, joita käytetään markkinoinnin liiketoi-
mintavaikutuksen mittaamiseen on markkinointisijoitusten tuotto, ROMI (Re-
turn on Marketing Investment). ROMI on kuten ROI (sijoitetun pääoman tuotto), 
mutta kuvaa markkinointiin sijoitettuja rahamääriä ja niiden tuottoa. ROMIn 
avulla mitataan siis, miten paljon markkinointiin investoitu rahamäärä on tuot-
tanut yritykselle myyntiä, katetta tai liikevaihtoa. Laskentakaavana voi käyttää 
samaa kuin laskettaessa sijoitusten tuottoa:  
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(lisämyynti – mainoskampanjaan käytetty rahamäärä) / mainoskampanjaan 
käytetty rahamäärä * 100 % . Jos sijoitetun pääoman tuotto on enemmän kuin 1:5, 
ROMia pidetään yleensä hyvänä ja digitaalista markkinointia onnistuneena.  

NY-JAn Facebook-mainoskampanjan ROMI oli: (11 127 € - 800 €) /800 € * 
100 % = 12,91 * 100 % => 1291 %, ts. erinomainen, mikä ei kuitenkaan ole koko 
totuus. ROMIn laskennassa tulisi periaatteessa huomioida myös markkinointiin 
liittyvät muut kulut, esimerkiksi ulkoistetun kumppanin tms. veloitus, jotta 
markkinoinnin kokonaiskannattavuudesta saataisiin oikea kuva. NY-JA teki 
kampanjan itse eli ulkoista kumppania kuten esimerkiksi mainostoimistoa ei 
käytetty. Mutta, koska kyseessä oli NY-JAn ensimmäinen Facebook-mainoskam-
panja ja digitaalisen markkinoinnin käytännön toimenpiteitä haluttiin kehittää ja 
oppia lisää, apuna käytettiin yrityksen ulkopuolista valmentajaa. Näin ollen oi-
keaoppisessa ROMin laskennassa tämän tutkimuksessa käytetyn Facebook-kam-
panjan osalta tulisi ottaa huomioon myös valmentajan kustannus yritykselle, jol-
loin todellinen ROMI-prosentti jää esitettyä jonkin verran pienemmäksi. Joka ta-
pauksessa ROMI-tulosta voi pitää hyvänä, koska sijoitetun pääoman tuotto on 
selvästi enemmän kuin 5:1. 
 
ROAS (Return on Ad Spend) 
ROAS eli mainontakulujen tuotto on myös yleisesti käytetty markkinoinnin lii-
ketoimintavaikutuksia kuvaava mittari. Toisaalta ROASia voidaan pitää myös 
taktisena työkaluna, koska osoittamalla mainonnan kulujen ja sen synnyttämän 
myynnin välisen suhteen ROAS mittaa mainosbudjetin käytön tehokkuutta – ei 
sen tuottavuutta. 

ROAS kuvaa sitä, miten paljon digitaaliseen mainontaan laitettu raha on 
tuonut tuottoa yritykselle takaisin; laskennassa huomioidaan siis vain mainon-
nan kulut. Laskukaava on mainonnan aikaansaama rahamäärä /mainoskulut * 
100 % . ROAS ilmaistaan joko prosenttilukuna tai kokonaislukuna (esim. 450 % 
tai 4,5). Ja lähtökohtaisesti, jos ROAS-luku on kokonaisluvulla ilmaistuna enem-
män kuin 8 tai prosentteina 800 %, markkinointi on suurella todennäköisyydellä 
keskimääräistä kannattavampaa.  

NY-JAn Facebook-mainoskampanjan ROAS oli:  
(11 127 € /800 € ) * 100 % = 13,91 * 100 % => 1391 % (13,91) 
Näin ollen vodaan todeta, että kampanjan ROAS-tulos oli erittäin hyvä. Käytän-
nössä luku tarkoittaa sitä, että jokaista mainontaan käytettyä euroa kohden, yri-
tys sai takaisin 13,91 euroa.  
 
CAC (Customer Acquisition Cost) eli Asiakashankintahinta 
CAC-mittarin avulla mitataan keskimääräistä uuden asiakkaan hankkimiseksi 
käytettyä rahamäärää. Asiakashankintahintaa pidetään tärkeänä, koska sen pe-
rusteella on mahdollista laskea, onko myynnin ja markkinoinnin strategia tuot-
tavan liiketoiminnan näkökulmasta ylipäänsä mahdollinen. Asiakashankinta-
hinta saadaan, kun jaetaan kaikki markkinoinnin & myynnin kulut halutulla 
ajanjaksolla uusien asiakkaiden määrällä vastaavalla ajanjaksolla. Hyvälle tai 
huonolle asiakashankintahinnalle ei ole olemassa selkeää viitearvoa – se vaihte-
lee toimialan mukaan. 
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NY-JAn kahden viikon Facebook-mainoskampanjan kautta tulleiden asiak-
kaiden asiakashankintahinta voidaan laskea seuraavasti: Yritys käytti asiakas-
hankintaan 800 € kahden viikon aikana ja sai 25 uutta asiakasta, ts. NY-JAn Face-
book-kampanjan asiakashankintahinta oli 800 / 25 = 32 €/asiakas. Yhden tar-
jouspyynnön hinnaksi taas tuli keskimäärin 13,56 € (800 / 59 = 13,56). 
 
Yhteenveto arvioinnista 
Kun tutkimuksen kolmannessa ja neljännessä vaiheessa mitattuja tuloksia verra-
taan tutkimuksen toisessa vaiheessa asetettuihin tavoitteisiin, tulokset ovat hyviä 
tai erinomaisia riippumatta siitä käytetäänkö mittareina yleistä mielikuvaa vai 
perinteisiä markkinoinnin taktisia, markkinoinnin johtamisen tai markkinoinnin 
liiketoimintavaikutuksen mittareita. Esitetyn arvioinnin avulla voidaan täten 
katsoa osoitetuksi, että tutkimuksen digitaalisen markkinoinnin strategian te-
hokkuus, käytettävyys ja laatu olivat toimivia. 

5.3.6 Viestintä  

Suunnittelutieteellisen tutkimuksen DSRM-mallin kuudennessa vaiheessa vies-
titään ratkaisu, ts. tutkimuksen tulokset julkaistaan ja jaetaan kohdeyleisön 
kanssa. Tässä tutkimuksessa tämäkään vaihe ei ollut oma erillinen vaiheensa, 
vaan viestintää tehtiin rinnakkain tutkimuksen kolmannen ja neljännen vaiheen 
aikana. Erikielisten mainosten toimivuutta ja digitaalisen markkinoinnin strate-
giaa seurattiin aktiivisesti yrityksen sisällä kampanjoiden aikana. Tuloksista ei 
siis ollut tarve erikseen viestiä tutkimuksen jälkeen tutkimuksen kohteena olevan 
yrityksen yhteyshenkilölle tai johdolle.  

5.3.7 Tutkielman prosessin yhteenveto 

Peffersin, Tuunasen, Rothenbergin ja Chatterjeen DSRM-mallia käytettiin empii-
risen tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä alla olevan kuvion mukaisesti. 
Vivahde-erona alkuperäiseen DSRM-malliin (ks. tarvittaessa sivu 53) oli mm. se, 
että tässä tutkimuksessa prosessin eri vaiheet eivät olleet aivan yhtä selkeät. Toki 
alkuperäinen DSRM-mallikin sallii ja sisältää tarvittaessa useampia iteraatioita, 
mutta tätä tutkielmaa tehtäessä koettiin, että digitaalisen markkinoinnin strate-
giaa ja toimenpiteitä tehtäessä DSRM-vaiheita tulee olla mahdollista tehdä enem-
män päällekkäin ja jatkuvasti iteroiden. Esimerkiksi viestintää koettiin tarpeel-
liseksi tehdä koko prosessin ajan. Vastaavasti nopeiden muutosten mahdollista-
miseksi suunnittelu & kehitys, demonstrointi sekä arviointi -vaiheita tehtiin osit-
tain päällekkäin lähes koko prosessin ajan; näitä vaiheita koettiin hankalaksi tai 
jopa mahdottomaksi erottaa omiin erillisiin vaiheisiin.  

 



67 

 

Kuvio 2 Tutkielman prosessin teoreettinen viitekehys mukaellen Peffersin, Tuunasen, Rot-
henbergerin & Chatterjeen (2007) suunnittelutieteellisen tutkimuksen prosessi-
mallia. 
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Tämän tutkielman teoriaosuudessa luotiin yleiskatsaus digitaaliseen markki-
nointiin ja käytiin läpi digitaalisen markkinoinnin määritelmiä. Sen jälkeen ku-
vattiin muutamia yleisimpiä digitaalisen markkinoinnin kanavia ja välineitä sekä 
avattiin digitaalisen markkinoinnin strategian käsitettä. Lisäksi käytiin läpi eri-
laisia pienyrityksen määritelmiä ja esiteltiin pienyrityksen liiketoiminnan mit-
tauksen käsitteitä. Teoriaosuuden lopuksi käsiteltiin myös sitä, miten erityisesti 
pienyrityksen liiketoimintaa on mahdollista parantaa digitaalisen markkinoin-
nin keinoin huomioiden mahdollisesti pienet käytettävissä olevat resurssit.  

Tutkielman empiirinen osuus oli pienimuotoinen suunnittelutieteellinen 
case-tutkimus, jonka tavoitteena oli määritellä käytännönläheinen digitaalisen 
markkinoinnin strategia yhdelle palveluita myyvälle, ilman verkkokauppaliike-
toimintaa operoivalle suomalaiselle pienyritykselle, jotta se voisi parantaa liike-
toimintaansa digitaalisen markkinoinnin keinoin huomioiden pienyritykselle 
tyypilliset rajalliset resurssit. Suunnittelutieteellisen tutkimuksen periaatteiden 
(Peffers ym. 2007) mukaisesti päätavoitteena ei siis ollut tuottaa teoreettista tietoa 
laajaan käyttöön tai suoraan muille implementoitavaksi, vaan fokuksena oli tar-
kasti määritellyn, tietyn yrityksen tietyn ongelman ratkaisu tietyssä tilanteessa. 
Tutkimuksen kohdeorganisaatio edustaa melko tyypillistä suomalaista palve-
luita tuottavaa pienyritystä, joten jossakin määrin tutkimustuloksia voitaneen 
kuitenkin hyödyntää myös muissa vastaavissa yrityksissä.  

Tutkielman empiirisessä osuudessa pyrittiin noudattamaan Hevnerin ym. 
(2004, 83) esittelemiä suunnittelutieteellisen tutkimuksen ohjenuoria: Tutkielman 
tuottamana artefaktina on toteuttamiskelpoinen digitaalisen markkinoinnin stra-
tegia, jonka avulla saatiin tutkimuksen kohteena olleelle pienyritykselle toivotun 
kaltaisia myyntiliidejä (Suunnittelu artefaktina). Kyseinen artefakti eli digitaali-
sen markkinoinnin teknologioihin pohjautuva digitaalisen markkinoinnin stra-
tegia ratkaisi tutkimuksen kohteena olleen yritykseen tärkeän ja relevantin liike-
toiminnan ongelman, ts. miten saada nopeasti ilmanvaihtoliiketoiminta-alan 
myyntiliidejä (tarjouspyyntöjä) pohjanmaalaisilta kuluttaja-asiakkailta tiettynä 
ajankohtana (Ongelman merkitys). Lisäksi artefaktin käytettävyys, laatu ja te-
hokkuus osoitettiin tarkan arvioinnin avulla vertaamalla digitaalisella 

6 YHTEENVETO 
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markkinoinnilla saatuja tuloksia yrityksen asettamiin tavoitteisiin, ja seuraamalla 
yrityksen digitaalisen markkinoinnin prosessia ja toimenpiteitä (Suunnittelun 
arviointi). Tulokset olivat hyviä tai jopa erinomaisia riippumatta siitä käytet-
tiinkö mittareina yleistä mielikuvaa vai perinteisiä ns. virallisia markkinoinnin 
taktisia, markkinoinnin johtamisen tai markkinoinnin liiketoimintavaikutuksen 
mittareita. Esitetyn arvioinnin avulla voidaan täten katsoa osoitetuksi, että digi-
taalisen markkinoinnin strategian tehokkuus, käytettävyys ja laatu olivat toimi-
via 

Tehokkaan digitaalisen markkinoinnin strategian etsimisprosessissa hyö-
dynnettiin olemassa olevia, alan asiantuntijoiden suosittelemia digitaalisen 
markkinoinnin keinoja sekä noudatettiin yrityksen ongelmaympäristön periaat-
teita (Suunnittelu etsimisprosessina). Tutkielman voidaan sanoa vaikuttavan to-
dennettavissa olevasti yrityksen digitaalisen markkinoinnin strategiaan, sen 
suunnittelun perusteisiin sekä liiketoiminnan parantumiseen (Tutkimuksen 
kontribuutio). Tutkielman tuloksista viestittiin sekä tutkimuksen aikana että sen 
jälkeen tutkimuksen kohteena olevan yrityksen yhteyshenkilölle ja yrityksen joh-
dolle. Teknisesti suuntautuneita edustajia, joille tutkimuksesta olisi tullut viestiä 
erikseen, ei yrityksellä ollut (Tutkimuksesta viestiminen).  

Tutkimuksen tarkkuus varmistettiin käyttämällä tutkimusmenetelminä 
teemahaastattelua, strukturoimattomia haastatteluita sekä Peffersin, Tuunasen, 
Rothenbergin ja Chatterjeen vuonna 2007 kehittämää DSRM-mallia (Design 
Science Research Model), joka koostuu kuudesta vaiheesta: 1) ongelman tunnis-
taminen ja motivointi, 2) ratkaisun tavoitteiden määrittely, 3) ratkaisun suunnit-
telu ja kehittäminen, 4) demonstrointi, 5) arviointi ja 6) viestintä. Erona alkupe-
räiseen DSRM-malliin tässä tutkimuksessa oli se, että prosessin eri vaiheet eivät 
olleet aivan yhtä selkeät. Toki alkuperäinen DSRM-mallikin sisältää tarvittaessa 
useampia iteraatioita, mutta tätä tutkielmaa tehtäessä koettiin, että digitaalisen 
markkinoinnin strategiaa ja toimenpiteitä tehtäessä DSRM-vaiheita tulee olla 
mahdollista tehdä enemmän päällekkäin ja jatkuvasti iteroiden. Esimerkiksi vies-
tintää koettiin tarpeelliseksi tehdä koko prosessin ajan. Vastaavasti nopeiden 
muutosten mahdollistamiseksi suunnittelu & kehitys-, demonstrointi- sekä arvi-
ointi-vaiheita tehtiin osittain päällekkäin lähes koko prosessin ajan.  

Kohdeorganisaation ongelman tunnistamista ja rajausta varten toteutettiin 
puolistrukturoitu haastattelu henkilön kanssa, joka toimii muun työnsä ohessa 
organisaation markkinointivastaavana. Tutkimuksen aikana haastateltiin (struk-
turoimaton haastattelu) myös yrityksen ulkopuolista, digitaalisen markkinoin-
nin käytännön toimenpiteiden valmentajana toiminutta henkilöä. Teemahaastat-
telun teoreettisena viitekehyksenä käytettiin Ryanin ja Jonesin (2016, 23-24) ku-
vaamia digitaalisen markkinoinnin strategian periaatteita (yrityksen oman liike-
toiminnan analysointi, kilpailija-analyysi, asiakasanalyysi, tavoitteet ja mittaami-
nen). Haastattelun teemoina oli siis haastateltavan työtehtävät ja asema yrityk-
sessä, yrityksen liiketoiminta yleisellä tasolla, yrityksen toimintaympäristö, kil-
pailijat ja asiakkaat sekä tavoitteet digitaalisen markkinoinnin suhteen. Haastat-
telun jälkeen siirryttiin DSRM-mallin muihin vaiheisiin eli määriteltiin ratkaisun 
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tavoitteet, suunniteltiin ja kehitettiin ratkaisu. Ratkaisu myös esiteltiin asiak-
kaalle, arvioitiin ja viestittiin. 

Kaiken kaikkiaan tehdyt digitaalisen markkinoinnin strategia ja toimenpi-
teet toimivat erinomaisesti. Tavoitteet ylittyivät selvästi. Yritys sai tarjouspyyn-
töjä noin kuusinkertaisesti tavoitteisiin verrattuna, ja 25/59 tarjouspyynnöstä 
johti lopulta kauppoihin. Lisäksi yritys koki saaneensa kampanjan myötä lisää 
näkyvyyttä, koska se sai tavallista enemmän yhteydenottoja ja tarjouspyyntöjä 
myös puhelimitse uusilta asiakkailta kampanjan jälkeen. Ilmiselvästi digitaalisen 
markkinoinnin strategia, kanava, metodi ja mainoksen tyyli olivat kohdeyleisön 
ja markkinoinnin onnistumisen näkökulmista oikeanlaiset. Kuten aiemmassa 
akateemisessa tutkimuksessa on havaittu, mm. Juslénin (2011) ja Kerosen & Tan-
nin (2017) mukaan digitaalisessa markkinoinnissa tärkeintä on tuottaa laadu-
kasta ja valittuun kanavaan sopivaa sisältöä, joka kannustaa käyttäjiä vuorovai-
kutukseen juuri kyseiselle alustalle sopivalla tavalla. 

Sekä ruotsin- että suomenkielisessä kampanjassa parhaiten toimi mainos, 
jossa oli humoristinen valokuva sekä lyhyt ja rento, kohdeyleisön kanssa ”kes-
kusteleva” teksti. Vastaavasti huonoiten toimi mainos, jossa oli virallisen oloinen 
valokuva yhdistettynä hieman pidempään, virallisen oloiseen tekstiin. Aiemman 
digitaalisen markkinoinnin akateemisen tutkimuksen perusteella tämä oli odo-
tettu tulos, sillä esimerkiksi De Ruyterin, Keelingin& Ngon (2018) mukaan digi-
taalinen markkinointi on luonteeltaan vuorovaikutteista ja siksi digitaalisen 
markkinoinnin kieli voi olla muunlaiseen markkinointiin verrattuna aidompaa, 
rennompaa ja henkilökohtaisempaa. Lisäksi kuvat ja tekstit, jotka sisältävät tun-
teita - esimerkiksi innostus, huumori, viha, ahdistuneisuus - herättävät tutkitusti 
suuremman reaktion kuluttajissa (Muller 2016: 9).  

Tieteellisissä tutkimuksissa on usein rajoitteita. Tämän tutkielman rajoit-
teena voidaan pitää esimerkiksi sitä, että empiirisen osion case-tutkimus on tehty 
vain yhden suomalaisen pienyrityksen näkökulmasta, yhtenä tiettynä ajankoh-
tana. Tutkimalla useampia pienyrityksiä useammalta eri toimialalta ja pidem-
mällä aikajänteellä olisi mahdollista saada laajempi kuva siitä miten pienyrityk-
sen liiketoimintaa voi parantaa digitaalisen markkinoinnin avulla.  

Rajoitteena voidaan pitää myös sitä, että aikataulusyistä empiirisen tutki-
muksen keskiössä oli lyhyt maksullinen mainoskampanja. Jos case-tutkimusta 
olisi mahdollista tehdä pidemmällä aikajänteellä, olisi mahdollista saada laa-
jempi kuva siitä miten pienyrityksen liiketoimintaa voi parantaa digitaalisen 
markkinoinnin avulla sekä maksuttomia toimenpiteitä tehden (sosiaalisen me-
dian orgaaniset päivitykset, sähköpostimarkkinointi, SEO jne.) että maksullisia 
mainoskampanjoita hyödyntäen. 

Rajoitteena voidaan pitää myös sitä, että empiirisessä osiossa digitaalisen 
markkinoinnin kanavana ja metodina käytettiin vain Facebookin Lead Generator 
-kampanjaa. Vaikka tutkimuksen kohteena olleelle yritykselle käytetty kanava ja 
metodi loivat toimivan, liiketoimintaa parantavan digitaalisen markkinoinnin 
strategian haluttuun tilanteeseen ja ajankohtaan, tieteellisesti laajempi näkö-
kulma saataisiin esimerkiksi siten, että yksi yritys tekisi useamman Lead Gene-
rator -kampanjan eri kanaviin, ja sitten tuloksia verrattaisiin keskenään. 
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Tieteellisesti kattavampi näkökulma saataisiin myös siten, että yksi yritys tekisi 
kaksi liidinkeräys-kampanjaa Facebookiin, ja sitten näiden kampanjoiden tulok-
sia verrattaisiin keskenään – toinen kampanja tehtäisiin perinteisellä tavalla Fa-
cebook-pikseliä hyödyntäen eli ohjaamalla mainonnan kohdeyleisö Facebook-
mainoksesta Facebookin ulkopuolelle yrityksen verkkosivuilla sijaitsevaan liidi-
lomakkeeseen ja toinen kampanja hyödyntäen Facebookin esitäytettyä pikaloma-
ketta, jossa mainonnan kohdeyleisöä ei ohjata Facebookin ulkopuolelle. Kolmas 
tapa saada tieteellisesti laajempaa näkökulmaa olisi tutkimus, jossa useampi 
pienyritys tekisi samanlaisen Facebookin Lead Generator -kampanjan ja sitten 
saatuja tuloksia vertailtaisiin keskenään.  

Lisäksi tutkimus on tehty Suomessa suomalaisessa pienyrityksessä, joten 
tutkimustulokset eivät välttämättä päde jossakin toisessa valtiossa. Toisaalta, ku-
ten jo useampaan kertaan on todettu, suunnittelutieteellisessä tutkimuksessa 
päätavoitteena ei ole tuottaa teoreettista tietoa laajaan käyttöön tai suoraan 
muille implementoitavaksi, vaan se keskittyy ratkaisemaan tarkasti määritellyn, 
tietyn tehtävän tai ongelman (Peffers ym. 2007). Näin ollen tutkimuksen rajoitteet 
eivät ole merkittäviä. 

Erinäisistä rajoitteista huolimatta tutkielman perusteella voi siis päätellä, 
että pienyritysten on mahdollista parantaa liiketoimintaansa, erityisesti myyn-
tiänsä hyödyntäen erilaisia digitaalisen markkinoinnin keinoja. Alussa esitetty 
tutkielman tutkimuskysymys oli: Miten pienyrityksen liiketoimintaa on mahdol-
lista parantaa digitaalisen markkinoinnin keinoin? Tämän tutkielman perusteella 
olennaista on tehdä kunkin yrityksen omiin olosuhteisiin ja tavoitteisiin perus-
tuva digitaalisen markkinoinnin strategia ja sen perusteella valita kullekin yri-
tykselle oikeat välineet ja toimenpiteet. Suuryrityksistä poiketen pienyritysten 
kannattaa erilaisista resurssihaasteista johtuen yleensä ensin valita ja opetella 
yksi kanava ja keskittyä sen hyödyntämiseen, ja vasta sen jälkeen mahdollisesti 
siirtyä monikanavaiseen digitaaliseen markkinointiin. Pienyrityksen tulee siis 
analysoida tarkoin, mikä kanava missäkin tilanteessa on juuri sille tarkoituksen-
mukaisin ja toimivin digitaalisen markkinoinnin väline. Mahdollisiin ajankäyt-
töön liittyviin haasteisiin pienyritys voi hakea apua esimerkiksi automatisoin-
neista tai digitaalisen markkinoinnin ulkoistamisesta alan ammattilaisille – osin 
tai kokonaan. Taloudellisten resurssien salliessa digitaaliseen markkinoinnin 
strategia voi tarvittaessa olla maksullisen mainoskampanjan käyttö, etenkin ti-
lanteissa, joissa tuloksia toivotaan nopeasti. Pienyrityksen on myös hyvä huomi-
oida, että digitaalisissa kanavissa keskeistä on vuorovaikutteisuus – pelkkä verk-
kosivuston tai sosiaalisen median profiilin olemassaolo tai muutama julkaisu sil-
loin tällöin ei välttämättä auta parantamaan yrityksen liiketoimintaa.  
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TEEMA KYSYMYKSET LÄH-
TEET 

Taustatiedot 
  

 
Työtehtävä / asema yrityksessä? 

 

   
   

Yrityksen oma 
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Löytyykö yrityksestä tällä hetkellä digitaalisen markki-
noinnin osaamista? Jos löytyy, minkälaista? 

 

 
Jos osaamista on, kenellä sitä on? 

 

 
Minkälaisia teknologisia valmiuksia yrityksellä on (digi-
taalisen markkinoinnin tekemisen näkökulmasta)?  

 

 
Isoin ongelma digitaalisen markkinoinnin esteenä? 

 

 
Onko käytössä www-sivusto? Jos on, onko ne tehty itse 
vai teetetty ulkopuolisella?  

 

 
Päivitetäänkö www-sivuja itse? Tehdäänkö hakukoneop-
timointia? 
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Onko teillä verkkokaupaa? 

 

 
Onko teillä blogia? 

 

 
Miten käytätte sähköpostia? Onko tehty sähköpostimark-
kinointia? 

 

 
Käytättekö videopalveluita kuten esim. YouTube tai Tik-
Tok? 

 

 
Onko teillä käytössä sähköinen asiakasrekisteri/-tieto-
kanta? 

 

 
Onko käytössä some-profiili tai profiileja. Jos on, 
mikä/mitkä? 

 

 
Miten usein some-tilejä päivitetään? Miten? Kuka päivit-
tää? 

 

 
Jos digitaaliseen markkinointiin ei löydy osaamista, onko 
yrityksellä mahdollisuutta / resursseja opetella toimenpi-
teitä? 

 

 
Onko yritys valmis ostamaan digitaalisen markkinoinnin 
toimenpiteitä tai koulutusta joltakin ulkopuoliselta asian-
tuntijalta? 

 

 
Sopiiko digitaalinen markkinointi yrityksen liiketoiminta-
prosesseihin? Vai vaaditaanko niihin muutoksia, jos digi-
taalista markkinointia aletaan tehdä entistä aktiivisem-
min? 

 

 
Onko yrittäjällä tai henkilöstöllä valmiuksia oppia tai so-
peutua mahdollisiin digitaalisen markkinoin tuomiin 
muutoksiin? 

 

 
Miten ja millaisia yrityksen resursseja digitaalisen mark-
kinoinnin toimenpiteisiin olisi mahdollisa käyttää? 

 

 
Onko yrityksessänne määritelty ns. tärkeimpiä / kriittisiä 
menestystekijöitä (KPI)? 

Stew-
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W. 
(2009). 
Mar-
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Link-
ing 
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keting 
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nancial 
results. 
Journal 
of busi-
ness re-
search, 
62(6), 
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636-
643. 

 
Onko yrityksessänne suorituskykymittareita, joilla kriitti-
siä menestystekijöitä mitataan? 

Saura, 
J. R., 
Palos-
Sánche
z, P., & 
Cerdá 
Suárez, 
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(2017). 
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digital 
mar-
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ternet, 
9(4), 76.  

Millä liiketoiminnan alueella toivotte eniten kasvua ja 
millä aikavälillä? 

 

   
   

Toimintaym-
päristö ja kil-
pailijat 

 
Ryan, 
D. & 
Jones, 
C. 
(2016). 
Under-
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ing 
Digital 
Mar-
keting. 
Mar-
keting 
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Mikä on yrityksenne toimiala tai toimialat? Minkälaisia 
palveluita myytte? 

 

 
Kuuluuko yrityksenne johonkin verkostoon? Digitaali-
sessa tai fyysisessä ympäristössä? 

 

 
Onko toimialallanne suosittelusivustoja tms., mistä asiak-
kaat etsivät toimialanne palveluita? 

 

 
Voisiko mahdollisesta verkostosta / kumppaneista olla 
hyötyä digitaalisessa markkinoinnissa? 

 

 
Ketkä/mitkä ovat yrityksenne tärkeimmät kilpailijat? 
Fyysisessä ja digitaalisessa ympäristössä? 

 

 
Mitä kilpailijat tekevät mielestänne hyvin tai paremmin 
kuin te? 

 

 
Mitä kilpailijanne tekevät huonosti tai huonommin kuin 
te? 

 

 
Onko jotain, mitä kilpailijanne eivät tee ollenkaan, mutta 
te teette? Voisitteko te hyötyä siitä? 

 

 
Miten yrityksenne on erilainen verrattuna kilpailijoihin? 

 

 
Miten yrityksenne haluaa erottautua kilpailijoista digitaa-
lisessa toimintaympäristössä tai muuten? 

 

   
   
   

Asiakkaat 
 

Ryan, 
D. & 
Jones, 
C. 
(2016). 
Under-
stand-
ing 
Digital 
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Minkälaisia ovat nykyiset asiakkaanne? Millaista heidän 
elämänsä on? 

 

 
Minkälaisia digitaalisia kanavia asiakkaanne käyttävät? 

 

 
Käyttävätkö asiakkaanne sosiaalista mediaa? Jos käyttä-
vät, mitä kanavia? 

 

 
Miten pääasiassa kohtaatte asiakkaitanne? 

 

 
Mitä asiakkaanne eniten odottavat teiltä yrityksenä? 

 

 
Minkälaista arvoa yrityksenne tuo asiakkaillenne? 

 

 
Onko asiakkaillanne ongelma tai ongelmia, jonka/jotka 
ratkaisette? 

 

 
Minkälaista palautetta saatte nykyisiltä asiakkailtanne? 

 

 
Haluatteko palvella digitaalisessa toimintaympäristössä 
samaa tai samanlaista asiakaspohjaa kuin nykyiset asiak-
kaanne? Vai haluatteko tavoitella uusia asiakkaita esim. 
uudenlaisesta väestörakenteesta digitaalisen markkinoin-
nin avulla?  

 

 
Haluatteko kohdistaa digitaalisen markkinoinnin jollekin 
tietylle asiakaskunnalle? Esim. yritysasiakkaat tai kulut-
taja-asiakkaat? 

 

 
Miten digitaalisen markkinoinnin kohdeyleisö käyttää di-
gitaalista teknologiaa? Ja miten toivoisitte valjastavanne 
tämän jatkuvien ja tuottavien asiakassuhteiden luo-
miseksi? 

 

 
Kuvaile miten asiakas, joka ei ennestään tunne yritys-
tänne, useimmiten päätyy teille asiakkaaksi? 

 

 
Mistä tiedätte tai tiedättekö mistään, että joku nykyinen 
asiakkaanne haluaa ostaa lisää? Ts. analysoitteko 
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asiakkaitanne jotenkin, että voisitte ennakoivasti ehdottaa 
asiakkaillenne jotakin uutta ennen kuin asiakas ehtii pyy-
tää?  
Onko mitään asiakaspolkua automatisoitu? (miten asiak-
kaat löytävät asiakkaaksenne?) 

 

 
Minkälaista markkinointia (perinteistä tai digitaalista) 
teillä tehdään / on aiemmin tehty? Miten se on toiminut? 

 

Tavoitteet 
 

Ryan, 
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Mitä haluatte saavuttaa digitaalisella markkinoinnilla?  
 

 
Esim. Lisää näkyvyyttä yritykselle / brändille ja sen 
kautta lisää myyntiä? Myyntiliidejä? Lisää yritysasiak-
kaita? Lisää kuluttaja-asiakkaita?  

 

 
Millä aikajänteellä? 

 

 
Vahvistaa nykyisten asiakkaiden asiakasuskollisuutta? 

 

 
Lisää myyntiä jollekin tietylle liiketoiminta-alueelle? 

 

 
Työnantajamielikuvan parantamista? Jotain muuta? 

 

 
Milloin digitaalinen markkinointi on mielestänne onnis-
tunut? Entä milloin epäonnistunut? 
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