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Aloimme Kubossa tehdä sisältömarkkinointia vuonna 2013. Tähän 

aikaan monikaan suomalainen yritys ei ollut vielä kuullut tästä mark-

kinoinnin uudesta lupauksesta. Halusimme seurata trendin kehitys-

tä jo alusta pitäen ja teetimme ensimmäisen Sisältömarkkinoinnin 

trendit -tutkimuksen Suomessa vuonna 2014. Sen jälkeen olemme 

tehneet tutkimusta vuosittain ja vertailleet tuloksia kansainvälisiin 

lukuihin. Uskomme, että tutkittu tieto auttaa meitä ennakoimaan 

alan trendejä ja reagoimaan hiljaisiin signaaleihin ajoissa. 

Tämä raportti kertoo sisältömarkkinoinnin nykytilan Suomessa. 

Raportin tavoitteena on antaa realistinen, tutkimukseen perustuva 

ymmärrys siitä, millä tavalla sisältömarkkinointi on otettu käyttöön 

suomalaisten yritysten asiakasviestinnässä ja kuinka tehokkaana 

tekemistä pidetään. 

Tässä raportissa esitetyt luvut perustuvat Kubon teettämiin, 

IRO Researchin toteuttamiin tutkimuksiin vuosina 2016 ja 2017. 

Tutkimusten tarkoituksena oli selvittää asiakasviestinnän ja sisältö-

markkinoinnin toteuttamista, mielipiteitä sisältömarkkinoinnista ja 

arvioita sen tehokkuudesta suomalaisissa B2B ja B2C -yrityksissä 

ja julkisen sektorin organisaatioissa. Sähköiseen kyselyyn vastasi 

234 markkinointi- ja viestintäpäättäjää vuonna 2016 ja 178 mark-

kinointi- ja viestintäpäättäjää vuonna 2017. 

OPPAAN SISÄLTÖ

1 Mitä sisältömarkkinointi on?

2 Tehokkaan sisältömarkkinoinnin salaisuus

3 Sisältöstrategia ja miten se tehdään

4 Tuloksellinen mittaaminen

5 Visuaalisuuden merkityksen kasvu

6 Kanavat ja markkinoinnin automaatio

7 Testaa oma sisältömarkkinoinnin tilasi
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1 MITÄ SISÄLTÖMARKKINOINTI ON?



”
Sisältömarkkinointi on strateginen lähestymistapa,  

jossa keskitytään asiakkaalle merkityksellisten, arvokkaiden ja 
johdonmukaisten sisältöjen luomiseen ja jakamiseen, selkeästi 

määritellyn kohderyhmän houkuttelemiseen tai säilyttämiseen, 
tavoitteena tuloksellinen toiminta.

”
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MITÄ KAIKKEA TÄMÄ MÄÄRITELMÄ TARKOITTAA?

Sisältömarkkinoinnissa on kyse markkinoinnin strategisesta näkö-

kulman muutoksesta. Se ei ole taktiikka muiden keinojen joukossa 

vaan näkökulman muutos päivittäisessä asiakasviestinnän ja mark-

kinoinnin tekemisessä.

Sisältömarkkinoinnin fokus on asiakkaalle arvokkaan ja relevantin 

sisällön tuottamisessa ja jakamisessa. Tässä tärkeää ja olennaista 

on asiakkaan näkökulma. Asiakas yksin määrää ja päättää siitä, onko 

tuotettu sisältö arvokasta ja relevanttia, et siis sinä tai sinun toimis-

tosi. Tuotetun sisällön pitää olla asiakkaan mielestä ja asiakkaalle 

arvokasta ja olennaista.

Sisältöjen tuottaminen ei yksin riitä. Sisällöt pitää myös jakaa 

tavalla tai toisella. Sisältö, joka ei tavoita kohderyhmäänsä, on ar-

votonta. Hyvin usein yritykset tuottavat sisältöä, mutta unohtavat 

jakelun merkityksen. Mitään yksittäistä jakelukanavaa ja sen mer-

kitystä ei kannata unohtaa.

Sisältömarkkinointi on jatkuvaa johdonmukaista tekemistä. Se 

ei ole kampanja toisensa perään vaan systemaattisesti johdettua, 

seurattua, mitattua ja jatkuvasti parannettavaa tekemistä. Siinä 

sitoudutaan luomaan ja jakamaan asiakkaille tärkeitä sisältöjä sään-

nöllisesti ja jatkuvasti aivan kuin tilattava media parhaimmillaan 

tekee.

Sisältömarkkinoinnin tavoitteena on houkutella uusia asiak-

kaita ja sitouttaa olemassa olevia asiakkaita. Kohderyhmä pitää 

määritellä selkeästi. Sisältöjä ei voi tehdä yleisesti ja kaikille, vaan 

kohderyhmässä kannattaa määritellä hyvinkin tarkasti ostajaper-

soonat, lukijat, ihmiset, joille sisältöjä tehdään ja joita sisältöjen 

keinoin palvellaan.

Tavoitteena on yritykselle kannattava tuloksellinen toiminta, 

jonka sisältömarkkinointi saa aikaan. Tavoitteet ja tuloksellisuus 

voivat olla eri asioita riippuen siitä, miten asiakkaita johdatellaan 

sisällöillä ostoprosessin eri vaiheissa. 

Tärkeintä on tavoitteiden määrittely sisältömarkkinoinnin 

suunnitelman luomisen yhteydessä, oikeanlainen mittaaminen ja 

jatkuva toiminnan parantaminen tuloksiin perustuvan analyysin ja 

johtamisen keinoin.



2 SISÄLTÖMARKKINOINNIN KASVU SUOMESSA 
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Sisältömarkkinointi on vanha laji

Sisältömarkkinoinnin historia ulottuu yli 100 vuoden päähän. John 

Deeren The Furrow -aikakauslehti on maailman vanhin edelleen 

julkaistava asiakaslehti ja yksi vanhimmista sisältömarkkinoinnin 

esimerkeistä. Suomessa yksi vanhimmista, vastaavista, edelleen 

ilmestyvistä julkaisuista on Helsingin Diakonissalaitoksen Viesti 

-lehti.

Sisältömarkkinoinnin uusi nousu

Vuonna 2009 sisältömarkkinointi alkoi herättää uutta kiinnos-

tusta Yhdysvalloissa. Internet toi  mukanaan sisältöjen ja viestien 

ylitarjonnan, jossa vain parhaat, hyödyllisimmät, kiinnostavimmat 

ja viihdyttävimmät sisällöt nousevat esiin. Yritykset huomasivat, 

että perinteinen yksisuuntainen, ”huutava” markkinointiviestintä ja 

mainonta eivät enää toimineet samalla tavalla kuin ennen. Samalla 

internet mahdollisti sen, että brändit voivat tavoittaa asiakkaansa 

suoraan oman median keinoin ilman perinteisen median välikäsiä.

1 SISÄLTÖMARKKINOINNIN HISTORIA & NYKYPÄIVÄ
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Ensimmäiseksi: Suuri yleisö on yhä vas-

taanottavaisempi yritysten tuottamille si-

sällöille, kunhan nämä sisällöt ovat olennai-

sia, hyödyttäviä ja/tai viihdyttäviä. Internet 

on opettanut, ettei hyvän sisällöntuottajan 

tarvitse olla mediayhtiö.

Toiseksi: Kun perinteinen media kriisiytyi, 

hyviä journalisteja ja muita sisällöntuottajia 

vapautui markkinoille freelancereina irtisa-

nomisten jälkeen. Tämä muutti tapaa tehdä 

yritysviestintää, sillä tekijöihin tuli markki-

noijien lisäksi mukaan lukijaymmärryksen 

ja laadukkaan kirjoittamisen ammattilaisia. 

Kolmanneksi: Teknologia on mahdollista-

nut, että kuka tahansa voi alkaa julkaisijaksi 

ja mediaksi ilman merkittäviä investointeja. 

Media voi olla yksi ihminen tai yritys ja suh-

teet yleisöön syntyvät suoraan julkaisijan ja 

vastaanottajan välille. 

2 SISÄLTÖMARKKINOINTI ON YLEISTYNYT KOLMESTA SYYSTÄ
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3 NYKYTILA - MISTÄ TUNNISTAA HYVÄN SISÄLTÖMARKKINOINNIN?

Hyvän sisältömarkkinoinnin tunnistaa 

palveluasenteesta

Hyvä sisältömarkkinointi auttaa yrityksen 

asiakkaita menestymään. Kun yritys auttaa 

sisältöjen avulla omia asiakkaitaan tule-

maan paremmiksi ja menestymään, asiakas-

suhde ja yrityksen uskottavuus vahvistuvat. 

Sisältömarkkinoinnin keskiössä on 

asiakasymmärrys

Sisältömarkkinoinnissa yritys kääntää 

katseensa pois omasta brändistä ja omista 

tuotteista. Niiden sijaan yritys keskittyy 

asiakkaaseen: mitkä asiat ovat asiakkaalle 

tärkeitä, minkä ongelmien kanssa asiakas 

painiskelee, mitä tietoa asiakkaalta puut-

tuu, ja mitkä asiat saavat asiakkaan innos-

tumaan.

Toimiva sisältömarkkinointi on 

tavoitteellista

Sisältömarkkinointi kulkee asiakkaan mu-

kana tarpeen heräämisestä, vaihtoehto-

jen tutkimisen ja etsimisen, epäröinnin ja 

varmistuksen kautta päätöksentekoon ja 

ostamiseen. Tavoitteet asetetaan ostopo-

lun varrelle (esim. tavoittavuus, reaktiot, 

kontaktit, myynti, lisämyynti)  ja niiden to-

teutumista myös seurataan. 
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4 HAASTEET

Suurin haaste on hyvän sisällön tuottaminen

Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa tehtyjen tutkimusten mukaan 

suurimmat sisältömarkkinoinnin haasteet liittyvät sisältöön. Yri-

tykset eivät kykene tuottamaan a) tarpeeksi paljon sisältöä tai b) 

tarpeeksi hyviä ja laadukkaita, asiakkaita kiinnostavia sisältöjä.

Ratkaistakseen tämän ongelman yritykset ovat joko palkan-

neet journalisteja ja muita sisällöntuotannon ammattilaisia tai 

ostaneet suunnittelun ja sisällöntuotannon palveluja erilaisilta 

sisältötoimistoilta. Silti suurin osa yrityksistä edelleen yrittää itse 

tuottaa sisältöjä, jotka valitettavan usein ovat liian markkinoinnil-

lisia eivätkä aidosti palvele asiakkaan tarpeita ja kysymyksiä.

Asiakas on valmis maksamaan hyvästä sisältömarkkinoinnista

Parasta sisältömarkkinointia ovat niin hyvät ja osuvat sisällöt, että 

asiakkaat ovat valmiita käyttämään niihin aikaansa tai jopa rahaa. 

Kolme hyvää erilaista todistetta maksuhalukkuudesta:

- Kraft Food julkaisee tilattavaa maksullista aikakauslehteä Food&-

Family. http://www.kraftrecipes.com/foodfamilyarchive.aspx

- Suomalainen lankavalmistaja Novita julkaisee tilattavaa maksul-

lista aikauslehteä Novita. 

https://www.novitaknits.com/fi/fi/novita-lehdet

- Luksusbrändien verkkokauppa Net-a-Porter julkaisee laadukasta 

tilattavaa muotilehteä Porter, joka kilpailee Voguen kanssa. 

https://www.net-a-porter.com/fi/en/content/portermagazine

Mieti: Teetkö niin hyvää sisältöä, että joku olisi valmis maksamaan siitä?
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SUURIMMAT HAASTEET SISÄLTÖJEN TUOTANNOSSA

 Aikapula 57%  

 Mielenkiintoisen sisällön tuottaminen 48%

 Oman organisaation sisältöjen tuotantokyky 39%

 Onnistumisen (ROI) mittaaminen 37%

 Asiakkaiden tiedontarpeiden ymmärtäminen 35%

 Resurssien puute 35%

 Kohderyhmän rajaaminen 25%

 Kustannukset 22%

 Budjetin riittämättömyys 23%

 Ajankohtaisen sisällön tuottaminen 23%

 Sisäinen koordinointi 20%

 Aikataulujen pitävyys 16%

 Ajankohtaisuus 15%

 Aineiston runsaus 14%

 Oman yrityksen osaaminen 14%

 Sujuva yhteistyö ulkopuolisen tekijän kanssa 7%

 Tekniset asiat 6%

 Osaavien ammattilaisten puute 5%

 En osaa sanoa 3%

 Joku muu asia 1%
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SISÄLTÖMARKKINOINNIN VAIHE YRITYKSISSÄ

Lähtökuopissa 
tuotamme sisältöjä, sisältöstrategiaa  

ja -prosessia ei ole tehty

B  to B

Suomi
USA

B  to C

Alkuvaihe  
Kasvukipuja on erityisesti strategian ja 

mittaamisen kehittämisessä

Kasvuvaihe 
Tuloksia on saatu ja hyöty liiketoiminnalle 

on pystytty osoittamaan, mutta 
mittaaminen vaatii vielä lisätyötä

Kehittynyt vaihe 
Tuloksia on saatu ja mitattu, mutta 

tulosten integrointi yrityksen 
päätöksentekoon on haastavaa

Pitkälle kehittynyt vaihe 
Sisältömarkkinoinnin tuloksia mitataan 

ja raportoidaan systemaattisesti ja ne 
vaikuttavat yrityksen päätöksentekoon

18%

30%

24%

15%

8%

27%

37%

25%

8%

2%

14%

22%

32%

24%

6%

10%

33%

29%

26%

2%
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SISÄLTÖSTRATEGIAN TOTEUTTAMINEN JA 

DOKUMENTOINTI OMALLE YRITYKSELLE

Sisällöt ilman strategiaa ovat kuin suunnistus ilman karttaa. Peril-

le pääseminen on hidasta, jos pysähtyy jokaisen kiven ja kannon 

kohdalla miettimään, mihin suuntaan pitäisi mennä. Silti läheskään 

kaikki sisältöjä tuottavat yritykset eivät ole tehneet dokumentoi-

tua sisältöstrategiaa. Suunta on kuitenkin kasvussa, sillä strategian 

tekemisellä on osoitettu olevan vaikutusta sisältömarkkinoinnin 

tehokkuuteen. 

Melkein 2/3 vastaajista on 
toteuttanut tai aikoo toteuttaa 
sisältöstrategian vuoden sisällä.

2014

23%

34%
Kyllä

Kyllä, seuraavan 
vuoden aikana

Ei

EOS

23%

28%

48%

29%

6% 9%

2015 2016 2017
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TEHOKKUUS SYNTYY SISÄLTÖSTRATEGIAN AVULLA

Sisältöstrategia määrittää kenelle ja mitä sisältöjä tehdään sekä 

asettaa tavoitteet ja mittarit tekemiselle. Tutkimustulokset osoit-

tavat, että huolella mietitty strategia lisää sisältöjen tehoa. 

Toteutettu sisältöstrategia Ei toteutettua sisältöstrategiaa

 7% Erittäin tehokasta 
 64% Tehokasta 
 25% Ei kovin tehokasta 
 1% Ei ollenkaan tehokasta 
 3% Ei osaa sanoa

 0% Erittäin tehokasta 
 46% Tehokasta 
 50% Ei kovin tehokasta 
 3% Ei ollenkaan tehokasta 
 1% Ei osaa sanoa
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SISÄLTÖSTRATEGIASTA JA SEN TOTEUTTAMISESTA VASTAAVA TIIMI

Sisältömarkkinoinnin organisointi ja vastuut vaihtelevat yrityksissä. 

Trendinomaisesti sisältömarkkinoinnin vastuu on keskittynyt yhä 

enemmän markkinoinnille kuin viestinnälle. Ideaalitilanteessa sisäl-

tömarkkinoinnin tulisi olla yhteinen  tavoite kaikkien asiakkaiden 

kanssa vuorovaikutuksessa olevien yksiköiden kesken.  

 Markkinointi 54%

 Viestintä 26%

 Myynti ja/tai CRR 6%

 Joku muu tiimi 6%

 Ei ole päätetty 8%

 En osaa sanoa 1%



3 SISÄLTÖSTRATEGIA, MITEN SE TEHDÄÄN?



”
Sisältöstrategia on tavoitteellinen suunnitelma ja jatkuva oppimisprosessi siitä, 

miten sisältöjen avulla vaikutetaan haluttuihin kohderyhmiin, ja miten oikeanlaisia 
sisältöjä tuotetaan suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti oman yrityksen 

liiketoiminnan parantamiseksi.

”
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Kun yrityksellä on dokumentoitu sisältöstrategia ohjaamassa toimintaa, sisältömarkkinoinnin tekeminen tehostuu 
ja tulokset paranevat. Sisältöstrategian tekeminen ei ole vaikeaa. Kyse on tavoitteellisesta suunnitelmasta, jonka 
toteuttamiselle hommataan resurssit ja jonka toteutumista mitataan ja parannetaan koko ajan.

1. Tunne asiakkaasi ja ostajasi

Kuinka hyvin yritykset todella tuntevat asiakkaansa? Kuinka hyvin 

tunnet aidot ihmiset luokitteluiden takana? Mistä he ovat kiin-

nostuneita? Mitä he ajattelevat? Miten he käyttäytyvät? Mitä he 

kertovat toisilleen yrityksestäsi ja tuotteistasi? Mitkä ovat heidän 

ongelmiaan? 

Näihin kysymyksiin vastaaminen on välttämätöntä toimivalle 

sisältöstrategialle. Yllättävän moni ei osaa vastata esimerkiksi seu-

raaviin kysymyksiin: Miten asiakkaasi ostavat? Miksi he ostavat? 

Ketkä oikeasti tekevät ostopäätökset? 

Jos kysymyksiin ei osaa vastata, hankintaprosessia ei ole tut-

kittu. Kun asiakkaita ei tunneta tarpeeksi hyvin, ei voi olla suunni-

telmaa siitä, miten potentiaalinen asiakas johdatetaan hankintapro-

sessissa askel askeleelta kohti ostopäätöstä – yrityksen asiakkaaksi. 

Asiakkaallasi on aina taustalla prosessimainen toimintatapa on hän 

sitten kuluttaja, joka etsii hoitoa sairauteensa tai yrityspäättäjä, 

joka ostaa yritykselleen koulutuspalveluja. 

Kun tunnet asiakkaasi tarpeeksi hyvin, ymmärrät heidän tar-

peidensa lisäksi heidän käyttämänsä kanavat ja mediaympäristöt. 

Tällöin kykenet rajaamaan ja kohdentamaan viestejä entistä tehok-

kaammin ja tuloksellisemmin.
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2. Luo sisältömissio

Edellisiin kysymyksiin vastaaminen antaa pohjan sisältömissiolle. 

Miksi me teemme kuten teemme? Sisältömissiossa yritys kertoo, 

miten se auttaa ihmisiä tulemaan paremmiksi siinä mitä he tekevät. 

Miten yritys voi auttaa ihmisiä saavuttamaan omat tavoitteensa 

paremmin? Auttamalla ihmisiä yritys johdattaa asiakkaan hankin-

taprosessin läpi asiakkaaksi. Mitä tarkemmin määritelty sisältö-

missio on, sen parempi. Se auttaa myös oman organisaation väkeä 

ymmärtämään, mitä ollaan tekemässä ja miksi. 

Tässä kaksi konkreettista esimerkkiä:

Novita auttaa intohimoisia neulojia tulemaan paremmiksi omassa 

harrastuksessaan. IBM auttaa eri alojen ammattilaisia rakentamaan 

älykkäämpiä kaupunkeja. Yhteistä näille molemmille on tiukka 

keskittyminen yhteen asiaan ja sen tekeminen selvästi kilpailijoita 

paremmin. 

Tee näin:

 Kirjoita selvä ja helposti ymmärrettävä sisältömissio.

 Ohjeista jokainen sisällöntuottaja käyttämään sitä miettiessään, tuottaessaan ja tilatessaan sisältöjä.
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3. Määritä liiketoiminnalliset, mitattavat tavoitteet

Sisällöillä pitää aina olla selkeät mitattavat tavoitteet. Ilman ta-

voitteita yrityksen on vaikea perustella itselleen, miksi sisältöjen 

tekeminen kannattaa. Sisältöjen keinoin yritys voi parantaa markki-

nointia, myyntiä, asiakaspalvelua, tuotekehitystä, sisäistä viestintää, 

haluttavuuttaan työpaikkana, sitouttaa olemassa olevia asiakkaita, 

hankkia uusia asiakkaita, vaikuttaa sidosryhmiin ja niin edelleen

 Jotta tulokset voi osoittaa, tavoitteille pitää asettaa mittarit. 

Oikea mittari on sellainen, joka vastaa asetettuun tavoitteeseen 

mahdollisimman selkeästi: jos halutaan esimerkiksi vaikuttaa sidos-

ryhmiin, miten tätä voi mitata? Yhteydenottojen määrät, yhteistyön 

syventyminen tietyllä aikavälillä vai omien aihealueiden nousemi-

nen sidosryhmien agendalle? Aseta tavoite ja mittaa oikeita asioita. 

4. Konsepti, prosessit ja aikataulutus kuntoon

Sisällöntuotannon prosessit ja aikataulutus pitää olla kunnossa. 

Muuten yrityksen sisältötiimi ja sen ulkopuoliset kumppanit voivat 

saada aikaan ison, sekavan kaaoksen, jonka lopputulos on parhaim-

millaankin hädin tuskin tyydyttävä.

Hyvän sisältömarkkinoinnin takana on toimiva konsepti. Kon-

septi auttaa sisällöntuottajia ja muistuttaa, miksi sisältöjä ollaan 

tekemässä ja kenelle. Hyvä sisältötiimi elää ja hengittää konseptin 

maailmaa ja ajan myötä konseptin mukaiset päätökset tulevat sel-

kärangasta. 

Hyvä sisältöprosessi edellyttää suunnitelmallisuutta: niin vuo-

si- kuin kuukausitasolla. Dokumentoitu prosessikaavio, vuosikello 

ja julkaisukalenteri ovat jokaisen sisällöntuottajan tärkeimmät 

työkalut. 

Tuottajan pitää osata briiffata tekijänsä eikä jättää onnistumi-

sia sattuman varaan. Hyvät briiffit perustuvat sisältömarkkinoin-

nille asetettuihin tavoitteisiin: jokainen sisältö toteuttaa jotain 

tavoitetta. 

Hyvä sisältötiimi on dynaaminen ja monipuolinen – tiimissä 

ymmärretään niin tekstiä kuin visuaalisuutta ja teknologiaakin. Toi-

mivassa tiimissä jokainen tuntee oman roolinsa, ja ideointi johtaa 

tekoihin. 



5. Resursoi ja organisoi realistisesti

Sisältöjen avulla vaikuttaminen eroaa perinteisestä markkinoinnin 

ja viestinnän tekemisestä. Se on pitkäjänteistä ja tasaista. Se myös 

vaatii erilaista osaamista: taitavia kirjoittajia ja käsikirjoittajia,  

visualisteja, hyviä valokuvaajia, animaattoreita, liikkuvan kuvan 

ammattilaisia, kielenhuoltajia jne.

Harvalla yrityksellä on lähtökohtaisesti tällaista perinteisesti 

mediatalojen osaamista yrityksen sisällä. Sisältömarkkinointiin 

lähtevän yrityksen pitää miettiä ensi metreillä, palkkaako se tekijät 

yritykseen vai käyttääkö asiaan erikoistuneita kumppaneita. Osa 

tekemisestä, kuten strategiatyö, prosessien rakentaminen ja osa 

tuotannosta, on usein järkevä ulkoistaa.

Osa kannattaa kuitenkin pitää myös sisällä. Yrityksen kannat-

taa rakentaa oma sisältötiimi, joka johtaa sisältöstrategian toteut-

tamista ja sen jatkuvaa parantamista. Sitoutuminen tekemiseen on 

onnistumisen vahvin tae. 

Sisältömarkkinointi edellyttää myös realistista budjettia, jolla 

sisältöjä jaellaan ja hyville tekijöille maksetaan. Jos sisältömarkki-

noinnissa yritetään päästä mahdollisimman halvalla tai sille ei ole 

allokoitu riittävästi työaikaa, se näkyy myös tuloksissa. Tehokkuus 

vaatii panostusta. 

6. Mittaa, analysoi ja paranna

Sisältöstrategian toteuttaminen ei ole yksittäisten pikamatkojen 

juoksemista vaan pitkäjänteinen maraton. Jatkuva mittaaminen, 

analysointi ja tekemisen parantaminen ovat oleellinen osa sisäl-

töstrategiaa. Kun mittarit on valittu oikein ja niiden toteutumista 

seurataan, yrityksen sisältötiimi voi koko ajan analysoida tekemi-

sensä tuloksia ja parantaa toimintaansa analyysin pohjalta. Par-

haimmillaan sisältöstrategia onkin tavoitteellinen suunnitelma, jota 

kehitetään ja parannetaan jatkuvasti.



 Strateginen ymmärrys puuttuu

 Tavoitteita ei ole määritetty tai niiden mukaan ei eletä

 Kohderyhmä ei ole mietitty

 Kohderyhmiin ei ole perehdytty: 
niiden tarpeita ja pelkoja ei tunneta

 Satsataan  määrään laadun sijaan

 Toimitusprosessia ei ole tai se ei toimi

 Ei ole hyviä tekijöitä

 Sisältöjä ei ole suunniteltu

 Sisältöjen tuotannolle, jakelulle ja seurannalle ei ole varattu 
työaikaa

 Jatkuvuus puuttuu - tehdään ad hoc

 Sisältöjen onnistumista ei mitata tai kehitetä

 Jakelua ei ole mietitty

 Ei puhuta kohderyhmän kielellä: 
puhutaan muttei puhutella

 Unohdetaan, että sisällön laadun määrää yleisö, 
ei tekijä

CHECKLIST JOKAISELLE SISÄLLÖNTUOTTAJALLE
Mikä sisällöissä menee usein pieleen
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CASE ONNISTUNUT SISÄLTÖMARKKINOINTI KÄÄNSI RECEPTUMIN 
LIIKEVAIHDON KASVUUN
Juha Antila, Receptum
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Apteekkien ja terveydenhuollon järjestelmien toimittaja Receptumin 

päätuote on MAXX-apteekkijärjestelmä. Yli 30 vuotta toiminut 

yritys oli alallaan tunnettu, mutta se ei riittänyt. Omat asiakkaat 

ja kilpailijan asiakkaat tunsivat huonosti Receptumin kokonaistar-

jonnan.

“Meillä oli ongelma. Meillä oli valtava tarve 

viestiä asiakkaille siitä, mitä kaikkia tuotteita ja 

palveluja meillä on tarjota asiakkaillemme. Koska 

olimme kehittäneet apteekkijärjestelmää jatku-

vasti, käyttäjät eivät tienneet kaikista uusista 

toiminnoista, joiden avulla he voisivat tehostaa 

toimintaansa”, kertoo toimitusjohtaja Juha Antila 

muutaman vuoden takaisesta tilanteesta. 

Markkinointiviestinnän ratkaisu rakentui 

asiakasymmärryksen, sisältöstrategian ja ulkopuolisen markki-

nointikumppanin avulla. Receptumin yritysilme ja verkkosivut uu-

distettiin ja samalla aloitettiin järjestelmällinen sisällöntuotanto 

ja uutiskirjeiden lähettäminen kaikille kohderyhmään kuuluville. 

Lisäksi pidettiin vuotuisia asiakaskiertueita ja huolehdittiin mes-

sunäkyvyydestä. 

Tarinassa on voimaa

Tehokkaimmiksi markkinointiviestinnän keinoiksi ovat osoittau-

tuneet uutiskirjeet ja asiakkaiden – apteekkien ja apteekkareiden 

– tarinat. Niiden ansiosta uutiskirjeen avausprosentti on jatkuvasti 

50 prosentin luokkaa ja klikkiprosenttikin yli 30.

“Pienetkin arkipäiväiset tarinat, joissa apteekkarit opastavat 

kollegoitaan ja joihin mahdollisimman moni 

asiakkaamme voi samaistua, ovat tehokkaita. 

Niitä luetaan ja niiden perusteella tulee myös 

myyntisoittoja. Olemme kertoneet esimerkiksi, 

miten valvontakameroiden avulla saatiin varkaat 

kiinni.”

Jatkuvuus tuo tuloksia 

Apteekkialalla eletään isojen lakimuutosten 

aikaa, ja uutiskirjeillä Receptum jakaa tehok-

kaasti tuoreinta tietoa ja kertoo, mitä vaikutuksia muutoksilla on 

asiakkaiden liiketoimintaan. Receptum on esimerkiksi kertonut 

apteekkareille ensimmäisenä Suomessa, mitä apteekkeja koskevat  

vuodenvaihteen lakimuutokset tarkoittavat käytännön työssä.

Merkkejä sisältömarkkinoinnin tuloksista alkoi näkyä jo muu-

taman uutiskirjeen jälkeen.

“Yhteydenottoja alkoi tulla, ei edes välttämättä tuoreimpaan 

kirjeeseen, vaan aiemmissakin kirjeissä olleisiin asioihin liittyen. 

Jatkuvuudella saavutettiin tuloksia.”

“
Sisältömarkkinointi 
nosti Receptumin 

markkinajohtajaksi

” 
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Tulokset helppo mitata

Receptumin panostus viestintään näkyy, koska käyrät sojottavat 

ylöspäin. Viestinnän kokonaistyytyväisyys (täysin tai hyvin tyytyväi-

nen) on parantunut 42 prosentista 67:een. Tyytäväisyys tuotteisiin 

on noussut 20 prosenttia ja kokonaistyytyväisyys yritykseen on 

pompannut 48:sta 80 prosenttiin.

“Myös asiakasmäärä on kasvanut ja liikevaihto noussut. Mer-

kittävä virstanpylväs on se, että meistä on tullut alan markkinajoh-

taja”, Antila myhäilee.

Juha Antila

Toimitusjohtaja, Receptum 
receptum.fi
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4 TULOKSELLINEN MITTAAMINEN
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”
Jos liidien hankinta on tärkein tavoitteesi, mittaa liidejä, 

älä tykkäyksiä.

”
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1. Palkkaa mittareita ymmärtävä ihminen

Netti on täynnä analytiikkatyökaluja ja parempaa asiakasymmär-

rystä lupaavia sovelluksia. Näistä ei kuitenkaan ole hyötyä, jos et 

a) osaa käyttää työkaluja b) tee raportteja ja niiden analysointia 

jatkuvasti. Mitä enemmän hyötyjä haluat sisällöistä saada, sitä 

enemmän aikaa mittaamiseen tulee käyttää. Mittaaminen on työtä, 

ei vasemmalla kädellä hutaistava sivuhuomio.

2. Jos jakelu jää puolitiehen, mittaaminen on vaikeaa

Jos sisällöt julkaistaan lähinnä omilla sivuilla ja omien työntekijöiden 

ja tuttavapiirin seuraamalla Facebook-sivulla, klikkaukset jäävät 

vähäisiksi ja tavoittavuus minimaaliseksi. Mitä enemmän satsaat 

laadukkaaseen sisällöntuotantoon, sitä enemmän sinun tulisi sat-

sata sisältöjen jakeluun. Ota markkinoinnin automaatiotyökalut 

käyttöön, jos haluat varmistaa, että viestisi lähtevät säännöllisesti 

ja kohdennetusti, jolloin mittarointikin antaa tasaisempia lukemia. 

Kun ensin saat jakelun toimimaan tasaisella syklillä, huomaat eron 

siinä mikä toimii ja mikä ei.  

MITTAAMINEN - KATSOTKO OIKEITA NUMEROITA?
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3. SEO ei ole yhtä kuin mittaaminen

Asiasanat ja analytiikka eivät tarkoita, että niitä hyödynnetään 

tehokkaasti, ja laaja-alainen ymmärrys asiakkaista vaatii tuekseen 

muutakin dataa kuin klikkejä ja välittömiä poistumisprosentteja. 

Miksi? Koska asiakkaasi elävät muuallakin kuin nettityhjiössä, ei-

vätkä klikit kerro, kuinka moni asiakkaistasi on suositellut yritystäsi 

kasvokkain kaverilleen tai muuttanut mielikuvaa yrityksestäsi työn-

antajana uusien verkkosivujesi myötä. Brändimielikuva rakentuu 

pitkällä aikajänteellä monista eri tekijöistä, ja onnistumisen mittaa-

minen vaatii sekä määrällistä että laadullista dataa. 

4. Tehokas mittaaminen menee syvälle

Numeroita on helppo seurata, mutta kuinka moni aidosti seuraa 

keskusteluita, kommentoi, osallistuu ja osallistaa some-fanejaan? 

Mistä löytyy yritys, joka on tutustunut seuraajiinsa syvällisesti ja 

tietää, mitä muuta he fanittavat, mistä asioista he innostuvat ja 

minkälaiset otsikot saavat heissä aikaan some-raivon? Myös visuaa-

lisuutta voi mitata: oletko tutkinut, millä tavalla käyttäjäsi liikkuvat 

hiirellään sivustollasi tai mikä kohta videoistasi on kaikkein katso-

tuin? Analytiikassa on yhtä paljon syvyyttä kuin leveyttäkin. Siksi 

kaikki palaa kysymykseen: mikä tieto on sinulle oikeasti relevanttia?

64% 
Myynnin lisääminen

62% 
Nykyisten asiakkaiden 

sitouttaminen

61% 
Brändimielikuvan 

rakentaminen

Top 3 tavoitteet sisältömarkkinoinnille
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69% 
Liikenne omalla 
verkkosivustolla

42% 
Sisältöjen jakaminen  

    sosiaalisessa mediassa

41% 
Brändin tunnettuuden 

kasvu

5. Mittarit siirtyvät käytäntöön call-to-action-kehotuksilla

Jos sisällöllesi ei ole määritetty call-to-action-toimintoa, eli toivetta 

ja kehotusta siitä, mitä käyttäjän toivotaan tekevän sisällön luet-

tuaan/katsottuaan, et voi mitata toiveen toteutumista. Toive voi olla 

esim. siirtyy tuotetietoihin / ostaa tuotteen/ lukee seuraavankin ju-

tun / ottaa yhteyttä. Call-to-action tukee käyttäjän polkua sivustolla 

ja rakentaa yhteyden hyvän sisällön ja myyntimateriaalien välille. 

Tai kertoo käyttäjälle, mitä hänen pitää tehdä ongelmatilanteessa ja 

ohjaa asiakaspalveluun. Hyvin tehty call-to-action varmistaa, että 

sisältö ei jätä vastaanottajaansa kylmäksi. Joten tee edes tämä. Ensi 

kerran, kun tuotat sisällön, määritä sen vastaanottajalle toivottu 

reaktio ja ohjaa ihminen linkeillä oikeaan suuntaan. Oikein tehtynä 

tämä on hyvää palvelua, ei tuputtamista. 

Top 3 sisältömarkkinoinnin onnistumiseen käytetyt mittarit



5 VISUAALISUUDEN MERKITYKSEN KASVU



”
Tekstin arvo muuttuu, kun kuvan ja videon arvo nousee. 
Vastaanottajat haluavat viestinsä nopeasti ja tiiviissä 

paketissa. Se tarkoittaa kuvia, videoita ja värien tehokasta 
käyttöä.

”
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1. Miksi visuaalisuudella on väliä?

Käsissämme on visuaalisen viestinnän murros. Se ei ole enää ihan 

uusi, mutta nyt murros on siinä pisteessä, että siltä ei voi välttyä 

pahinkaan vastahankaaja. Kuvista, snapeista ja storyista (eli lyhyistä 

videopätkistä) ja emojeista (eli hymiöistä) on tullut vakiintunut tapa 

välittää lähimmäisille tärkeitä viestejä. Samalla yhä useampi yritys 

pukee viestinsä videoksi. Vaikka teksti on monelle sisällöntuotta-

jalle tutumpi tapa kertoa tarinoita, visuaalista viestintää ei pitäisi 

pelätä vaan astua junaan mukaan.

 Internetissä jaetaan 1,8 miljardia kuvaa päivässä. Se vaikut-

taa yritysten markkinointiviestintään perin pohjin. Tekstin arvo 

muuttuu, kun kuvan ja videon arvo nousee. Vastaanottajat haluavat 

viestinsä nopeasti ja tiiviissä paketissa. Se tarkoittaa kuvia, videoita 

ja värien tehokasta käyttöä.

2. Videot - trendi vai välttämättömyys?

Yrityksistä 67 prosenttia käyttää Youtubea markkinoinnissaan, 

kertoo teettämämme tutkimus.  Arviot videon tehokkuudesta ovat 

kuitenkin laskeneet: vielä vuonna 2016 yrityspäättäjistä 54 pro-

senttia arvioi videon olevan erittäin tehokas tai tehokas yrityksen 

liiketoiminnan kannalta, kun vuonna 2017 vastaava luku oli pudon-

nut 49 prosenttiin. Kyse ei välttämättä ole videon tehokkuudesta 

vaan siitä, että myös videon mittaaminen on kasvussa, ja kilpailu 

videosisällöstä kasvaa jatkuvasti. Siinä missä vielä pari vuotta sitten 

videosisältö oli uutta ja yllättävää, nyt siitä on tullut oletusarvo. Hy-

vän videon tekeminen vaatii yhä enemmän ja jakeluun pitää satsata. 

80% 55%
internettrafiikista tulee 
videoista vuonna 2019 
(Lähde: Cisco)

amerikkalaisista B2C-yrityksistä pitää 
visuaalisten sisältöjen tuotantoa yhtenä 
tärkeimmistä sisältömarkkinoinnin 
satsauskohteista 
(Lähde: CMI: Content Marketing Trends 2016)
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Hanki itsellesi luovaa osaamista. Parin henkilön yrityksessäkin 

on hyvä olla yksi tyyppi tai kumppani, joka ymmärtää visuaalisten 

viestien päälle. Verkkoa hallitsevat toimivasti suunnitellut verkko-

sivut ja laadukkaat kuvat, joten jos et ymmärrä itse niiden päälle, 

käytä apunasi ammattilaista.

Pidä koppi kohderyhmästä ja sisällön kohteesta. Kun käytät työs-

säsi apuna erilaisia luovia ammattilaisia (graafikoita, kuvaajia jne.), 

muista, että he eivät ole julkaisusi tai asiakkaidesi asiantuntijoita. 

Kerro heille ennen ideointia, mitä ja mihin odotat heidän tuottavan 

jotain ja perustele miksi. Muista kuitenkin antaa heille myös luovaa 

vapautta ja pyri tekemisessä yhteistyöhön, jossa molemmat osa-

puolet tekevät töitä samojen tavoitteiden eteen. Älä kontrolloi ja 

vahdi vaan briiffaa ja informoi.

Muista tone of voice. Oman brändin ääni ulottuu tekstiä pidem-

mälle. Visuaalisten viestien pitää kulkea linjassa muun sisällön ja 

sille määritetyn äänensävyn, eli tone of voicen, kanssa. Miltä ha-

luat brändisi näyttävän kuvina? Entä väreinä? Käytä ammattilaisia 

apuna rakentamassa visuaalista ilmettä ja mieti sen sovellutukset 

kaikille alustoille. Mitä filttereitä käytät Instagram-postauksisssa? 

Entä kuinka pehmeä ja epätarkka videoiden kuvamaailma saa olla? 

Oletko suora vai epäsuora, trendikäs vai perinteinen? Ilman vahvaa 

brändi-identiteettiä hyvät teot voivat näyttää hakuammunnalta. 

Muista, jos et itse tiedä kuka olet, asiakkaidesi on vaikea erottaa 

sinua muiden joukosta.

Panosta laatuun. Siinä missä tekstiä voi editoida loputtomiin, kuva 

ja video syntyvät usein rajatuissa raameissa. Jos sopivaa kuvaa ei 

tullut otettua tai laatu sakkaa, ongelmia on vaikea paikata jälkeen 

päin. Panosta siksi laatuun sekä tekijöissä että prosessissa. Pyy-

dä referenssit uusilta tekijöiltä, selvitä heidän työtapansa ja pysy 

kartalla luonnoksista, käsikirjoituksista tai kuvasuunnitelmista 

ennen tuotantoa. Maksa mieluummin tasaisesta tuloksesta kuin 

pakkeloinnista.

KOOTUT NEUVOT SINULLE, JOKA HALUAT LISÄTÄ YRITYKSESI VISUAALISTA VIESTINTÄÄ
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Vahvassa nosteessa olevat nuoret yritykset ovat laittaneet ensi 

töikseen visupalettinsa kuntoon, ja se näkyy myös luvuissa. Tämän 

totesi brooklynlainen jäätelövalmistaja Van Leeuwen, joka uudisti 

jäätelöpakkauksensa ajatuksella ”näyttää hyvältä sosiaalisessa 

mediassa”. Seurauksena oli kännyköiden räpsyttely pakastealtailla 

ja myynnin räjähdysmäinen kasvu. Yksinkertaiset pastellinsävyiset 

pakkaukset saivat jäätelönystävien kielet pitkiksi. 

Van Leeuwen ei ole yksittäistapaus vaan hyvä esimerkki siitä, mi-

ten viestintä vaikuttaa tämän päivän liiketoimintaan. Onnistuneella 

visuaalisella ilmeellä ja kanavaymmärryksellä voi saada aikaan paljon. 

Viestinnän ammattilaisia tai graafikoita ei voi enää ulkoistaa jonne-

kin yrityksen länsisiipeen viestintäosastolle, vaan heille pitää antaa 

vaikutusvaltaa siihen, mihin suuntaan yrityksen kokonaisstrategiaa 

viedään – ja miltä se voi parhaimmillaan näyttää.

CASE VAN LEEUWEN



6 KANAVAT JA MARKKINOINNIN AUTOMAATIO 



”
Lähestyttävyys on kaiken a ja o. Brändin pitää olla 
oikeasti läsnä ja aito, etäisyyttä ei somessa saa olla

”
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Somekanavien strategiana on rakentaa ekosysteemejä, joissa ih-

miset pysyvät yhä tiukemmin kanavan sisällä, eivätkä hyppää sieltä 

ulos. Siksi esimerkiksi LinkedIn on alkanut sorsia linkkien jakamis-

ta ja rohkaisee ihmisiä jakamaan sisältöä natiivisti itse kanavassa. 

Facebookin strategia on melko lailla vastaava. Linkkien jakelun si-

jaan yritys haluaa, että sisällöt tuotetaan jatkossa yhä selkeämmin 

natiivisti omaan kanavaan. Tämä muuttaa yritysten ja sisällöntuot-

tajien yhteistyötä, sillä pian tarvitsemme verkkosivuilla jaeltavien 

sisältöjen rinnalle mikrotarinoita ja livevideoita jaettavaksi suoraan 

somekanavissa. 

Jättimäiseksi kasvanut someyhtiö on ottanut haltuunsa sekä 

chat-palvelu WhatsAppin ja kuvapalvelu Instagramin ja pyrkii te-

kemään itsestään enemmän kuin pelkän sosiaalisen median sovel-

luksen. 

Facebookin viiden vuoden suunnitelmaan kuuluu muun muassa 

viestittelyn haltuunotto. Facebook Messenger ja WhatsApp mahdollis-

tavat yritykselle parhaassa tapauksessa monopoliaseman, jossa kaikki 

ihmisten välinen keskustelu niin kahden kesken kuin ryhmissä käydään 

Facebookin omistamia kanavia pitkin. Tämä tarkoittaa myös yksilöiden 

ja yritysten välistä viestintää. Facebook vie mielellään keskustelun yri-

tyksen kanavista Facebookin kanaviin. Ottaen huomioon, että näissä 

kanavissa vaihdetaan päivittäin 60 miljardia viestiä, yritysten houkutte-

leminen käyttäjiksi hinnalla millä hyvänsä ei liene ainakaan mahdotonta. 

Minkä tahansa pienemmän chattipalvelun on vaikea kilpailla tämän 

infrastruktuurin kanssa. 

SOMEKANAVAT VAI OMAT KANAVAT EDELLÄ? 

Suomalaisista yrityksistä käyttää 85% Facebookia 67% Youtubea 51% Instagramia



39

Lisää tunteita herättävää sisältöä

Facebookin strategiana on jo pitkään ollut lisätä ja monipuolistaa 

ihmisten vuorovaikutusta sisältöjen kanssa. Viime vuonna Face-

book toi peukun rinnalle reaktionappulat, joista on nopeasti tullut 

uusi sisällön arviointimuoto internetissä. Sisältöjen arvo kasvaa, 

mitä enemmän reaktioita se saa. Reaktioita seuraamalla pyritään 

myös tunnistamaan käyttäjien vuorovaikutustyyli ja tarjoamaan 

heille enemmän siihen sopivaa sisältöä.  Jos käyttäjä klikkaa vihaista 

naamaa, Facebook voi alkaa priorisoida henkilölle sisältöjä, joka on 

kerännyt vihaisia naamoja. Mainostajien kannalta tämä tarkoittaa 

sitä, että julkaisuilla pitäisi pystyä kalastelemaan enemmän reakti-

oita kuin tykkäyksiä, eli herättämään yhä voimakkaampia tunteita.

 

Videoilta vaaditaan yhä enemmän

Videojulkaisut ovat jo pitkään olleet Facebookin strategiassa ykkös-

sijoilla ja viime aikoina satsauksia on tehty erityisesti livevideoon. 

Vastaiskuna Snapchatille ja reaktiona nopeiden tarinoiden suosiolle 

Instagramissa ja WhatsAppissa Facebook on tuonut valikoimaansa 

oman Stories-elementin, joka mahdollistaa lyhyet, tässä-ja-nyt-videot. 

Facebookin satsaukset livevideoon merkitsevät kuitenkin paljon 

enemmän kuin vain uutta videon alalajia: kun jokaisella sovelluksella on 

oma Stories-elementti, julkaisija sitoutetaan yhä vahvemmin julkaise-

maan sisältöä juuri tässä kanavassa. Some ei ole enää pelkkä videosi-

sällön jakelukanava, jossa sama linkki postataan joka kanavaan, vaan 

sisältöä tuotetaan vahvemmin vain ja ainoastaan siihen kanavaan ja 

sen elinkaari on päivien sijaan sekunteja. Tämä muuttaa mahdollisesti 

prosenttia pitää Facebookia erittäin 
tehokkaana tai tehokkaana kanavana 
yrityksen liiketoiminnan kannalta 48% vuonna 201662%



videoiden tekemisen tavan. 

Yrityksille tämä tarkoittaa sitä, että jos somesuosio on yrityksen lii-

ketoiminnallisten tavoitteiden kannalta ratkaisevassa roolissa, satsauksia 

videosisältöön tulee tehdä yhä enemmän ja tekemisen tulee olla strategis-

ta. Pelkkä satunnainen satsaus yhteen fiilisvideoon ja sen jakelu viidessä 

kanavassa ei riitä, vaan sisältöstrategiassa tulee olla erikseen myös vi-

deostrategia, jossa videot kohdennetaan kunkin somekanavan seuraajille 

erikseen. Strategiassa pitää miettiä, kuinka paljon ja minkälaista livevideota 

tuotetaan, mikä on videoiden laatutaso ja mikä ero on kunkin kanavan 

videoiden välillä. Myös kohderyhmäymmärryksen merkitys kasvaa, sillä 

pitää tietää, minkälainen tarina uppoaa minkäkin kanavan yleisöön. 

Livevideoiden nousu tekee videoista enemmän twiittejä kuin 

kestäviä julkaisuja, ja siksi sisältömassan hallinta vaatii yhä enemmän  

niiden tuottajatiimiltä. 

Ihmiset käyttävät 3 x enemmän aikaa livevideoiden 
katseluun Facebookissa verrattuna tavalliseen 
videoon. (lähde: Facebook)
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NÄKÖKULMA SOME ON KOKOPÄIVÄTYÖTÄ
Anna-Maria Arjasto, Func Foods
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Anna-Maria Arjasto on työssään hereillä silloin, kun yleisö on hereil-

lä. Somekoordinaattorina Arjasto seuraa kaikkia sosiaalisen median 

kanavia jatkuvasti ja vastaa Facebookin ja Instagramin sisällöntuo-

tannosta edustamilleen brändeille Cocovi, Fast ja Celcius. Arjasto 

on niitä harvoja viestinnän ja markkinoinnin ammattilaisia, joiden 

koko työaika on omistettu sosiaaliselle medialle. Ja se kannattaa.

Cocovin perusluvut ovat olleet tasaisessa kasvussa, nyt Face-

book-seuraajia on yli 54 000. Määrää tärkeämpää on Arjaston 

mielestä seuraajien laatu ja pito. Seuraajien pitämiseen eivät pure 

pelkät kampanjat vaan yritykseltä vaaditaan tasaista sisällöntuo-

tantoa ja yhteneväistä linjaa. 

“Somea ei voi “tappaa” yhdeksi viikoksi, kun joku on lomalla. 

Kun se on aloitettu tietyllä syklillä, seuraajat odottavat, että sitä 

myös ylläpidetään samalla syklillä”.

Tärkeä osa työtä on kohderyhmäymmärryksen jatkuva kas-

vattaminen. Pitää nähdä, keitä tykkääjät oikeasti ovat, miten he 

toimivat, mitä he kysyvät. Yleisöä ei myöskään saa aliarvioida. “Va-

kioseuraajat ovat usein todella perillä asioista, he osaavat kysyä vai-

keita ja haluavat tietää brändin tuotteista, niiden ominaisuuksista 

ja yrityksen etiikasta. Somettajan pitää olla brändissä hyvin sisällä, 

että pystyy palvelemaan yleisöä”. 

Jotta tietotaito karttuu, pitää yrityksen pystyä rikkomaan ra-

ja-aidat sisäisesti. Arjasto on jatkuvassa vuorovaikutuksessa tuo-

tepäälliköiden kanssa, jotta pystyy palvelemaan seuraajia. “Some 

ei ole irrallinen palikka vaan vuorovaikutusväline yrityksen ja asiak-

kaiden välillä”.

”
Somettajan pitää olla brändissä hyvin sisällä, 

että pystyy palvelemaan yleisöä.

”
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Yhtenäinen linja. Sisältöjen ja visuaalisuuden pitää olla linjassa 

brändin ja kanavien tyylin kanssa. Vaikka jokaisella kanavalla on 

oma äänensä, seuraajan pitää pystyä tunnistamaan yritys sisältöjen 

takana. 

Laatu. Se mitä tehdään, tehdään kunnolla. Jos ja kun someen sat-

sataan, pitää tekijöillä olla riittävät resurssit (aika + raha) hyvän 

sisällön tekemiseen. Somettaminen ei ole vain sisällön ulos tuup-

paamista vaan jatkuvaa ideoimista ja luovaa ajattelua.

Tunne kohderyhmäsi. Keitä he ovat, mitä heille tehdään ja miksi 

tehdään, ei tarjota vain ad hoc sitä sun tätä. 

Maksettu näkyvyys. Budjetti pitää olla sometekijällä tiedossa, 

kuinka paljon ollaan valmiita satsaamaan mihinkin. Ilmaiseksi kikkai-

lemalla pääsee tiettyyn pisteeseen, mutta se on aika lyhytkatseista. 

Somettamiseen pitää myös käyttää rahaa, jos haluaa postauksilleen 

näkyvyyttä. Koska somettaja ymmärtää yleisöä, hän tietää, mihin 

kannattaa satsata ja mikä voi toimia. 

Säännöllisyys. Yrityksen on järkevää palkata kokopäiväinen somet-

taja, jos haluaa oikeasti parantaa näkyvyyttä somessa. Somemenes-

tys tarkoittaa, että pääsee kohderyhmän iholle ja se vaatii aikaa.

Anna-Maria Arjasto

Somekoordinaattori, Func Foods 
funcfood.com

TÄRKEIMMÄT VINKIT SOMESISÄLTÖJEN TEKEMISEEN
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Kun maili kilahtaa postilaatikkoon ilman, että napinpainajana on 

ihmishenkilö, voidaan jo periaatteessa puhua markkinoinnin au-

tomaatiosta. Markkinoinnin automaatio säästää parhaimmillaan 

työaikaa ja säännöllisin aikavälein ammuttavat sähköpostit ja kon-

taktoinnit takaavat, että asiakasviestinnässä säilyy tietty jatkuvuus. 

Fakta kuitenkin on, että jos markkinoinnin automaatiotyökaluista 

haluaa saada tehot irti, ne vaativat tuekseen ihmistyöaikaa. Jon-

kun, joka asettaa tavoitteet, käsikirjoittaa markkinoinnin automaa-

tioprosessin stepit, miettii toteutustavat, ohjaa sisällöntuotantoa 

ja seuraa menestystä. Vasta silloin kone alkaa palvella ihmistä. 

Hubspot on ehkä tunnetuin markkinoinin automaatiotyöka-

lu, mutta se ei ole ainoa eikä toimi jokaisen tarpeeseen. Jos käy-

tät työkalua pelkästään sähköpostien lähettämiseen, et tarvitse 

moniulotteista järjestelmää. Tärkeämpää kuin itse työkalu, on se, 

miten hyödynnetään näitä digitaalisen kohdentamisen välineillä 

tavoitettuja yleisöjä. Pelkkä tavoittavuushan ei tarkoita sitä, että 

yleisö ostaisi. 

Jos lähdet käyttämään markkinoinnin automaatiotyökaluja, huo-

lehdi ensin, että sinulla on:

 Toimivat integraatiot verkkosivujen ja crm:n välillä

 Syvällinen ymmärrys kohderyhmäsi käyttäytymisestä ja 
tiedontarpeista

 Osaamista markkinoinnin automaatioprosessin 
käsikirjoittamiseen

 Riittävästi (sisäisiä tai ulkoistettuja) henkilöresursseja 
automaation pyörittämiseen, liidien kontaktoimiseen ja 
sisällöntuotantoon

MARKKINOINNIN AUTOMAATIO - KENELLE JA MIKSI?
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Päätä: Keitä haluat verkkosivuillesi.

Mieti, mistä nämä henkilöt löydetään, missä he liikkuvat luon-

nollisesti? Tavoittamiseen on monia keinoja display-mainonnasta 

sponsoroituihin blogeihin. Palveluiden myynti voi olla helpompaa 

hyvien sisältöjen avulla kuin pelkillä mainosbannereilla, joten mieti 

kanavat ja niissä tuupattavat sisällöt sen mukaan.  

Määritä kampanjasi tavoitteet ja call-to-actionit.

Mitä haluat ihmisen tekevän, kun hän näkee sisältösi tai mainoksesi? 

Luo tekstit ja bannerit sen mukaan. 

Mieti, mikä olisi asiakkaalle niin hyvää sisältöä, että hän jättäi-

si yhteystietonsa. Ehkä tarjous verkkokauppaan? Ehkä ladattava 

opas? Koukuta asiakas sisältöön ja kerää samalla yhteystiedot ja 

muuta tietoa, mikä helpottaa viestien kohdentamista, esimerkiksi 

kiinnostuksen kohteet liittyen yrityksesi palveluihin. 

Päätä: Mitä teet yhteystiedoilla? 

Kun käsissäsi on liidi, mieti kuinka pitkälle aiot sitä jalostaa? Kä-

sikirjoita polku. Ehkä lähetät kiitosviestin oppaan lataajille, ehkä 

vinkkaat heille seuraavankin oppaan. Entä missä vaiheessa siirrät 

henkilön myyjän käsiin henkilökohtaista kontaktointia varten? Jos 

haluat seurata oppaan ladanneen käyttäjän kulkua muilla sivustoilla 

ja haluat kohdistaa eri sisältöä eri käyttäjille, tarvitset markkinoin-

nin automaatiotyökalun käyttöösi. 

Seuraa tehoja.

Tuovatko viestisi uusia asiakkaita? Muuttuvatko kylmät liidit läm-

pimiksi, kuinka paljon aikaa he tarvitsevat ennen kontaktointia, 

kasvavaako uutiskirjeesi tilaajien määrä, lukevatko he kirjeesi, 

vai alkaako viestien tuputtaminen ärsyttää? Hyvä markkinoinnin 

automaatio tarkoittaa myös jatkuvaa, laadukkaiden sisältöjen ja 

viestien tuotantoa ja kehittämistä. Käytä automaation vapauttama 

aika ideointiin, kohderyhmiesi kuunteluun ja uusien kampanjoiden 

suunnitteluun.

NÄIN HYÖDYNNÄT MARKKINOINNIN AUTOMAATIOTA
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Tavoite

Call to Action

Mittarit

Tarve 1 VertaileeTarve 2 Ostaa Käyttäjä 
kertoo

Tunnistettujen  
asiakkaiden määrä 

= liidien määrä 

Kulutetut sisällöt
Tunnistetut 

kiinnostukset
Lisätiedot asiakkaasta

Kulutetut sisällöt
Verkkokauppaan 

siirtyneet
Myyntipuheluiden 

määrä
Konversio liidien 

jalostamisessa 
ostajiksi

Konversio
Ostaneiden määrä

Keskiostos

Arvioiden määrä
Suositteluiden määrä

Lisäostot

Tilaa uutiskirje
Lataa opas

Tilaa asiakaslehti

Lue lisää
Lataa opas

Anna lisätietoja

Vertaile
Kokeile

Osta tästä
Soita lisätietoja

Mene kassalle
Suosittelemme myös

Anna arvio
Suosittele
Lue lisää
Tutustu

Osta tästä
Lataa käyttöopas

Tunnistetaan 
asiakas

Tunnistetaan 
kiinnostuksen kohteet

Herätetään kiinnostus 
ostamaan

Saadaan asiakas 
ostamaan

Lisämyynti  
ja suosittelu
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Kun kuluttajilta kysyy, mikä on heidän mielestään mieluisin ja 
hyödyllisin asiakasviestinnän väline, selväksi ykköseksi nousee 
painettu asiakaslehti.

Kun kuluttajilta kysyy, mistä kanavasta hän on saanut eniten 
hyödyllistä tietoa omien ostopäätösten tueksi, painetun 
asiakaslehden mainitsee ykkösenä yli puolet vastaajista.

ASIAKASLEHTI ON YHÄ YKKÖNEN

57%
kuluttajista haluaa mieluiten vastaanottaa yritysten 
asiakasviestintää asiakaslehden muodossa.
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 Asiakaslehti painetussa muodossa (paperilehti) 57%

 Uutiskirjeet (sähköpostilla) 36%

 Sähköpostiviestit 34%

 Esitteet 28%

 Asiakaslehti sähköisessä muodossa (digitaalinen lehti) 28%

 Uutiskirjeet (painetut/postissa tulevat) 23%

 Artikkelit yrityksen verkkosivuilla 16%

 Artikkelit mediassa (yrityksestä kertovat jutut) 13%

 Asiakastilaisuudet/-tapahtumat 13%

 Tutkimusraportit 8%

 Mobiilisovellukset 8%

 Oppaat 7%

 Verkkopresentaatiot 6%

 Mikrosivustot 6%

 Mobiilisisällöt 6%

 Blogit 5%

 Henkilökohtaiset tapaamiset 5%

 Kirjat (painetut) 5%

 Videot 5%

 Infografiikka 3%

 Vuosikertomukset 3%

 Webinaarit/webcastit 3%

 Brändätyt verkkotyökalut 2%

 eKirjat 2%

 Pelit 2%

 Podcastit eli ääniblogit 2%

 Puhelinsoitot/-keskustelut 2%

 Virtuaaliset konferenssit 1%

 Mikään näistä ei ole mieluisa 9%

Kuluttajien suosimat 
asiakasviestinnän kanavat
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1 Kun tilattavien aikakauslehtien määrä on pienentynyt vuosi vuo-

delta, se on tehnyt tilaa hyvin tehdyille asiakaslehdille ja rakkaudella 

tehdyille erikoislehdille, jotka antavat hetken rauhan nopean, sirpa-

leisen ja epämääräisen verkkosisällön keskellä. Ennustamme, että 

kun yhä useampi haluaa elämässään hetkeksi laittaa digitaalisen 

kanavat edes hetkeksi kiinni, se luo hyville painetuille asiakaslehdille 

nykyistäkin enemmän kysyntää.

2 Printillä on paljon vahvuuksia, jotka ovat digin ja somen huumas-

sa unohtuneet. Printti on edelleen erinomainen väline kuluttajien 

tavoittamiseen ja syvempien asiakassuhteiden ylläpitämiseen.

3 Vaikka digitaalisten kanavien avulla tavoittaa osan kohderyh-

mästä tehokkaasti, toinen osa jää ilman printtiä tavoittamatta. Osa 

kuluttajista suosii edelleen printtiä digin kustannuksella. Onko yri-

tyksillä varaa jättää merkittävä osa kuluttajista huomiotta?

4 Painettava asiakasjulkaisu vaikuttaa ostopäätöksiin merkittäväl-

lä tavalla erityisesti silloin, kun sen kohdentaa tarkasti yrityksen 

asiakasviestinnässä. Printin tuloksellisuutta voi mitata eri tavoin, 

esimerkiksi niin myynnin kuin suosittelun (NPS) mittareilla.

5 Digitaalinen elämä sorsii ihmisen kosketusaistia, johon taas pai-

nettu asiakaslehti luottaa. Maailmalla printtilehden fyysinen laatu 

ja haptisuus on selkeä trendi. Parhaimmillaan lehti on kaunis esine, 

joka halutaan pitää esillä ja jonka kosketus tuntuu hyvälle. Printti 

hivelee kaikkia aisteja ja on jo isoin ”ruutu”, josta luemme asioita. 

Mobiililaitteiden pienet ruudut eivät voi antaa samanlaista visuaa-

lista tunteen välitystä kuin hyvin tehty printti.

VIISI PAINETUN ASIAKASLEHDEN VAHVUUTTA
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”Jos et pysty tarjoamaan asiakkaillesi sellaista, jota he eivät muualta 

saa, he eivät ole sinusta kiinnostuneita”. Sisältömarkkinoinnissa me-

nestyminen edellyttää ensisijaisesti oikean kohdeyleisön löytämistä. 

Amerikkalaisen sisältömarkkinointiguru Joe Pulizzin mukaan itse 

sisällöt eivät ole mitään muuta kuin reitti yleisön luokse. Pulizzin 

tärkein kysymys sisältömarkkinointia harkitsevalle yritykselle on: 

”Haluatko tehdä sisältömarkkinointia vai pelkkiä sisältöjä?”.

Sähköpostikontaktit ovat arvokkain tuotteesi

Pulizzin tärkeimmät ohjeet yrityksille kiteytyvät kolmeen asiaan: 

yksinkertaista, keskity yhteen asiaan ja aseta odotukset mahdolli-

simman alas. Hän kehottaa yrityksiä etsimään yleisönsä pääasiassa 

omia kanavia ja alustoja pitkin some-kanavien sijaan.

”Somessa et omista kanavaa tai hallitse sen sääntöjä. Kanavien 

omistajat päättävät siitä, miten ja kenelle sisältösi somessa näkyvät.”

Siksi uutiskirje on Pulizzin mukaan paras tapa löytää omia 

yleisöjä. Hänen kokemuksensa mukaan uutiskirjeiden tilaajat ovat 

paitsi kiinnostuneempia yrityksestä myös todennäköisemmin pa-

rempia asiakkaita kuin muut, jos yritys saa heihin luottamussuhteen 

rakennettua. Yhtä kanavaa on myös huomattavasti helpompi hallita 

kuin somekanavien koko kirjoa.

”Jos kommunikoit yleisösi kanssa 13:ssa eri kanavassa, se on 

luultavasti liikaa.”

NÄKÖKULMA MIHIN KANAVIIN KANNATTAA SATSATA?
Joe Pulizzi vastaa
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Pulizzi kehottaa yrityksiä perustelemaan jokaisen kanavavalin-

nan sen mukaan, mitä lisäarvoa se tuo liiketoiminnalle. ”Facebook 

on loistava työkalu maksettuun mainontaan, mutta orgaanisen 

näkyvyyden saavuttaminen siellä on hyvin vaikeaa, sillä yrityksen 

tekemät julkaisut näkyvät vain alle prosentille yrityksen Face-

book-seuraajista.”

Mittaa yleisön kehitystä ja satsaa sisältöön

Pulizzi kehottaa seuraamaan yleisön kehitystä jatkuvasti mittareilla, 

jotka kertovat yleisön laadusta. ”Mieti eroja uutiskirjeen tilaajien 

ja ei-tilaajien välillä. Tutki asiakasrekisteriäsi ja tilaajarekisteriä-

si. Miten ne eroavat toisistaan? Näkyykö uutiskirjeen lukeminen 

asiakkaiden sitoutumisessa yritykseesi? Ostavatko he enemmän? 

Antavatko he enemmän palautetta?”.

Paras tapa Pulizzin mukaan kasvattaa ja sitouttaa yleisöä on 

satsata laadukkaaseen sisältöön, joka puhuttelee yrityksen kohde-

ryhmää. Jokaisen uutiskirjeen pitäisi saada lukija haluamaan lisää.

”Aloita yhdestä kohderyhmästä ja yhdestä näkökulmasta. Älä 

tee montaa asiaa samaan aikaan vaan tee yksi asia hyvin.”

40%
suomalaisyrityksistä tarjoaa 
asiakkailleen sisältöjä 
uutiskirjeen välityksellä
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