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1 JOHDANTO 

Tämän  pro gradu -tutkielman  tarkastelun  kohteena  on  yksi  markkinoinnin  tämän 

hetken  puhutuimmista  aiheista – sisältömarkkinointi.  Sisältömarkkinointi  voidaan 

määritellä  monin  eri  tavoin,  mutta  yleisesti ottaen sillä tarkoitetaan  asiakkaiden 

houkuttelemista  ja  sitouttamista  hyödyllisten  sisältöjen  avulla  (esim. Pulizzi 2012; 

Holliman  &  Rowley  2014).  Sisältömarkkinointi  on  aihe,  joka  kiinnostaa sekä 

herättää  paljon  keskustelua  puolesta  ja  vastaan. Osa  markkinoinnin  ammattilaisista 

on  sitä  mieltä,  että  sisältömarkkinoinnista  ollaan  turhaan  liian  innostuneita,  sillä 

kyseessä  ei  ole  mitenkään  uusi markkinointitekniikka (esim. Kurvinen  2013). 

Yritykset ovat tehneet sisältömarkkinointia jo iät ja ajat esimerkiksi asiakaslehtien ja 

oppaiden muodossa (van  Reijmersdal,  Neijens  &  Smit  2010;  Moon  2013; Basney 

2014). Yritysten  ja  asiakkaiden  välinen  viestintä  on  kuitenkin  muuttunut 

dramaattisesti viestintäteknologioiden kehittymisen ja internetin yleistymisen myötä 

(Kotler  &  Armstrong  2014:  429), ja  markkinointiviestinnän  digitalisoitumisen 

vaikutukset  heijastuvat vahvasti  myös  sisältömarkkinointiin.  Siksi  tässä 

tutkimuksessa halutaankin tutkia lähemmin, mitä digitaalinen sisältömarkkinointi on 

ja miten sitä hyödynnetään osana yritysten markkinointiviestintää.  

1.1 Johdatus aiheeseen 

Ihmisillä  on nykyisin käytössään yhä  enemmän  erilaisia  viestintävälineitä  ja -

kanavia,  joiden  avulla  he  voivat  olla  yhteydessä  toisiinsa  ajasta  ja  paikasta 

riippumatta (Kotler  &  Armstrong  2014:  429). Elämme  yhteiskunnassa,  jossa  lähes 

kaikki  ovat internetissä ja  jossa  teknologia sekä sosiaalinen  media  mahdollistavat 

sen, että kuka tahansa voi tuottaa sisältöä verkkoon ilmaiseksi (Pulizzi 2012). Tämä 

merkitsee  sitä,  että  yritykset  ja  markkinoijat  eivät  enää  pysty  kontrolloimaan 

viestintää  ja  sisältöjä  yhtä  hallitsevasti  kuin  perinteisen  yksisuuntaisen 

massaviestinnän  aikakautena  (Chaffey,  Ellis-Chadwick,  Johnston  &  Mayer  2006: 

350). Sen  lisäksi,  että  yritysten  asiakkaat  tuottavat  itse  aktiivisesti  sisältöä,  sitä 

tekevät myös yrityksen kilpailijat, muut kaupalliset ja julkiset tahot sekä kolmannen 

sektorin organisaatiot. Yrityksillä on siis täysi työ kilpailla asiakkaidensa huomiosta 

ja ajasta muiden sisällöntuottajien kanssa. (Hakola & Hiila 2012: 26.)  
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Ihmiset ovat tutkijoiden  mukaan kyllästyneet  perinteiseen  keskeyttävään 

markkinointiviestintään, josta televisiomainokset ja internetin pop-up mainokset ovat 

klassisia  esimerkkejä  (Weber  2007:  11;  Tanni  &  Keronen  2013:  14). Tästä  syystä 

tutkijat ovatkin yhtä  mieltä  siitä,  että  yritysten  pitäisi nykypäivänä keskittyä 

tuottamaan asiakkailleen  ennen  kaikkea merkityksellistä  sisältöä,  sillä  brändille  jo 

valmiiksi uskolliset asiakkaat kaipaavat tarjousten sijaan tuotteista informatiivista ja 

viihdyttävää  tietoa  (Merisavo  &  Raulas  2014). Tällaisena  kovan  sisältökilpailun 

aikakautena korostuu Rosen  ja Pulizzin  (2011)  mukaan  pitkäaikaisten  suhteiden 

luomien  asiakkaiden kanssa. Sitoutuneet  asiakkaat  tuovat  yritykselle  selkeää 

kassavirtaa  ja suosittelevat  tuotteita  ja  palveluita  todennäköisemmin omille 

verkostoilleen. (Rose  &  Pulizzi  2011:  37.) Siksi markkinointiviestinnässä pitäisi 

kiinnittää  huomiota entistä  enemmän asiakkaiden  sitouttamiseen,  eikä  pelkästään 

heidän huomionsa hetkelliseen keskeyttämiseen.  

Ihmisten  asenteiden  ja  käyttäytymisen  muutos  mainontaa  kohtaan sekä  sisältöjen 

ylitarjonta ovat  varmasti  omalta  osaltaan  vaikuttaneet  siihen, miksi 

sisältömarkkinoinnista  on  tullut nopeasti niin  suosittua.  Digitaalisen 

sisältömarkkinoinnin  tietyt  sisältötaktiikat, kuten verkkosivuilla  olevat  artikkelit, 

muistuttavat  hyvin  paljon  perinteisen  printtimedian  uutisia  ja  artikkeleita.  Samoten 

yritysten  tarinallisissa  videoissa  hyödynnetään  usein  samanlaisia  piirteitä  kuin 

kuluttajien  kuvaamissa  ja  jakamissa  videoissa. Tämä  voi  vaikuttaa siihen,  että 

sisältömarkkinointia  ei  koeta  yhtä  kaupallisena  ja  tungettelevana  kuin perinteistä 

markkinointiviestintää. 

Tutkijoiden  mukaan yritysten kiinnostus sisältömarkkinointia kohtaan on lisääntynyt 

myös internetin hakukoneiden käytön myötä (Lin & Yazdanifard 2014). Esimerkiksi 

maailman  käytetyin  hakukone  Google  hyödyntää verkkosivustojen  listaamisessa 

useita  satoja  erilaisia  tekijöitä,  joista  tärkein  on  sisältö  (Evans  2007).  Se,  että 

hakukoneet  painottavat  hakutuloksissaan  entistä  enemmän  sisältöjen  merkitystä, 

rohkaisee  Linin ja  Yazdanifardin  (2014)  mukaan  yrityksiä  kiinnittämään  huomiota 

verkkosivujensa, blogiensa ja muiden sivustojensa sisältöön.  
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Ihmisten  kommunikoinnissa,  sisältöjen  tuottamisessa  ja  julkaisemisessa  sekä 

sisältöjen  merkityksissä  tapahtuneiden  muutosten  lisäksi  sisältömarkkinoinnin 

käsitteen ja käytännön yleistymiseen ovat vaikuttaneet myös markkinoijat itse omalla 

toiminnallaan. Lukuisat  markkinointi-,  digi-,  some- ja  viestintätoimistot, 

markkinoinnin asiantuntijaorganisaatiot  ja ammattilaiset ovat  tuoneet 

sisältömarkkinointia aktiivisesti esille muun muassa blogikirjoituksissaan (Immonen 

2013;  Kubo  2014;    Rindell  2014). Näiden  eri  toimijoiden viestintätyön johdosta 

sisältömarkkinointi  on  levinnyt koko  kansan  tietoisuuteen  ja  osaksi yritysten 

jokapäiväistä  kahvipöytäkeskustelua. Samalla  kun  yritysten  tieto  aiheesta  lisääntyy, 

herää myös kiinnostus kokeilla sisältömarkkinoinnin tehokkuutta käytännössä.  

1.2 Perustelut aiheenvalinnalle 

Sisältömarkkinointi  on  ollut  jo  muutaman  vuoden  erittäin  suosittu  keskustelunaihe 

käytännön  markkinoijien  keskuudessa. Aiheesta on  kirjoitettu  lukuisia  johtajille  ja 

markkinoinnin asiantuntijoille suunnattuja oppaita (Rose & Pulizzi 2011; Hakola & 

Hiila  2012; Kurvinen  &  Sipilä  2014),  blogikirjoituksia  (Moon  2013;  Ansaharju 

2014)  sekä  artikkeleita  (Pulizzi  2011;  Harad  2013;  Condron 2014).  Aihetta  ovat 

käsitelleet  blogeissaan  myös  lähes  kaikki  kotimaiset  talouselämän  lehdet  kuten 

Taloussanomat (Kurvinen 2013) ja Markkinointi & Mainonta (Hiila 2013; Virtanen 

2014) sekä myös lukuisat kansainväliset lehdet kuten Forbes (Steimle 2014).  

Vaikka  sisältömarkkinointi kiinnostaa liike-elämää,  akateemisessa  maailmassa  aihe 

on jätetty lähes täysin huomioimatta. Ainut tieteellinen julkaisu sisältömarkkinointiin 

liittyen on  Hollimanin  ja  Rowleyn Journal  of  Research  in  Interactive  Marketing -

lehdessä  vuonna  2014 ilmestynyt artikkeli Business  to  business  digital  content 

marketing:  marketers’ perceptions  of  best  practice. Haastatteluaineistoon 

pohjautuvassa tutkimuksessa Holliman ja Rowley tarkastelevat business to business 

(B2B) eli  yritysmarkkinoilla  toimivien yritysten  digitaalisen sisältömarkkinoinnin 

käytäntöjä pyrkien  tuomaan  esille markkinoinnin  ammattilaisten näkemyksiä 

aiheesta.  Tutkimuksen  tarkoituksena  on  ennen  kaikkea  lisätä  ymmärrystä 

digitaalisesta sisältömarkkinoinnista  sekä  sisältömarkkinoinnin  käsitteestä. 

(Holliman & Rowley 2014.) Vaikka Hollimanin ja Rowleyn tutkimus tarjoaa hyvän 

perustan digitaalisen sisältömarkkinoinnin tarkastelulle,  lisätutkimuksille  on  yhä 
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tarvetta. Erityisen  tärkeää  on  tutkia  aihetta  myös business  to  customer  (B2C) eli 

kuluttajamarkkinoilla  toimivien  yritysten  kontekstissa, ja  siksi  tämä  tutkimus 

käsitteleekin  digitaalista  sisältömarkkinointia  sekä  B2B- että  B2C-yritysten 

näkökulmasta.  

Muutamat kotimaiset ja ulkomaiset markkinointitoimistot ja asiantuntijaorganisaatiot 

ovat  tehneet  sisältömarkkinointiin  liittyen kaupallisia kyselytutkimuksia,  joissa  on 

selvitetty  yritysten  sisällöntuotantotapoja  ja  sisältömarkkinoinnin  trendejä (Content 

Marketing  Institute  2014b,  2014c, 2014d;  Kubo  2014). Näiden  tutkimusten 

heikkoutena  on  se,  että  niissä  ei  tiettävästi  ole  hyödynnetty  pohjana  erimerkiksi 

haastatteluja,  vaan  tutkimuslomakkeet  on  rakennettu  tutkimuksen  tekijöiden  omiin 

kokemuksiin ja tietämyksiin perustuen. Siksi tässä tutkimuksessa tutkimusaineisto on 

kerätty  sekä kvalitatiivisin  että  kvantitatiivisin  menetelmin niin,  että tutkimuksen 

kyselyssä on  otettu  huomioon  haastatteluaineistosta  esiin  nousseita  teemoja  sekä 

aiheen erityispiirteitä.  

Se,  että  tutkijat  eivät ole ottaneet digitaalista sisältömarkkinointia tarkastelunsa 

kohteeksi,  on  jopa  hieman  yllättävää ottaen  huomioon,  että  yritysten  internetin, 

sosiaalisen  median sekä sähköpostin käyttöä markkinointi- ja 

markkinointiviestintätarkoituksissa on  tutkittu  varsin  runsaasti  jo  useamman 

vuosikymmenen  ajan (Merisavo &  Raulas  2004; Lagrosen  2005;  Salo, Lehtimäki,  

Simula  &  Mäntymäki  2013). Digitaalinen sisältömarkkinointi  linkittyy  nimittäin 

hyvin  vahvasti  digitaaliseen  markkinointiviestintään sekä sen  eri  muotoihin  kuten 

internet-,  mobiili- ja  sähköpostimarkkinointiin. Vaikka  tutkijat  ja  markkinoijat 

mieltävät  sisältömarkkinoinnin markkinointiviestinnäksi  (Hakola  &  Hiila  2012; 

Holliman  &  Rowley  2014),  ei  kukaan  ole  vielä  toistaiseksi  tarkastellut 

sisältömarkkinoinnin  roolia yritysten  markkinointiviestintäkokonaisuudessa  tai  sitä, 

kuinka sisältömarkkinointi linkittyy eri markkinointiviestintäkeinoihin.  

Myös kuluttajien tuottamaa sisältöä (engl. user-generated content) ja sen vaikutusta 

kuluttajien  ostopäätöksiin on  tutkittu  lähivuosina  varsin  perusteellisesti  (Cheong  & 

Morrison 2008; Burgess, Sellitto, Cox & Buultjens 2009; Aggarwal & Singh 2013). 

Vaikka tutkimukset  osoittavat,  että sekä  kuluttajien  että  markkinoijien  tuottamalla 

sisällöllä  (engl. marketer-generated  content)  on  vaikutusta  kuluttajien 
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ostokäyttäytymisen  (Goh,  Heng  &  Lin  2013),  yritysten  tuottamaan  sisältöön  ja 

sisällöntuotantoon on  kiinnitetty  hyvin  vähän  huomiota.  Tästä  syystä  onkin 

perusteltua  tarkastella  lähemmin, millaisia  sisältöjä  yritykset  tuottavat  asiakkailleen 

ja millaisia sisältötaktiikoita yritykset pitävät tehokkaina. 

1.3 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen  tavoitteena  on  tarkastella,  miten  suomalaiset  yritykset  hyödyntävät 

sisältömarkkinointia osana markkinointiviestintäänsä. Koska markkinointiviestinnän 

digitalisoitumisella  on  ollut  merkittävä  vaikutus  sisältömarkkinoinnin  suosion 

kasvuun, keskitytään  tutkimuksessa  erityisesti  yritysten  käyttämään  digitaaliseen 

sisältömarkkinointiin. Näin ollen tutkielman päätutkimuskysymyksenä on: 

• Millainen  rooli  digitaalisella  sisältömarkkinoinnilla  on  yritysten 

markkinointiviestinnässä?  

Päätutkimuskysymykseen  haetaan  vastauksia  neljän  eri  alatutkimuskysymyksen 

kautta. Kolmen  ensimmäisen  kysymyksen  tarkoituksena  on  saada  selville,  mistä 

digitaalisessa  sisältömarkkinoinnissa  on  kyse.  Aihetta lähestytään  digitaalisen 

sisältömarkkinoinnin käytänteiden, tavoitteiden ja haasteiden kautta selvittäen: 

• Miten yritykset käytännössä toteuttavat digitaalista sisältömarkkinointia? 

• Mitä tavoitteita yritykset asettavat digitaaliselle sisältömarkkinoinnille? 

• Mitkä ovat yritysten digitaalisen sisältömarkkinoinnin haasteet? 

Viimeinen  alatutkimuskysymys  on  kysymyksistä  kattavin,  sillä se kokoaa  yhteen 

muiden  alatutkimuskysymysten  keskeiset  tulokset  ja  muodostaa  näin  ollen  pohjan 

digitaalisen  sisältömarkkinoinnin ymmärtämiselle.  Viimeisenä  alatutkimus-

kysymyksenä näin ollen on:   

• Mistä tekijöistä digitaalinen sisältömarkkinointi koostuu? 
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Tutkimuksessa  digitaalista  sisältömarkkinointia  tarkastellaan  sekä  kuluttaja- että 

yritysmarkkinoilla  toimivien  yritysten  näkökulmasta.  Tutkimuksen  yhtenä 

tavoitteena  onkin selvittää,  eroaako B2B- ja  B2C-yritysten  digitaalinen 

sisältömarkkinointi  toisistaan  ja  jos  eroaa  niin  millä  tavoin. Tutkimuksessa  otetaan 

myös huomioon  se,  että  kaikki  yritykset  eivät  hyödynnä digitaalista 

sisältömarkkinointia  omassa  toiminnassaan. Tutkimus  pyrkiikin  näin  ollen 

selvittämään syitä siihen, miksi osa yrityksistä ei hyödynnä sisältömarkkinointia tai 

ei näe sitä tarpeellisena.  

Sisältömarkkinoinnin  yhteydessä  esiin  nousevat  lähes  poikkeuksetta  sosiaalisen 

median  palvelut  ja  erityisesti  blogit,  joita  pidetään  tyypillisimpänä  esimerkkinä 

digitaalisesta  sisältömarkkinoinnista  (Kortesuo &  Kurvinen  2011:  71–72).  Vaikka 

sosiaalisen median kanavat ovat tärkeässä roolissa digitaalisen sisällön tuottamisessa 

ja jakamisessa, ei tässä tutkimuksessa haluta keskittyä pelkästään sosiaalisen median 

kautta  tapahtuvaan  digitaalisen  sisältömarkkinointiin.  Näin  ollen  tutkimus  ottaa 

huomioon  kaikki  mahdolliset  digitaalisen  sisältömarkkinoinnin  kanavat  kuten 

yritysten verkkosivut, sähköpostin ja mobiiliapplikaatiot. 

1.4 Tutkimusmenetelmien ja -aineistojen esittely 

Tämä  tutkimus  on  tehty yhteistyössä  Koodiviidakko  Oy:n  kanssa,  joka  on 

markkinointi- ja viestintäalan pilvipalveluita tarjoava ohjelmistoyritys. Tutkimuksen 

aineisto koostuu viidestä  Koodiviidakon  yritysasiakkaan  haastattelusta sekä 

asiakkaille lähetetystä sähköisestä kyselystä. Koska sisältömarkkinointiin liittyen on 

tehty  vain  hyvin vähän  laadullista  tutkimusta,  haluttiin  aiheesta  kerätä  ensin 

mahdollisimman  yksityiskohtaista  ja holistista  tietoa  teemahaastattelujen avulla. 

Teemahaastattelujen  lisäksi  tutkimusmenetelmänä  hyödynnettiin  sähköpostitse 

lähetettävää verkkokyselyä. Tutkimuksen kyselyaineisto muodostuu 219:n kuluttaja- 

ja  yritysmarkkinoilla  toimivan  yrityksen  vastauksesta. Kyselyn  avulla  kerätyn 

tutkimusaineiston  tarkoituksena  oli  ennen  kaikkea lisätä  ymmärrystä  tutkittavasta 

ilmiöstä sekä parantaa tutkimustulosten yleistettävyyttä. Tutkimuksen metodologisia 

ja menetelmällisiä valintoja sekä tutkimusaineistoja esitellään tarkemmin luvussa 4.  
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1.5 Tutkimuksen keskeiset käsitteet 

Markkinointiviestintä (engl. marketing  communication) on yrityksen  ja  sen 

tarjoaman tunnetuksi  tekemistä, yrityskuvan  luomista  sekä  kysyntään  ja 

asiakassuhteisiin  vaikuttamista  (Bergström &  Leppänen  2009:  328). 

Markkinointiviestinnän  katsotaan  perinteisesti  koostuvan  vähintään  neljästä 

markkinoinnin  keinosta  tai  osa-alueesta,  joita  ovat  mainonta,  suhdetoiminta, 

henkilökohtainen myyntityö ja myynninedistäminen (Pickton & Broderick 2005: 16).  

Digitaalisella  markkinointiviestinnällä (engl.  digital  marketing  communication) 

tarkoitetaan  kaikkea  yrityksen  ja  sen  asiakkaiden (ja  muiden  sidosryhmien) välistä 

viestintää ja  vuorovaikutusta,  jossa  käytetään  digitaalisia  kanavia,  kuten  internetiä, 

sähköpostia  ja  matkapuhelinta,  sekä  informaatioteknologiaa  (Merisavo  2008:  20). 

Esimerkiksi internetmarkkinointi  ja sähköpostimarkkinointi ovat  osa  digitaalista 

markkinointiviestintää (Karjaluoto 2010: 14). 

Sisältö on tekstistä,  kuvasta,  animaatiosta  tai  näiden  kaikkien yhdistelmistä 

koostuvaa  tietoa (Hakola  &  Hiila  2012:  195).  Verkkoympäristössä digitaalinen 

sisältö  voi  Handleyn ja  Chapmanin  (2011:  6)  mukaan  olla  mitä tahansa 

verkkosivuille luotua kuten blogiteksti tai vaikkapa elektroninen kirja.   

Sisällöntuotannolla tarkoitetaan prosessia, jonka lopputuloksena on sisältöä (Hakola 

&  Hiila  2012:  195).  Digitaalisessa  sisällöntuotannossa  tuotetaan  ja  julkaistaan 

sisältöä jonkin digitaalisen viestintäkanavan kautta.  

Sisältömarkkinointi (engl.  content  marketing) on asiakkaiden  ja  muiden 

sidosryhmien  houkuttelemista  sekä sitouttamista  hyödyllisen,  kiinnostavan  ja 

ajankohtaisen sisällön  avulla (Holliman  &  Rowley  2014).  Sisältömarkkinointi  on 

viestimistä  ilman  myymistä  (Harad  2013)  ja  sen  tarkoituksena  on  edistää  yrityksen 

liiketoimintaa (Kurvinen  ja  Sipilä  2014: 98). Sisältömarkkinointi on  tässä 

tutkimuksessa jaettu niin sanottuun perinteiseen sisältömarkkinointiin ja digitaaliseen 

sisältömarkkinointiin. Perinteisellä  sisältömarkkinoinnilla  tarkoitetaan  kasvokkain 

tapahtuvien tai painettujen sisältötaktiikoiden kuten asiakaslehtien, yritysesitteiden ja 

oppaiden  hyödyntämistä  sisältömarkkinoinnissa. Digitaalisessa  sisältömark-
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kinoinnissa  sisältöjen  tuotanto- ja  julkaisukanavina  hyödynnetään  digitaalisia 

kanavia  kuten  verkkosivuja,  sähköpostia  tai  sosiaalisen  median  palveluita. 

Esimerkkeinä digitaalisen sisältömarkkinoinnin  taktiikoista ovat  yritysten 

verkkosivujen artikkelit ja blogikirjoitukset (Kurvinen ja Sipilä 2014: 202).  

Sosiaalinen  media on  internet-sovelluksista  koostuva  kokonaisuus,  joka  rakentuu 

Web  2.0:ksi  kutsutun  ideologisen  ja  teknologisen  perustan  päälle ja  joka 

mahdollistaa  käyttäjälähtöisen  sisällön  luomisen  ja  jakamisen.  Tyypillisiä 

esimerkkejä  sosiaalista mediasta  ovat  blogit  sekä  erilaiset  yhteisöpalvelut  kuten 

Facebook ja Twitter. (Kaplan & Haenlein 2010.)  

1.6 Tutkielman rakenne 

Tämä  pro gradu -tutkielma  koostuu  kuudesta  pääluvusta. Johdantoluvun  jälkeisessä 

luvussa  luodaan katsaus  markkinointiviestinnän  tavoitteisiin  ja osa-alueisiin sekä 

tarkastellaan niitä muutoksia, joita digitalisoituminen on tuonut yritysten viestintään. 

Luvussa  tuodaan  myös  esille  kuluttaja- ja  yritysmarkkinoilla  toimien  yritysten 

markkinointiviestinnän  eroavaisuuksia  ja kootaan  luvun  keskeiset  asiat  yhteen 

kokonaisvaltaisen  markkinointiviestinnän  käsitteen  alle.  Kolmannessa luvussa 

syvennytään tutkimuksen  pääaiheeseen  eli digitaaliseen sisältömarkkinointiin. 

Tämän luvun tarkoituksena on esitellä ennen kaikkea sisältömarkkinoinnin käsite ja 

tavoitteet  sekä  digitaalisen  sisältömarkkinoinnin  kanavat  ja  taktiikat. Luvussa 

tarkastellaan myös yritysten  roolia digitaalisessa sisältömarkkinoinnissa  sekä 

sisältömarkkinoinnin  tehokkuuden  mittaamista.  Lopuksi  luvussa  esitetään 

tutkimuksen  teoreettinen  viitekehys. Tutkielman  neljännessä  luvussa  taustoitetaan 

tutkimuksen  metodologisia  valintoja  ja  tutkimusmenetelmiä.  Luvussa  kuvaillaan 

tutkimuksen  aineistonkeruun  ja  analysoinnin eri  vaiheet  sekä  esitellään 

tutkimusaineistot. Tässä  luvussa  pohditaan  myös  kriittisesti  työn  luotettavuutta  ja 

toistettavuutta. Tutkimuksen haastatteluja sekä verkkokyselyn tuloksia analysoidaan 

luvussa  viisi.  Viimeisessä  eli  kuudennessa  luvussa  tutkimuksen  keskeisen  tulokset 

koostetaan yhteen teoreettisia sekä liikkeenjohdollisia johtopäätöksiä varten. Luvussa 

esitetään myös jatkotutkimusehdotuksia.  
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2 MARKKINOINTIVIESTINTÄ MURROKSESSA 

Markkinointiviestintä  on vain muutamassa  vuosikymmenessä  kokenut  kenties  sen 

historian  suurimman  murroksen.  Informaatioteknologioiden  kehittymisen  ja 

digitaalisten viestintäkanavien käytön  yleistymisen  myötä yritysten  tapa  viestiä 

asiakkailleen on muuttunut  (Merisavo  2008:  2). 1990-luvulta  lähtien  viestintä  on 

siirtynyt  niin  kutsutuista  perinteisistä  medioista  eli  televisio-,  radio- ja 

printtimedioista yhä enemmän internetiin ja erityisesti sosiaaliseen mediaan (Pullinen 

2009:  19–20). Tilastokeskuksen  mukaan  internetiä  käyttää  16–89-vuotiaista 

suomalaisista jo lähes  90  prosenttia, ja  heistä  neljä  viidesosaa  etsii  verkon  kautta 

tietoa yritysten tuotteista ja palveluista. Lisäksi alle 25-vuotiaista suomalaisista lähes 

puolet katsoo sosiaalisessa mediassa jaettuja sisältöjä päivittäin tai lähes päivittäin, ja 

kaikista  ikäluokistakin  verkkosisältöjä  seuraa  viidennes.  (Suomen  virallinen  tilasto 

2014a.)  Koska  kuluttajat  ovat  internetissä  ja  sosiaalisissa  medioissa  yhä 

aktiivisempia ja viettävät siellä yhä enemmän aikaa, on yrityksillä paineita pysytellä 

asiakkaidensa kintereillä.  

Aalto  yliopiston  hallinnoiman  digitaalisen  liiketoiminnan  foorumin DiViAn 

toteuttaman  digitaalisen  markkinoinnin  barometrin mukaan  digitaalisen 

markkinoinnin  osuus  suomalaisten  yritysten  kokonaismarkkinointibudjetista  kasvaa 

vuosi vuodelta. Yritykset ovat tasaisesti lisänneet erilaisten digitaalisten kanavien ja 

keinojen hyödyntämistä markkinoinnissaan jo viimeisen viiden vuoden ajan. (DiViA 

2014.)  Yritysten  panostaminen  digitaaliseen  markkinointiin  näkyy  myös  siinä,  että 

lähes neljännes Suomen kaikesta mainonnasta kohdistuu verkkoon. Erityisesti kasvua 

on ollut Facebook- ja mobiilimainonnassa ja tämän trendin uskotaan jatkuvan myös 

tulevaisuudessa. (IAB Finland 2014.) 

2.1 Markkinointiviestinnän määritelmät ja tehtävät 

Yritysten  toiminta  on  jatkuvaa  viestintää  ja  vuoropuhelua  erilaisten  sidosryhmien, 

kuten  asiakkaiden,  yhteistyökumppaneiden  ja  median kanssa. Viestinnän  avulla 

yritys tuo  tuotteitaan  ja  palveluitaan  esille,  vakuuttaa  asiakkaat  ja 

yhteistyökumppanit  osaamisestaan,  luo  mielikuvia,  koordinoi  toimintojaan  sekä 

vahvistaa  suhteitaan.  Viestintä  on  myös  kilpailukyky,  jolla  yritys  voi  aidosti 
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erottautua  kilpailijoistaan. (Isohookana  2007:  9–10.) Schultzin,  Tannenbaumin  ja 

Lauterbornin  (1994:  45)  mukaan tuotteen,  palvelun  tai  brändin  lopullisen  arvon 

ratkaisee  onnistunut  viestintä,  sillä kaikki  muut  markkinoinnin osatekijät kuten 

tuotteet, niiden hinta ja jakelu ovat kilpailijoiden kopioitavissa.  

Vaikka  osa  tutkijoista  jakaa  yritysten  viestinnän  markkinointiviestintään  ja 

yritysviestintään  (engl.  public  relations  tai  corporate  communication) (Cornelissen 

2014;  Isohookana  2007),  ei  tässä  tutkimuksessa  näiden  kahden  välille  tehdä  eroa. 

Yritysviestintää  luonnehditaan  viestinnäksi,  jolla  yritys  vahvistaa 

sidosryhmäsuhteitaan  ja  tekee itseään tunnettavaksi  ja  kiinnostavaksi  (Isohookana 

2007:  16). Markkinointiviestintä  määritellään vuorostaan usein  yrityksen  ja 

asiakkaiden  väliseksi  viestinnäksi,  joka  liittyy  yrityksen  tarjoamaan  (Ottesen  2001: 

35). Vaikka  markkinointiviestinnän  painopiste  on  tuotteissa  ja  palveluissa,  voidaan 

se  ymmärtää  myös laajemmin ottaen  huomioon yritysten sidosryhmäviestintä. 

Markkinointiviestintä määritelläänkin tässä tutkimuksessa viestinnäksi, jolla luodaan, 

ylläpidetään  ja  vahvistetaan  asiakas- ja  sidosryhmäsuhteita  sekä  kasvatetaan 

tuotteiden  ja  palveluiden  tunnettavuutta  ja myyntiä (Isohookana  2007:  16,  35). 

Markkinointiviestinnän tehtäviksi nähdään yrityksestä ja sen tuotteista tiedottaminen, 

asiakkaiden huomion ja ostohalun herättäminen, positiivisten mielikuvien luominen, 

asiakassuhteiden  ylläpitämisen  sekä  myynnin  aikaansaamisen  (Bergström  & 

Leppänen 2009: 330).  

Markkinointiviestinnän  tarkoituksena  on  siis  luoda yrityksen  ja  sen  sidosryhmien 

välille  yhteinen  käsitys sekä  yrityksen  tuotteista  että  itse  yrityksestä  ja  sen 

toimintatavoista. Oikeanlaisen  ja  tehokkaan  viestinnän  avulla yritykset  pystyvät 

muuttamaan asiakkaiden ja sidosryhmien käyttäytymistä ja vaikuttamaan tätä kautta 

positiivisesti yrityksen markkinoinnin tuloksellisuuteen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita 

pelkästään asiakkaiden käsitysten muuttamista lähemmäksi yrityksen käsityksiä vaan 

myös  yrityksen  tuomista  lähemmäksi  asiakkaiden  tarpeita. (Vuokko  2003:  12–13, 

17.)  

Digitaalisen kehityksen myötä perinteinen markkinointiviestintä on saanut rinnalleen 

lukuisia  uusia  markkinointiviestinnän  muotoja,  joita  kuvaillaan  usein  käsitteillä 

internetmarkkinointi  (Chaffey  ym. 2006; Toivonen  2009), hakukonemarkkinointi 
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(Larvanko  2009) tai  sähköpostimarkkinointi  (Pavlov,  Melville  &  Plice  2008). 

Karjaluodon  (2010:  13)  mukaan  mikään  näistä  yksittäisiin  medioihin  keskittyvistä 

käsitteistä  ei  kuitenkaan  kuvaa  nykyisen  digitaalisen  markkinoinnin viestinnällisiä 

muotoja, monikanavaisuutta ja  vuorovaikutteisuutta  yhä  kattavasti  kuin  digitaalisen 

markkinointiviestinnän  käsite. Merisavo  (2008:  20)  on  määritellyt  digitaalisen 

markkinointiviestinnän yrityksen  ja  sen  asiakkaiden  väliseksi  viestinnäksi  ja 

vuorovaikutukseksi, jossa  hyödynnetään  digitaalisia  kanavia ja 

informaatioteknologiaa. Digitaalisen markkinointiviestinnän käsitteen käyttö on tässä 

tutkimuksessa  hyödyllistä  juuri  siksi,  että  se  pitää  sisällään tutkimuksen  keskeiset 

teemat eli viestinnän digitalisoitumisen sekä markkinoinnin. 

2.2 Digitaalisen markkinointiviestinnän erityispiirteet 

Vaikka  markkinointiviestinnän  perusmääritelmät ja -tehtävät ovat  samoja myös 

digitaalisessa markkinointiviestinnässä (Karjaluoto 2010: 14), digitaalisuus on tuonut 

markkinointiviestintään piirteitä  ja  tekijöitä,  jotka erottavat  digitaalisten  kanavien 

kautta  tapahtuvan  viestinnän  niin  sanotusta  perinteisestä  markkinointiviestinnästä. 

Näitä  tekijöitä  ovat tutkijoiden  mukaan muun  muassa kustannustehokkuus  (Hinz, 

Skiera,  Barrot  &  Becker  2011)  ja  nopeus  (Isohookana  2007).  Keskeisin  muutos 

markkinointiviestinnässä on  kuitenkin  tapahtunut  siinä, kuinka työntävästä (engl. 

pull  tai  outbound), yksisuuntaisesta massamarkkinoinnista  on  siirrytty 

kaksisuuntaiseen usealta  usealle  tapahtuvaan vuorovaikutteiseen  viestintään 

(Daugherty & Hoffman 2014).  

Yritysten  ja  asiakkaiden välisen  viestinnän muutosta kuvaavat  erityisen  hyvin 

Hoffmanin  ja  Novakin  (1996: 52–53)  yksisuuntaisen  (engl. one-to-many)  ja 

vuorovaikutteisen  (engl. many-to-many)  viestinnän  mallit,  joista  tutkijat  ovat 

myöhemmin  esittäneet  lukuisia  erilaisia  muunnoksia  (esim.  Chaffey  ym. 2006; 

Winer 2009). Kuviossa 1. esitetty yksisuuntaisen markkinointiviestinnän malli kuvaa 

televisio-, radio- ja printtimediaa hyödyntävää markkinointiviestintää, jossa yritykset 

pyrkivät suuntaamaan tietyn viestintäkanavan kautta samaa sisältöä mahdollisimman 

suurelle ihmismäärälle (Chaffey  ym.  2006:  350).  Tällaisessa 

markkinointiviestinnässä yrityksillä on usein valta päättää mitä ja miten ne viestivät, 

jolloin  asiakkaiden  tehtäväksi jää passiivinen  viestien  vastaanottaminen  (Ihator 
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2001). Asiakkaat  eivät  juurikaan  pysty  antamaan  palautetta heihin  kohdistuvasta 

viestinnästä,  eikä  vuorovaikutusta  asiakkaiden  ja  yrityksen  välillä  ole  käytännössä 

lainkaan (Hoffman & Novak 1996).  

Kuvio 1. Markkinointiviestinnän  kehittyminen (mukaillen Hoffman  &  Novak  1996:  52–53 ja 
Winer 2009: 109). 

On  selvää,  että  tällainen  massoihin  kohdistuva  viestintä  ei  enää  toimi  yhtä 

tehokkaasti tällä vuosituhannella (Schultz ym. 1994: 52). Internetin myötä markkinat 

ovat  sirpaloituneet  ja  asiakkaiden  segmentoiminen  sekä  heidän  tarpeidensa  ja 

Yksisuuntaisen markkinointiviestinnän malli

Vuorovaikutteisen markkinointiviestinnän malli

A

A

A

A
Sisältö Kanava

A

AA

Y

Y

Y

Y

Merkinnät: Y = yritys A = asiakas

Sisältö SisältöKanava
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motivaationsa  selvittäminen on  vaikeutunut  (Ihator  2001). Sosiaalinen  media 

mahdollistaa sen, että asiakkaat voivat osallistua aktiivisesti sisältöjen tuottamiseen, 

jakamiseen  ja  niistä  keskustelemiseen  sekä  muodostaa  keskenään  vaikutusvaltaisia 

yhteisöjä, joiden mielipiteitä kuunnellaan (Salmenkivi & Nyman 2007: 17).  

Digitaalisen  markkinointiviestinnän  todellisuutta  kuvaakin  parhaiten  kuviossa  1. 

esitetty  vuorovaikutteisen  markkinointiviestinnän  malli,  jossa  korostuu  viestinnän 

monisuuntaisuus.  Yritykset  ja  asiakkaat  voivat  molemmat  tuottaa  sisältöä  erilaisiin 

viestintäkanaviin  ja  asiakkaat  voivat  olla  yhteydessä  sekä  yrityksiin  että toisiin 

asiakkaisiin (Hoffman & Novak 1996). Asiakkaat voivat lisäksi osallistua yritysten ja 

toisten asiakkaiden tuottamien sisältöjen jakamiseen ja niistä keskustelemiseen.  

Voitaisiin jopa sanoa, että valta viestien vastaanottamisesta on siirtynyt internetin ja 

sosiaalisen median myötä asiakkaille (Akehurts 2009). Nykypäivänä asiakkaat eivät 

odota,  että  heille  viestitään  vaan  he etsivät itse internetistä  tietoa,  joka vastaa  juuri 

heidän  tarpeitaan. Internet  onkin  ennen  kaikkea  markkinointiympäristö,  joka 

perustuu  asiakkaiden  houkuttelemiseen  (engl.  pull  tai  inbound)  ja  jossa  yritykset 

joutuvat  toimimaan  asiakkaiden  ehdoilla  (Holliman  &  Rowley  2014).  Se on  myös 

ympäristö,  jossa viestinnän  on  oltava yhä  kohdennetumpaa  ja  jossa  yritysten  on  

menestyäkseen rakennettava  suhdetta  asiakkaidensa  kanssa (Kotler  &  Armstrong 

2014: 429).  

Sosiaalinen  media  on myös vaikuttanut  merkittävästi  siihen,  miten  tieto  ja  sisällöt 

leviävät  verkossa.  Aikaisemmin  ihmiset  jakoivat  kokemuksiaan  tuotteista  ja 

palveluista  lähinnä  omalle  lähipiirilleen.  Jos  joku  erehtyi  antamaan  yrityksille 

negatiivista  palautetta,  nämä  viestit  pyrittiin  yritysten  toimesta  piilottamaan  muilta 

asiakkailta. (Gallaugher &  Ransbotham 2010.)  Enää  yritykset  eivät  pysty 

peittelemään  asiakkaidensa  mielipiteitä  ja  kommentteja  samalla  tavoin  kuin  ennen. 

Toisin  kuin  perinteinen kasvokkain  tai  puhelimitse tapahtuva  word-of-mouth, joka 

rajoittuu  usein  ihmisten  sosiaalisiin  verkostoihin, elektroninen  word-of-mouth  eli 

eWOM  voi  levitä  äärimmäisen  nopeasti  valtavalle joukolle  ihmisiä,  joita  viestin 

lähettäjä  ei  tunne. Sosiaalisen  median  yhteydessä  puhutaankin  usein  viraali- tai 

virusmarkkinoinnista, jolla tarkoitetaan yritykseen, brändiin tai tuotteeseen liittyvän 

markkinointiviestin  leviämistä  viruksen  tavoin  äärimmäisen  nopeasti  ihmiseltä 
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toiselle. (Kaplan & Haenlein 2011.) 

 

Vaikka  eWOM  on  verkossa  hyvin  usein  asiakkaiden  välistä,  on  yrityksillä 

mahdollisuus pyrkiä osallistumaan siihen omalla aktiivisuudellaan. Yritykset voivat 

tuottaa  ja  julkaista  niin  hyvää  sisältöä,  että  asiakkaat  jakavat  sitä  eteenpäin  ja 

keskustelevat  siitä,  jolloin  yritys  saa  itselleen  näkyvyyttä.  Yritys  voi  myös  antaa 

tuotteitaan  ja  palveluistaan  ilmaiseksi  valikoiduille  henkilöille,  useimmiten 

aktiivisille  ja  suosituille  bloggaajille,  joiden  yritys  toivoo  kertovat  tuotteesta 

eteenpäin (Kozinets, de Valck, Wojnicki & Wilner 2010). Yritysten ei kannata pitää 

viraalisti  leviävää  digitaalista  suosittelua  vähäpätöisenä  asiana,  sillä  suosittelulla  on 

tutkijoiden  mukaan  merkittäviä  vaikutuksia  ihmisten ostokäyttäytymiseen,  uusien 

asiakkaiden  houkuttelemiseen  ja  myynnin  kasvuun  (Daugherty  &  Hoffman  2014). 

Positiivinen  word-of-mouth  vähentää  muun  muassa  kuluttajien  ostoon  liittyvän 

päätöksenteon kestoa sekä sen riskiä (Kaplan & Haenlein 2011). 

 

Viestinnän vuorovaikutteisuus on  tuonut  yritysten  viestintään  sekä  haasteita  että 

uusia mahdollisuuksia. Sosiaalisen median myötä viestin lähettäjän ja vastaanottajan 

välinen raja hämärtyy ja tiedon kerääminen sekä jakaminen sirpaloituu. Nämä tekijät 

haastavat yritykset johtamaan ja kontrolloimaan omaa viestintäänsä, jotta asiakkaille 

ja  muille  sidosryhmille  muodostuisi  oikeanlainen,  yrityksen  toivoma  kuvan  sen 

toiminnasta. (Cornelissen  2014:  258.)  Aina  on  se  vaara,  että  yritysten  tuottama 

sisältö  alkaa  elää  internetissä  omaa  elämäänsä  ja  se  yritykselle  tuottaa  negatiivista 

julkisuutta (Bergström & Leppänen 2009: 379). Toisaalta erilaiset sosiaalisen median 

kanavat  mahdollistavat  yrityksille  aivan  uudenlaisen  tavan  keskustella niiden 

arvoista,  tarinoista  ja  päämääristä  asiakkaiden kanssa  (Cornelissen  2014:  258)  ja 

saada heiltä arvokasta palautetta (Bergström & Leppänen 2009: 379). 

2.3 Markkinointiviestinnän osa-alueet digitaalisissa kanavissa 

Markkinointiviestintä  jaotellaan  usein  erilaisiin  viestintäkeinoihin  tai -osa-alueisiin, 

jotka  muodostavat  yhdessä  niin  kutsutun markkinointiviestintämixin. Tutkijasta 

riippuen  viestintäkeinojen  määrä  voi  vaihdella  neljästä  ylöspäin.  Kaikista 

yksinkertaisimman  luokittelun  mukaan  mix  koostuu kuitenkin mainonnasta, 

menekinedistämisestä, henkilökohtaisesta  myyntityöstä  sekä  suhdetoiminnasta. 
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(Pickton  &  Broderick  2005: 4, 16–17.)  Näiden  keinojen  lisäksi  yleisimpinä 

viestintäkeinoina  erilaisissa  luokitteluissa  näkee usein julkisuuden  ja  sponsoroinnin 

(Vuokko  2003)  sekä  suoramarkkinoinnin  (Karjaluoto  2010;  Kotler  &  Armstrong 

2014). Tässä  tutkimuksessa  ei  ole  kuitenkaan  olennaista  syventyä 

markkinointiviestinnän  keinojen  jaotteluvaihtoehtoihin  vaan  luoda  katsaus  neljän 

tyypillisimmän  keinon  tavoitteisiin  ja  ominaispiirteisiin. Vaikka 

markkinointiviestintä  on  siirtymässä  yhä  etenevässä  määrin  digitaalisiin  kanaviin, 

perinteiset  markkinointiviestinnän  keinot  eivät  katoa  mihinkään.  Samat 

markkinointiviestinnän  lainalaisuudet  pätevät  myös  digitaalisessa 

markkinointiviestinnässä,  vaikka  viestintäkeinoja  toteutettaisiinkin  uudella  tavalla 

(Karjaluoto 2010: 14).  

Mainontaa pidetään tyypillisesti yrityksen tärkeimpänä viestintäkeinona (Bergström 

&  Leppänen  2009:  337). Se  voidaan määritellä maksetuksi  ja  suurille  massoille 

suunnatuksi viestinnäksi, joka pyrkii edistämään mainostettavan tuotteen tai palvelun 

myyntiä  kohderyhmän  keskuudessa  (Karjaluoto  2010:  36). Mainonnalla  voi  olla 

useita eri päämääriä; sen avulla voidaan informoida uusista tuotteista ja palveluista, 

vaikuttaa  asiakkaiden  mielipiteisiin  ja  asenteisiin,  muistuttaa  tuotteiden 

olemassaolosta  sekä auttaa  asiakkaita  ostopäätöksen  tekemisessä (Bergström  & 

Leppänen 2009: 338).  

Mainontaa  on  mahdollista  tehdä verkossa lukemattomien  eri  kanavien  kautta. 

Varsinkin  sosiaalinen  media  tarjoaa  yrityksille  koko  ajan  uusia 

mainosmahdollisuuksia  staattisista  mainoksista  videomainoksiin.  Tyypillisimpiä 

esimerkkejä verkkomainonnasta  ovat kuitenkin  yhä hakukoneiden kautta tehtävä 

hakusanamainonta  sekä  näyttöpohjainen  display-mainonta, joka voi  koostua muun 

muassa  bannereista  eli  mainospalkeista  tai odottamatta  selaimelle  ilmestyvistä 

interstitiaaleista. (Bergström  &  Leppänen  2009:  370–371.) Verkkomainoksen 

tarkoituksena on lähes aina johdattaa asiakas mainossisällön kautta yrityksen koti- tai 

kampanjasivustolle,  jossa  häntä  rohkaistaan  esimerkiksi  tuotteen  tai  palvelun 

ostamiseen  (Chaffey  ym. 2006:  391).  Verkkomainonnan  etuna  perinteisiin 

mainoskanaviin  verrattuna  on sen hyvä kohdistettavuus,  muunneltavuus  ja 

joustavuus (Bergström & Leppänen 2009: 372–375).   



21 

Suhdetoiminta eli  PR (public  relations) on  hyvien  suhteiden  rakentamista 

yrityksen sidosryhmien kuten asiakkaiden, median, sijoittajien ja valtiovallan kanssa 

(Kotler  &  Armstrong  2014:  472). Sen tarkoituksena  on tehdä  yritys  ja  sen  tuotteet 

tunnetuksi, saada aikaan myönteistä  julkisuutta,  rakentaa  hyvää mainetta  ja 

yrityskuvaa sekä  minimoida  epätoivotun  viestinnän  vaikutukset. Pääsääntöisesti 

suhdetoiminta  perustuu  ei-kaupalliseen  tiedottamiseen sekä  sidosryhmien 

mielipiteiden ja asenteiden muokkaamiseen. (Karjaluoto 2010: 50, 52.)  

Koska  PR-viestien  kohteena  ovat  hyvin  erilaiset  sidosryhmät,  mukaan  lukien 

yrityksen omat työntekijät, suhdetoimintaa toteutetaan usein hyvin monin eri tavoin 

(Bergström  &  Leppänen  2009:  457). Tyypillisiä  suhdetoiminnan  keinoja  ovat 

tapahtumien  järjestäminen  sekä  uutisten, mediatiedotteiden,  raporttien,  esitteiden  ja 

artikkeleiden  julkaiseminen. Nykyisenä  digitaalisena  aikakautena  mainonnan  ja 

suhdetoiminnan  välinen  raja  on  osittain  hämärtynyt,  sillä  molemmat  pyrkivät 

rakentamaan  yrityksen  brändiä  ja  sen  näkyvyyttä  samojen  kanavien  kuten 

yritysblogien,  verkkosivujen  ja  sosiaalisen  media  kautta.  Suhdetoiminta  kulkeekin 

verkossa  usein  käsikädessä  mainonnan  kanssa.  (Kotler  &  Armstrong  2014:  472–

473.) 

Henkilökohtainen  myyntityö on yrityksen  työntekijöiden  ja  asiakkaiden  välistä 

vuorovaikutusta,  joka  voi  tapahtua  joko  kasvokkain,  sähköpostin  tai  vaikkapa 

internetpuhelun  kautta. Myyntityön  tarkoituksena  on  välittää  räätälöityjä  ja 

tilannekohtaisia viestejä yhdelle tai muutamalle asiakkaalle, ja sen tärkeys korostuu 

esimerkiksi tilanteissa, joissa tuote tai palvelu on monimutkainen ja esittelyä vaativa 

tai  joissa ostaja  tarvitsee  paljon  tietoa  tuotteesta  vähentääkseen  ostopäätökseen 

liittyvää riskiä. (Vuokko 2003: 169.)  

Internet  on  tuonut  yrityksille  paljon  uutta  potentiaalia  myynnin  tehostamiseen  ja 

asiakkaiden palvelemiseen. Vaikka joidenkin ennustusten mukaan internet vähentäisi 

henkilökohtaisen  vuorovaikutuksen  määrää,  tosiasiassa  internet  on  pikemminkin 

tehostanut  sitä.  Teknologian  ansiosta  myyjillä  ja  muilla  asiakaskontaktissa  olevilla 

työntekijöillä  on  käytettävissään  useampia  taktiikoita  tavoittaa  potentiaalisia 

asiakkaita  sekä  hallita  asiakasdataa.  He  voivat  keskustella  yrityksen  tuotteista  ja 

palveluista  asiakkaiden  kanssa  yrityksen  verkkosivujen  live-chatin  tai  sosiaalisen 
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median  kanavien  kuten  LinkedInnin  tai  Facebookin  kautta  sekä  tarjota  asiakkaille 

kiinnostavaa  tietoa  esimerkiksi  videoiden  muodossa.  (Kotler  &  Armstorng  2014: 

493–494.) 

Myynnin- eli  menekinedistäminen pitää  sisällään  kaikki  sellaiset 

markkinointiviestinnän  keinot,  joiden  tarkoituksena  on  saada  aikaan  tuotteiden  tai 

palveluiden  kokeilemista  ja  myymistä (Karjaluoto  2010:  61).  Myynninedistäminen 

perustuu  yllykkeiden,  kuten  esimerkiksi  rahallisen  edun,  tarjoamiseen ja  sitä 

hyödynnetään  yleensä  muiden  markkinointikeinojen,  kuten  henkilökohtaisen 

myyntityön ja mainonnan, tukena (Vuokko 2003: 247). 

Viraalimarkkinointikampanjat  ovat  hyvä  esimerkki  mobiili- ja  internetviestinnän 

kautta  tapahtuvasta  myynninedistämisestä.  Tekstiviestien tai  sosiaalisen  median  

kautta asiakkaat voivat vastaanottaa nopeasti tarjouksia tai tietoa tuotteista sekä jakaa 

tietoa eteenpäin omille ystävilleen. Tällaisten kampanjoiden tarkoituksena on säästää 

yrityksen tiedottamiskuluja sekä tavoittaa uusia ostokykyisiä asiakkaita. Tutkijoiden 

mukaan viraalimarkkinointikampanjat vaikuttavat  myös  olennaisesti  asiakkaiden 

ostokäyttäytymiseen ja tuotemielikuvien syntymiseen. (Pescher, Reichhart & Spann 

2013.) 

2.4 Markkinointiviestinnän erot kuluttaja- ja yritysmarkkinoilla 

Yritysten  markkinointiviestintään  ja  sen  suunnitteluun,  kuten  kohderyhmien 

valintaan ja viestien sisältöön, vaikuttaa keskeisesti se, toimiiko yritys kuluttaja- vai 

yritysmarkkinoilla (Isohookana  2007:  71). Vaikka  yritysasiakkaat  ja  kuluttajat 

ostavat usein samoja tuotteita, heidän ostokäyttäytymisessään on huomattavia eroja. 

Yritysmarkkinoilla  ostaminen  on  ammattimaisempaan  ja  monimutkaisempaan 

tarjouspyyntöineen  ja  kilpailutuksineen.  Yksittäiset  ostot  ovat  usein  arvokkaita, ja 

tarjoama on  asiakkaiden  tarpeisiin  räätälöityä.  (Brennan,  Canning  &  McDowell 

2007: 2, 14–15.) Lisäksi yritysmarkkinoilla päätöksentekoprosessiin osallistuu useita 

henkilöitä, kun  taas  kuluttajamarkkinoilla  päätöksen  tekijänä  on  yleensä  yksi  tai 

muutama  kuluttaja  (Karjaluoto 2010:  22).  Koska  kuluttajien  ostot  ovat 

yritysasiakkaiden  ostoihin  verrattuna  suhteellisen  pieniä  ja  epäsäännöllisiä,  on 

kuluttajamarkkinoilla  toimien  yritysten  houkuteltava  viestinnällään  suurempia 
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massoja. Yritysmarkkinoilla tyypillisempää  on muutamiin  tärkeisiin  asiakkaisiin 

keskittyminen ja hyviin suhteisiin panostaminen. (Rowley 2001: 204–205.)  

Kuluttaja- ja  yritysmarkkinoiden  eroavaisuudet  vaikuttavat olennaisesti  yritysten 

viestintäkeinojen ja -kanavien käyttöön. Kuluttajamarkkinoilla hyödynnetään selvästi 

enemmän  mainontaa  ja myynninedistämistä  kun  taas  yritysmarkkinoilla 

pääviestintäkeinoina  ovat  henkilökohtainen  myyntityö  ja  suhdetoiminta  (Karjaluoto 

2010:  22). Nämä  painotukset  heijastuvat  myös  yritysten  digitaalisten 

viestintäkanavien käyttöön. DiViA:n digitaalisen markkinoinnin barometrin mukaan 

kuluttajamarkkinoilla  toimivat  yritykset  ovat  yleisesti  ottaen  innokkaampia 

hyödyntämään  digitaalisia  kanavia  markkinoinnissaan  kuin  B2B-yritykset. B2C-

yritykset  päihittävät  B2B-yritykset  ylivoimaisesti  erityisesti  verkkomainonnassa, 

mobiiliviestinnässä  sekä  sosiaalisen  median  palveluiden  käytössä. Sähköpostin  ja 

hakukonemarkkinoinnin  käyttäminen  alkaa kuitenkin olla  tuttua  myös B2B-

yrityksille. (DiViA 2014.)  

Markkinointiviestinnän keskeisimmät eroavaisuudet yritys- ja kuluttajamarkkinoiden 

välillä on koottu yhteen taulukossa 1. On kuitenkin tärkeä tiedostaa, että taulukossa 

esitetyt  eroavaisuudet  ovat  yleistyksiä  ja todellisuudessa erot voivat  vaihdella 

suuresti asiakkaista, tilanteista ja yrityksen viestintästrategiasta riippuen (Isohookana 

2007: 85).  

Taulukko 1.  Markkinointiviestinnän  erot kuluttaja- ja  yritysmarkkinoilla  (mukaillen 
Karjaluoto 2010: 22 ja Isohookana 2007: 85). 

 Kuluttajamarkkinat Yritysmarkkinat 

Päätöksentekijät yksi tai muutama useita 

Päätöksenteon pituus yleensä lyhyt pitkä 

Asiakassuhteet löysiä pysyviä 

Viestinnän luonne epämuodollista muodollista 

Viestin sisältö mielikuvat ja tunteet rationaalista ja loogista 

Viestinnän balanssi 
mainonta ja 
myynninedistäminen 

henkilökohtainen myyntityö ja 
suhdetoiminta 

Arviointi ja mittaaminen useita mittaamistapoja muutamia mittaamistapoja 

Viestinnässä erottautuminen paljon kilpailevia viestejä viestinnällä helpompi erottautua 
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Vaikka  kuluttaja- ja  yritysmarkkinoiden markkinointiviestinnän  erot  on  hyvä pitää 

mielessä, on tärkeää muistaa, että  myös  yritysten  välisessä viestinnässä viestin 

vastaanottaja  on  aina  ihminen  eikä  organisaatio.  Organisaatiot  eivät  koskaan  tee 

päätöksiä tai osta tuotteita ja palveluita vaan toimintojen takana on aina organisaation 

edustajana  toimiva  ihminen,  joka  on  vapaa-ajallaan kuluttaja.  (Rope  1998:  10.) 

Psykologiset  ja  sosiaaliset  tekijät  vaikuttavat  siis  samalla  tavalla  yritysten  välisessä 

viestinnässä  kuin  kuluttajaviestinnässäkin,  vaikka ostoprosessit  eroavat toisistaan  

(Isohookana 2007: 81).   

2.5 Kokonaisvaltainen markkinointiviestintä 

Yritysten  erilaiset  viestintäkeinot  sekä  niiden  aikaansaamat  vaikutukset  ovat 

jatkuvasti  sidoksissa  toisiinsa.  Se,  mitä  yritys  viestii  itsestään  ja  miten sen 

kommunikoi  asiakkaidensa kanssa,  vaikuttaa  asiakkaisiin ja  heidän 

ostokäyttäytymiseensä. (Grönroos  2009:  358.)  Jokaisella  markkinointi-

viestintäkeinolla  on  oma  roolinsa  viestintäprosessissa.  Markkinointiviestinnän 

tehokkuus ei koskaan perustu yhteen viestintäkeinoon vaan siihen, kuinka eri keinoja 

käytetään  yhdessä  tietyn  tavoitteen  saavuttamiseksi.  (Rope  1998:  145.) Asiakkaat 

eivät  erottele,  mistä  kanavasta  tai  mitä  viestintäkeinoa  käyttäen  yritykset  heille 

viestivät  vaan he muodostavat  yksittäisten  viestien  kautta  mielikuvan  yrityksestä  ja 

sen  toiminnasta.  Liian  usein  yritysten  eri  viestintäkanavien  viestit  suunnitellaankin 

erillään toisistaan, jolloin ne ovat ristiriidassa keskenään ja aiheuttavat hämmennystä 

asiakkaissa. (Kotler & Armstrong 2014: 431.) 

Kun  eri  markkinointiviestinnän  keinot  ja  kanavat  yhdistetään  toisiinsa  niin,  että 

niiden  välittämä  viestintä  on  yhdenmukaista,  puhutaan  kokonaisvaltaisesta  eli 

integroidusta  markkinointiviestinnästä  (engl.  integrated  marketing  communication) 

(Kitchen, Brignell, Li & Jones 2004; Owen & Humphrey 2009). Vaikka integroidun 

markkinointiviestinnän käsitteelle  ei  ole  olemassa yhtä yhteisesti  hyväksyttyä 

määritelmää (Owen  &  Humphrey  2009), jokaisesta  erilaisesta määritelmästä  löytyy 

Shimpin  (1997)  mukaan  viisi  yhtäläistä  piirrettä.  Määritelmien  mukaan  integroidun 

markkinointiviestinnän  päätarkoituksena  on  vaikuttaa  viestinnällä  kohdeyleisön 

käyttäytymiseen.  Siinä  hyödynnetään  kaikkia  mahdollisia  viestinnän  muotoja  sekä 

brändin  ja  yrityksen viestintäkanavia,  joilla kohdeyleisö  on  mahdollista  tavoittaa  ja 
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joiden  avulla  yrityksen  brändi  voidaan  esittää suosiollisessa  valossa. 

Markkinointiviestintäprosessi  aloitetaan  yhteistyössä  asiakkaiden  ja  muiden 

sidosryhmien kanssa ottaen huomioon heidän tarpeensa. Lisäksi kaikkien viestinnän 

keinojen käytössä pyritään synergiaan eli siihen, että yrityksen viestintä puhuu yhtä 

kieltä. Viidentenä ja viimeisenä piirteenä on brändin ja asiakkaiden välisen suhteen 

rakentaminen,  jonka  ajatellaan  olevan  avaintekijä  onnistuneen  ja  pitkäaikaisen 

viestinsuhteen saavuttamiseksi. (Shimp 1997: 12–15.) 

Kokonaisvaltaisen  markkinointiviestinnän  ajattelumallia  on  vaikea  ohittaa,  sillä sen 

tärkeyttä  korostetaan  sekä markkinoinnin  ja markkinointiviestinnän  oppikirjoissa 

(Vuokko  2003: Pickton  &  Broderick  2005;  Isohookana  2007;  Kotler  &  Armstrong 

2014) että markkinointiviestintää käsittelevissä tieteellisissä julkaisuissa (esim. Holm 

2006; Lepkowska-White,  Parsons  &  Ceylan  2014). Syitä siihen,  miksi 

kokonaisvaltainen  markkinointiviestintäajattelu leviää tutkijoiden  ja  yritysten 

keskuudessa, on Karjaluodon  (2010:  17)  mukaan useita. Tärkeimmäksi  syyksi  hän 

toteaa kuitenkin tutkijoiden,  yritysten  ja asiakkaiden  kyllästymisen 

massamarkkinointiin. Kuten  aikaisemmissa  kappaleissa  on  tuotu  ilmi,  asiakkaiden 

kanssa  viestimisestä  on  tullut  yhä  vuorovaikutteisempaa. Asiakkaat  odottavat 

yrityksiltä yhä enemmän yksilöllistä viestintää ja näin ollen yritykset haluavat tehdä 

markkinointiviestinnästään henkilökohtaisempaa  ja  paremmin  asiakassuhteita 

rakentavaa.  Myös  mediaviestimisen  kustannusten  nousu,  kohdeyleisöjen 

pirstaloituminen,  tehokkuuden  tavoittelu  ja kiristyvä  kilpailu (Karjaluoto  2010:  17) 

sekä uudet  viestintäkanavat ja markkinointiviestinnän  globalisoituminen  ovat 

vaikuttaneet kokonaisvaltaisen viestintänäkökulman yleistymiseen (Holm 2006).  

Uusien digitaalisten markkinointiviestinnän  muotojen yleistymisen  myötä 

markkinointiviestinnän  integroinnista  on  Karjaluodon (2010) mielestä tullut  yhä 

tärkeämpään,  mutta  toisaalta  myös  haasteellisempaa.  Kun  yrityksillä  on käytössään 

useampia kanavia, joiden kautta ne voivat viestiä asiakkailleen, vaatii yhtenäisen ja 

aidosti asiakaslähtöisen viestintäkokonaisuuden suunnitteleminen taitoa. (Karjaluoto 

2010:  11.) Nämä  samat  haasteet  yritykset  kohtaavat  myös  sisältömarkkinointinsa 

suunnittelusta,  sillä  aivan  kuten  muutkin  markkinointiviestinnän  muodot,  on 

sisältömarkkinointi aina osa yrityksen kokonaisvaltaista markkinointiviestintää.   
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3 DIGITAALINEN SISÄLTÖMARKKINOINTI 

Markkinointiviestinnän  murroksen  voidaan  katsoa  luoneen perustan digitaalisen 

sisältömarkkinoinnin  kehittymiselle  ja  yleistymiselle. Varsinkin  viestinnän 

vuorovaikutteisuus  on  vaikuttanut  keskeisesti  siihen,  että  asiakkaiden 

houkuttelemiseen  keskittyvästä  inbound-markkinoinnista  on  tullut  nopeasti  hyvin 

suosittua. Vaikka  markkinointiviestintä  jaotellaankin  perinteisesti  neljään  tai 

useampaan  viestintäkeinoon,  mahtuu  kokonaisuuteen  monenlaisia  uusia digitaalisen 

markkinointiviestinnän  muotoja  kuten  aikaisemmin  mainitut  viraali- ja 

hakukonemarkkinointi sekä tietenkin digitaalinen sisältömarkkinointi.  

3.1 Mistä sisältömarkkinoinnissa on kyse? 

Yritykset  ovat  kautta  aikojen  pyrkineet  viihdyttämään  ja  opettamaan  asiakkaitaan 

herättääkseen heidän mielenkiintonsa ja kasvattaakseen näin tulojaan (Kuenn 2013). 

Sisältömarkkinoinnin  historiasta  puhuttaessa  esiin  nousevat  erityisesti  painetut 

asiakaslehdet,  oppaat  ja  kirjat,  jotka  ovat  klassisia  esimerkkejä  erilaisista 

sisältömarkkinointitaktiikoista  (Moon  2013).  Yhtenä  ensimmäisistä 

sisältömarkkinoinnin  toteutuksista  pidetään  metsä- ja  maatalouskoneita  valmistavan 

John  Deeren  The  Furrow -asiakaslehteä,  jota  on  julkaistu  vuodesta  1895  lähtien. 

Asiakaslehden erikoisuutena muihin aikansa lehtiin oli siinä, että sen tarkoituksena ei 

ollut  myydä  Deeren  tuotteita  vaan  tutustuttaa  maanviljelijät  uuteen  teknologiaan  ja 

antaa  heille  vinkkejä  oman  liiketoiminnan  kehittämiseen.  (Pulizzi  2012: Kuenn 

2013.) 

Vaikka erilaisia painettuja materiaaleja kuten asiakaslehtiä ja oppaita on hyödynnetty 

sisältömarkkinoinnin  keinoina  jo  vuosisatoja,  sisältömarkkinoinnin  merkitys  on 

huomattu  laajemmalti  vasta  markkinointiviestinnän  digitalisoitumisen  myötä.  Itse 

asiassa  sisältömarkkinoinnin  taktiikoista  ei  aikaisemmin  edes  puhuttu 

sisältömarkkinointina. Ensimmäisen  maininnat  sisältömarkkinoinnin  käsitteestä 

löytyvät  1990-luvun  lopulta  (Lash  1998),  mutta laajimmin  käsitettä  alettiin 

käyttämään vasta vuosien 2011 ja 2012 tienoilla (Google Trends 2014).  
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3.1.1 Sisältömarkkinointi käsitteenä 

Sisältömarkkinointi  on  käsite,  jolle  ei  ole  olemassa yhtä  yleisesti hyväksyttyä 

määritelmää. Tämän  voidaan  katsoa  johtuvan  osittain  siitä,  aihetta  ei  ole  juurikaan 

tutkittu  akateemisesti  eikä  käsitteen  sisällöstä  ole käyty  teoreettista keskustelua 

(Holliman & Rowley 2014). Yksi ensimmäisistä sisältömarkkinoinnin määritelmistä 

on Pulizzin ja Barretin kuvaus vuodelta 2008, jonka mukaan sisältömarkkinointi on 

opettavaisen  ja houkuttelevan  sisällön  luomista  ja  jakamista  eri  muodoissa 

asiakkaiden  houkuttelemis- ja säilyttämistarkoituksissa  (Pulizzi  &  Barret  2008:  8). 

Pulizzi on kollegoineen myöhemmin hionut käsitteen määrittelyä ja nykyisin hänen 

perustamansa  pohjoisamerikkalaisen  Content  Marketing  Instituten 

sisältömarkkinoinnin  määritelmää  pidetään yhtenä  eniten  käytetyimmistä ja 

viitatuimmista (De Clerk 2014). Tämän määritelmän mukaan sisältömarkkinointi on 

markkinointitekniikka,  jonka  avulla luodaan  ja  jaetaan  arvokasta,  relevanttia  ja 

johdonmukaista  sisältöä  tarkasti  määritellyn  yleisön sitouttamiseksi ja 

houkuttelemiseksi  ja  jonka  päämääränä  on  saada  aikaa  positiivista 

asiakaskäyttäytymistä  (Content  Marketing  Institute  2014a). Myös  useissa muissa 

määritelmissä painotetaan sitä,  kuinka  sisältömarkkinointi  on  ennen  kaikkea 

asiakkaiden  houkuttelemista  ja  sitouttamista  hyödyllisen  ja  kiinnostavan  sisällön 

avulla  (Hakola  & Hiila  2012:  195;  Harad  2013)  ja  kuinka laadukas,  asiakkaiden 

tarpeista  nouseva  sisältö  edistää  yrityksen  liiketoimintaa  (Kurvinen  ja  Sipilä  2014: 

98).  

Lähes vastaavanlaiseen määritelmään ovat päätyneet omassa tutkimuksessaan myös 

Holliman  ja  Rowley  (2014). Heidän  määritelmänsä  pohjautuu  B2B-yritysten 

empiiriseen  tutkimukseen, ja  sen  mukaan digitaalinen  sisältömarkkinointi  on 

relevantin, houkuttelevan ja ajankohtaisen sisällön luomista, levittämistä ja jakamista 

asiakkaiden  sitouttamiseksi. Kun  tämä  sisällöntuottaminen  ja  jakaminen  tapahtuu 

oikealla  hetkellä  asiakkaiden  ostopäätösprosessia,  rohkaisee se  asiakkaita 

liikesuhteen tulokselliseen rakentamiseen. Vaikka  Holliman  ja  Rowley  puhuvat 

ennen  kaikkea  digitaalisesta  sisältömarkkinoinnista,  ei  digitaalisuutta  tuoda  esiin 

määritelmässä.  Näin  ollen he esittävätkin  artikkelissaan digitaaliselle 

sisältömarkkinoinnille  myös  kattavamman  määritelmän,  joka  pitää  sisällään  heidän 

ensimmäisen  B2B-kontekstiin  sijoittuvan määritelmänsä, mutta ottaa  huomioon 



28 

laajemmin sisällöntuotannon digitaalisuuden.  Tämän vaihtoehtoisen määritelmän 

mukaan  digitaalinen  sisältömarkkinointi  on  toiminto,  joka  liittyy sellaisen 

digitaalisen sisällön luomiseen, viestimiseen, levittämiseen ja vaihtamiseen, jolla on 

arvoa asiakkaille, partnereille sekä yritykselle ja sen brändille. (Holliman & Rowley 

2014.) Tämä  määritelmä  on  kuitenkin  niin  yleisluonteinen,  että  se  voisi  kuvastaa 

mitä tahansa digitaalista markkinointiviestintää mainonnasta suhdetoimintaan. 

Vaikka osa tutkijoista ja markkinoinnin ammattilaisista puhuu sisältömarkkinoinnista 

ja osa digitaalisesta sisältömarkkinoinnista, ei käsitteiden välillä ole juuri muuta eroa 

kuin  se,  että  digitaalisen  sisältömarkkinoinnin  käsitteessä  korostetaan  sisällön 

tuotantoa  ja  jakamista digitaalisten  kanavien  kuten  verkkosivujen  ja  sähköpostin 

kautta. Markkinointiviestintä  ja  sen  myötä  myös  sisältömarkkinointi digitalisoituu 

kasvavaa  vauhtia,  joten  on  hyvin  todennäköistä,  että  tulevaisuudessa  digitaalisuutta 

ei  enää  korosteta erikseen sisältömarkkinoinnin  käsitteestä  puhuttaessa.  Tässä 

tutkimuksessa  digitaalisuutta  on  kuitenkin  haluttu tuoda  esille,  jotta  lukijat 

ymmärtäisivät,  millainen  valtava  muutos  sisältömarkkinoinnissa  on  tapahtunut 

teknologioiden ja internetin kehittymisen myötä.  

Vaikka  tämä  tutkimus  keskittyy  ennen  kaikkea  digitaalisesti  tapahtuvaa 

sisältömarkkinointiin, on  tutkimuksen  aineistonkeruuprosessissa  käytetty 

sisältömarkkinoinnin  perusmääritelmää,  jotta  tutkittavien  olisi  helpompi  ymmärtää, 

mistä tutkimuksessa on kyse. Tutkimusprosessia varten tutkija muodosti Hollimanin 

ja  Rowleyn (2014),  Hakolan  ja  Hiilan  (2012) sekä  Content  Marketing  Instituten 

(2014a) määritelmien  pohjalta oman  sisältömarkkinoinnin  määritelmän,  jonka 

mukaan ”sisältömarkkinointi on asiakkaiden ja muiden sidosryhmien houkuttelemista 

ja sitouttamista  hyödyllisen,  kiinnostavan  ja  ajankohtaisen  sisällön  avulla.  Se  on 

viestimistä ilman myymistä ja sen tarkoituksena on edistää yrityksen liiketoimintaa.”  

On  hyvä  huomata,  että  digitaalisen  sisältömarkkinoinnin  englanninkielisellä 

käsitteellä, digital content marketing, on kaksoismerkitys. Tutkijat ovat aikaisemmin 

käyttäneet  samaa  käsitettä  viitatessaan  digitaalisen  sisällön  kuten  musiikin  tai 

sähköisten  sanomalehtien  markkinoimiseen  verkkoympäristössä (Koiso-Kanttila 

2004; Rowley 2008). Digitaalisen sisällön markkinoimisesta puhuttaessa digitaalinen 

sisältö  on  siis  ymmärretty  hyödykkeeksi  tai  tuotteeksi,  jota  yritykset  myyvät 
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eteenpäin (Helberger, Loos, Guibault, Mak & Pessers 2013) ja jonka ostaja voi ladata 

omalle päätelaitteelleen (Koiso-Kanttila 2004). Digitaalisessa sisältömarkkinoinnissa 

tarkoituksena  ei  ole kuitenkaan saada  taloudellista  hyötyä  sisällön  tuottamisesta 

sisällön  myymisen  kautta  (Pulizzi  2012),  joten  sitä  ei  pidä  sekoittaa  digitaalisen 

sisällön markkinoimiseen. 

3.1.2 Sisältömarkkinoinnin tavoitteet 

Aivan  kuten muunkin  markkinointiviestinnän, myös sisältömarkkinoinnin 

tarkoituksena  on herättää  asiakkaissa  positiivista  käyttäytymistä yritystä  ja  sen 

brändiä  kohtaan (Pulizzi  2012). Markkinointiviestinnän  ammattilaiset  ovat 

määritelleet sisältömarkkinoinnin  päätavoitteiksi uusien  asiakkaiden  mielenkiinnon 

herättämisen sekä vanhojen asiakkaiden sitouttamisen (Harad 2013; Hakola & Hiila 

2012:  195). Näiden  tavoitteiden  voidaan  olettaa  olevan  merkityksellisiä  jo  senkin 

vuoksi,  että  sisältömarkkinointi  määritellään  usein niiden kautta.    Asiakkaiden 

houkuttelemisen  ja  sitouttamisen  lisäksi  yrityksillä  voi  kuitenkin  olla 

sisältömarkkinoinnilleen  myös  monia  muita  tavoitteita,  kuten  bränditietoisuuden 

lisääminen ja lujittaminen, asiakastiedon kerääminen ja hyödyntäminen, asiakkaiden 

palveleminen  sekä  myynnin  lisääminen  (Rose & Pulizzin 2011:  21–22). 

Sisältömarkkinoinnin  tavoitteet  muistuttavat  itse  asiassa  hyvin  pitkälti  sosiaalisen 

mediamarkkinoinnin  tavoitteita, sillä molemmat  viestintämuodot perustuvat 

sisältöjen tuottamiseen ja jakamiseen (Holliman & Rowley 2014). 

Content  Marketing  Instituten tekemän  vuosittaisen  sisältömarkkinointitutkimuksen 

mukaan  amerikkalaiset  yritykset  tavoittelivat  vuonna  2014  sisältömarkkinoinnillaan 

ennen  kaikkea  bränditietoisuutta,  liidien  eli  potentiaalisten  asiakkaiden 

yhteydenottojen  edistämistä  sekä  asiakkaiden  sitouttamista.  Brittiyritysten  kohdalla 

tavoitteet  olivat  hyvin  samanlaiset,  asiakkaiden  sitouttamisen  ollessa  kuitenkin 

yleisin  sisältömarkkinoinnin  tavoite ja  bränditietoisuuden  tullessa  vasta  liidien 

edistämisen  ja  asiakassuhteiden  rakentamisen  jälkeen.  (Content  Marketing Institute 

2014b, 2014c, 2014d.) 

Kurvisen ja Sipilän (2014) mukaan yritysten sisältömarkkinoinnin tavoitteet eroavat 

hieman toisistaan  riippuen  siitä,  toimiiko  yritys  kuluttaja- vai  yritysmarkkinoilla. 
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Kuluttajamarkkinoilla  tavoitellaan  heidän  käsityksensä  mukaan  ennen  kaikkea 

myyntiä, mutta myös asiakasuskollisuutta, asiakashankintaa, tunnettuuden lisäämistä 

ja asiakkaiden osallistamista. Yrityspuolella keskiössä on vuorostaan tunnettavuuden 

kasvattaminen  sekä  uusien  asiakkaiden  hankinta,  asiakasuskollisuuden  luominen  ja 

asiantuntijuuden  tavoittelu.  (Kurvinen  &  Sipilä  2014:  95.)  Vaikka  molemmilla 

markkinoilla  halutaan  selvästi  houkutella  ja sitouttaa  asiakkaita  sekä  tuoda  omaa 

näkyvyyttä  esille,  korostuu Kurvisen  ja  Sipilän  mukaan kuluttajapuolella 

tuloksellisuus  kun  taas  yrityspuolella  yrityskuvan  luominen. Sisältömarkkinoinnin 

tavoitteita  voidaankin  näin  ollen  tarkastella  myös  sen  perusteella,  tavoittelevatko 

yritykset sisältömarkkinoinnillaan aineellisia vaikutuksia kuten myynnin kasvua vai 

aineettomia tuloksia kuten ihmisten mielikuvien muuttamista (Juholin 2010: 37).  

Vaikka sisältömarkkinoinnilla olisinkin myös tuloksellisia tavoitteita, keskeistä siinä 

on  se, että  laadukasta  sisältöä  tarjotaan  asiakkaille  ilmaiseksi  (Kankkunen  & 

Österlund  2012:  118).  Tarkoituksena  ei  siis  ole  saada taloudellista kasvua sisällön 

tuottamisesta  esimerkiksi  sisällön  myymisen  kautta  (Pulizzi  2012).  Hyvä 

sisältömarkkinointi onkin Kankkusen  ja  Österlundin  (2012)  mukaan pikemminkin 

kiitollisuudenvelan  luomista.  Mitä  enemmän  asiakas  kokee  hyötyvänsä  sisällöstä, 

sitä todennäköisemmin hän haluaa antaa sisällön tuottajalle jonkinlaisen vastalahjan. 

(Kankkunen  &  Österlund  2012:  118.)  Tämä  vastavuoroisuus  voi  näkyä  esimerkiksi 

siinä,  että  asiakas  ostaa  tulevaisuudessa  yrityksen  tuotteita  ja  palveluita  tai  että 

asiakas  jakaa  sisältöä  eteenpäin  verkostoilleen,  jolloin  yritys  saa  näkyvyyttä 

(Kortesuo  &  Kurvinen  2011:  72). Toisin  kuin  esimerkiksi  mainonnassa,  jossa 

viestinnän tulokset näkyvät suorina myyntituloina, sisältömarkkinoinnissa työn tulos 

voi näkyä vasta pitkän aikavälin päästä (Condron 2014).  

3.1.3 Sisältömarkkinoinnin suunnitelmallisuus  

Aivan kuten mitä tahansa markkinointiviestintää myös sisältömarkkinointia voidaan 

toteuttaa  sekä  suunnitellusti  että  suunnitelmattomasti.  Suunniteltu 

markkinointiviestintä  koostuu  muun  muassa  viestinnän  tavoitteiden,  kohderyhmien, 

aikataulun  sekä  seurannan  määrittelemisestä. (Isohookana  2007:  19.) Erityisesti 

tavoitteiden  asettaminen on  Juholinin (2010)  mukaan  tärkeä  osa  viestinnän 

suunnitteluprosessia, sillä vain tavoitteiden kautta yrityksen toimintaa voidaan johtaa 
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ja  kehittää.  Asetettujen  tavoitteiden  avulla  yritys  pystyy  muodostamaan 

viestinnälleen laajemman suunnitelman  ja  arvioimaan  prosessiensa  toimivuutta. 

(Juholin  2010:  58). Suunnittelematon  viestintä  on vuorostaan  kontrolloimatonta, 

joten sen  seuraaminen  ja  sen vaikutusten  arvioiminen  on  mahdotonta  (Isohookana 

2007: 19). 

Sisältömarkkinoinnin  tavoitteiden  lisäksi  yritysten  täytyy  päättää,  mitkä  ovat  ne 

kohdeyleisöt,  joita  sisällöillä  halutaan  tavoittaa.  Halutaanko  sisältöä suunnata  vain 

nykyisille asiakkaille vai myös potentiaalisille asiakkaille, alihankkijoille, medialle ja 

päättäjille?  Esimerkiksi  metsäkoneyhtiö  Ponsse  julkaisi  videopalvelu  Youtubessa 

omaperäisen  videon,  joka  oli  suunnattu  tarkkaan  valitulle  kohderyhmälle  eli 

amerikkalaisille  metsäkoneurakoitsijoille.  Suuren  suosion  saaneen  videon  ansiosta 

urakoitsijat  kiinnostuivat  Ponssen  toiminnasta  ja  yritys  myi  uudet  koneensa 

ennätysvauhtia. (Savaspuro 2014.) Ponssen video on osoitus siitä, kuinka tehokkaasti 

kohdennetun sisällön avulla voidaan saavuttaa nopeita tuloksia.    

Yritysten  markkinointiviestinnän  suunnitteluprosessi  voi  edetä  hyvin  monin  eri 

tavoin,  mutta  olennaista  siinä  on  se,  että  suunnittelu  kytketään  osaksi  yrityksen 

muuta  strategiaa  sekä  markkinoinnin  suunnittelua.  On  hyvin  yrityskohtaista, 

suunnitellaanko markkinointiviestintää  niin,  että  jokaiselle  viestintäkeinolle  tehdään 

oma  suunnitelma  vai  toteutetaanko  viestintää yleisellä  tasolla  esimerkiksi 

vuosittaisen suunnitelman pohjalta (Vuokko 2003: 132).  Keskeistä kuitenkin on se, 

että  myös  sisältömarkkinointia  tehdään  yrityksissä suunnitelmallisesti. Content 

Marketing  Instituten  tekemän  tutkimuksen  mukaan  noin  80  prosentilla 

pohjoisamerikkalaisista  ja  brittiläisistä sisältömarkkinointia  tekevistä yrityksistä  on 

jo  joko  dokumentoitu  tai  suullinen  sisältösuunnitelma  tai -strategia,  joka  ohjaa 

yritysten  sisällöntuotantoa.  Lisäksi  se,  että  suunnitelma  on  nimenomaan 

dokumentoidussa  muodossa  ohjaa  tutkimuksen  mukaan  sisältömarkkinoinnin 

toteuttamista  tehokkaammin  kuin  pelkkä  suullinen  suunnitelma (Content  Marketing 

Institute 2014b, 2014c, 2014d). 

Vaikka  sisältösuunnitelma  tai -strategia  vaikuttaisi  olevan  monissa  yrityksissä  osa 

joko  yrityksen  yleisstrategiaa  tai  markkinointiviestintäsuunnitelmaa  (Content 

Marketing  Institute 2014b,  2014c),  kannustavat sisältömarkkinoinnin  ammattilaiset 
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yrityksiä erillisen sisältöstrategian  suunnitteluun  (Rose  &  Pulizzi  2011;  Hakola  & 

Hiila  2012;  Tanni  ja  Keronen  2013). Sisältöstrategialla tarkoitetaan tapaa  hallita  ja 

rakentaa  sisältöjä  kokonaisvaltaisesti  eri  viestintäkanavissa  asiakkaan  lähtökohdista 

käsin (Tanni & Keronen 2013: 11). Esimerkiksi Hakola ja Hiila (2010: 66) mieltävät 

sisältöstrategian työkaluksi ja ajattelumalliksi, jonka avulla yritykset voivat ohjata ja 

suunnitella  käytännön  sisällöntuotantoaan  niin, että  se  tukee  samalla  yrityksen 

liiketoimintaa. Toisin  sanoen  sisältömarkkinoinnin  gurut  patistelevat  yrityksiä 

omaksumaan sisältömarkkinoinnin kautta uudenlaisen viestinnän näkökulman, jossa 

sisältöjen  suunnitteleminen ei  tapahdu  yrityksen  sisältä  päin  vaan  asiakkaiden 

kuuntelemisen kautta.   

3.2 Digitaalisen sisältömarkkinoinnin kanavat ja taktiikat 

Digitaalisen  sisältömarkkinoinnin  erottaa  niin  sanotusta  perinteisestä 

sisältömarkkinoinnista  ennen  kaikkea  kanavat,  joiden  kautta  sisältöä  tuotetaan  ja 

jaetaan.  Digitaalisessa  sisällöntuotannossa  keskiössä  ovat  luonnollisesti kaikki 

digitaaliset kanavat kuten internet, sähköposti sekä sosiaalinen media. Tutkijat ovat 

luokitelleen  ja  jaotelleen  erilaisia  sosiaalisen  median  kanavia  esimerkiksi  niiden 

käyttötarkoituksen  (Constantinides  &  Fountain  2008;  Lietsala  &  Sirkkunen  2008; 

Salo  ym.  2013)  tai  niiden  mahdollistaman  sosiaalisen  vuorovaikutuksen, 

läpinäkyvyyden  ja  tiedon  jakamisen  asteen  perusteella  (Kaplan  &  Haenlein  2010). 

Tämän  tutkimuksen  kannalta  erilaiset  sosiaalisen  median  palvelut  sekä  muut 

digitaalisen  sisältömarkkinoinnin  kanavat  on  kuitenkin  hyödyllistä  jaotella  sen 

mukaan,  painotetaanko  niissä  sisältöjen  tuottamista  ja  julkaisemista  vai  sisältöjen 

jakamista ja verkostoitumista. 

3.2.1 Sisällöntuotanto- ja julkaisukanavat 

Sisällöntuotanto- ja  julkaisukanaviin voidaan  katsoa  kuuluviksi yritysten 

verkkosivut, blogit, sähköposti ja  mobiiliapplikaatiot. Digitaalisen 

sisältömarkkinoinnin  näkökulmasta  erityisesti  verkkosivut  ja  sähköposti  ovat 

merkittäviä  sisältöjen  julkaisukanavia, sillä  DiViAn  (2014)  digitaalisen 

markkinoinnin  barometrin  mukaan  yritykset  panostavat  näihin  kahteen 

markkinointikanavaan sekä  rahallisesta  ja  ajallisesti  kaikista  eniten  sosiaalisen 
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median lisäksi. Verkkosivuja voidaan pitää merkittävänä sisällöntuotantokanavana jo 

senkin perusteella, että Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan vuonna 2014 kaikista 

suomalaisista  vähintään  kymmenen  henkilöä  työllistävistä  yrityksistä 95 prosentilla 

oli  omat  kotisivut. Lisäksi  tutkimuksen  mukaan näistä  yrityksistä  suurin  osa  käytti 

sivujaan tuotteidensa markkinoinnissa. (Suomen virallinen tilasto 2014b).  

Vaikka  sähköpostimarkkinointi mielletään  helposti  pelkäksi  mainonnaksi tai 

myynninedistämiseksi, voidaan sähköpostin ja sen kautta lähetettyjen uutiskirjeiden 

kautta  toteuttaa  myös  digitaalista  sisältömarkkinointia. Sähköpostitse  lähetettyjen 

sisältöjen etuna  esimerkiksi  verkkosivuille tuotettuihin  sisältöihin verrattuna  on  se, 

että sisältöjä on helppo  personoida  ja  kohdistaa tietyille  vastaanottajille (vrt. 

Karjaluoto  2010:  73). Sähköpostimarkkinointi  on  perinteisesti  nähty  push-

markkinointina, jonka  avulla  asiakkaat  yritetään  saada  ostamaan  enemmän,  vaikka 

sen  avulla  on  myös  mahdollista  luoda  luottamusta  asiakkaisiin  ja  tuottaa  heille 

kiinnostavaa sisältöä (Karjaluoto 2010: 73, 79).   

Rinnan  (2009:  151)  mukaan  blogit  ovat  sisältömarkkinointia  parhaimmillaan,  sillä 

niissä  keskiössä  on  ennen  kaikkea  sisältö.  Blogi on  artikkeleista  tai  tunnetummin 

blogikirjoituksista  koostuva  verkkosivusto,  jossa  julkaisut  näkyvät  kronologisessa 

järjestyksessä - uusin  ensin (Kalliala  &  Toikkanen  2012:  19–20,  29). Tyypillinen 

blogi  sisältää  pääasiassa  tekstiä,  mutta  siinä  voi  olla  myös  valokuvia,  videota  ja 

ääntä.  Blogit  keskittyvät  yleensä  johonkin  tiettyyn  aiheeseen  ja  tyypillisesti  niiden 

lukijat  pääsevät  kommentoimaan  blogijulkaisuja  anonyymisti. (Weber  2007:  168–

169.) Vuonna  2012  tehdyn kyselyn  mukaan  54  % amerikkalaisista markkinoijista 

hyödynsi kolmannen  osapuolen  ylläpitämää  blogia markkinointiviestinsä 

välittämiseen (eMarketer 2012). Yritykset hyödyntävät siis yhä enemmän bloggaajia 

saadakseen yritykselleen  ja  tuotteilleen  näkyvyyttä  sosiaalisessa  mediassa. Sen 

lisäksi,  että  yritykset voivat  pyytää  bloggaajia  kirjoittamaan  heidän  tuotteistaan 

erilaisia  palkkiota  tai  tuotteita  vastaan, ne  voivat myös  perustaa  oman  blogin. 

Tutkimusten  mukaan  vuorovaikutteiset  yritysblogit  voivat  edistää  kuluttajien  ja 

yritysten  välistä dialogia,  lisätä  kuluttajien  positiivista  asennetta  yrityksiä  kohtaan 

sekä tukea heidän word-of-mouth aikomuksiaan (Yang & Kang 2009).  
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Mikroblogit ovat  matkapuhelimia  varten  suunniteltuja  blogiympäristöjä,  jotka 

perustuvat  alle  160  merkkiä  sisältävien  viestien  lähettämiseen.  Vaikka  viestit  ovat 

tekstiviestiin  mahtuvia,  voi  mikroblogeja  käyttää  verkossa  millä  tahansa 

päätelaitteella. (Kalliala  &  Toikkanen  2012:  21.) Kaikista  kuuluisin  ja  käytetyin 

mikrobloggauspalvelu on tällä hetkellä Twitter, jolla on lähes 300 miljoona aktiivista 

käyttäjää kuukausittain (Twitter 2014). 

3.2.2 Sisällönjako- ja verkostoitumiskanavat 

Sisällönjakokanavien  tehtävänä  on  nimensä  mukaisesti  jakaa  sisältöä  joko  kanavan 

käyttäjien  kesken  tai  laajemmalle  yleisölle.  Osa  tutkijoista  käyttää 

sisällönjakokanavista myös  käsitettä sisältöyhteisöt (esim. Kaplan & Haenlein 2010; 

Salo  ym.  2013),  sillä  vaikka  kanaviin  tuotettua  sisältöä  pääsee  usein  katsomaan 

ilman,  että  itselle  täytyy  luoda  henkilökohtaista  käyttäjätiliä,  niissä  voi  halutessaan 

myös  verkostoitua.  Vaikka  sisällönjakokanavat  muistuttavat  verkostoitumiskanavia 

niiden painopisteenä ei ole kuitenkaan sosiaalisen verkostojen muodostaminen vaan 

tietyn tyyppisen sisällön jakaminen (Lietsala & Sirkkunen 2008: 42). 

Sisällönjakokanavat  voivat perustua  tekstin,  kuvien  (Instagram,  Flickr ja  Pinterest), 

videoiden (YouTube ja Vimeo), verkkoesitysten (SlideShare) tai näiden yhdistelmien 

jakamiseen (Kaplan  &  Haenlein  2010). Vaikka  tekstipohjaiset  sisällönjakokanavat 

ovat yhä suosittuja, erityisesti kuva- ja videopalveluiden määrä on kasvanut vauhdilla 

viimeisen  parin  vuoden  aikana. Yritysten  näkökulmasta  sisällönjakopalvelut  ovat 

kiinnostavia  erityisesti  siksi,  että  palveluilla on  niin  paljon  käyttäjiä  (Kaplan  & 

Haenlein  2010).  Esimerkiksi  YouTubeen  ladattuja  videoita  käy  katsomassa 

kuukausittain yli miljardi käyttäjää (YouTube 2014).  

Vaikka  vuorovaikutuksen  mahdollisuus  on  läsnä  kaikissa  sosiaalisen  median 

palveluissa, verkostoitumiskanavat ovat nettisivustoja, joissa käyttäjät voivat luoda ja 

ylläpitää  erilaisia  sosiaalisia  verkostoja (Trusov,  Bucklin  &  Pauwels  2009). 

Verkostopalveluissa  viestintä  perustuu  usein  viihteellisyyteen  ja  yhteydenpitoon. 

Jokaisella  palvelulla  on  kuitenkin  jokin  tietty  tarkoitus,  kuten  LinkedInissä 

ammattilaisten verkostoituminen. Vaikka  nämä  palvelut  on  suunniteltu  ennen 
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kaikkea  verkostoitumiseen  ne  toimivat  myös  hyvinä  sisällön  julkaisu- ja 

jakamiskanavina. (Kalliala & Toikkanen 2012: 60–61).  

Suomessa käytetyin  verkostoitumispalvelu  on  vuonna  2004  perustettu  Facebook 

(DiViA  2014),  jolla  on  sen  omien  tietojen  mukaan  aktiivisia  käyttäjiä  päivittäin  yli 

800  miljoonaa  (Facebook  2014). Facebook-sivut  tarjoavat  monelle  yritykselle 

mahdollisuuden  näkyvyyteen, mutta  myös  keinon  tavoittaa  asiakkaat  ja  vahvistaa 

heidän  sitoutumistaan  yritystä  ja  sen  brändiä  kohtaan.  Vaikka  Facebookia  voi 

hyödyntää  myös  suoramarkkinointikanavana,  sen  avulla  on  myös  mahdollista 

vahvistaa  yrityksen  imagoa  ja  mainetta  mielenkiintoisen  sisällöntuotannon  avulla. 

(Cornelissen 2014: 263.) 

3.2.3 Sisältötaktiikat 

Kuten  jo tutkielman johdannossa  tuotiin  esille, sisältötaktiikat  ovat  keinoja  esittää 

erilaista  sisältöä.  Digitaalisiin  sisältötaktiikoihin  kuuluvat  muun  muassa  sosiaalisen 

median julkaisut, sähköpostien uutiskirjeet, artikkelit, tiedotteet, videot, elektroniset 

kirjat, esitteet ja oppaat, case-kuvaukset, referenssit ja webinaarit (Kurvinen & Sipilä 

2014:  187–218).  Yritys  voi  sekä  tuottaa  sisältöä  itse  että  kuratoida  sitä,  jolloin  se 

koostaa sisältöjä eri lähteistä ja muokkaa sitä omiin tarkoituksiinsa (Hakola & Hiila 

2012: 194). Esimerkiksi kolmannen osapuolen tekemien videoiden tai artikkeleiden 

jakaminen  yrityksen  omien  sosiaalisen  median  kanavien  kautta  on  sisältöjen 

kuratointia.  

Usein sisällöntuotanto- ja jakokanavan sekä sisältötaktiikan voidaan katsoa kulkevan 

jossain  määrin  käsi  kädessä,  sillä  kanavat  asettavat  monesti  vaatimuksia  niissä 

tuotetuille  ja  jaetuille  sisällöille  ja  tätä  kautta  myös  sisältötaktiikoille.  Esimerkiksi 

artikkelit  ovat  toimivia  yritysten  internet-sivuilla  ja  blogeissa,  mutta  eivät 

esimerkiksi  sosiaalisen  median  palveluissa.  Jokaisella  kanavalla  on  siis  omat 

ominaispiirteensä,  jotka  yritysten  täytyy  ottaa  huomioon  sisältömarkkinointinsa 

suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Content Marketing  Instituten  tekemien  tutkimusten mukaan  pohjoisamerikkalaiset 

yritykset käyttivät vuonna 2014 B2B- sekä B2C- markkinoinnissaan keskimäärin 11-
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13  erilaista  sisältötaktiikkaa. Tutkimuksissa  paljastui  myös  että  yritysten  kolme 

eniten  käyttämää sisältötaktiikkaa  olivat sosiaalinen  median  julkaisut  (ilman 

blogeja),  yrityksen verkkosivujen  artikkelit  sekä  sähköiset  uutiskirjeet. Vaikka 

yritykset  hyödyntävät toiminnassaan myös  perinteisiä  sisältötaktiikoita  kuten 

tapahtumia, on digitaalisten sisältötaktiikoiden käyttäminen amerikkalaisten yritysten 

keskuudessa selvästi yleisempää. (Content Marketing Institute 2014b, 2014c.) 

Sisältömarkkinoinnissa  yrityksen  työntekijät  tulevat  usein  esiin  näkyvimmin  kuin 

muussa  markkinointiviestinnässä. Se,  että  asiakkaat  tietävät,  kuka  sisältöä  tuottaa, 

tekee  sisällöstä heille merkityksellisempää.  (Isokangas  &  Vassinen  2010:  31.) 

Yrityksen tuleekin päättää, antaako se tuottamalleen sisällölle ”kasvot” eli tulevatko 

sisällön  tuottajat  esille eri  taktiikoiden  kautta omina  persooninaan  vai  pysytäänkö 

sisällön  julkaisemisessa  ja  jakamisessa  anonyymina.  Esimerkiksi  blogien  kohdalla 

yritykset  voi  valita  joko  yksilöblogin,  ryhmäblogin  tai  anonyymin  blogin väliltä. 

Yksilö- ja  ryhmäblogeissa  kirjoittajat  tuovat  usein  esille  omaa  persoonaansa  ja 

mielipiteitään, jolloin lukijat pääsevät muodostamaan henkilökohtaisemman suhteen 

kirjoittajiin ja tätä kautta myös kirjoittamien edustamaan yritykseen. Anonyymi blogi 

muistuttaa  vuorostaan  jossain  määrin  uutiskirjettä  ja  se pyrkii  tarjoamaan  tietoa 

tietyistä ilmiöistä ja asioista yleisemmällä tasolla kuin  yksilö- ja ryhmäblogit. (Rinta 

2009: 154–156.)  

3.3 Yritykset sisällöntuottajina 

Taloustutkimus  Oy  kartoitti  vuonna  2012  valmistuneessa  Verkon  sisällöt -

tutkimuksellaan  suomalaisten  kuluttajien  asenteita  yritysten  tuottamiin 

verkkosisältöihin.  Alle  25-vuotiaat  kuluttajat  moittivat  yritysten  verkkoviestintää 

tylsäksi, kun taas muut ikäryhmät pitivät yritysten viestinnän heikkouksina erityisesti 

liiallista kaupallisuutta ja mainosmaisuutta. Alle 25-vuotiaita viestinnän kaupallisuus 

ei niinkään haitannut, kunhan viestien sisältö oli viihdyttävää ja persoonallista, mutta 

ei  liian  mainosmaista.  (Taloustutkimus  Oy  2012.)  Vastaavanlaisiin  tuloksiin  ovat 

päätyneet  myös  useat  muut  tutkimukset,  joiden  mukaan  kuluttajat  suhtautuvat 

negatiivisemmin  yritysten  tuottamiin  kaupallisiin  sisältöihin  kuin  neutraaleihin  ei-

myyviin  sisältöihin.  Muun  muassa  van  Reijmersdalin,  Neijensin  ja  Smitin  (2010) 
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tutkimus paljastaa, että asiakkaat luottavat enemmän sellaisiin yritysten julkaisemiin 

asiakaslehtiin, jossa on vähemmän kaupallista sisältöä. 

Useat  tutkijat  ja  sisältömarkkinoinnin  asiantuntijat  uskovat,  että markkinoijien 

viestinnällinen rooli on vähitellen muuttumassa (Weber 2007; Pulizzi & Rose 2011; 

Holliman  &  Rowley).  Weberin  (2007:  13,  22)  näkemyksen  mukaan  markkinoijista 

on  tulossa  yhä  enemmän  koordinaattoreita,  jotka  kokoavat  yhteen  sisältöjä, 

rakentavat  yhteisöjä  sekä  mahdollistavat  vuorovaikutuksen  yrityksen  ja  asiakkaan 

välillä.  Rose  ja  Pulizzi  (2011),  Holliman  ja  Rowley  (2014)  sekä  lukuisat  muut 

tutkijat vuorostaan korostavat,  kuinka  markkinoijista  on  tulossa  julkaisijoita  (engl. 

publishers),  jotka  tuottavat  mediatalojen  tavoin yhä  enemmän  ei-mainonnallista ja 

aidosti asiakkaita kiinnostavaa sisältöä.  

Vaikka  sisältömarkkinoinnin  liikkeenjohdollisissa  vinkeissä  korostetaan,  kuinka 

sisältö on kuningas (esim. Bly 2010), ei sisältömarkkinoinnissa ole kyse pelkästään 

sisältöjen  tuottamisesta  vaan  ennen  kaikkea  asiakkaiden  ymmärtämisestä.  Kuten  jo 

aikaisemmin tuotiin esille, asiakkaat eivät ole enää passiivisia viestien vastaanottajia, 

vaan  he  osallistuvat  erityisesti  sosiaalisen  median  kautta  tuotteiden  ja  palveluiden 

arvostelemiseen,  sisältöjen  tuottamiseen,  jakamiseen  sekä  kommentoimiseen.  Jotta 

yritys  pystyy  tuottamaan  asiakasta  ja  muita  sidosryhmiä  kiinnostavaa  tietoa,  sen 

täytyy  tuntea  viestinsä  kohderyhmä(t).  Tämä  tarkoittaa  aktiivista  viestimistä 

asiakkaiden  kanssa,  heidän  kuuntelemistaan  ja  kategorisoimistaan.  (Schultz ym. 

1994:  55.) Weber (2007:  32)  toteaakin,  että  markkinoinnin  rooli  yrityksissä  ei  ole 

muuttunut, mutta yritysten täytyy opetella ajattelemaan uudella tavalla ja huomioida, 

että  taktiikat,  joilla  asiakkaiden  kanssa  kommunikoidaan  ja joiden  avulla heidän 

uskollisuutensa rakennetaan, ovat muuttuneet.  

Sosiaalisen  median  palveluita  tulee  jatkuvasti  lisää  ja  asiakkaat  hajaantuvat koko 

ajan  yhä  useampiin  kanaviin.  Siksi  yrityksille  onkin haastavaa  pysyä  sosiaalisen 

median  kehityksen  perässä. Tutkijoiden mukaan yritykset eivät  ole  vielä  täysin 

sisäistäneet  sosiaalisen  median  tarjoamia  hyötyjä  ja  niiden  tehokasta  käyttämistä. 

Vaikka  monet organisaatiot alkavat  olla  tottuneita  blogien  käyttäjiä, suhtautuvat  ne 

useimpiin  sosiaalisen  median  palveluihin ja  virtuaalimaailmoihin vielä  suhteellisen 

varauksellisesti. (Eyrich, Padman & Sweetser 2008.)  Salon ja kumppaneiden (2013) 
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tekemän  haastattelututkimuksen  mukaan suomalaiset teollisuusalan yritykset  eivät 

ole  vielä  täysin  omaksuneet  sosiaalisen  median  kanavien  käyttöä osaksi 

markkinointitoimintojaan,  sillä  niiden  yhtenä  suurimpana  haasteena  on tuottaa 

kanaviin  tarpeeksi  kiinnostavaa  sisältöä. Sisällön  tuottamiseen liittyvät  ongelmat 

ovatkin useiden kyselytutkimusten mukaan yritysten sisältömarkkinoinnin suurimpia 

haasteita.  Myös  sisältömarkkinoinnin  tehokkuuden  mittaaminen  sekä  taloudellisten 

ja  ajallisten  resurssien  puuttuminen  ovat  tekijöitä,  jotka  tuovat  esteitä  yritysten 

sisältömarkkinoinnin  toteuttamiseen  (Content  Marketing  Institute  2014b,  2014c; 

Kubo 2014). 

Vaikka yritykset kokevat sosiaalisen median kanavien hyödyntämisen haastavana, on 

sosiaalinen  media  tärkeä  väylä niin  sanotun  ansaitun  median  saavuttamiseksi. 

Ansaitulla  medialla  (engl.  earned  media)  markkinoijat  tarkoittavat  viestinnällisiä 

toimintoja  kuten  verkkosuositteluja  ja blogimainintoja,  joita  yritykset  eivät  voi 

kontrolloida,  mutta  joihin  ne  voivat  vaikuttaa  omalla  toiminnallaan.  Tuottamalla 

kiinnostavia sisältöjä omistamiinsa medioihin (engl. owned media) yritykset pystyvät 

ohjailemaan  ansaittua  mediaa  ja  vaikuttamaan  näin  asiakkaiden  käyttäytymiseen. 

(Stephen & Galak 2012.) 

Aivan  kuten  muussakin  markkinointiviestinnässä  myös  sisältömarkkinoinnissa 

viestinnän  suunnitteluun  ja  toteuttamiseen  voi  osallistua  markkinoijan  ja 

kohderyhmän  lisäksi  kolmansia  osapuolia  (Karjaluoto  2010:  23).  Tähän 

monipuoliseen toimijoiden joukkoon kuuluvat markkinointi-, mainos-, media-, digi-, 

some- ja  viestintätoimistot  sekä  eri  alojen  freelancerit  kuten  valokuvaajat. Sen 

lisäksi, että yritykset voivat ulkoistaa sisällöntuotantoaan näille erilaisille toimijoille, 

ne  voivat  myös  tilata  niiltä  palveluita esimerkiksi viestintä- ja  sisältöstrategiansa 

kehittämiseen.   

3.4 Digitaalisen sisältömarkkinoinnin mittaaminen 

Riippumatta  siitä,  mitä  tavoitteita  yritys  on  sisältömarkkinoinnilleen  asettanut, 

jokaisen yrityksen tulisi Rosen ja Pulizzin (2011) mukaan mitata sisällöntuotantonsa 

onnistumista  ja  tehokkuutta  jollakin  tavalla.  Sisältömarkkinoinnin  mittaamista 

tarvitaan,  jotta  yritys  pystyy  oppimaan,  kehittymään  ja  luomaan  yhä  parempaa 
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sisältömarkkinointia  sekä hyötymään  sisällöntuottamisesta lopulta  myös 

taloudellisesti.  (Rose  &  Pulizzi  2011:  152–153.) Mittaamisen  avulla  yrityksen 

johdolle  on  helpompi  perustella,  miten  viestintä  on  auttanut  yritystä  ja  miten  sillä 

päästään haluttuihin tavoitteisiin (Juholin 2010: 15). 

Yksi  tyypillisimmistä tavoista  mitata  markkinoinnin  onnistumista  on  sijoitetun 

pääoman tuottoprosentti eli ROI (engl. return of investment). Markkinointiviestinnän 

kohdalla  tämä  tarkoittaa  esimerkiksi  kustannussäästöjä  tai  myynnin  kasvua.  ROI:n 

hyödyntämistä viestinnän mittaamisessa on kritisoitu erityisesti siitä, että viestinnän 

vaikutukset  näkyvät  usein  vasta  pidemmän  aikavälin  päästä,  eikä  kaikkia  sen 

vaikutuksia,  kuten  suhteiden  rakentamista,  ole  edes  mahdollista  mitata  rahassa. 

Lisäksi  ROI:n  tulosten  osoittaminen  on  vaikeaa,  sillä usein  esimerkiksi 

myyntituloksiin  vaikuttavat  useat  eri  tekijät,  eikä  yksinomaan  vain  onnistunut 

viestintä. (Juholin 2010: 51–52.) Sisältömarkkinoinnin kohdalla ROI:n mittaaminen 

voi olla erityisen haastavaa juuri siksi, että suuri osa sisältömarkkinoinnin tuloksista 

näkyy vasta pitkän aikavälin päästä (Rose & Pulizzi 2011: 162).  

Juholin (2010) ehdottaa, että viestinnän kohdalla ROI:n sijasta puhuttaisiin ROC:sta 

(engl.  rerturn  of  communication)  eli  viestinnän  takaisinmaksusta,  joka  koostuu 

viestinnän  rahallisista  ja  ei-rahallisista sekä  jatkuvista  ja  ei-jatkuvista  vaikutuksista 

(ks. taulukko 2). Ei rahallisia vaikutuksia ovat esimerkiksi verkkosivujen ja blogien 

kävijämäärät sekä sisältöjen jakaminen ja niistä tykkääminen. Rahalliset vaikutuksiin 

kuuluvat  vuorostaan  ROI-arvot kuten  asiakaspalvelukustannusten  lasku ja myynnin 

kasvu.  (Juholin  2010:  54,  56.) Salon  ym.  (2013)  mukaan  verkkosisältöjen 

kiinnostavuutta  voidaan  mitata  esimerkiksi  sen  mukaan,  kuinka  moni  on  käynyt 

katsomassa  sisältöä,  tykännyt  siitä,  ladannut  sitä  tai  jakanut  sitä  eteenpäin. Rowley 

(2001)  on  vuorostaan  sitä  mieltä,  että pelkkien  klikkauksien  tai  jaettujen  sisältöjen 

määrä ei kerro koko totuutta, sillä ihmiset ovat voineet klikata itsensä jonkin tietyn 

sisällön  pariin,  mutta  eivät  ole  kuitenkaan  tutustuneet  sisältöön  ja  viettäneet  sen 

parissa  aikaa.  Tästä  syystä hänen  mukaansa verkkosivu- tai  sisältövierailun  kesto 

kertoo  paljon  enemmän  siitä,  onko  jokin  sisältö  oikeasti  kiinnostanut  vierailijaa  ja 

vieraileeko hän sivuilla todennäköisesti uudestaan. 
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Taulukko 2. Markkinointiviestinnän vaikutusten mittaaminen (mukaillen Juholin 2010: 55). 

 Ei-rahalliset vaikutukset Rahalliset vaikutukset 

 Jatkuva Ei-jatkuva Jatkuva Ei-jatkuva 

Markkinointi-
viestintä 

Hakukonesijoitus 
Klikkaukset 
Sivuilla vietetty 
aika 
Asennemuutokset 

Kampanjakohtainen 
seuranta: 
Kävijämäärät 
Klikkauksien määrä 
Ostoaikeet 

Asiakaskustannusten 
lasku 
Myynnin kasvu 
Tuoton 
parantuminen 

Tutustuminen 
Kokeilu 
Kampanja-
myynnin kasvu 
Tilausten määrä 

 

Myös Hoffman ja Fodor (2010) korostavat, että yritysten sosiaalisen median käytöstä 

saatavia  hyötyjä ei pitäisi mitata  vain  rahassa  esimerkiksi  myyntitulojen  muodossa 

vaan  tärkeää  on  kiinnittää  huomiota  asiakkaiden  käyttäytymiseen  eli  siihen,  kuinka 

asiakkaat investoivat yritykseen ja sen brändiin toimintansa kautta. Heidän mukaansa 

blogivierailujen  määrä  tai  vaikkapa  sisällön  parissa  vietetty  aika  ovat molemmat 

hyviä  mittareita  bränditietoisuuden,  brändiin  sitoutumisen  sekä  word-of-mouthin 

tehokkuuden  selvittämiseen. Tosin  osa  tutkijoista  on  sitä  mieltä,  että  esimerkiksi 

bränditietoisuuden  ja  asiakastyytyväisyyden  selvittäminen  vaatii  paljon  enemmän 

yksityiskohtaisempaa  mittaamista  kuin  pelkän nettisivun liikenteen  tai 

hakukonenäkyvyyden mittaamista. (Gillin 2008 via Capozzi & Zipfel 2012).  

Markkinointiviestinnän  vaikutusten  mittaamisen  periaatteet  ovat  hyvin  pitkälti 

sovellettavissa  myös  sisältömarkkinoinnin  mittaamiseen.  Content  Marketing 

Instituten  tutkimusten  perusteella  amerikkalaiset  sekä  brittiläiset  B2B- ja  B2C-

yritykset  mittasivat  vuonna  2014  sisältömarkkinointinsa  onnistumista  yleisimmin 

verkkosivujen  liikenteen  avulla.  Muut  keskeisimmät  yritysten  käyttämät  mittarit 

liittyivät  joko  myyntituloihin  tai  asiakkaiden  haluttuun  käyttäytymiseen  esimerkiksi 

verkkosivustolla. (Content Marketing Institute 2014b, 2014c, 2014d.) 

3.5 Digitaalinen sisältömarkkinointi osana markkinointiviestintää  

Kuviossa  2.  on  esitetty  tutkimuksen  teoreettinen  viitekehys. Sisältömarkkinointi 

nähdään tässä tutkimuksessa  osana  yritysten markkinointiviestintää,  joka  koostuu 

sekä perinteisestä että digitaalisesta markkinointiviestinnästä. Näiden kahden välinen 

raja  on  kuitenkin  hyvin  häilyvä,  sillä  markkinointiviestintä  muuttuu  jatkuvasti 

digitalisoitumisen ja teknologioiden kehittymisen myötä.  Markkinointiviestintä 
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mielletään  tutkimuksessa kokonaisvaltaiseksi  prosessiksi eikä  vain  yksittäisistä 

erillään olevista viestintäkeinoista koostuvaksi. Erilaiset markkinointiviestintäkeinot 

kuten mainonta, suhdetoiminta, henkilökohtainen myyntityö ja myynninedistäminen 

ovat  osa  sekä  perinteistä  että  digitaalista  markkinointiviestintää,  mutta  ne  saavat 

omat erityispiirteensä riippuen siitä, minkä viestintäkanavien kautta niitä toteutetaan.  

Digitaalisen  sisältömarkkinoinnin  roolia  yritysten  markkinointiviestinnässä 

tarkastellaan  tutkimuksessa  digitaalisen  sisältömarkkinoinnin  käytänteiden, 

tavoitteiden  ja  haasteiden  kautta.  Näiden  toisiinsa  vaikuttavien  tekijöiden  avulla 

pyritään muodostamaan kokonaiskuva yritysten digitaalisesta sisältömarkkinoinnista, 

jotta  saatua  yleiskuvaa voidaan peilata  yritysten laajempaan 

markkinointiviestintäkokonaisuuteen. Teoreettisen viitekehyksen tarkoituksena ei ole 

etukäteen lokeroida tai määritellä digitaalista sisältömarkkinointia mihinkään tiettyyn 

suuntaan,  vaan  antaa  tutkimuksen  aineistolle  mahdollisuus  tuoda  esiin  erilaisia 

näkökulmia ja vaihtoehtoja.  

Tutkimuksen  teoreettisissa  johtopäätöksissä  digitaalisen  sisältömarkkinoinnin  roolia 

markkinointiviestinnässä  pohditaan  ennen  kaikkea vertaamalla  sisältömarkkinointia 

markkinointiviestinnän  keskeisiin  keinoihin  kuten  suhdetoimintaan  ja  mainontaan. 

Markkinointiviestintäkeinoista sisältömarkkinointi muistuttaa eniten suhdetoimintaa, 

sillä molempien päämääränä vaikuttaisi olevan asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden sekä 

yrityksen imagon rakentaminen ei-maksetun sisällön avulla. Sisältömarkkinointia ei 

kuitenkaan  haluta tutkimuksen teoreettisessa  viitekehyksessä  luokitella pelkästään 

suhdetoimintaan  kuuluvaksi,  sillä  sisältömarkkinointi linkittyy myös  muihin 

markkinointiviestinnän  keinoihin.  Tukijoiden  mukaan esimerkiksi mainonnan ja  ei-

maksetun  sisällön  välinen  raja  hämärtyy  vähitellen,  sillä niitä hyödynnetään usein 

toistensa tukemisessa (Basney 2014). Mainontaa hyödynnetään myös yhä useammin 

ohjaamaan  asiakkaita yritysten  verkkosisältöjen  pariin  (Lepkowska-White  ym. 

2014).  Näin ollen onkin mielekkäämpää tarkastella digitaalista sisältömarkkinointia 

ennen  kaikkea osana  markkinointiviestintää  kuin  vain  osana  yritysten 

suhdetoimintaa.  
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Kuvio 2.  Teoreettinen  viitekehys digitaalisen  sisältömarkkinoinnin  roolista  yritysten 
markkinointiviestinnässä 

 

Perinteinen 
markkinointiviestintä

Digitaalinen
markkinointiviestintä

Mainonta
Myynninedistäminen

Myyntityö
Suhdetoiminta

Digitaalinen 
sisältömarkkinointi

Käytänteet

Tavoitteet Haasteet

Perinteinen
sisältömarkkinointi
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4 KVALITATIIVINEN JA KVANTITATIIVINEN TUTKIMUSOTE  

Tässä tutkimuksessa on käytetty sekä kvalitatiivista (laadullista) että kvantitatiivista 

(määrällistä) tutkimusotetta. Kvalitatiivinen  ja  kvantitatiivinen  tutkimus  on 

perinteisesti eroteltu  toisistaan ennen  kaikkea tutkimuskäytänteiden sekä 

tieteenfilosofisten katsantokantojen perusteella (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997: 

131–133). Kvalitatiivista  tutkimusta  kuvaillaan  usein  erilaisissa  metodioppaissa 

ymmärtäväksi  ja tulkinnalliseksi  tutkimusotteeksi (Tuomi  &  Sarajärvi  2002:  8–9), 

jossa  pyritään  kokonaisvaltaiseen  tiedonhankintaan.  Siinä  tutkija  toimii  usein  itse 

tutkimusinstrumenttina pyrkien  keskustelujen  ja  havaintojen  avulla  tavoittamaan 

tutkittavan  ”äänen”  ja  näkökulman  aiheeseen. Kvalitatiivinen  tutkimus  ei  pyri 

testaamaan  teorioita  ja  hypoteeseja  vaan  tuomaan  esille  aineistojen 

monivivahteisuutta  ja ainutlaatuisuutta.  (Hirsjärvi, Remes  &  Sajavaara 2013:  164.) 

Kvantitatiivinen tutkimus on vuorostaan määritelty selittäväksi tutkimukseksi, jossa 

tietoa  tarkastellaan numeerisesti  (Vilkka  2007:  14). Siinä  tutkimusaineisto kerätään 

usein  tarkasti  määritellystä  joukosta  ja  muutetaan  tilastollisesti  analysoitavaan 

muotoon.  Kvantitatiivinen  tutkimus  nojaa  hyvin  vahvasti  aikaisempien tutkimusten 

teorioihin  ja  johtopäätöksiin  ja  siinä  keskeistä  on  tutkimustulosten  mittaaminen. 

(Hirsjärvi ym. 2013: 140.)  

Vaikka  kvalitatiivinen  ja  kvantitatiivinen tutkimus  nähdään  yleensä  toistensa 

vastakohtina, yhä useampi tutkija on sitä mieltä, että näiden kahden välinen raja on 

vähitellen  hämärtymässä. Muun  muassa  Alasuutari  (2011:  32)  on  sitä  mieltä,  että 

esimerkiksi kvalitatiivista  ja  kvantitatiivista  analyysia  voidaan  soveltaa samassa 

tutkimuksessa, sillä analyysimallit eivät ole toisiaan poissulkevia vaan pikemminkin 

toisiaan täydentäviä. Tutkijat  näkevät  laadullisen  ja  määrällisen  tutkimusotteen 

yhdistämisen perusteltuna erityisesti  silloin,  kun se  on tutkimusongelman 

selvittämisen  kannalta  hyödyllistä (Hirsjärvi  &  Hurme  2001:  27). Tärkeää  näiden 

kahden  tutkimuksen  yhdistämisessä  on myös se,  että  tutkija  tuo  selkeästi  esille 

tekemänsä valinnat ja perustelee ne riittävässä määrin (Eskola & Suoranta 1998: 72).  
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4.1 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimuksessa on  hyödynnetty tutkimusmenetelminä  teemahaastatteluja  sekä 

verkkokyselyä.  Koska sisältömarkkinointia on  tutkittu  hyvin  vähän ja  aiheesta  ovat 

kirjoittaneet  lähinnä  markkinointiviestinnän  ammattilaiset,  koettiin  haastattelut 

parhaaksi  menetelmäksi  perehtyä  aiheeseen  syvällisesti  ja  yksityiskohtaisesti. 

Teemahaastattelujen  hyvänä  puolena  on  se,  että  ne  mahdollistavat  tietynlaisen 

joustavuuden  aineiston  keruussa.  Haastattelija  voi  tarkentaa  kysymyksiään 

haastattelun  aikana  sekä  rohkaista  haastateltavia  puhumaan  teemoista,  jotka  eivät 

alun  perin  sisältyneet  haastattelurunkoon. (Eskola  &  Suoranta  1998:  88.) 

Haastattelujen  erityisenä  etuna verrattuna  esimerkiksi  lomakekyselyihin on  se,  että 

haastateltavat  voivat  kertoa  tutkittavasta  aiheesta hyvin  monitahoisesti  ja  laajasti 

ilman, että heidän vastaustensa pituutta rajoitetaan (Hirsjärvi & Hurme 2001: 36).  

Koska  tutkimuksessa  haluttiin  kartoittaa  laajemmin yritysten  digitaalisen 

sisältömarkkinoinnin  käytäntöjä,  tavoitteita  ja haasteita  sekä  muodostaa  yleiskuva 

digitaalisen  sisältömarkkinoinnin  ilmiöstä,  päädyttiin  aineistoa  keräämään  myös 

lomakekyselyn avulla. Vaikka kahden tutkimusmenetelmän hyödyntäminen on ehkä 

tieteenfilosofiselta kannalta ristiriitaista, voidaan usean menetelmän käyttämistä pitää 

tämän  tutkimuksen  kohdalla perusteltuna,  sillä  toisiaan  tukevat  aineistot  pystyvät 

pureutumaan  tutkittavaan  ilmiöön  laajemmin  ja  syvemmin kuin  yksittäisen 

tutkimusmenetelmän kautta kerätty aineisto. 

Lomakekyselylle  on  ominaista,  että  tietoa  kerätään  sen  kautta  standardoidusti  niin 

että  kaikilta  tutkittavilta  kysytään  samat  asiat  täsmälleen  samalla  tavalla (Hirsjärvi 

ym.  2013:  193).  Lomakekyselyä  pidetään  tehokkaana  tutkimusmenetelmänä,  jonka 

avulla voidaan saada paljon aineistoa suhteellisen nopeassa ajassa (Vilkka 2007: 28). 

Kyselylomakkeiden yhtenä  suurimpana heikkoutena  on kuitenkin  se,  että tutkija  ei 

voi  tietää,  ovatko  lomakkeen  vastaajat  ymmärtäneet  kaikkia  kysymyksiä ja  kuinka 

tosissaan vastaajat ovat osallistuneet tutkimukseen (Hirsjärvi ym. 2013: 195). Tähän 

heikkouteen on kuitenkin pyritty vaikuttamaan tutkimuksessa kiinnittämällä erityistä 

huomiota  lomakkeen  suunnitteluun  ja  testaamiseen.  Koska  kysely  rakennettiin 

teemahaastattelujen  sekä  aikaisempien  sisältömarkkinointitutkimuksien  pohjalta, 



45 

perustuvat lomakkeen  kysymykset ja  vastausvaihtoehdot yritysten  kokemuksiin  ja 

näkemyksiin eivätkä pelkästään tutkijan olettamuksiin.  

Kun  samassa  tutkimuksessa  hyödynnetään  useita  erilaisia  aineistoja,  teorioita  tai 

tutkimusmenetelmiä, puhutaan triangulaatiosta (Eskola & Suoranta 1998: 69). Tässä 

tutkimuksessa  on  hyödynnetty  niin  sanottuja  aineisto- ja  menetelmätriangulaatioita. 

Aineistotriangulaatiolla  tarkoitetaan  useiden  erilaisten  aineistojen,  kuten 

haastattelujen, lehtiartikkeleiden tai tilastojen, yhdistelemistä samassa tutkimuksessa. 

Menetelmätriangulaatiossa  tiettyä  tutkimuskohdetta  tarkastellaan  vuorostaan  usean 

eri  aineistonhankinta- ja  tutkimusmenetelmän  kautta.  Menetelmätriangulaation 

käyttöä  perustellaan  usein  sillä,  että  usean  menetelmän  yhtäaikainen  käyttö  lisää 

tutkimuksen  luotettavuutta. (Eskola  &  Suoranta  1998:  69.) Tässä  tutkimuksessa 

kahden  eri  tutkimusmenetelmän  valintaan  ei  kuitenkaan  päädytty  ensisijaisesti 

tutkimuksen  luotettavuuden  lisäämiseksi  vaan  siksi,  että  tutkittavasta  aiheesta 

haluttiin  saada  mahdollisimman  kattava  kuva.  Usean  tutkimusmenetelmän  käytön 

kautta  aihetta  pystyttiin  tarkastelemaan  eri  näkökulmista,  jolloin  aiheeseen  päästiin 

pureutumaan astetta syvällisemmin.  

4.2 Tutkimuksen toteuttaminen 

Kuviossa  3. on  esitetty vaihe  vaiheelta,  miten  tutkimus  käytännössä  toteutettiin. 

Kuviosta  näkyy,  missä  vaiheissa  tutkimusprosessia  tutkimusaineiston  keruu  sekä 

analyysi  tehtiin  ja  miten  eri  vaiheet  liittyvät  toisiinsa.  Teoria  ja  aikaisemmat 

tutkimukset  ovat  toimineet koko  prosessin  ajan tutkimuksen  toteutuksen  tukena.  

Varsinainen  aineistonkeruu  aloitettiin  teemahaastattelujen  haastattelurungon 

koostamisella (ks. liite 1). Rungon suunnittelussa höydynnettiin menetelmäoppaiden 

lisäksi  erityisesti  Hollimanin  ja  Rowleyn  (2014)  haastattelututkimusta  sekä  Content 

Marketing  Instituten  (2014b,  2014d,  2014d)  tekemien  kyselyiden  koosteita. 

Teemahaastatteluille  tyypilliseen  tapaan  haastattelujen  teemat  ja  suurin  osa 

kysymyksistä määriteltiin etukäteen ennen haastatteluja (Eskola & Vastamäki 2001: 

24–25).  Kysymysten  järjestys  ja  muoto  sekä  teemojen  laajuus  vaihtelivat  kuitenkin 

haastatteluissa  tapauskohtaisesti. Kaikki  haastattelut  tehtiin  marras-joulukuun  2014 

aikana  haastateltavien  työpaikalla.  Haastattelujen  kesto vaihteli  noin  puolesta 
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tunnista  puoleentoista  tuntiin.  Haastattelut  nauhoitettiin  ja  litteroitiin  niiden 

tarkempaa analysointia sekä lomakekyselyn rakentamista varten.  

 
Kuvio 3. Tutkimuksen toteuttamisen vaiheet 

Tutkimuksen  laadullista  aineistoa  analysoitiin  pääsääntöisesti teemoittelun  eli 

teemoihin  jaottelun avulla. Teemoittelussa  aineistoa  järjestellään  sekä 

teemahaastattelun teemojen että aineistosta esiin nousevien teemoja avulla (Hirsjärvi 

&  Hurme  2001:  173). Laadullisen  aineiston  analyysia  tehtiin  sekä  ennen 

verkkokyselyä että sen jälkeen. Ensimmäisen vaiheen analyysin tehtävänä oli saada 

mahdollisimman  paljon taustatietoa  lomakekyselyn  rakentamista  varten,  kun  taas 

toisessa vaiheessa eli verkkokyselyn jälkeisessä analyysissa syvennyttiin tarkemmin 

haastattelujen  sisältöihin ja  peilattiin  haastatteluissa  esiin  tulleita  teemoja  kyselyn 

tuloksiin.  

Teemahaastattelut

Verkkokysely

Kvantitatiivisen 
aineiston analyysi

Kvalitatiivisen 
aineiston analyysi

Analyysien yhteenveto ja
 tutkimustulosten esittäminen

Aiheeseen perehtyminen kirjallisuuden avulla 
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Haastatteluprosessin  edetessä  aloitettiin  myös  tutkimuksen  kyselylomakkeen 

suunnittelu. Kyselylomakkeeseen  pyrittiin  valitsemaan  samoja  keskeisiä 

sisältömarkkinointiin  liittyviä  teemoja  kuin  haastatteluissa,  jotta  aineistoista 

saataisiin  toisiaan  tukevia.  Litteroidut  haastattelut  käytiin  tarkasti  läpi  ja  niiden  eri 

teemoista  muodostettiin  kyselyyn  kattava  määrä  erilaisia  kysymyksiä  ja 

vastausvaihtoehtoja.  

Lomakekysely  pyrittiin  rakentamaan  niin,  että  siihen  vastaaminen  olisi  helppoa  ja 

nopeaa. Tästä syystä kyselyssä on hyödynnetty pääosin monivalintakysymyksiä sekä 

asteikkoihin  perustuvia  kysymyksiä.  Joidenkin asteikollisten kysymysten  kohdalla 

vastaajilla oli myös mahdollisuus kirjoittaa avoimiin kohtiin oma vastausvaihtoehto. 

Asteikollisissa kysymyksissä käytettiin 5-portaista Liker-asteikkoa. 

Kyselytutkimus  toteutettiin  verkkokyselynä  Webropol  2.0 -kyselytyökalun  avulla. 

Kysely  esitestattiin  usealla  eri  henkilöllä  ennen  varsinaisen  kyselyn  lähettämistä, 

jotta siitä saatiin  mahdollisimman  helposti  ymmärrettävä  ja  toimiva. Tutkimuksen 

yhteistyöyritys lähetti  kyselyn  saatekirjeen sekä  verkkolinkin valitulle  otosjoukolle 

sähköpostilla  tammikuussa  2015. Otosjoukolle  annettiin kahdeksan  päivää  aikaa 

vastata kyselyyn verkkolinkin kautta. Niille henkilöille, jotka eivät olleet klikanneet 

saatekirjeessä  olevaa  kyselyn  linkkiä, lähetettiin  muistutussähköposti  kyselyyn 

vastaamisesta  muutama  päivä  ennen  kyselyn  päättymistä.  Kyselyn  saatekirje  ja 

varsinainen kyselylomake on esitetty tutkielman liitteissä 2. ja 3. Word-dokumentiksi 

muutettuina.  

Kyselyn tuloksia analysoitiin IBM SPSS for Windows -tilasto-ohjelmalla sekä Excel 

taulukko-ohjelmalla, jolla luotiin myös suurin osa tutkielman kuvioista. Tutkimuksen 

kokonaistulosten esittämisessä käytettiin pääsääntöisesti  prosenttijakaumia, 

keskiarvoja  sekä  pylväsdiagrammeja.  Kuluttaja- ja  yritysmarkkinoilla  toimivien 

yritysten  vastauksia vertailtiin  tutkimuksessa  toisiinsa  ristiintaulukoiden sekä 

pylväsdiagrammien  avulla.  Vastaajaryhmien  välisten  erojen  tilastollista 

merkitsevyyttä  (p)  tutkittiin  khiin  neliö-testin  avulla.  Mitä  pienempi  p-arvo  on,  sitä 

huomattavampi  on  eri  ryhmien  välinen  ero  ja  sitä  vähemmän  sattumalla  on 

vaikutusta  tulokseen.  Kun  p-arvo  on  enintään  0,05  eli  5  %,  ryhmien  välistä  eroa 

voidaan  pitää  tilastollisesti  merkitsevänä  ja  se  voidaan  yleistää  koskemaan  koko 
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perusjoukkoa. (Heikkilä 2008: 195.) Tutkimuksessa tilastollisesti merkitsevät erot on 

ilmoitettu seuraavien symboleiden avulla: 

tilastollisesti erittäin merkitsevä, p ≤	  0,001 
tilastollisesti merkitsevä, 0,001 < p ≤	  0,01 
tilastollisesti melkein merkitsevä, 0,01 < p ≤	  0,05 
 

Laadullisen  ja  määrällisen  aineiston  analyysit  yhdistettiin  lopuksi  tulosten 

yhteenvetoa  varten.  Koska  sekä  haastatteluissa  että  kyselylomakkeessa  käsiteltiin 

samoja  teemoja  oli  analyysien  keskeisten  tulosten  yhdistäminen  luontevaa.  Näin 

tutkimusaineistot  saatiin  keskustelemaan  keskenään  sekä  täydentämään  toinen 

toistaan.  

4.3 Tutkimusaineistot 

Tutkimuksen yhteistyökumppanina toimi Koodiviidakko Oy, joka on Suomen suurin 

markkinoinnin ja viestinnän pilvipalveluita tarjoava ohjelmistoyritys. Koodiviidakon 

tuotteet  jakautuvat  kahteen  tuoteperheeseen,  joita  ovat markkinointiohjelmistoja 

tarjoava  Marketing  Cloud  sekä  viestinnän  palveluihin  erikoistunut  PR  Cloud. 

Yrityksen  tuotteita  ovat  muun  muassa sähköpostimarkkinoinnin  työkalu 

Postiviidakko, verkkosivujen julkaisujärjestelmä Sivuviidakko, verkkokauppa-alusta 

ViidakkoStore sekä tiedotejakelupalvelu ePressi.com. (Koodiviidakko 2015.) 

Tutkimuksen aineiston muodostavat  Koodiviidakon  asiakkaiden  haastattelut  sekä 

asiakkailla toteutettu verkkokysely. Koodiviidakon  asiakaskunta  koostuu  eri 

kokoisista ja eri toimialoilla toimivista yrityksistä. Asiakkaissa on sekä B2C- ja B2B-

yrityksiä  että julkisella  ja  kolmannella  sektorilla  toimivia  organisaatioita. 

Tutkimuksen  perusjoukoksi  määriteltiin  suomalaiset  B2C- ja  B2B-yritykset,  mutta 

koska  tutkimuksen  aineistot  on  kerätty  harkinnanvaraisen  otoksen  kautta,  ei 

tutkimuksen tuloksia voida täysin yleistää perusjoukkoa koskevaksi.  

4.3.1 Teemahaastattelut 

Tutkimuksen laadullinen aineisto  koostuu  viidestä  puolistrukturoidusta 

teemahaastattelusta. Haastatteluihin  valittiin  Koodiviidakon yritysasiakkaita  eri 
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toimialoilta  ja eri kokoluokista.  Lisäksi  haastateltavien  valinnassa  kiinnitettiin 

huomiota  siihen,  että  valitut  yritykset  edustavat sekä  kuluttaja- että 

yritysmarkkinoilla  toimivia  yrityksiä. Haastateltavien  sekä  heidän  edustamiensa 

yritysten  anonymiteetin  suojaamiseksi  tutkimuksessa  ei  paljasteta  haastateltavien 

tehtävänimikkeitä  tai heidän  edustamiensa yritysten  nimiä. Haastateltavat  ovat 

toimenkuvaltaan  asiantuntijoita  tai  ylempiä toimihenkilöitä  ja  jokainen  heistä 

osallistuu  jollain  tavalla  edustamansa  yrityksen  markkinointiviestinnän 

toteuttamiseen. Yritysten toimialat on luokiteltu tutkimuksessa DiViA:n digitaalisen 

markkinoinnin barometrin (2014) tavoin  neljään  eri  luokkaan,  joita  ovat  palvelut, 

teollisuus  ja  rakentaminen,  kauppa  sekä  muu  toimiala.  Yritysten  koon  luokittelussa 

on vuorostaan hyödynnetty Suomen  Yrittäjien (2015) käyttämää  kokoluokitusta. 

Haastateltujen yritysten peitenimet ja perustiedot on esitetty taulukossa 3. 

Taulukko 3. Tutkimuksen haastateltavien taustatiedot 

Peitenimi 
Markkinat, jolla 
yritys toimii 

Yrityksen toimiala Yrityksen koko 
Haastattelun 
ajankohta 

Yritys A B2B Palvelut 10-49 henkeä 28.10.2014 

Yritys B B2C Palvelut Yli 250 henkeä 21.11.2014 

Yritys C B2C Kauppa 50-249 henkeä 04.12.2014 

Yritys D B2B 
Teollisuus ja 
rakentaminen 

Yli 250 henkeä 11.11.2014 

Yritys E B2B, (B2C) 
Teollisuus ja 
rakentaminen  

10-49 henkeä  25.11.2014 

Haastatelluista  yrityksistä yritys  B on  liikelaitos,  joka  toimii  yritysten  tavoin 

liiketaloudellisten  periaatteiden  mukaisesti.  Sillä  on  kuitenkin  myös  lakisääteisiä 

velvoitteita  tuottaa  tiettyjä  palveluita  kansalaisille. Näin  ollen  se  eroaa 

toimintatavoiltaan hieman muista haastatelluista yrityksistä. Koska yritys on kooltaan 

varsin  iso  organisaatio,  keskitytään  tässä  tutkimuksessa tarkastelemaan 

pääsääntöisesti sen yhden toimintayksikön toimintaa. 

Haastateltavista  yrityksistä  yritykset  A,  B  ja  C hyödyntävät digitaalista 

sisältömarkkinointia  toiminnassaan  aktiivisesti. Heillä  sisältömarkkinointiin 

panostaminen  on  tietoista  ja  sisältömarkkinointi  on haastateltaville myös  käsitteenä 

tuttu. Yrityksissä A ja B markkinointiviestinnän paino on digitaalisessa viestinnässä, 

kun  taas  yrityksessä  C  viestintä  keskittyy  vielä  pääosin  painettuihin  materiaaleihin 
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kuten  lehtimainoksiin. Yrityksille D  ja  E  sisältömarkkinointi  on  vielä  hyvin  vieras 

käsite,  eivätkä  yritykset koe  tekevänsä  sisältömarkkinointia  ainakaan  tietoisesti. 

Uusia  sisältöjä  tuotetaan  molemmissa  yrityksissä  harvakseltaan aina  tarpeen  tullen. 

Sisältöjen tuottaminen ei siis ole heillä säännöllistä vaan silloin tällöin tapahtuvaa pr-

työtä.  Molempien  yritysten  markkinointiviestinnän  pääpaino  on  vahvasti 

henkilökohtaisessa myyntityössä.  

4.3.2 Verkkokysely 

Verkkokyselyyn vastasi yhteensä 293 Koodiviidakon asiakasta. Kyselyyn vastasivat 

sekä  kuluttaja- että  yritysmarkkinoilla  toimivat  yritykset, mutta  myös  julkisella 

sektorilla  toimivat  yritykset  ja  organisaatiot.  Koska  tässä  tutkimuksessa  tarkastelun 

kohteena ovat ennen kaikkea liiketoimintaa harjoittavat B2C- sekä B2B-yritykset, on 

aineistosta  rajattu  pois  julkisella  sektorilla  toimivien  organisaatioiden  vastaukset. 

Näin ollen työssä käytetty tutkimusaineisto koostuu 219 lomakekyselyn vastauksesta.    

Kyselyyn  vastanneista  yrityksistä  134  eli  61%  toimii  yritysmarkkinoilla  ja  85  eli 

39% kuluttajamarkkinoilla. Kuten taulukosta 4. käy ilmi, eri kokoiset yritykset ovat 

tutkimuksessa suhteellisen tasapuolisesti edustettuina mikroyritysten osuuden ollessa 

hieman muita yrityskokoja suurempi.  

Taulukko 4. Kyselyyn vastanneiden yrityksen koko (n=219) 

 
Lukumäärä % 

1-9 henkeä 69 32 % 

10-49 henkeä 56 26 % 

50-249 henkeä 40 18 % 

250 henkeä tai enemmän 54 25 % 

Yhteensä 219 100 % 

44%  kyselyyn  vastanneista  yrityksistä  toimii  palvelualalla,  20  %  kaupan  ja  8  % 

teollisuuden  ja  rakentamisen  parissa.  Loput  26  %  vastaajista  ilmoitti  yrityksensä 

toimialaksi  muun  toimialan.  Kyselyn  täyttäneistä  reilu  puolet  työskentelee 

edustamassaan yrityksessä joko toimihenkilönä (26 %) tai ylempänä toimihenkilönä 
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(29 %).  Asiantuntijoita  vastanneista  on  17  %,  johtavassa  asemassa  olevia  15  %  ja 

yrittäjiä 13 %.  

Kyselylomakkeessa yrityksiltä  kysyttiin  suoraan,  tekeekö  heidän  yrityksensä 

sisältömarkkinointia.  Tutkimuksen  perusteella  sisältömarkkinoinnin  hyödyntäminen 

on yritysten keskuudessa  erittäin  yleistä,  sillä  lomakekyselyyn  vastanneista 

yrityksistä peräti 90 % kertoo tekevänsä sisältömarkkinointia. Kuluttajamarkkinoilla 

ja  yritysmarkkinoilla  toimivien  yritysten  vastauksissa  ei  ole  juurikaan  eroja:  B2C-

yrityksistä sisältömarkkinointia tekee 93 % ja B2B-yrityksistä 89 %.   

Content  Marketing  Instituten  (2014b,  2014c)  vuonna  2014 tekemän  tutkimuksen 

mukaan  amerikkalaisista  B2B-yrityksistä  86  %  ja  B2C-yrityksistä  77  %  kertoi 

tekevänsä  sisältömarkkinointia.  Se,  että  tämän  tutkimuksen  perusteella  jopa  90  % 

suomalaisista yrityksistä kertoo tekevänsä sisältömarkkinointia on hieman yllättävää, 

sillä  suomalaisten  yritysten  on  perinteisesti  ajateltu  olevan 

markkinointikäytänteissään  hieman  muita  länsimaita  jäljessä. Tutkimuksen  tulokset 

kertovatkin  todennäköisesti  siitä,  että  Koodiviidakon  asiakkaat  ovat  muita 

suomalaisia  yrityksiä  hieman  edistyksellisempiä  digitaalisen  markkinointiviestinnän 

hyödyntäjiä.  

4.4 Tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti 

Tutkimuksen validiutta eli luotettavuutta lisää se, että tutkimuksen haastattelut sekä 

kyselylomake  on  pyritty  suunnittelemaan  mahdollisimman  huolellisesti. Tutkijan 

aikaisempi  kokemus  teemahaastattelujen  tekemisestä  on tuonut  haastattelujen 

suunnittelemiseen ja  toteuttamiseen  rutiinia,  jonka  avulla  on  voitu  minimoida 

suurimmat laadullisen aineistonkeruun sudenkuopat. Kyselylomaketta esitestattiin ja 

muokattiin  saatujen  kommenttien  perusteella  useaan  otteeseen,  jotta  siitä  saatiin 

mahdollisimman  helposti  ymmärrettävä ja  nopeasti  täytettävä. Lomakkeen 

suunnittelussa  kiinnitettiin  myös  erityistä  huomiota  siihen,  että  kaikki  tutkittavat 

ymmärtäisivät lomakkeen  kysymykset  samalla  tavalla.   Tutkimuksen  koko  prosessi 

on  myös  tuotu tutkielmassa esille  mahdollisimman  yksityiskohtaisesti,  jotta  lukijat 

pystyvät  seuraamaan  tutkimuksen  etenemistä  sekä tutkijan  tekemiä  valintoja ja 

tulkintoja.  
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Tutkimuksen  luotettavuutta  lisää myös se,  että  tutkimuksessa  on  hyödynnetty 

metodologista  triangulaatiota. Useat  tutkijat  ovat  sitä  mieltä,  että  useiden 

menetelmien  käyttäminen  samassa  tutkimuksessa  lisää  tutkimuksen  validiutta 

(Hirsjärvi ym. 2013: 233). 

Koska  tutkimuksen haastateltavat  sekä  kyselyn  otosjoukko  on  valittu  tietoisesti 

yhden yrityksen asiakaskunnasta, ei tutkimuksen tuloksia voida yleistää koskemaan 

kaikkia  suomalaisia  yrityksiä.  Vaikka  Koodiviidakon  asiakkaissa  on  eri  kokoisia  ja 

eri  toimialoilla  toimivia  yrityksiä,  voidaan  olettaa,  että yrityksen asiakkaat 

hyödyntävät  digitaalisia  markkinointiviestintävälineitä  ja -kanavia  keskimäärin 

hieman muita suomalaisyrityksiä aktiivisemmin. Koska tutkimuksen kyselyn otantaa 

ei ole toteutettu satunnaisotannalla, ei tutkimuksen tuloksista voida myöskään tehdä 

täysin luotettavia tilastollisia yleistyksiä (Valli 2001: 13). Tutkimus antaa kuitenkin 

tapaustutkimuksen  muodossa  arvokasta  tietoa  siitä, miten  digitaalista 

sisältömarkkinointia toteutetaan tämän päivän Suomessa.   

Digitaalisen  sisältömarkkinoinnin  tutkimisessa  tuottaa  haasteita  se,  että 

sisältömarkkinoinnin  käsite  ja sen merkitys  ovat  vielä  monelle  suomalaiselle  hyvin 

tuntematon.  Vaikka  käsitteen  käyttö  on  yleistynyt  varsinkin  markkinoinnin  ja 

viestinnän  ammattilaisten  keskuudessa,  siitä  ei  ole muodostunut  vakiintunutta 

määritelmää, joka olisi yleisesti kaikkien tiedossa. Tutkimuksen validiteetin kannalta 

oli  kuitenkin  tärkeää,  että  kaikki  tutkimukseen  osallistuneet  ymmärtäisivät 

sisältömarkkinoinnin  samalla  tavalla. Jos  tutkittavat  eivät  olisi  tienneet,  mitä 

sisältömarkkinoinnilla tarkoitetaan, tutkimuksen tulokset eivät olisi olleet luotettavia. 

Näin  ollen  sisältömarkkinointi  määriteltiin  sekä  haastateltaville  että  lomakekyselyn 

vastaajille  seuraavanlaisesti: ”Sisältömarkkinoinnilla  tarkoitetaan  asiakkaiden  ja 

muiden  sidosryhmien  houkuttelemista  ja  sitouttamista  hyödyllisen,  kiinnostavan  ja 

ajankohtaisen  sisällön  avulla.  Sisältömarkkinointi  on  viestimistä  ilman  myymistä  ja 

sen tarkoituksena on edistää yrityksen liiketoimintaa.” Jotta verkkokyselyn vastaajat 

ymmärtäisivät  konkreettisesti,  mistä  sisältömarkkinoinnissa  on  kyse,  heidän 

määritelmäänsä  lisättiin  lisäksi  lause: Tyypillisiä  esimerkkejä  sisältömarkkinoinnin 

taktiikoista  ovat  verkkosivuilla  julkaistut  artikkelit  ja  uutiset,  blogikirjoitukset, 

sähköpostitse lähetettävät uutiskirjeet sekä asiakaslehdet.  
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Tutkimuksen  reliabiliteettia eli  tulosten  tarkkuutta ja  toistettavuutta (Koskinen, 

Alasuutari  &  Peltonen  2005:  255) on  pyritty  parantamaan  tutkimuksessa 

tutkimusprosessin  ja  aineistonkeruun  kuvailulla  sekä  tutkimusaineiston huolellisella 

käsittelyllä  ja  analysoinnilla.  Tulosten  tulkinnassa on  hyödynnetty  tilasto- ja 

taulukko-ohjelmia virhearviointien minimoimiseksi.  

Kyselytutkimuksen  tarkkuutta  heikentää kuitenkin se,  että  kyselyn  kato  on  varsin 

suuri. Kyselyyn  vastasi  noin  7,3 %  otantajoukosta,  mikä  on toisaalta 

verkkokyselyissä  varsin  tavanomainen  vastausprosenttimäärä. Sähköpostitse 

lähetetyn tutkimuspyyntöviestin aukaisi noin joka viides viestin saanut ja varsinaisen 

kyselyn  aukaisi  reilu  kymmenesosa viestin  saaneista. Syitä  siihen,  miksi  osa 

otantajoukosta ei  aukaissut  lainkaan  heille  lähetettyä  viestiä, on  varmasti  useita. 

Viestin otsikko ”Sisältömarkkinointitutkimus” ei ehkä  herättänyt  viestin  saajissa 

kiinnostusta  tai  he  eivät  nähneet  aiheelliseksi  aukaista  viestiä. Kyselystä  tehtiin 

suhteellisen  lyhyt,  jotta  siihen vastaaminen  veisi  aikaa vain noin 5  minuuttia.  Voi 

kuitenkin  olla,  että  kysely  tuntui  joidenkin  mielestä  liian  pitkältä  ja  he  jättivät 

vastaamatta kyselyyn kiireen vuoksi.  
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5 DIGITAALISEN  SISÄLTÖMARKKINOINNIN  KÄYTÄNTEET, 

TAVOITTEET JA HAASTEET 

Tutkimuksen tuloksiin perehdytään tutkielmassa  tutkimuskysymyksiin liittyvien 

pääteemojen  eli  digitaalisen  sisältömarkkinoinnin  käytänteiden,  tavoitteiden  ja 

haasteiden  sekä  niiden  muodostamien  alateemojen kautta. Digitaalisen 

sisältömarkkinoinnin  käytänteitä  tarkastellaan keskittyen  kahteen  suurempaan 

kokonaisuuteen: digitaaliseen  sisällöntuotantoon  sekä digitaalisen 

sisältömarkkinoinnin  suunnittelemiseen  ja  arviointiin.  Digitaalisen 

sisältömarkkinoinnin  tavoitteiden  kohdalla  keskeisinä  alateemoina  ovat  strategiset 

tavoitteet  sekä  sisältömarkkinoinnin  kohderyhmät.  Sisältömarkkinoinnin  haasteisiin 

perehdytään  vuorostaan  sekä  sisältömarkkinointia  tekevien  että tekemättömien 

yritysten näkökulmien kautta.  

Jokaista  teemaa tarkastellaan  ensin  yleisluonteisten  lomakekyselyn  tulosten  kautta, 

jonka  jälkeen aiheeseen  syvennytään  kuvailevan  haastatteluaineiston  kautta. 

Tutkimusaineiston  runsauden  vuoksi  tutkimuksen  analyysissa  ei keskitytä 

haastateltujen  yritysten  sisältömarkkinoinnin  käytänteiden  yksityiskohtiin,  vaan 

haastatteluista  tuodaan  esille  ennen  kaikkea  lomakekyselyiden  tuloksia  täydentävää 

analyysia.  

5.1 Digitaalisen sisällön tuotanto 

5.1.1 Sisältötaktiikat ja -kanavat 

Koska  erilaiset  digitaaliset  kanavat  ja  sisältötaktiikat  ovat  keskeisessä  roolissa 

digitaalisen sisältömarkkinoinnin  toteuttamisessa,  haluttiin  tutkimuksessa  kartoittaa, 

mitä  sisältötaktiikoita ja -kanavia yrityksillä  on  käytössä ja kuinka aktiivisesti niitä 

hyödynnetään  yritysten  jokapäiväisessä  toiminnassa. Verkkokyselyyn  vastaajia 

pyydettiinkin  näin  ollen  arvioimaan erilaisten taktiikoiden  hyödyntämisen 

aktiivisuutta asteikolla  1–5  (1=ei hyödynnä  lainkaan,  2=hieman,  3=vaihtelevasti, 

4=aktiivisesti ja 5=erittäin aktiivisesti).  
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lähettämisen.  Näin  ollen  uutiskirjeiden  hyödyntäminen  saattaa  olla  kyselyyn 

vastanneilla yrityksillä yleisempää kuin keskimäärin muilla suomalaisilla yrityksillä. 

Toisaalta  on  myös  mahdollista,  että  sähköisiä  uutiskirjeitä  hyödynnetään 

nimenomaan  sisältömarkkinoinnissa  tavallista  useammin kuin  muussa 

markkinointiviestinnässä.  

Vaikka  blogikirjoituksia  pidetään  usein  klassisena  digitaalisen  sisältömarkkinoinnin 

taktiikkana (ks.  esim.  Isokangas  &  Vassinen  2010:  67),  vain  neljännes kyselyyn 

vastaajista  hyödyntää  niitä  toiminnassaan  aktiivisesti  tai  erittäin  aktiivisesti. 

Sisältötaktiikat,  joita  vastaajat  hyödyntävät  keskimäärin  kaikista  vähiten,  ovat  E-

kirjat,  mobiiliapplikaatiot  sekä  yritysten  ja  yhteistyökumppaneiden  kirjoittamat 

vieraskynäkirjoitukset.  Myös  asiakkaiden  tuottaman  sisällön  käyttäminen  on 

vastaajien  keskuudessa huomattavan vähäistä, mikä  kertoo  siitä,  että  yritykset  ovat 

vielä hyvin arkoja käyttämään muuta kuin itse tuotettua sisältöä viestinnässään. 

Kyselyn mukaan  kuluttajamarkkinoilla  toimivat  yritykset  käyttävät  erilaisia 

digitaalisia  sisältötaktiikoita  keskimäärin  hieman  aktiivisemmin  kuin 

yritysmarkkinoilla  toimivat organisaatiot. Taktiikat, joiden  käytössä  B2C- ja  B2B-

yrityksillä  on  eniten  eroavaisuuksia,  ovat  sosiaalisen  median  palveluiden  julkaisut, 

referenssit  ja  case-esimerkit  sekä  mobiiliapplikaatiot. Khiin  neliö -testin  arvo 

(p≤0,001) viittaa  siihen,  että näiden  kolmen  edellä  mainitun taktiikan  käytössä  on 

yritysten  välillä  niin  selvä  ero,  että  voidaan jo puhua  tilastollisesti  erittäin 

merkitsevästä eroavaisuudesta.  

Kuviossa  5. on  vertailtu  B2C- ja  B2B-yritysten  sosiaalisen  median  julkaisuiden 

käyttöä  sisältötaktiikkana.  Kuviosta nähdään,  että  B2C-yritykset  hyödyntävät 

sosiaalisen  median  julkaisuja selvästi  aktiivisemmin  kuin  B2B-yritykset. B2C-

yrityksistä noin  neljä  viidestä  käyttää taktiikkaa  toiminnassaan joko aktiivisesti  tai 

erittäin  aktiivisesti.  B2B-yrityksissä  taktiikan  aktiivisia  käyttäjiä  on  kuitenkin  vain 

puolet vastaajista. Lisäksi yli 30 % B2B-yrityksistä kertoo hyödyntävänsä julkaisuja 

vain vähän tai ei ollenkaan.  
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Sosiaalisen  median  käytön  aktiivisuus  tuli  vahvasti  esille  myös  haastatteluissa.  

Sisältömarkkinointia  hyödyntävät haastateltavat ovat kokeilleet toiminnassaan 

vähintään kolmea erilaista sosiaalisen median palvelua. Kaikista käytetyin palvelu on 

myös  haastateltavien  keskuudessa  Facebook,  jota  yritykset  kertovat  pitävänsä 

tehokkaimpana  sosiaalisen  median  palveluna.  Haastateltavat  suhtautuvat  erilaisten 

uusien  palveluiden  käyttämiseen  hyvin  ennakkoluulottomasti,  sillä heillä  on  kova 

halu  tavoittaa  asiakkaansa.  Koskaan  ei  voi  tietää,  toimiiko  jonkin  tietyn  palvelun 

käyttö  ja  tavoittaako  sen  kautta  yrityksen  kiinnostuksen  kohteena  olevia 

kohderyhmiä.   

On  meillä  Instagram-tili  avattu  tuossa  joku  aika  sitten,  että  sinne 

muutamia  kuvia  ollaan  laitettu. […] Katotaan  nyt  minkälaista  niin  et 

miten sitä vois hyödyntää. (Yritys C) 

Vaikka  Facebook  mielletään  ja  luokitellaan  usein  teoreettisessa  kirjallisuudessa 

ennen  kaikkea verkostoitumiskanavaksi (Kaplan  & Haenlein  2010), on  palvelu 

ainakin  tämän  tutkimuksen  perusteella myös erittäin  tärkeä  sisältöjen  tuotanto- ja 

jakokanava. Facebook tarjoaa yrityksille mahdollisuuden verkostoitua asiakkaidensa 

kanssa, mutta  eniten  yritykset  näyttäisivät  hyödyntävän  sitä  asiakkaiden 

houkuttelemisessa.  

Koska eri sisältötaktiikoita ja kanavia käytetään erilaisiin tarkoituksiin, voi sisältöjen 

tyylissäkin olla eroja  sen  mukaan,  mikä  taktiikka  on  käytössä. Esimerkiksi 

sosiaaliseen  mediaan  saatetaan  tuottaa  hieman  epävirallisempaa  ja  rennompaa 

sisältöä. Yrityksen  B  haastateltava  totesikin,  että  heillä  sosiaalisen  median  kautta 

tapahtuvan  viestittelyn tarkoituksena  on  muistuttaa hieman  kasvokkain  tapahtuvaa 

kommunikointia,  jotta  viestintä  eroaa  perinteisestä  persoonattomasta 

verkkosivuviestinnästä. Heidän yrityksessään sosiaaliseen mediaan tuotettu sisältö on 

tarkoituksella kevyttä ja hauskaa, sillä sen tarkoituksena on herättää mielenkiintoa ja 

saada  ihmiset  jakamaan  sisältöä  eteenpäin  omille  verkostoilleen. Jokainen  yritys 

kuitenkin valitsee millaisen linjan se ottaa sisältöjensä julkaisussa ja osa yrityksistä 

noudattaakin virallisempaa asiasisältölinjaa myös sosiaalisessa mediassa.  

Siellä (Facebookissa) laitetaan puumerkki, että kuka siellä päivittää, et 

se  on  sellasta  niinku  läheistä,  keskustelevaa, tällaista  melkein  niinku 
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Haastatteluissa  tuli  esille  se,  että  yritykset  pyrkivät  kyllä  tekemään 

sisällöntuotannostaan mahdollisimman paljon itse, mutta kuten kyselynkin tuloksista 

käy  ilmi,  erityisesti  visuaalisen  sisällöntuotannon  erityistaitoa  vaativia  toimintoja 

tilataan  usein  ulkopuolisilta  toimijoilta. Jos  yrityksen  sisältä  ei  löydy  henkilöitä, 

joille esimerkiksi  blogin  kirjoittaminen  on  luontevaa,  voi  yritys pyytää  esimerkiksi 

vieraskynäkirjoittajia  osallistumaan  yrityksen  blogin  päivittämiseen tai  palkata 

bloggaajan huolehtimaan blogin sisältöjen tuotannosta.  

5.2 Digitaalisen sisältömarkkinoinnin tavoitteet 

5.2.1 Strategiset tavoitteet 

Kyselyssä vastaajia pyydettiin arviomaan erilaisten sisältömarkkinoinnin tavoitteiden 

tärkeyttä  asteikolla  1–5,  jossa 1=ei  lainkaan  tärkeä,  2=hieman  tärkeä, 

3=vaihtelevasti tärkeä, 4=tärkeä ja 5=erittäin tärkeä. Kun eri sisältömarkkinoinnin 

tavoitteiden  tärkeyttä  tarkastellaan  ottaen  huomioon  kaikkien  vastausten  keskiarvot, 

vastaukset  näyttävät  jakautuvan suhteellisen  tasaisesti eri  tavoitteiden  kesken  (ks. 

kuvio  13).  Korkeimmat  keskiarvot tavoitteista saavat uusien  asiakkaiden  hankinta 

sekä nykyisten asiakkaiden sitouttaminen eli juuri ne tavoitteet, jotka sisältyvät usein 

sisältömarkkinoinnin  perusmääritelmään. Näitä  tavoitteita  pitää  tärkeänä  tai  erittäin 

tärkeänä  jopa  90  %  kyselyyn  vastaajista. Uusien  asiakkaiden  houkutteleminen  ja 

olemassa  olevien  sitouttaminen  koetaan  tärkeimpinä  tavoitteina  myös 

amerikkalaisten  ja  brittiläisten  yritysten  keskuudessa,  joten  kyselyn  tulokset  ovat 

samassa  linjassa  muiden  tutkimusten  kanssa (Content  Marketing  Institute  2014b, 

2014c, 2014d). 

Huomionarvoista kyselyn tuloksissa on se, että vastaajat mieltävät myös useat muut 

kyselyssä  mainitut  sisältömarkkinoinnin  tavoitteet  tärkeiksi  tai  erittäin  tärkeiksi 

oman  toimintansa  kannalta.  Yrityksen  ja  brändin  aseman  vahvistaminen,  myynnin 

sekä  yrityksen  ja  brändin  tunnettuuden  lisääminen,  asiakastyytyväisyyden 

ylläpitäminen  ja  kasvattaminen  sekä  lisäarvon  tuottaminen  asiakkaille  ovat  tärkeitä 

tavoitteita  yli  80  prosentille  vastaajista.  Vaikka  yrityksen  sivustolla  tapahtuvan 

liikenteen ja asiakasdialogin lisääminen sekä markkinajohtajuuden saavuttaminen ja 
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saisivat lisää töitä. Eri tavoitteet voivat siis itse asiassa pitää sisällään useita välillisiä 

tavoitteita, jotka ovat myös hyvin tärkeitä yritysten toiminnan kannalta.  

Tärkein  (syy  sisältömarkkinointiin)  on  se  meijän  asiantuntijaroolin 

kehittäminen  et  me  tehtäis  itsestämme  niin  kiinnostavia  ja  sellasella 

niinku  houkuttelevalla  ja  fiksulla  tavalla  asioista  kertovia  tai  niitä 

kommentoivia,  et  meijän  kanssa  ois  kiva  tehdä  töitä. […]  Et  se  on 

meijän ihan oikeestaan ainut syy tehdä tätä asiaa et jos meillä riittäis 

hommia ja riittäis sitä niinku leipää ihan muuten vaan niin ei me tähän 

tuhlattais aikaa ja energiaa. (Yritys A) 

Vaikka erilaiset  aineettomat,  mielikuvien  muokkaamiseen  tähtäävät  tavoitteet 

nousevat  keskeisesti  esille  sekä  kyselyssä  että  haastatteluissa, on myös  välitön 

myynnin  kasvu monelle  yritykselle hyvin  tärkeä  tavoite.  Sen  lisäksi,  että  muiden 

tavoitteiden  toivotaan  vaikuttavan  epäsuorasti  myyntiin,  halutaan  myyntiin  saada 

muutosta nopealla aikavälillä. Tämä kertoo siitä, että sisältömarkkinoinnin tavoitteet 

muistuttavat  jossain  määrin  sekä  suhdetoiminnan  että  mainonnan  ja 

myynninedistämisen tavoitteita.  

Tutkielman  teoriaosuudessa  käytiin  läpi  markkinointiviestinnän  muutosta  kohti  yhä 

vuorovaikutteisempaa  viestintää.  Vaikka digitaalinen  sisältömarkkinointi 

mahdollistaa yritysten ja asiakkaiden välisen kommunikoinnin esimerkiksi erilaisten 

sosiaalisen  median  palveluiden  kautta,  ei  asiakasdialogin  lisäämistä  koeta  kyselyyn 

vastanneiden  keskuudessa  läheskään  niin  tärkeänä  kuin  muita  tavoitteita.  Teema  ei 

myöskään noussut  esille  haastatteluissa. Asiantuntijoiden  mukaan  asiakasdialogi  on 

kuitenkin yksi  parhaista  keinoista  vahvistaa  brändiä,  sillä  keskustelun  ja  yhteistyön 

kautta yritys pystyy parhaiten ymmärtämään asiakasta ja kohdentamaan viestintäänsä 

oikealla tavalla (Juholin 2010: 127–128).  

5.2.2 Kohderyhmät 

Tutkimuksen  mukaan  yritykset  suuntaavat  tuottamiaan  ja  jakamiaan  sisältöjä 

keskimäärin  neljälle  eri  kohderyhmälle.  Kaikista  tärkeimpinä  kohderyhminä  ovat 

yrityksen  markkinasektorista  riippumatta  potentiaaliset  ja  nykyiset  asiakkaat,  joille 

lähes  kaikki  kyselyyn  vastaajat  tuottavat  sisältöjä  (ks. taulukko  5).  Asiakkaiden 
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lisäksi  noin  puolet  vastaajista  haluaa  tuottaa digitaalista sisältömarkkinointia 

yhteistyökumppaneille  ja  joka  kolmas  vastaaja  medialle  sekä  päättäjille. 

Sisältömarkkinointi  ei  siis  ole  pelkästään  asiakkaiden  houkuttelemista  ja 

sitouttamista  kuten  sisältömarkkinoinnin  määritelmien  (esim. Content  Marketing 

Institute  2014a)  perusteella  voisi  helposti  olettaa,  vaan  myös  tärkeää 

sidosryhmäviestintää.  

Taulukko 5. Kohderyhmät, joille yritykset tuottavat ja suuntaavat sisältöjä (n=198) 

Sisältöjen kohderyhmät 
B2C-yritykset 
(n=79) 

B2B-
yritykset 
(n=119) 

Kaikki 
(n=198) 

Potentiaaliset asiakkaat 96 % 96 % 96 % 

Nykyiset asiakkaat 97 % 96 % 96 % 

Yhteistyökumppanit 48 % 55 % 53 % 

Media 44 % 30 % 36 % 

Päättäjät 28 % 41 % 36 % 

Nykyiset työntekijät 28 % 31 % 30 % 

Potentiaaliset työntekijät 20 % 27 % 24 % 

Kilpailijat 10 % 3 % 6 % 

Kuten  taulukosta  5. huomataan,  B2C-yritykset  tuottavat  sisältöjä  B2B-yrityksiä  

selvästi enemmän medialle, kun taas B2B-yritykset panostavat vuorostaan päättäjille 

viestimiseen.  Erot  B2C- ja  B2B -yritysten  välillä  ovat  medialle  suunnattujen 

sisältöjen  osalta  tilastollisesti  melkein  merkitseviä  (p=0,043)  ja  päättäjien  osalta 

tilastollisesti  suuntaa  antavia  (p=0,055).  Erot  voivat  kertoa  siitä,  että  B2C-

markkinoilla julkisuuskuvan luominen sekä asiakkaiden tavoittaminen median kautta 

on  tärkeämpää  kuin  B2B-markkinoilla.  B2B-markkinoilla  yritykset  myyvät 

tuotteitaan  ja  palveluitaan  myös  hyvin  usein  julkiselle  sektorille  kuten  kunnille  ja 

valtiolle, joten päättäjien tavoittaminen voi olla erittäin tärkeää yritysten kaupanteon 

kannalta.  

Vaikka  yritykset  suuntaavat digitaalista sisältömarkkinointiaan  pääsääntöisesti 

nykyisille  ja  potentiaalisille  asiakkaille,  ei  sisältömarkkinointi  ole  pelkästään 

asiakkaille  tai  asiakkaiden  kanssa  viestimistä.  Tutkimuksen  mukaan  yritykset 

tuottavat  sisältöjä  tietoisesti  myös  tärkeille  sidosryhmille.  Se,  että  yritykset 
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kohdistavat sisältöjään medialle ja päättäjille kertoo siitä, että sisältömarkkinoinnilla 

halutaan  tehdä  suhdetyötä  ja  vaikuttaa.  Toisaalta  sillä  on myös  imagollista 

merkitystä,  sillä  joka  neljännes  kyselyyn  vastannut  yritys  haluaa 

sisältömarkkinoinnin  kautta  vaikuttaa  myös  potentiaalisiin  työntekijöihin. 

Haastatteluissa  tuotiin  esille  se,  kuinka  varsinkin  verkkosivuja  pidetään  usein 

yrityksen käyntikorttina, josta sekä tulevat että nykyiset työntekijät saavat arvokasta 

tietoa työnantajasta. 

Monesti  jos  joku  on  tulossa  vaikka  firmaan  töihin  niin  kyllähän  sitä 

käyään  kattomassa, että  minkälaiseen  firmaan  mä  oon  menossa  tai 

minkälainenhan tämä työnantaja on. (Yritys D) 

Pelkän  kyselyn  perusteella  näyttää  helposti  siltä,  että  yritykset  tuottaisivat  sisältöjä 

vain  suurille  massoille.  Haastatteluista  ilmeni  kuitenkin,  kuinka  osa  yrityksistä 

kohdentaa  ja  tuottaa  sisältöjä  hyvinkin  tarkasti  määritellyille  kohderyhmille  kuten 

tietyille  asiakassegmenteille.  Kun  asiakasryhmä  on  päätetty,  sisältö  suunnitellaan 

juuri  tämän  tietyn  ryhmän  tarpeisiin  ja  välitetään  sellaisen  viestintäkanavan  kautta, 

joka  tavoittaa  kyseisen  ryhmän huomion parhaiten.  Teknologian  avulla  sisältöjen 

kohdentaminen  esimerkiksi  sähköpostin  tai  sosiaalisen  median  kautta  on  yhä 

helpompaa ja nopeampaa.  

Meillä  oikeestaan  joudutaan  tekemään  viestinnässä  sekä  perinteisessä 

että  markkinointiviestinnässä  ihan  jokaisen  viestin  kanssa 

yksinkertanen  ajatusmall,i  että  mikä  on  se  kohderyhmä  tälle  viestille. 

Se niinku mietitään ekana tarkasti. […] Toiseks me mietitään sitten se 

keino, että millä se just tämä porukka tavotetaan.(Yritys B) 

Ihan tähän sisältömarkkinointiin liittyen niin meillä ollaan ihan niinku 

tehty  näitä  persoonia  kenelle  viestitään. […]  Et  on  paljon  helpompi 

miettiä  sitä  kun  tekee  sisältöä,  että  okei  mulla  on  siellä  kuulijana 

tämmönen  Ulla,  35-vuotta,  kaks  lasta,  asuu  Pohjois-Suomessa,  ku  se 

että mää teen tämmösen pienen yrityksen markkinointivastaavalle. Niin 

me  ollaan  ihan  tehty  tällasia  markkinointipersoonia  ketä  me  niinku 

sitten  ikään  kuin  puhutellaan  tai  jota  me  pidetään  siellä  mielessä  kun 

me tehhään tätä. (Yritys A) 
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5.3 Digitaalisen sisältömarkkinoinnin suunnitteleminen ja arviointi 

5.3.1 Sisältömarkkinoinnin suunnitelmallisuus 

Vaikka  sisältömarkkinoinnin  käsite  on  monelle  yritykselle  uusi,  se  ei  tarkoita  sitä, 

etteikö  yrityksissä  olisi  kiinnitetty  huomiota  sisältöjen  tuotannon  suunnitteluun. 

Tutkimuksen  kyselyyn  vastanneista  sisältömarkkinointia  tekevistä  yrityksistä 63 

prosentilta eli yli puolelta löytyy jonkinlainen sisältösuunnitelma tai sisältöstrategia, 

joka  ohjaa  yrityksen  sisältömarkkinoinnin  toteuttamista.  Dokumentoitu  suunnitelma 

löytyy  36  prosentilta  vastaajista  ja  suullinen  suunnitelma  27 prosentilla  (ks.  kuvio 

14). Yli 50 prosentilla sisältösuunnitelman omaavalla yrityksellä suunnitelma on osa 

yrityksen  laajempaa  viestintä- tai  markkinointisuunnitelmaa.  Neljänneksellä 

vastaajista  suunnitelma  kuuluu  vuorostaan  yrityksen  muuhun  strategiaan ja 

viidenneksellä  sisältöjen  tuotannolle  löytyy  oma  erillinen  suunnitelmansa. Myös 

haastatelluilla  yrityksillä  sisältömarkkinointi  on  osa  yritysten  laajempaa 

viestinnällistä kokonaissuunnitelmaa.  

 
Kuvio 14. Sisältömarkkinoinnin suunnitelmallisuus (n=198) 

Vaikuttaakin  siltä,  että  monessa  yrityksessä  sisältömarkkinoinnin  suunnitteleminen 

noudattaa  pääsääntöisesti  yrityksen  laajempia  markkinointiviestinnällisiä  tai 

strategisia  linjauksia.  Vaikka  markkinointiviestinnän  konsultit ja 
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sisältömarkkinoinnin asiantuntijat ovat helposti kannustamassa asiakkaitaan erillisen 

sisältösuunnitelman  tekemiseen, ei  heiltä  itseltään  useinkaan  löydy  omaa 

sisällöntuotannolle  tehtyä  suunnitelmaa (Holliman  &  Rowley  2014). Monissa 

yrityksissä  sisältömarkkinointi  hakee  todennäköisesti  vielä  paikkaansa  muun 

markkinointiviestinnän  rinnalla,  joten  sisältöjen  suunnittelua  voi  olla  vaikea  nähdä 

toimintana,  jonka  toteuttamista  pitäisi  erikseen  suunnitella.  Varsinkin  suurissa 

organisaatioissa, joissa on paljon erillisiä yksiköitä, voi kuitenkin olla vaikeaa saada 

haluttuja  viestinnällisiä  tuloksia aikaan pelkästään yrityksen  yleisstrategiaa  tai 

laajempaa markkinointiviestintästrategiaa noudattamalla.  

On  myös  yrityksiä,  jotka  eivät näe  sisältömarkkinoinnin  suunnittelemista  tärkeänä. 

Joka  neljänneltä  kyselyyn  vastanneelta  yritykseltä  ei  löydy  etukäteen  laadittua 

suunnitelmaa  sisällöntuotannolle  ja  ainoastaan  28  %  näistä  vastaajista aikoo  tehdä 

sisältösuunnitelman  tämän  vuoden  aikana.  Loput  72  %  ei  ole  joko  kiinnostunut 

suunnitelman  laatimisesta  tai  ei  vielä  osaa  sanoa,  onko  suunnitelmaa  suunnitteilla. 

Sisältömarkkinointia ei siis välttämättä osata mieltää pitkäjänteiseksi ja strategiseksi 

toiminnaksi,  jonka  toteuttaminen  vaatisi  kokonaisvaltaista  pidemmän  tähtäimen 

suunnittelua. Sitä saatetaan helposti toteuttaa spontaanisti silloin tällöin, kun jollakin 

työntekijällä löytyy siihen aikaa ja kiinnostusta.  

Sisältömarkkinoinnin  suunnittelemattomuus  liittyy  monen  yrityksen  kohdalla 

todennäköisesti  siihen,  että  sisältömarkkinointia  tehdään,  vaikka  työntekijät  eivät 

oikein  tiedä  miksi  tai  miten  sitä  pitäisi  tehdä.  Esimerkiksi  yritys  A  oli  huomannut, 

kuinka  monissa  yrityksissä  kaikki  sisällöntuotanto  mielletään  hyvin  helposti 

sisältömarkkinoinniksi,  jolloin  unohdetaan  se,  että sisältömarkkinoinnissa  on  kyse 

tavoitteellisesta  toiminnasta. Ilman  suunnitelmaa  sisältömarkkinointia  on  myös 

vaikea toteuttaa.  

Siitä  on  nyt  vähän  tullu  semmonen  taikasana,  että  no  niin,  nyt  me 

tehdään  tätä  sisältömarkkinointia,  mut  ehkä  se  on  vielä  vähän 

semmonen  niinku  hahmoton,  että  mitä  se  oikeestaan  on  käytännössä. 

(Yritys A) 
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kaikkea yhteydenottojen määrää. Nämä eroavaisuudet B2C- ja B2B-yritysten välillä 

johtuvat osaltaan  markkinoiden erilaisista  ominaispiirteistä ja  sisältötaktiikoiden 

käytön  eroista.  Kuluttajamarkkinoilla  toimivat  yritykset  käyttävät  selvästi 

aktiivisemmin  sosiaalista  mediaa,  joten  on  luontevaa,  että  ne  myös  mittaavat 

sisältömarkkinointinsa  onnistumista  sosiaalisen  median  mittareiden  kuten  sisältöjen 

saamien tykkäysten kautta. B2B-yrityksillä myyntityö on hieman erilaista kuin B2C-

yrityksillä ja yksittäiset tilaukset ovat usein erittäin tärkeitä. Koska yhteydenotot ovat 

merkki  mahdollisista  tilauksista,  voi  yhteydenottojen  seuraaminen  olla  B2B-

yrityksille tärkeämpää kuin B2C-yrityksille.  

Verkkosivuilla  vierailevien  määrän  seuraaminen,  sivuille  tehdyt  linkitykset  sekä 

sosiaalisen  median  klikkaukset  ja  sisältöjen  jakaminen  tulivat  esille  myös 

haastatteluissa  sisältömarkkinoinnin  mittaamisesta  puhuttaessa. Tutkimuksen 

perusteella voidaankin  sanoa,  että yritykset  mittaavat digitaalisen 

sisältömarkkinointinsa  onnistumista  sekä  viestinnän  ei-rahallisten  että rahallisten 

vaikutusten  kautta  pääpainon  ollessa kuitenkin ei-rahallisissa  tekijöissä. Ei-

rahallisten  tekijöiden  kuten  verkkosivujen kävijämäärien,  sisältöjen  tykkäämisen  ja 

jakamisen sekä hakukoneiden näkyvyyden selvittäminen on yrityksille nykypäivänä 

varsin  helppoa  ja  vaivatonta erilaisten  verkkotyökalujen  kuten Google  Analyticsin 

sekä sosiaalisen median palveluiden kautta.  

Joo  kyllä  meillä  Google  Analytics  on  käytössä,  että  sitä  niinkö  sitä 

seurataan kyllä. (Yritys C) 

Kaikki  tämmöset  perus  mitä  nyt  pystyy  sillai  niinku  teknisesti 

analytiikalla seuraamaan niin kaikki sellaset me kyllä katotaan läpi et 

mikä kiinnostaa, mitä on mahollisesti jaettu, mistä on tykätty, mitä on 

käyty lukemassa useampaankin kertaan. (Yritys A) 

Koska yritykset pitävät useita sisältömarkkinoinnin tavoitteita tärkeinä, voisi olettaa, 

että ne myös  mittaisivat  toimintansa  onnistumista  useiden  mittareiden  kautta. 

Kyselyn  perusteella onnistumisen seuraaminen vaikuttaisi keskittyvän kuitenkin 

hyvin  vahvasti muutamaan tiettyyn  mittariin,  kuten  verkkosivujen  kävijämääriin ja 

myynnin kasvuun. Myynnin  kasvun  seuraaminen  on  luonnollista,  jos  yritys 

tavoittelee myynnin lisäämistä, mutta voidaan pohtia, onko verkkosivujen liikenteen 



74 

seuraaminen  riittävä  mittari  esimerkiksi  asiakkaiden  sitouttamisen  selvittämiseksi.  

Syitä  siihen,  miksi  osa  yrityksistä  ei  mittaa  lainkaan  sisältömarkkinointinsa 

tehokkuutta  tai  käyttää  mittaamiseen  vain  yhtä  tai  muutamaa  mittaria,  on  varmasti 

useita.  Kuten  tutkielmassa  tuodaan  myöhemmin  esille,  yrityksillä  ei  ole  aina 

tarpeeksi  aikaa  tai  resursseja  sisältömarkkinoinnin  toteuttamiseen.  Tällöin 

sisältömarkkinoinnin  mittaamista  ei  välttämättä  koeta ensisijaiseksi  tehtäväksi  vaan 

työpanokset kohdistetaan sisältöjen tuotantoon.  

Amerikkalaisiin ja brittiläisiin yrityksiin verrattuna kyselyyn vastanneet suomalaiset 

yritykset  mittaavat  sisältömarkkinointinsa onnistumista huomattavasti 

passiivisemmin. Vaikka verkkosivujen liikenteen sekä myynnin kasvun seuraaminen 

ovat myös  amerikkalaisten  ja  brittiläisten yritysten  tärkeimpiä  sisältömarkkinoinnin 

mittareita,  niissä  seurataan  kuitenkin  yleisesti  ottaen  enemmän  erilaisia mittareita. 

Esimerkiksi  hakukoneissa  näkymistä  ja  sisältöjen  parissa  vietettyä  aikaa seuraa 

amerikkalaisista ja brittiläisistä B2B- ja B2C-yrityksistä noin 40 %, kun taas tämän 

kyselyn  vastaajista  samoja  mittareita  käyttää 7-18 %. Suomalaisilla  yrityksillä 

näyttäisikin  olevan  vielä  opettelemista  erilaisten  viestinnän  mittareiden 

hyödyntämisessä. 

5.3.3 Yritysten  näkemys digitaalisen sisältömarkkinoinnin tehokkuudesta  ja 

tulevaisuudesta 

Yritysten  sisältömarkkinoinnin  onnistumista  haluttiin  selvittää  verkkokyselyssä 

kysymällä  yrityksiltä,  kuinka  tehokkaana  he  pitävät  sisältömarkkinointiaan.  Kuten 

kuviosta 16. näkyy, lähes puolet vastaajista pitää sisältömarkkinointiaan vaihtelevan 

tehokkaana. Tehokkaana tai erittäin tehokkaana sisällöntuotantoaan pitää joka neljäs 

ja  lähes  yhtä  suuri  osa  kokee  sisältömarkkinointinsa  hieman  tehokkaana  tai  täysin 

tehottomana. Vaikka  vain  harva  kokee  tekevänsä  erittäin  tehokasta 

sisältömarkkinointia,  positiivista  tuloksessa  on  se,  että  suurin  osa kyselyyn 

vastaajista on saanut tekemästään työstä jonkinlaisia onnistumisia.   
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Taulukon  6.  tulokset  osoittavat  sen, että  mitä  suunnitelmallisempaa  yritysten 

sisältömarkkinointi  on,  sitä  todennäköisemmin  se  on  myös  tehokasta  tai  ainakin  se 

koetaan  tehokkaana. Voi kuitenkin olla,  että  yritysten  on  vaikea  määritellä 

sisältömarkkinointinsa  tehokkuutta  tarkasti,  sillä  kuten aikaisemmin tuotiin  esille, 

yritykset  eivät  mittaa  sisältömarkkinointiaan  kovinkaan  monipuolisesti.  Näin ollen 

kyselyyn  vastaajien  arviot  saattavat  perustua  osittain heidän  omiin  olettamuksiinsa. 

Perustuivatpa yritysten arviot konkreettisiin mittauksiin tai  eivät,  kertovat 

tutkimuksen  tulokset siitä,  että  sisältömarkkinoinnin tehostamiselle  ja  paremmalle 

suunnittelulle  on  monissa  yrityksissä tarvetta. Toisaalta myös  niissä  yrityksissä, 

joissa  ollaan  tyytyväisiä omaan sisältömarkkinointiin,  toiminnan  kehittäminen 

nähdään tärkeänä asia:   

Minusta  se  on  meillä  hyvää  mutta  aina  on  mahollista  parantaa  ja 

terävöittää ja miettiä sitä että onko se sisällöntuotanto mitä me tehään 

niin tukeeko se sitä meijän toimintaa tarpeeksi että se ei elä irrallaan. 

(Yritys B) 

Ainahan sitä vois parantaa ja olla niinku enemmän, mut kumminkin et 

jonkun  verran  on  ollu  tuota  sisältömarkkinointia.  Siinä  mielessä  oon 

tyytyväinen. (Yritys C) 

Digitaalisen  sisältömarkkinoinnin  hyödyntäminen  osana  yritysten 

markkinointiviestintää kasvaa koko ajan, sillä kyselyyn vastaajista jopa 75 % aikoo 

tuottaa  digitaalisia  sisältöjä  tänä  vuonna  viime  vuotta  enemmän.  Saman  verran 

sisältöjä aikoo tehdä noin viidennes vastaajista ja ainoastaan 1% 198:sta vastaajasta 

aikoo  vähentää  sisältöjen  tuotantoa  kuluvan  vuoden  aikana.  Loput  reilu  4  % 

vastaajista  ei  osannut  sanoa,  millainen  heidän  sisältömarkkinointinsa  panostus  on 

tänä  vuonna. Myös  haastatellut  yritykset  aikovat  kehittää  sisältömarkkinointiaan ja 

tehdä  sitä  tulevaisuudessa  entistä  enemmän. Se,  että  osa kyselyyn  vastaajista  pitää 

omaa sisältömarkkinointiaan tehottomana tai vain hieman tehokkaana ja haluaa silti 

panostaa  siihen  jatkossa,  kertoo siitä,  että  digitaalista sisältömarkkinointia  pidetään 

aidosti tärkeänä  asiana. 
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5.4 Digitaalisen sisältömarkkinoinnin haasteet 

5.4.1 Sisältömarkkinointia tekevien yritysten haasteet 

Kyselyyn vastaajia pyydettiin arvioimaan asteikolla 1–5 (1=ei lainkaan, 2=hieman, 

3=vaihtelevasti,  4=paljon, 5=erittäin  paljon), kuinka  paljon  erilaiset  tekijät  tuovat 

haasteita  heidän  yrityksensä sisältömarkkinoinnin  toteuttamiseen (ks.  kuvio  17). 

Vastausten keskiarvojen perusteella ylivoimaisesti eniten haasteita yrityksille tuottaa 

aikapula.  Yli  60  prosentille vastaajista ajan  riittämättömyys  tuotti  joko  paljon  tai 

erittäin  paljon  haasteita  sisältöjen  tuottamiseen. Toiseksi  suurimmaksi  haasteeksi 

vastauksissa nousee henkilöresurssien  puute,  joka  vaikeuttaa  joka  toisen  vastaajan 

toimintaa paljon  tai  erittäin  paljon.  Yllättävää  kyllä  taloudellisten  resurssien 

puuttuminen  ei  nouse  viiden haastavimman  tekijän  joukkoon, vaikka 

henkilöresurssien  puuttumisen  voisi  olettaa  olevan  yhteydessä  taloudellisiin 

resursseihin. Kyselyn  tuloksissa  ei  myöskään  ole merkitseviä  eroja  B2C- ja  B2B-

yritysten välillä. 

Haasteita  eivät  näytä  tuovan  yrityksille  niinkään  työntekijöiden  kyky  tuottaa 

ajankohtaista  ja  kiinnostavaa  sisältöjä,  vaan  juurikin  resurssien  puuttuminen  ja 

osittain ehkä niistä johtuen myös sisällön säännöllinen ja aikataulutettu tuottaminen.  

Jossain määrin haasteita tuottavat myös asiakkaiden tavoittaminen oikeista kanavista 

sekä muiden tuottamista sisällöistä erottautuminen. Vähiten haasteellisiksi kyselyyn 

vastaajat kokevat sopivien ulkopuolisten toimijoiden löytämisen ja heidän kanssaan 

työskentelyn. Tämä  kertoo  siitä,  että  sisältömarkkinoinnin  tuottamiseen  liittyvät 

haasteet liittyvät pääsääntöisesti yritysten sisäiseen toimintaan.  

Mielenkiintoista kyselyn tuloksissa  on  se,  että  vain  harva  yritys  kokee  teknologian 

tuovan haasteita heidän  sisältömarkkinointiinsa.  Tämä  voi  kertoa siitä,  että 

digitaaliset  kanavat  ja  niiden  käyttö  on  jo  omaksuttu monessa  yrityksessä osaksi 

jokapäiväistä  toimintaa. Toisaalta  on  myös  hyvä  muistaa,  että  kyselyyn  vastanneet 

yritykset voivat olla hieman tavallista tottuneempia digitaalisen teknologian käyttäjiä 

ja  heille  esimerkiksi  sähköpostin  ja  verkkosivujen  käyttäminen  voi  olla 

luonnollisempaa kuin muille suomalaisille yrityksille.  
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Helposti  tulee  niin  että  tehään  pikkasen  liikaa  ja  sitten  tulee  sellasia 

asioita mitä tehään huonosti, kun ei ehitä keskittyä ja sitähän tietenkin 

pitäis välttää, että liikaa ei sais olla. (Yritys B) 

Vaikka  sisällön  tuottaminen  yhdessä  ison  tiimin  tai  koko  henkilökunnan  voimin 

kuulostaa hienolta, on yritysten työntekijöiden motivoiminen ja sisällön tuottamisen 

vastuun jakaminen haasteellista. Esimerkiksi blogin kirjoittaminen nähdään helposti 

toissijaisena  työtehtävänä,  jos  siihen  ei  löydy  työaikaa  tai  jos  työntekijöillä  ei 

yksinkertaisesti  ole  kiinnostusta  osallistua  kirjoittamiseen.  Muiden  kuin 

markkinoinnin  ja  viestinnän  ihmisten  voi  olla  vaikea  nähdä  sisällöntuotannosta 

saatavaa  hyötyä,  jos  heille  ei  selitetä,  miten  organisaatio  hyötyy 

sisältömarkkinoinnista.  Uusien  työtehtävien  omaksuminen  voi  vaatia  työpaikan 

asenneilmapiirin  muutosta,  jotta  yhdessä  tekemisestä  tulee  luonnollista  ja 

sisällöntuottaminen nähdään kaikkien yhteisenä asiana.  

Esimerkiks  asiantuntijoita  on  vaikee  haastaa  ja kannustaa 

kirjoittamaan  blogia  […] he  on  kiireisiä,  he  tekee  käytännön  työtä, 

käytännön päätöksiä, että kaikki tää on ylimääräistä heille. (Yritys B) 

Kyllähän  se  on  ”pain  in  the  ass”, koska  sitähän  me  ajatellaan  kaikki 

että mulla on tämä, tämä ja tämä homma tekemättä, mulla on tuo ja tuo 

ja  sitten  on  vielä  se  blogi  hohhoijaa.  Niinku  et  asenne  on  meillä 

itselläkin  semmonen  ongelma,  että  sen  asenneilmaston  ja  sen  vielä 

parempi  sisäistäminen,  että  miksi me  tehdään  sisältömarkkinointia. 

(Yritys A) 

Asiakkaiden  tavoittamisen  haasteet  liittyvät  hyvin  keskeisesti  sosiaaliseen  median 

maailmaan  ja  siellä  tapahtuviin  jatkuviin  muutoksiin.  Kuten  tutkielman 

teoriaosuudessa  tuotiin  esille,  uusia sosiaalisen  median palveluita  tulee  koko  ajan 

lisää ja ihmiset hajaantuvat käyttämään yhä useampia palveluita. Tämä tuo haasteita 

yrityksille,  sillä  tavoittaakseen  asiakkaansa  niidenkin  täytyy  olla  mukana  yhä 

useammassa  sosiaalisen  median  palvelussa.  Kun  viestintäkanavia  alkaa  olla  useita, 

hankaloituu  niiden  kaikkien  aktiivisena  pitäminen.  Tällöin  yrityksen  täytyy  miettiä, 

minkä kanavien käyttämiseen siltä löytyy aikaa ja mistä asiakkaat tavoittaa parhaiten.  

Meillä  alkaa  olla  niin  paljon  kanavia, että  kyllä  se  hallinta  ja  se 

kaikkien aktiivisena pitäminen niin on haaste. (Yritys B) 
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5.4.2 Sisältömarkkinointia tekemättömien yritysten haasteet 

Tutkimuksessa  haluttiin  selvittää  syitä  myös  siihen, miksi  osa  yrityksistä ei käytä 

digitaalista sisältömarkkinointia  markkinointiviestinnässään. Niitä kyselyyn 

osallistuneita,  jotka eivät  tee  sisältömarkkinointia,  pyydettiin vastaamaan  erilaisiin 

väittämiin,  jotka  liittyvät sisältömarkkinointiin  ja  sen  haasteisiin.  Vastaajat  saivat 

arvioida väittämiä asteikolla 1–5, jossa 1=täysin eri mieltä ja 5=täysin samaa mieltä. 

Kuviota 18. varten kyselyn vastaukset on tiivistetty 5-asteikollisesta Likert-asteikosta 

3-asteikolliseksi. Koska  kysymykseen vastasi  vain  21  henkilöä, tutkimusaineiston 

tulokset ovat vain suuntaa antavia. 

Kyselyn mukaan yli 80 % kysymykseen vastaajista on samaa mieltä siitä, että heidän 

yrityksestään  puuttuu  sisältöä  tuottava  henkilökunta,  eikä  aika  riitä 

sisältömarkkinoinnin tekemiseen. Sisältöä tuottavan henkilökunnan puuttuminen voi 

osaltaan  vaikuttaa  myös  siihen,  että  sisällön  tuottamisen  kokee  haastavaksi  noin  70 

% vastaajista ja joka toisen vastaajan yrityksessä työntekijät eivät ole motivoituneita 

tuottamaan sisältöjä. 

Huomattavaa on se, että sisältömarkkinoinnin merkittävimmät haasteet vaikuttaisivat 

olevan  lähes  samat  sekä niillä  yrityksillä,  jotka  tekevät  sisältömarkkinointia  että 

niillä, jotka eivät sitä tee. Erona kuitenkin on se, että nämä haasteet saattavat jollakin 

yrityksillä  olla  niin  ylivoimaisia,  että  ne  estävät  yritystä  aloittamasta 

sisältömarkkinoinnin  toteuttamisen.  Kuten  kyselyyn  vastanneiden  kommenteista 

näkyy,  yrityksen  on  vaikea  alkaa  tekemään  sisältömarkkinointia  noin  vain,  jos  siltä 

puuttuu asian osaavat työntekijät: 

Sitä ei osata tehdä, alan tuntemus puuttuu. 

Alaltamme  on  erittäin  vaikea  löytää  semmoisia  henkilöitä  jotka 

kykenevät  tuottamaan  jotain  sellaista  jaettavaa  sisältöä  mitä  voisi 

hyödyntää.  Samoin  erilaisten  välineiden  ja  niiden  hyötyjen  näkeminen 

on vielä kovin lapsen kengissä. 
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Vaikka  molempien  yritysten  toimialoilla  suhtaudutaan  aika  konservatiivisesti 

digitaaliseen  markkinointiin,  aloilla  seurataan  mitä  muut  tekevät.  Jos  joku 

kilpailijoista  alkaa  aktiivisesti  käyttämään  jotain  sähköistä viestintäkanavaa, siihen 

todennäköisesti reagoivat myös muut yritykset. Tällä hetkellä esimerkiksi sosiaalisen 

median  kanavien  käyttöä  ei  kuitenkaan  nähdä  yrityksissä  tärkeänä  asiana 

sisältömarkkinoinnin näkökulmasta.   

Jos  aattelee  vaikka  somepuolta  ja  muuta  niin  kyllä  se  on  tullu  niinku 

tännekin, mutta että jokaisella on se oma linja että minkä siinä valitsee, 

että mihin lähtee. (Yritys D) 

Se  (sosiaalinen  media)  on  varmasti  toimialalla  hyvin  tavallaan  vielä 

tuntematon  käsite.  Ite  oon  sitä  jonkun  verran  miettiny  mutta  meijän 

sidosryhmät  ei  ole  siellä.  Meillä  ei  sille  tällä  hetkellä  oo  mitenkään 

tarvetta. (Yritys E) 

Mielenkiintoista  on  se,  että  vaikka  yritykset D ja  E eivät  juurikaan  tuota 

säännöllisesti uutta  digitaalista  sisältöä,  molemmissa  yrityksissä  verkkosivuja 

pidetään  tärkeänä  kanava  näkyä  ulospäin.  Yritysten  verkkosivut  ovat  hyvin 

sisältörikkaat  ja  sivujen  sisältöjä  ja  rakennetta  on  mietitty  hyvinkin  tarkkaan,  jotta 

niistä  löytyy  eri  sidosryhmiä  kiinnostavaa  tietoa.  Oli  yrityksen  toimiala siis mikä 

tahansa, yrityksille on tärkeää olla löydettävissä ja näkyvissä edustettavasti. Vaikka 

sisältöjen  tuottamisen  ei  sinällään  katsota  tuovan  mitään  ylimääräistä  hyötyä 

yrityksille,  koetaan  uuden  sisällön  tuottaminen  kuitenkin  yrityksissä  myönteisenä 

asiana.  

Meillä  justiinsa  tehtiin  tuo  verkkosivu-uudistus,  että  kyllä  siihen  sillä 

lailla  niinkö  panostetaan.  Onhan  ne  tietenkin  ne  verkkosivut  ollu 

aiemminkin mut […] jos aatellaan että mistä ihmiset lähtee hakemaan 

tietoa yrityksistä niin kyllähän se on ensimmäisenä verkosta. (Yritys D) 

Kyllähän  se  antais  aina  eloa  sinne  sivuille  kun  sinne  jotakin  uutta  ja 

tämmöstä virkeää tulis. (Yritys E) 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää, miten suomalaiset B2C- ja 

B2B-yritykset  hyödyntävät  digitaalista  sisältömarkkinointia  markkinointi-

viestinnässään. Tutkimuksen avulla  haluttiin  saada  syvällistä  ja monipuolista tietoa 

siitä,  mitä digitaalinen  sisältömarkkinointi  on  ja  millaisia  käytänteitä,  tavoitteita  ja 

haasteita  yrityksillä  on  digitaaliseen  sisältömarkkinointiin  liittyen.  Aihetta 

lähestyttiin  tutkielmassa tarkastelemalla ensin sitä  muutosta,  jonka 

markkinointiviestinnän digitalisoituminen on tuonut mukanaan ja jonka myötä myös 

digitaalisen sisältömarkkinoinnin suosio on kasvanut ennätysvauhtia. Tämän jälkeen 

digitaaliseen  sisältömarkkinointiin perehdyttiin tarkemmin sekä 

tutkimuskirjallisuuden että aikaisempien tutkimusten kautta.  

Tutkimusta  varten  kerättiin  tutkimusaineistoa teemahaastattelujen sekä  verkossa 

toteutetun kyselyn avulla. Kvalitatiivisen  ja  kvantitatiivisen  tutkimusotteen 

yhdistäminen  samassa  tutkimuksessa  mahdollisti  sen,  että  tutkittavaa  aihetta 

pystyttiin  tarkastelemaan  aineistojen analyysissa monipuolisesti  ja  laajasti. 

Teoreettisen  kirjallisuuden ja  kattavan aineiston analyysin  ansiosta tutkielman 

teoreettiset  ja  liikkeenjohdolliset  johtopäätökset  voidaan  nyt  esittää  perustellusti  ja 

johdonmukaisesti.  

6.1 Teoreettiset johtopäätökset 

Tutkimuksen  keskeisenä  teoreettisena  tavoitteena  oli  selvittää,  millainen  rooli 

digitaalisella  sisältömarkkinoinnilla  on  yritysten  markkinointiviestinnässä. 

Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen mukaisesti tätä roolia lähdettiin selvittämään 

tutkimalla  ensin  millaisia  käytänteitä,  tavoitteita  ja  haasteita  yrityksillä  on 

digitaalisen  sisältömarkkinointiin  liittyen  eli  mistä  tekijöistä  digitaalinen 

sisältömarkkinointi itse asiassa koostuu.  

Ennen  kuin  johtopäätöksissä  syvennytään  tarkemmin  tutkimuksen 

alatutkimuskysymyksiin,  on syytä todeta,  että  tutkimuksen  perusteella digitaalinen 

sisältömarkkinointi on suomalaisten yritysten keskuudessa erittäin yleistä. Jopa 90 % 

kaikista  tutkimuksen  lomakekyselyyn  vastanneista  yrityksistä  kertoo  tekevänsä 
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sisältömarkkinointia.  Vaikka  tutkimukseen  osallistuneiden  yritysten  voidaan  olettaa 

olevan  keskimäärin  hieman  tavallista  aktiivisempia  digitaalisten  viestintäkanavien 

käyttäjiä ja tutkimusaineisto antaa todennäköisesti hieman tavallista positiivisemman 

kuvan  yritysten digitaalisen sisältömarkkinoinnin  käytöstä,  on  selvää,  että 

digitaalisesta sisältömarkkinoinnista on tullut osa yritysten jokapäiväistä toimintaa.   

Tutkimuksen ensimmäisen alatutkimuskysymyksen tarkoituksena oli selvittää, miten 

yritykset  käytännössä toteuttavat digitaalista  sisältömarkkinointia. Tähän 

kysymykseen  tutkimusaineisto  antaa  hyvin  monivivahteisen  vastauksen, sillä 

käytännöt vaihtelevat hyvin paljon B2C- ja B2B-yritysten välillä. Tutkimusaineiston 

perusteella  voidaan  kuitenkin sanoa,  että erilaisten  digitaalisten  sisältötaktiikoiden 

aktiivinen  käyttö  on  yrityksissä  erittäin  yleistä. Jopa  niin  yleistä,  että  digitaalisten 

taktiikoiden käytön aktiivisuus ohittaa niin sanottujen perinteisten sisältötaktiikoiden 

eli kasvokkain tapahtuvien ja painettujen taktiikoiden käytön aktiivisuuden.  

Yritykset  hyödyntävät  toiminnassaan  ennen  kaikkea  sähköisiä  uutiskirjeitä, 

verkkosivujen uutisia sekä sosiaalisen median palveluiden julkaisuja. B2C-yritykset 

ovat  keskimäärin  hieman  aktiivisempia  käyttämään  erilaisia  digitaalisia 

sisältötaktiikoita,  kuten  sosiaalisen  median  julkaisuja  ja  mobiiliapplikaatioita,  kuin 

B2B-yritykset.  Yritysmarkkinoilla  toimivat  yritykset  ovat  vuorostaan  huomattavasti 

aktiivisempia tuomaan referenssejä ja case-esimerkkejä esille sisällöissään.   

Yritykset esittävät  ja  jakavat  sisältöjään  pääsääntöisesti  verkkosivuillaan, 

sähköpostitse sekä  sosiaalisen  median  kautta.  Varsinkin  verkkosivut  toimivat 

tärkeänä  sisältöjen  julkaisukanavana,  kun  taas  sähköpostia  ja  sosiaalista  mediaa 

hyödynnetään  enemmän sisältöjenjakokanavina. Vaikka  sosiaalinen  media 

mielletään helposti pelkäksi sisältöjen jakamisen kanavaksi, esimerkiksi Facebookiin 

tuotetaan  myös sisältöjä  ja  sen  kautta  saatetaan jopa aloittaa 

markkinointitoimenpiteitä.  

Vaikka digitaalista  sisältömarkkinointia  toteutetaan  usean  eri  kanavan  ja  taktiikan 

kautta,  tuli  tutkimuksen  haastatteluissa  esille  se,  kuinka  yritykset  hyödyntävät  eri 

taktiikoita  niin,  että  niiden  käyttö  tukee  toisiaan. Esimerkiksi  sosiaalisen  median 

julkaisuiden  avulla  yritykset  voivat  herättää eri  kohderyhmien huomion  ja  ohjata 
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heidät yrityksen verkkosivuille, joissa tarjotaan laajempia sisältökokonaisuuksia.  Eri 

sisältötaktiikoilla  voi  siis  olla  erilaisia  tehtäviä  niin,  että toisten taktiikoiden avulla 

houkutellaan ja toisten avulla vuorostaan sitoutetaan.   

Yritykset  ovat  yleisesti  ottaen  hyvin  aktiivisia  julkaisemaan digitaaliseen 

sisältömarkkinointiin  liittyvää  sisältöä,  vaikka  sisällöntuotannon  aktiivisuudessa 

onkin  eroja  B2C- ja  B2B-yritysten  välillä. B2C-yrityksistä  iso  osa  julkaisee  uutta 

sisältöä  päivittäin  tai  useita  kertoja  viikossa,  kun  taas B2B-yrityksillä 

sisällöntuotanto on yleisimmin kerran viikossa tapahtuvaa tai kuukausittaista. Näiden 

erojen  voidaan  olettaa  johtuvan  osittain  siitä,  että  B2C-yrityksissä  hyödynnetään 

yleisesti  ottaen  aktiivisemmin esimerkiksi sosiaalista  mediaa, jonka  käytölle  on 

ominaista  sisältöjen  aktiivinen  tuotanto.  Se,  että  useat  yritykset  julkaisevat  sisältöjä 

päivittäin  tai  viikoittain  on  merkki  siitä,  että yritykset  tuottavat  sisältöä  ennen 

kaikkea digitaalisiin kanaviin. Painettuja sisältöjä tuskin tuotettaisiin päivittäin.  

Yritykset tekevät sisältömarkkinoinnillisia sisältöjä paljon itse ja pyrkivät hoitamaan 

varsinkin  tekstintuotannon oman talon  sisällä.  Ulkopuolisilta toimijoilta tilataan 

kuitenkin  ennen  kaikkea sisältöjen visuaalisen  ilmeen  tuotantoja  kuten  videointia, 

valokuvausta ja taittotöitä. Internetissä kuvat ja videot ovat usein hyvin korostuneesti 

esillä, joten ei ole ihme, että yritykset haluavat panostaa sisältöjensä visuaalisuuteen.  

Sisältömarkkinoinnin suunnitelmallisuuden tarkastelu paljastaa sen, että digitaalinen 

sisältömarkkinointi  hakee  vielä  paikkaansa  yritysten  markkinointiviestinnässä.  

Verkkokyselyn  mukaan  osalla  yrityksiä  ei  löydy  minkäänlaista  suunnitelmaa 

sisältömarkkinoinnin  toteuttamiseen,  mikä  kertoo  siitä,  että  sisältömarkkinoinnin 

merkitystä  ei  ole  vielä  täysin  sisäistetty  kaikissa  yrityksissä.  Sisältömarkkinointia 

saatetaan siis pitää toimintona, jota pitää tehdä vain koska muutkin sitä tekevät. Yli 

puolelta sisältömarkkinointia tekevistä yrityksistä löytyy kuitenkin joko suullinen tai 

dokumentoitu  sisältösuunnitelma,  joka  ohjaa  yrityksen  sisältömarkkinointia. 

Suurimmassa  osassa  yrityksiä  sisältömarkkinointia  toteutetaan  markkinointi- ja 

viestintäsuunnitelman  tai  yrityksen  laajemman  strategian  mukaisesti,  mutta  osalta 

löytyy  myös  oma  erillinen  suunnitelma  sisältöjen  tuotannolle. Se,  että 

sisältömarkkinointia tehdään monissa yrityksissä suunnitelmallisesti, on merkki siitä, 

että sisältömarkkinointi koetaan tärkeänä asiana, johon halutaan panostaa.  
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Erilaiset digitaaliset  työkalut  tarjoavat  yrityksille  monenlaisia  tapoja  seurata  ja 

arvioida  markkinointiviestinnän  onnistumista  ja  tehokkuutta.  Tutkimuksen  mukaan 

yritykset  mittaavat  kyllä  sisältömarkkinointinsa  onnistumista,  mutta  pääosin  vain 

muutaman  mittarin  kuten  verkkosivujen  ja  blogien  kävijämäärien  sekä  myynnin 

kasvun  kautta. B2C-yritykset  ovat  keskimäärin  innokkaampia  arvioimaan 

sisältömarkkinointiaan  kuin  B2B-yritykset  ja  suurimmat  eroavaisuudet  yritysten 

välillä ovat erityisesti sisältöjen tykkäämisen ja jakamisen seuraamisessa.  

Tutkimuksesta  käy  ilme  se,  että  B2C-yritykset  toteuttavat  digitaalista 

sisältömarkkinointia selvästi aktiivisemmin kuin B2B-yritykset. Yritysten väliset erot 

tulevat hyvin esille sekä sisältötaktiikoiden ja sisältöjen julkaisemisen että sisältöjen 

mittaamisen  aktiivisuudessa.  Sisältömarkkinointia  tehdään  kuitenkin  merkittävässä 

määrin  myös  B2B-yrityksissä,  vaikka  niissä  todennäköisesti  suunnataankin 

resursseja selvästi enemmän henkilökohtaiseen myyntityöhön.    

Tutkimuksen toisen  alatutkimuskysymyksen  avulla  pyrittiin  selvittämään, mitä 

tavoitteita  yritykset  asettavat  digitaaliselle  sisältömarkkinoinnille. Kaikista 

tärkeimpinä digitaalisen sisältömarkkinoinnin tavoitteina yritykset  pitävät uusien 

asiakkaiden hankintaa  sekä nykyisten  asiakkaiden  sitouttamista.  Tämä  ei ole 

mitenkään  yllättävää,  sillä  samat  tavoitteet  tulevat  esille  sekä  sisältömarkkinoinnin 

perusmääritelmässä että muissa sisältömarkkinointitutkimuksissa (Content Marketing 

Institute  2014b,  2014c).  Huomionarvoista  on  kuitenkin  se,  että  tutkimuksen 

kyselyyn  vastanneet yritykset  pitävät myös  muita  heille esitettyjä 

sisältömarkkinoinnin tavoitteita hyvin tärkeinä oman toimintansa kannalta. Tämä voi 

kertoa  siitä,  että  yrityksillä  on joko hankaluuksia  määritellä  selkeitä  tavoitteita 

sisältömarkkinoinnilleen tai  sitten  ne  luottavat siihen,  että  sisältömarkkinoinnin 

tehokkuus auttaa heitä saavuttamaan useita erilaisia tavoitteita.  

Tutkimuksen haastatteluista tuli hyvin esille se, kuinka erilaiset sisältömarkkinoinnin 

päätavoitteet  voivat  pitää  sisällään  useita  välillisiä  tavoitteita.  Esimerkiksi 

asiantuntijuuden  rakentamisen  kautta yritys  voi  tavoitella  myös  muita  aineettomia 

tavoitteita  kuten  uusien  asiakkaiden  hankintaa  sekä  aineellisia  tavoitteita  kuten 

myynnin kasvua. Lomakekyselyn tulokset eivät siis ole aivan niin yksiselitteisiä kuin 

voisi olettaa.  



87 

Vaikka  useissa  sisältömarkkinoinnin  määritelmissä  on  korotettu  sitä,  kuinka 

sisältömarkkinoinnissa on kyse sisältöjen tuottamisesta asiakkaille (esim. Hakola & 

Hiila 2012; Rose & Pulizzi 2011), kohdistetaan sisältöjä tutkimuksen mukaan myös 

tärkeille  sidosryhmille.  Nykyiset  ja  potentiaaliset  asiakkaat  ovat toki  yritysten 

keskeisin  sisältöjen  kohderyhmä,  mutta  tärkeäksi  ryhmäksi  nousevat  myös 

yhteistyökumppanit.  Lisäksi  varsinkin B2C-yritykset tuottavat sisältöjä  medialle  ja 

B2B-yritykset  päättäjille.  Erot B2C- ja  B2B-yritysten sisältöjen  kohderyhmissä 

voivat selittyä  osittain  sillä,  että kuluttajamarkkinoilla on  perinteisesti  panostettu 

enemmän  massanäkyvyyteen,  jolloin  median  tavoittaminen  on  keskeistä. 

Yritysmarkkinoilla  suuret  tilaukset  ja  investoinnin  saattavat vuorostaan vaatia 

kunnallisia tai  valtakunnallisia  päätöksiä ja  tällöin  päättäjien  asenteisiin 

vaikuttaminen  voi  olla  hyvin  tärkeää. Digitaalisen  sisältömarkkinoinnin  suurena 

etuna  on  se,  että  sisältöjä  on  helppo  kohdentaa  digitaalisten  kanavien  kautta hyvin 

tarkoin määritetyille kohderyhmille. 

Tutkimuksen  kolmannen alatutkimuskysymyksen tarkoituksena oli saada  selville, 

mitkä  ovat  yritysten  digitaalisen  sisältömarkkinoinnin  haasteet. Digitaalisen 

sisältömarkkinoinnin suurimmat haasteet  liittyvät sisältömarkkinointia  tekevillä 

yrityksillä  aikapulaan  sekä  henkilöresurssien  puuttumiseen. Kun  aikaa  ei  ole 

tarpeeksi, on  työntekijöitä  vaikea  motivoida  osallistumaan  sisällöntuotantoon. 

Lisäksi  työajan  ja  työntekijöiden  puute  voivat vaikuttaa siihen,  että  sisältöjen 

säännöllinen tuottaminen sekä sisältömarkkinoinnin aikatauluttaminen koetaan myös 

suhteellisen haastaviksi  monissa  yrityksissä.  Digitaaliset  kanavat  vaativat 

ahkerampaa  sisältöjen  tuottamista  kuin  perinteiset  kanavat, ja  varsinkin  kun  eri 

kanavia  ja  sosiaalisen  median  palveluita  on  useita,  kuluu  digitaaliseen 

sisältömarkkinointiin  helposti  paljon  aikaa.  Vaikka  sisältömarkkinoinnin  keskeiset 

haasteet liittyvät resurssien puuttumiseen, tuottaa joillekin yrityksille haasteita myös 

asiakkaiden  tavoittaminen  eri  kanavista  sekä  muiden  toimijoiden  sisällöistä 

erottautuminen. Nämä haasteet ovat tyypillisiä digitalisaation aikaansaannoksia, sillä 

asiakkaat ovat jakautuneet yhä useampiin sosiaalisen median palveluihin.  Toisaalta 

sisältöjä myös tuotetaan verkkoon niin  paljon,  että sisältömassasta  on  vaikea 

erottautua.  Se,  että  teknologian  käyttämistä  ei  koeta suurimmassa  osassa  yrityksiä 

haasteeksi kertoo siitä, että erilaisten digitaalisten viestintäkanavien käyttäminen on 

jo yrityksille arkipäivää.  
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Tutkimuksessa  selvitettiin  myös, miksi  osa  yrityksistä  ei  tee digitaalista 

sisältömarkkinointia. Vaikka ne yritykset, jotka eivät tee sisältömarkkinointia, olivat 

tutkimuksessa huomattavana vähemmistönä, voidaan tutkimuksen perusteella todeta, 

että  keskeiset tekijät,  jotka  rajoittavat  yritysten  sisältömarkkinoinnin  toteuttamista 

ovat aikapula sekä sisältöä tuottavan henkilökunnan puuttuminen. Haasteet ovat siis 

samat  kuin  sisältömarkkinointia  tekevillä  yrityksillä. Myös  sisältöjen  tuottamisen 

haastavuus  sekä  se,  että  työntekijät  eivät  ole  motivoituneita  tuottamaan  sisältöjä, 

vaikuttavat  siihen,  että  sisältömarkkinoinnin  aloittaminen  voidaan  kokea  yrityksissä 

vaikeana.  Haastatteluissa  tuli  myös  esille  se,  että  joillakin  yrityksillä  ei 

yksinkertaisesti  ole  tarvetta  tehdä  sisältömarkkinointia,  sillä yrityksissä  saatetaan 

pärjätä varsin  hyvin  muunlaisen markkinointiviestinnän,  kuten  henkilökohtaisen 

myyntityön avulla.  

Tutkimuksen neljännen ja viimeisen alatutkimuskysymyksen tarkoituksena oli koota 

yhteen  muiden  alatutkimuskysymysten  keskeiset  osiot  ja  luoda  kokonaiskuva 

digitaalisesta  sisältömarkkinoinnista  selvittämällä, mistä tekijöistä  digitaalinen 

sisältömarkkinointi  koostuu. Tutkimusaineiston  perusteella  voidaan  todeta,  että 

digitaalista sisältömarkkinointia toteutetaan yrityksissä ennen kaikkea verkkosivujen, 

sähköpostin  ja  sosiaalisen  median  palveluiden  kautta. Yritykset  hyödyntävät 

toiminnassaan useita erilaisia sisällöntuotanto ja -jakokanavia sekä sisältötaktiikoita 

niin  että  ne  tukevat  toinen  toisiaan.  Joillakin sisältötaktiikoilla,  kuten  sosiaalisen 

median  julkaisuilla, pyritään  herättämään kohderyhmien  huomio ja  sitouttamaan 

heidät, kun taas toisilla taktiikoilla, kuten blogikirjoituksilla, tuodaan esille yrityksen 

asiantuntijuutta ja vahvistetaan yrityksen brändiä.  

Aineistosta  tuli  keskeisenä  esille  myös  se, että  digitaalista  sisältömarkkinointi 

toteutetaan yrityksiä hyvin aktiivisesti ja nopeatempoisesti. Uusia sisältöjä saatetaan 

tuottaa  jopa  päivittäin  tai  useita  kertoja  viikossa. Sisältöjen  julkaisemisen  tahti 

riippuu  kuitenkin  hyvin  pitkälti  siitä,  mitä  sisältökanavia  yrityksillä  on  käytössä. 

Sosiaalinen median palveluihin sisältöjä tuotetaan nimittäin huomattavasti useammin 

kuin vaikkapa verkkosivuille tai uutiskirjeisiin. Digitaalisessa sisältömarkkinoinnissa 

varsinkin tekstin tuotanto tehdään pääsääntöisesti yritysten oman talon sisällä, mutta 

visuaalisia sisältöjä tilataan ulkopuolisilta toimijoilta.  
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Digitaalinen  sisältömarkkinointi  on  reilulla  puolella  yrityksiä  suunniteltua, mikä 

kertoo siitä, että sisältömarkkinointiin halutaan oikeasti panostaa monissa yrityksissä. 

Vaikka  digitaalisen  sisältömarkkinoinnin  onnistumisen  mittaamiseen  löytyy 

monenlaisia  työkaluja,  seuraavat  yritykset  pääsääntöisesti  vain  muutamaa  mittaria. 

Keskeistä on kuitenkin  se,  että digitaalista sisältömarkkinointia mitataan,  sillä 

markkinointiviestinnän mittaaminen unohdetaan helposti täysin.  

Merkittävimmät  tekijät,  jotka  tuovat  haasteita  yritysten  digitaalisen 

sisältömarkkinoinnin  toteuttamiseen, ovat  aika- ja  henkilöresurssien  puuttuminen. 

Myös  sisällöntuotantoon  liittyvät  haasteet,  kuten  sisällön  säännöllinen  tuottaminen 

ovat  ominaisia  digitaaliselle  sisältömarkkinoinnille. Se,  että  teknologian  käyttöä  ei 

mielletä  yrityksissä  erityisen  haastavana,  kertoo  siitä,  että digitaalisten 

sisältömarkkinointikanavien käyttö alkaa olla jo yrityksille luonnollista.  

Tutkimusaineisto  tukee  tutkijan  muotoilemaa sisältömarkkinoinnin  määritelmää, 

jonka mukaan  sisältömarkkinointia ei tehdä pelkästään asiakkaille vaan myös muille 

sidosryhmille kuten  yhteistyökumppaneille. Digitaalisen  sisältömarkkinoinnin 

tavoitteissa  korostuvat tutkimuksen  mukaan sisällön  avulla  houkutteleminen  ja 

sitouttaminen.  Vaikka  yritykset  pitävät  myös  monia  muita  tavoitteita  tärkeinä, on 

niille kaikille yhteistä se, että ne vaikuttavat positiivisesti yrityksen liiketoimintaan. 

Tutkimuksen  pohjalta  digitaalinen  sisältömarkkinointi voidaankin määritellä 

seuraavalla  tavalla:  ”Digitaalinen sisältömarkkinointi  on asiakkaiden  ja  muiden 

sidosryhmien  houkuttelemista  sekä  sitouttamista  hyödyllisen,  kiinnostavan  ja 

ajankohtaisen  sisällön  avulla  digitaalisia  viestintäkanavia,  kuten  verkkosivuja, 

uutiskirjeitä sekä sosiaalista mediaa hyödyntäen. Se on viestimistä ilman myymistä ja 

sen tarkoituksena on edistää yrityksen liiketoimintaa.”  

Tutkimuksen  päätutkimuskysymyksenä  oli  tarkastella, millainen  rooli  digitaalisella 

sisältömarkkinoinnilla  on  yritysten  markkinointiviestinnässä. Tutkimuksen 

teoreettisessa  viitekehyksessä  digitaalinen  sisältömarkkinointi  määriteltiin 

kuuluvaksi  digitaaliseen  markkinointiviestintään.  Viitekehyksessä sisältö-

markkinointia  ei  haluttu  rajata liian  ennenaikaisesti  esimerkiksi  pelkästään 

suhdetoimintaan  kuuluvaksi, vaan  sen  roolia  markkinointiviestinnän  kentässä 

haluttiin selvittää tutkimusaineiston avulla.  
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Alatutkimuskysymysten avulla saatiin  selville,  mistä  tekijöistä  digitaalinen 

sisältömarkkinointi  koostuu. Kun  sisältömarkkinointia  verrataan  näiden  tekijöiden 

kautta  muihin  keskeisiin  markkinointiviestinnän  keinoihin  huomataan,  että 

digitaalista sisältömarkkinointia  on  vaikea  luokitella  suoraan johonkin perinteiseen  

markkinointiviestintäkeinoon  kuuluvaksi.  Ensinnäkin digitaalisen 

sisältömarkkinoinnin keskeisimmät  tavoitteet,  uusien  asiakkaiden  houkutteleminen 

sekä  nykyisten  asiakkaiden  sitouttaminen, eroavat  esimerkiksi  mainonnan  tai 

suhdetoiminnan  perinteisistä tavoitteista. Toisin  kuin  mainonta,  sisältömarkkinointi 

ei  pyri  houkuttelemaan  asiakkaita  suoraan  ostamaan,  vaikka  siinä tavoitellaankin 

usein  myynnin  kasvua.  Digitaalisen  sisältömarkkinoinnin tarkoituksena  on 

houkutella asiakkaat ja  sidosryhmät yrityksen  sisältöjen  pariin, rakentaa sisältöjen 

tuotannon  kautta luottamusta sekä luoda yrityksestä  tietynlaisia  mielikuvia,  jolloin 

asiakas todennäköisesti sijoittaa yritykseen pitkällä aikavälillä. 

Digitaalisessa  sisältömarkkinoinnissa  sisältöjä  luodaan  suhdetoiminnan  tavoin 

asiakkaiden  lisäksi  muille  sidosryhmille  kuten  yhteistyökumppaneille,  medialle  ja 

päättäjille,  mutta  toisin  kuin  perinteisessä  suhdetoiminnassa yleensä, digitaalisessa 

sisältömarkkinoinnissa  sisältöjä  tuotetaan  kohdeyleisölle  usein säännöllisesti  ja 

erittäin aktiivisesti. Lisäksi  erilaisia sisältötaktiikoita  ja -kanavia hyödynnetään 

varsin  monipuolisesti  ja  toisiaan  tukien. Tämä  viittaa  siihen,  että  digitaalisen 

sisältömarkkinoinnissa  pyritään  nimenomaan  asiakkaiden  ja  muiden  sidosryhmien 

sitouttamiseen ja heidän mielenkiintonsa ylläpitämiseen. 

Digitaalinen  sisältömarkkinointi  muistuttaa  mainontaa  siinä,  että myös  sen 

onnistumista mitataan yllättävän usein myynnin kasvun kautta. Toisaalta digitaalista 

sisältömarkkinointia  mitataan  esimerkiksi  verkkosivujen  kävijämäärien  sekä 

sisältöjen  tykkääjien  ja  jakajien  kautta,  mikä  viittaa  siihen,  että  yrityksiä  kiinnostaa 

myynnin lisäksi asiakkaiden ja muiden sidosryhmien sitoutumisen aste. 

Vaikka  digitaalisen  sisältömarkkinoinnin  toteuttamisen  keskeisimmät  haasteet  eli 

aika- ja henkilöresurssien puuttuminen ovat oletettavasti hyvin pitkälti samoja myös 

muissa  markkinointiviestinnän  keinoissa,  liittyy digitaaliseen  sisältömarkkinointiin 

haasteita, jotka ovat tämän tutkimuksen mukaan keskeisiä juuri sisällöntuotannossa. 
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Näitä  haasteita  ovat esimerkiksi sisältöjen  säännöllisen  tuottaminen  sekä 

sisältömarkkinoinnin aikatauluttaminen.  

Tutkimuksen pohjalta voidaankin todeta, että digitaalista sisältömarkkinointia ei ole 

syytä lokeroida  olemassa  oleviin  markkinointiviestinnän  keinoihin,  vaikka  se 

linkittyykin hyvin voimakkaasti varsinkin suhdetoimintaan ja mainontaan. Sen sijaan 

sisältömarkkinointi  voidaan mieltää  omaksi  erilliseksi  viestintäkeinoksi,  jota  on 

mahdollista  toteuttaa  sekä  digitaalisia  että  perinteisiä  viestintäkanavia  käyttäen.  On 

kuitenkin hyvä muistaa, että todellisuudessa erilaisten markkinointiviestintäkeinojen 

välille  on  turha  tehdä  liian  jyrkkiä  rajanvetoja.  Siksi  myös  digitaalista 

sisältömarkkinointi  pitäisi  aina  toteuttaa  yhdessä  muiden 

markkinointiviestintäkeinojen  kanssa  niin, että  ne  tukevat  toinen  toisiaan. 

Todennäköistä kuitenkin on,  että  digitaalisen  sisältömarkkinoinnin  merkitys 

markkinointiviestintäkeinona  kasvaa  tulevaisuudessa  ja  se  valtaa  vähitellen  alaa 

muilta  viestintäkeinoilta  niin,  että  markkinointiviestintä  painottuu  jatkossa  yhä 

enemmän sisältöihin ja niiden esille tuomiseen digitaalisia kanavia käyttäen.  

6.2 Liikkeenjohdolliset johtopäätökset 

Tutkimuksessa  on  tuotu  esille,  kuinka  yritysten  ja  asiakkaiden  välinen  viestintä  on 

muuttunut digitalisoitumisen  myötä ja kuinka asiakkaat odottavat  yrityksiltä  niin 

sanotun  push-markkinoinnin  sijasta  yhä  enemmän  houkuttelevia  sisältöjä. 

Tutkimuksen  tulokset  paljastavat,  että yritykset  ovat  huomanneet  asiakkaiden 

käyttäytymisessä tapahtuneet muutokset, sillä suurin osa tutkimukseen osallistuneista 

yrityksistä  aikoo  tuottaa  digitaalisia  sisältöjä  tänä  vuonna  viime  vuotta  enemmän. 

Sisältömarkkinointi  ei  siis  ole  jokin  hetkittäinen  trendi  vaan  tärkeä  osa  yritysten 

markkinointiviestintää, johon halutaan panostaa pitkällä tähtäimellä.  

Vaikka  yritykset  ovat  tutkimuksen  mukaan  suhteellisen  aktiivisia  digitaalisen 

sisältömarkkinoinnin  toteuttajia,  vain  noin  neljännes  verkkokyselyyn  vastanneista 

yrityksistä kokee sisällönmarkkinointitoimenpiteensä tehokkaana. Tämä kertoo siitä, 

että yrityksissä kaivataan keinoja, joiden avulla sisältömarkkinointia voitaisiin tehdä 

onnistuneemmin eri resurssit hyödyntäen. Tekijät, joihin yritysten kannattaisi tämän 

tutkimuksen  perusteella  kiinnittää  erityistä  huomiota,  ovat  sisältömarkkinoinnin 
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tavoitteiden määritteleminen sekä sisältömarkkinoinnin suunnitteleminen ja arviointi. 

Kaikki  nämä  liittyvät  olennaisesti  toisiinsa  ja  ohjaavat  yhdessä  yrityksen 

sisältömarkkinoinnin suuntalinjoja ja kehittämistä.  

Aivan  kuten  muunkin  markkinointiviestinnän  toteuttamisen,  myös 

sisältömarkkinoinnin pitäisi lähteä liikkeelle tavoitteiden määrittämisestä. Tavoitteet 

ohjaavat  sisältömarkkinoinnin  suunnittelemista,  sisältötaktiikoiden  valintaa  ja 

onnistumisen  mittaamista. Jos  yrityksellä  ei  ole  selviä  tavoitteita 

sisältömarkkinoinnilleen, sisältömarkkinoinnin tehokkuutta on vaikea mitata ja näin 

ollen  myös  vaikea  parantaa  ja  kohdentaa. Tutkimuksen  perusteella  yritysten 

ongelmana  sisältömarkkinoinnin  tavoitteiden  muodostamisessa  voi  olla  se,  että 

yritykset asettavat sisältömarkkinoinnilleen liikaa erilaisia tavoitteita. Kun useita eri 

tavoitteita  pidetään  yhtä  tärkeinä,  ei  mihinkään  tiettyyn  tavoitteeseen  pystytä 

panostamaan  täysillä  ja  viestinnän  tehokkuus  häviää.  Siksi  olisikin  tärkeää,  että 

yritykset  miettisivät  tarkasti,  mitkä  ovat  ne keskeiset strategisen  tavoitteet,  joita  ne 

haluavat markkinointiviestinnällään ja erityisesti sisältömarkkinoinnillaan saavuttaa.  

Tavoitteiden  määrittelemistä  suurempi  ongelma  yritysten  sisältömarkkinoinnin 

toteuttamisessa  on  kuitenkin  toiminnan  suunnitelmattomuus.  Tutkimuksen  kyselyn 

perusteella osalla yrityksiä ei ole minkäänlaista suunnitelmaa sisältöjen tuotannolle. 

Tämä  vuorostaan voi  vaikuttaa  siihen,  että sisältömarkkinointia  ei  tuoteta 

säännöllisesti ja tavoitteellisesti. Tutkimuksessa havaittiin, että sisältömarkkinoinnin 

suunnitelmallisuudella ja tehokkuudella on selvä yhteys toisiinsa. Ne yritykset, joilta 

löytyy dokumentoitu sisältösuunnitelma tai -strategia, pitivät sisältömarkkinointiaan 

selvästi tehokkaampana kuin ne yritykset, joilta ei löydy minkäänlaista suunnitelmaa. 

Jo se, että sisällöntuotantoa on mietitty sen verran, että siitä on muodostettu suullinen 

suunnitelma,  vaikuttaa  sisältömarkkinoinnin  tehokkuuteen.  Kaikista  parhaiten 

sisältömarkkinoinnin  tehokkuuteen  vaikuttaa  kuitenkin  dokumentoitu 

sisältösuunnitelma,  mikä  voi  johtua  siitä,  että  kirjoitetussa  muodossa  olevat 

suunnitelmat  ovat  usein  tarkemmin  mietittyjä  ja  pohdittuja  kuin suulliset 

suunnitelmat, jotka saattavat helposti unohtua.  

Se, että sisältösuunnitelma on osa yrityksen muuta strategiaa ei aina välttämättä riitä 

ohjaamaan sisältömarkkinoinnin suuntalinjoja tarpeeksi kohdennetusti, varsinkin jos 



93 

sisältömarkkinoinnille  on  määritelty  omat  viestinnälliset  tavoitteet.  Sisältöjen 

tuotannolle  tehty  oma  pieni sisältösuunnitelma  tai -strategia voisi auttaa  yrityksiä 

huomioimaan paremmin erilaiset  digitaaliset markkinointiviestintäkanavat  niin,  että 

niihin  tuotettu  sisältö  tukisi  toisiaan  ja  syventäisi  asiakkaan  ja  yrityksen  välistä 

suhdetta. Eri sisältötaktiikoita kuten uutiskirjeitä, verkkosivujen uutisia ja sosiaalisen 

median  julkaisuja  ei  pitäisi  nähdä  pelkästään  erillisinä  toimenpiteinä  vaan 

kokonaisuutena,  jolla  pyritään  samaan  samoihin  laajempiin  tavoitteisiin. 

Sisältösuunnitelma voisi  myös  helpottaa sisällön  tuotannon  vastuun jakamista  ja 

aikatauluttamista yrityksen sisällä.  

Yritysten  olisi  myös  hyvä kiinnittää  huomiota  siihen,  mitkä  tekijät  tuovat  niille 

eniten  haasteita.  Kun  haasteet  ovat  yrityksen  johdon  tiedossa,  pystytään  niihin 

todennäköisesti  vaikuttamaan  jollain  tavalla.  Esimerkiksi aika- ja  henkilöresurssien 

puuttumisen tiedostaminen voi auttaa yrityksiä suunnittelemaan sisältömarkkinointia 

niin, että tehtäviä jaetaan myös muille kuin markkinoinnin työntekijöille. Haasteiden 

tiedostaminen  voi  johtaa  myös  siihen,  että joitakin sisällön  tuotannon  osa-alueita 

uskalletaan tilata enemmän ulkopuolisilta toimijoilta.  Suomalaiset yritykset tilaavat 

varsinkin  tekstin  tuotantoon  liittyviä  palveluita  huomattavasti  vähemmän  kuin 

amerikkalaiset  yritykset.  Suomalaisissa  yrityksissä ajatellaan  ehkä  helposti,  että 

kaikki  sisältö  pitäisi  tuottaa  yrityksen  sisällä. Jos  yrityksen  taloudelliset  resurssit 

antavat  myöten,  voisi  sisällöntuotannon  ulkoistamisen  lisääminen  joissain 

tapauksissa tehostaa yrityksen markkinointiviestintää ja kasvua, kun yrityksen omalta 

henkilökunnalta  vapautuu  työaikaa  muihin  tehtäviin  ja  sisällön  tuotannon  hoitaa 

henkilö, joka voi keskittyä pelkästään tehokkaaseen viestimiseen.  

Viimeisin  muttei  vähäisin  tekijä,  johon  yritysten  tulisi  kiinnittää  huomiota 

digitaalisessa  sisältömarkkinoinnissaan,  on sisältömarkkinoinnin  onnistumisen 

mittaaminen.  Vaikka  yrityksillä  on  usein  käytössä  web-analytiikan  työkaluja  sekä 

sosiaalisen  median  palveluita,  joiden  avulla  ne  voivat  seurata  asiakkaidensa 

käyttäytymistä  verkossa, sisältömarkkinoinnin  mittaamisessa on  yrityksillä 

tutkimuksen kyselyn perusteella vielä paljon kehitettävää. Viestinnän tehokkuuden ja 

onnistumisen  mittaamisen  avulla  yritykset  pystyisivät  kohdistamaan  ja 

suunnittelemaan  sisältöjään  huomattavasti  tarkemmin,  jolloin  aikaa  ei  käytettäisi 

turhaan  tehottomiin  viestintäkanaviin  tai  sisältötaktiikoihin. Tehokas 
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sisältömarkkinoinnin  mittaaminen  vaatii  kuitenkin  sen,  että  sisältöjen  tuotanto  on 

jossain määrin suunniteltua ja että sisältömarkkinoinnille on asetettu tavoitteita, joita 

voidaan mitata.  

6.3 Tutkimuksen rajoitteet ja jatkotutkimusehdotukset 

Tässä tutkimuksessa digitaalista sisältömarkkinointia tarkasteltiin sekä kuluttaja- että 

yritysmarkkinoilla  toimivien  yritysten  näkökulmasta.  Vaikka  verkkokyselyyn 

vastasivat myös  julkisella  sektorilla  toimivat  yritykset  ja  organisaatiot,  ei  heidän 

vastauksiaan  käsitelty  tutkielmassa  aineiston  rajaamisen  vuoksi.  Kyselyn  tulokset 

kuitenkin  osoittavat,  että  julkisen  sektorin  organisaatioiden  sisältömarkkinoinnin 

käytänteissä  ja tavoitteissa  on  eroavaisuuksia  B2C- ja  B2B-yrityksiin  verrattuna. 

Koska  julkinen  sektori  on  Suomessa  merkittävä  työnantaja, ja samat 

markkinointiviestinnän  digitalisoitumisen  tuulet  puhaltavat  myös  siellä,  olisi 

digitaalista sisältömarkkinointi hyödyllistä tarkastella jatkossa myös julkisen sektorin 

näkökulmasta.  

Lisäksi  olisi  mielenkiintoista  perehtyä  tarkemmin  siihen,  miten  yrityksen  koko  ja 

toimiala  vaikututtavat digitaalisen  sisältömarkkinoinnin  hyödyntämiseen.  Tämän 

tutkimuksen  tulokset  antavat  nimittäin  viitteitä  siitä,  että  isot  yritykset  ovat  hieman 

aktiivisempia  digitaalisten  sisältötaktiikoiden  ja  sosiaalisen  median  palveluiden 

hyödyntäjiä kuin pienet ja keskisuuret yritykset. Yli 250 henkeä työllistävät yritykset 

julkaisevat  digitaalista  sisältöä useammin  ja  pitävät  keskimäärin  erilaisia 

sisältömarkkinoinnin tavoitteita tärkeämpinä kuin pienemmät yritykset. Koska myös 

sisältömarkkinoinnin haasteet vaikuttaisivat vaihtelevan jonkin verran yrityksen koon 

mukaan, olisi hyödyllistä selvittää, mistä nämä eroavaisuudet johtuvat.  

Tutkimuksessa  digitaalista  sisältömarkkinointia  lähestyttiin  ennen  kaikkea  yritysten 

näkökulmasta. Olisi kuitenkin tärkeää tarkastella aihetta myös asiakkaiden kannalta 

selvittämällä  heidän  näkemyksiään  ja  mielipiteitään  yritysten  tuottamia  sisältöjä 

kohtaan.  Vertaamalla  yritysten  ja  asiakkaiden  näkökulmia  saataisiin  nimittäin 

selville, kuinka tehokasta digitaalinen sisältömarkkinointi käytännössä on ja millaiset 

sisältötaktiikat, sisällöt ja niiden yhdistelmät tehoavat asiakkaisiin. Unohtaa ei tulisi 

myöskään  yrityksen  muita  sidosryhmiä,  sillä  sisältömarkkinoinnissa  ei  ole  kyse 
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pelkästään  asiakkaille  viestimisestä  vaan  sisältöjä kohdistetaan  myös  esimerkiksi 

yhteistyökumppaneille, medialle sekä päättäjille. 

Digitaalisen  sisältömarkkinoinnin  tutkiminen  erilaisten  tapaustutkimusten  kautta 

voisi auttaa selvittämään keinoja siihen, miten sisältömarkkinointia voitaisiin mitata 

ja  suunnitella  paremmin.    Tässä  tutkimuksessa  keskityttiin  lähinnä  tarkastelemaan, 

miten  yritykset  mittaavat  digitaalisen  sisältömarkkinointinsa  onnistumista 

numeerisesti, vaikka todellisuudessa yritykset voivat tutkia onnistumista esimerkiksi 

erilaisten asiakastyytyväisyyskyselyiden ja verkkokeskustelujen kautta.  

Liikkeenjohtoa  hyödyttävien  tutkimusten  lisäksi  digitaalinen sisältömarkkinointi 

kaipaa  ympärilleen  teoreettista  keskustelua,  jotta  sisältömarkkinoinnin merkitys 

markkinointiviestintäkeinona  hyväksytään  ja  tiedostetaan  myös  akateemisessa 

maailmassa.  Tutkijat  ovat  jostain  syystä  karttaneet  aihetta,  vaikka siitä  on  tullut 

merkittävä  osa  käytännön  markkinoijien  arkea.  Markkinointiviestinnän 

digitalisoitumisesta  ja  sen  vaikutuksista  viestinnän  kenttään  pitäisi  keskustella 

enemmän  ja  aihetta  tulisi  tarkastelle  monipuolisesti  sekä  yritysten,  asiakkaiden  että 

muiden sidosryhmien näkökulmasta.  
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Liite 1.  

Teemahaastattelurunko 

Taustatiedot 

• Lyhyt kuvaus yrityksestä ja sen toiminnasta 

• Haastateltavan toimenkuva yrityksessä 

Markkinointiviestintä yleisesti 

• Millaisia  muutoksia  yrityksen  markkinointiviestinnässä  on  tapahtunut 

viimeisen parin vuoden aikana? 

• Millaiseen markkinointiviestintään yritys panostaa tällä hetkellä?  

• Keskittyykö  yritys  enemmän  digitaaliseen  vai  perinteiseen 

markkinointiviestintään vai yhtä paljon molempiin? 

• Mitä  sisältömarkkinointi  tarkoittaa  haastateltavan  mielestä? (Haastattelija 

kertoo  sisältömarkkinoinnin  määritelmän,  jota  haastateltava  voi 

kommentoida) 

Digitaalisen sisältömarkkinoinnin strategia 

• Ketkä henkilöt yrityksessä tuottavat digitaalista sisältöä? 

• Onko sisällöntuotannolla vastuuhenkilöä? 

• Onko sisällöntuotantoa ulkoistettu? Jos on niin missä osa-alueissa? 

• Onko yrityksellä sisältöstrategia? Jos on niin millainen? Jos ei ole, niin onko 

aikeissa tehdä? 

• Kenelle yrityksen tuottama sisältö on suunnattu?  

• Mitkä ovat yrityksen sisältömarkkinoinnin tavoitteet? 

Digitaalinen sisältömarkkinointi käytännössä 

• Mitä  digitaalisia  viestintäkanavia  ja -työkaluja  yritys  hyödyntää 

sisällöntuotannossaan (kotisivut, uutiskirjeet, Facebook, wikit, blogit yms.)? 

• Millaista sisältöä yritys tuottaa (artikkelit, whitepapers, videot, kuvat yms.)? 

• Minkä tyylistä sisältöä yritys tuottaa (esim. asiapitoinen, viihdyttävä, opettava 

yms.)? 

• Mikä  viestintäkanava  tai  kanavayhdistelmä  on  kaikista  tehokkain 

sisältömarkkinointiin? 
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• Millainen sisältö on yrityksen mielestä kaikista tehokkainta?  

• Mistä yritys saa ideoita sisältöjen tuottamiseen? 

• Miten  yritys  huomioi  asiakkaansa  sisällön  tuotannossa?  Osallistuvatko 

asiakkaat yrityksen sisällöntuotantoon? Jos osallistuvat niin miten? 

• Seuraako  yritys,  mistä  asioista  sen  asiakkaat  ovat  kiinnostuneita  ja  mitä 

asiakkaat kommentoivat yrityksestä? Jos seuraa niin miten? 

• Kuinka usein yritys tuottaa jotain sisältöä internetiin? 

• Miten yritys mittaa sisältömarkkinoinnin onnistumista?  

• Onko  yritys  huomannut,  että  sisältömarkkinoinnilla  olisi  ollut  vaikutusta 

esim. myynnin kasvuun tai asiakkaiden kiinnostuksen lisääntymiseen? 

Digitaalisen sisältömarkkinoinnin haasteet ja tulevaisuus 

• Millaiset asiat yritys kokee haasteellisiksi sisältömarkkinoinnissa? 

• Mitä mieltä yritys on omasta sisältömarkkinoinnistaan ja sen tehokkuudesta? 

Kaipaisiko  jokin  osa-alue  parantamista?  Miten  yritys  vertaa  omaa 

toimintaansa kilpailijoiden sisältömarkkinointiin? 

• Mikä on sisältömarkkinoinnin tila yrityksen asiakkaiden kohdalla? 

• Millaisia  tulevaisuuden  suunnitelmia  yrityksellä  on  sisällön  tuotantoon  ja 

sisältömarkkinointiin  liittyen?  Aikooko  yritys  hyödyntää  tulevaisuudessa 

uusia  viestintäkanavia  (esim.  sosiaalisessa  mediassa)  tai  uudenlaista 

sisältötaktiikkaa  (artikkeli,  video  yms.)?  Aikooko  yritys  lisätä  tai  vähentää 

sisältömarkkinointia tulevan vuoden aikana? 

• Mihin  suuntaan  sisältömarkkinointi  kehittyy  lähivuosina  yrityksen 

näkemyksen mukaan? 
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Liite 2.  

Kyselyn saatekirje  

Hyvä Koodiviidakon asiakas, 

Koodiviidakko  tekee  aktiivista  tutkimusyhteistyötä  yliopistojen  kanssa digitaaliseen 

markkinointiin liittyen. Osana tätä yhteistyötä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun 

opiskelija  Mari  Maunu  kerää  tietoa  Koodiviidakon  asiakkaiden 

sisältömarkkinoinnista  verkkokyselyn  avulla.  Sisältömarkkinoinnilla  tarkoitetaan 

kyselyssä  asiakkaiden  ja  muiden  sidosryhmien  houkuttelemista  ja  sitouttamista 

hyödyllisen  ja  kiinnostavan  sisällön  avulla.  Tyypillisiä  esimerkkejä 

sisältömarkkinoinnista  ovat  verkkosivuilla  julkaistut  artikkelit  ja  uutiset, 

blogikirjoitukset sekä sähköpostitse lähetettävät uutiskirjeet. 

Pyydämme  teitä  osallistumaan  kyselyyn,  vaikka  sisältömarkkinointi  ei  olisikaan 

teille  ennestään  tuttua.  Kyselyn  tuloksista  saadaan  arvokasta  tietoa  suomalaisten 

yritysten  sisältömarkkinoinnin  käytänteistä  ja  haasteista.  Vastatessanne  kyselyyn 

saatte  tulokset  myös  omaan  käyttöönne,  ja  voitte  näin  ollen  peilata  omaa 

toimintaanne suhteessa muihin kyselyyn vastanneisiin yrityksiin. 

Kyselyyn  vastaaminen  vie  vain  noin  3–5  minuuttia.  Pääset  kyselyyn  tästä  linkistä: 

https://www.webropolsurveys.com/S/FA9A39DDF6C75DA6.par 

Pyydämme  teitä  vastaamaan  kyselyyn  mahdollisimman  pian,  kuitenkin  viimeistään 

perjantaihin 30.1. mennessä.  

Koodiviidakko  on  välittänyt  kyselyn  yritysasiakkailleen  markkinoinnin  opiskelijan 

Mari  Maunun  pyynnöstä.  Maunu  hyödyntää  kyselyn  tuloksia  pro  gradu -

tutkielmassaan, jonka ohjaajana toimii professori Timo Koivumäki Oulun yliopiston 

kauppakorkeakoulusta.  Vastaaminen  kyselyyn  tapahtuu  anonyymisti  ja  vastaukset 

käsitellään luottamuksellisesti.  

Kiitos yhteistyöstä! 

Lisätietoa kyselystä antaa: 

Mari Maunu 

markkinoinnin opiskelija 

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu  
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Liite 3.  

Kyselylomake  

Sisältömarkkinointitutkimus 
 

Tämän  kyselyn  tarkoituksena  on  kerätä  tietoa  Koodiviidakon  asiakkaiden  sisältömarkkinoinnin 
käytänteistä, tavoitteista ja haasteista. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 3–5 minuuttia. Muistathan 
painaa kyselyn lopussa Lähetä -painiketta, jotta vastauksesi tallentuvat järjestelmään. 

 

1. Toimenkuvasi:  

   Yrittäjä 
 

   Johtavassa asemassa oleva 
 

   Ylempi toimihenkilö 
 

   Toimihenkilö 
 

   Asiantuntija 
 

 

 

 

 

2. Yrityksenne toimiala: 

   Palvelut 
 

   Teollisuus ja rakentaminen 
 

   Kauppa 
 

   Muu toimiala 
 

 

 

 

 

3. Yrityksenne henkilömäärä:  

   1-9 henkeä 
 

   10-49 henkeä 
 

   50-249 henkeä 
 

   250 henkeä tai enemmän 
 

 

 

 

 

4. Toimiiko yrityksenne pääasiassa: 

   Kuluttajamarkkinoilla 
 

   Yritysmarkkinoilla 
 

   Julkisella sektorilla 
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5. Tekeekö yrityksenne sisältömarkkinointia? 

Sisältömarkkinoinnilla  tarkoitetaan  tässä  tutkimuksessa  asiakkaiden  ja  muiden  sidosryhmien 
houkuttelemista  ja  sitouttamista  hyödyllisen,  kiinnostavan  ja  ajankohtaisen  sisällön  avulla. 
Sisältömarkkinointi  on  viestimistä  ilman  myymistä  ja  sen  tarkoituksena  on  edistää  yrityksen 
liiketoimintaa.  Tyypillisiä  esimerkkejä  sisältömarkkinoinnin  taktiikoista  ovat  verkkosivuilla 
julkaistut  artikkelit  ja  uutiset,  blogikirjoitukset,  sähköpostitse  lähetettävät  uutiskirjeet  sekä 
asiakaslehdet. 

 

   Kyllä 
 

   Ei 
 

 

 

 

 

6. Kuinka aktiivisesti yrityksenne hyödyntää erilaisia digitaalisia sisältötaktiikoita?  

Jos et osaa sanoa hyödyntääkö yrityksenne jotakin taktiikkaa, voit jättää vastaamatta kyseiseen 
kohtaan. 

 

 
Emme 
hyödynnä 
lainkaan 

Hieman Vaihtelevasti Aktiivisesti 
Erittäin 
aktiivisesti 

Sähköiset uutiskirjeet  
 

               

Uutiset yrityksen verkkosivustolla  
 

               

Artikkelit yrityksen verkkosivustolla  
 

               

Blogikirjoitukset  
 

               

Yhteistyökumppanin kirjoittamat 
vieraskynäkirjoitukset (esim. 
yrityksen verkkosivustolla tai 
blogissa)  

 

               

Yrityksen kirjoittamat 
vieraskynäkirjoitukset (esim. 
yhteistyökumppanin verkkosivustolla 
tai blogissa)  

 

               

Julkaisut sosiaalisen median 
palveluissa (esim. tekstiä, kuvaa tai 
linkkejä)  

 

               

Videot  
 

               

Kuvat, kuviot ja kaaviot  
 

               

Referenssit ja case-esimerkit  
 

               

Verkkoesitykset (esim. PowerPoint 
tai PDF-esitys)  

 

               

Asiakkaiden tuottama sisältö (esim. 
kuvat, videot ja tarinat; muu kuin 
referenssit ja case-esimerkit)  

 

               

Oppaat  
 

               

Tutkimusraportit  
 

               

Digitaaliset esitteet  
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Flickr  
 

               

Jokin 
muu, 
mikä?  

________________________ 

 

               

 

 

 

 

 
13. Kuinka tehokkaana pidät yrityksenne sisältömarkkinointia kokonaisuudessaan?  

   En lainkaan tehokkaana 
 

   Hieman tehokkaana 
 

   Vaihtelevan tehokkaana 
 

   Tehokkaana 
 

   Erittäin tehokkaana 
 

 

 

 

 

14. Kuinka tärkeitä seuraavat sisältömarkkinoinnin tavoitteet ovat yrityksellenne?  

 
Ei 
lainkaan 
tärkeä 

Hieman 
tärkeä 

Vaihtelevasti 
tärkeä 

Tärkeä 
Erittäin 
tärkeä 

Myynnin lisääminen  
 

               

Uusien asiakkaiden hankinta  
 

               

Nykyisten asiakkaiden sitouttaminen  
 

               

Asiakasdialogin lisääminen  
 

               

Yrityksen ja brändin tunnettavuuden 
lisääminen  

 

               

Yrityksen ja brändin aseman 
vahvistaminen omalla toimialalla  

 

               

Yrityksen sivustolla/blogissa tapahtuvan 
liikenteen lisääminen  

 

               

Asiakastyytyväisyyden ylläpitäminen ja 
kasvattaminen  

 

               

Yrityksen asiantuntijuuden lisääminen  
 

               

Markkinajohtajuuden saavuttaminen ja 
ylläpitäminen  

 

               

Lisäarvon tuottaminen asiakkaille  
 

               

Jokin 
muu 
tavoite, 
mikä?  

__________________________ 
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19. Kuinka  paljon  yrityksenne  aikoo  tuottaa digitaalista  sisältöä tämän  vuoden  aikana 
viime vuoteen verrattuna?  

   Enemmän 
 

   Saman verran 
 

   Vähemmän 
 

   En osaa sanoa 
 

 

 

 

 

 
 
20. Mitä  mieltä  olet  seuraavista  väittämistä?  Tarkastele  väittämiä  yrityksenne 
näkökulmasta.  

 
Täysin 
eri 
mieltä 

Jokseenkin 
eri mieltä 

Ei  eri 
eikä 
samaa 
mieltä 

Jokseenkin 
samaa mieltä 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Uusia asiakkaita saadaan tarpeeksi 
ilman sisältömarkkinointia  

 

               

Yrityksen asiakassuhteet ovat 
vakiintuneita, joten uusien 
asiakkaiden houkuttelemiselle ei ole 
tarvetta  

 

               

Yritys ja brändi ovat tarpeeksi 
tunnettuja toimialan sisällä  

 

               

Muut viestintäkeinot, kuten 
henkilökohtainen myyntityö, ovat 
hyödyllisempiä toimialalla  

 

               

Sisällön tuottaminen on haastavaa  
 

               

Aika ei riitä sisältömarkkinointiin  
 

               

Taloudelliset resurssit eivät riitä 
sisältömarkkinointiin  

 

               

Yrityksestä puuttuu sisältöä tuottava 
henkilökunta  

 

               

Teknologia tuottaa haasteita sisällön 
tuottamiseen  

 

               

Yrityksen johdolla on eriävät 
näkemykset sisältömarkkinoinnista 
ja sen tehokkuudesta  

 

               

Työntekijät eivät ole motivoituneita 
tuottamaan sisältöä  

 

               

Yrityksen kaikki sisällöntuotanto 
tilataan ostopalveluna  

 

               
 

 

 

 

21. Jäikö edellisen kysymyksen väittämistä puuttumaan jokin tekijä, joka vaikuttaa siihen, 
että yrityksenne ei tee sisältömarkkinointia? Jos jäi, voit kirjoittaa tämän tekijän avoimeen 
tekstikenttään.  
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22. Aikooko yrityksenne tehdä sisältömarkkinointia kuluvan vuoden aikana?  

   Kyllä 
 

   Ei 
 

   En osaa sanoa 
 

 

 

 

 

23. Voit halutessasi kirjoittaa kommentteja tai ajatuksia sisältömarkkinointiin liittyen.  

 
 

 

 

 
 

 

 




