
MARKKINOINTI & VIESTINTÄ 
PAKETTIIN
Yrityspalveluseteli Lahti 2020



KEHITTÄMISSUUNNITELMA
A:sta Ö:hön

Yrityskohtainen kehittämissuunnitelma toteutetaan ennen käytännön toimenpiteitä. 
Seuraavilla sivuilla on esitelty 4 eri toimenpidevaihtoehtoa. 

1) Taustatiedot, palaveri, puhelin- tai sähköinen kysely yrityksen 
vastuuhenkilöille. Selvitetään alustavasti mm. toimialan ominaispiirteet, 
kilpailijat ja toimintaympäristö, yrityksen tila ja tuotteet/palvelut, osto-
ja palvelupolut, tehtyjen markkinointi- ja viestintätoimien kartoitus. 

2) Tutustuminen yritykseen, yhteinen ideointipalaveri (2-4 h yht.) 
3) Kirjallinen suunnitelma sis. suositukset toimenpiteille ja alustava 

aikataulu. 
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STRATEGIASTA
TOTEUTUKSEEN
Viestintä- ja markkinointistrategia on organisaation yhteinen näkemys siitä, minne yritys 
on matkalla. Se sisältää tavoitteet (miksi) ja keskeiset suuntaviivat (miten). Kun nämä ovat 
hallussa, vastataan mitä, kenelle ja missä -kysymyksiin, jotka muodostavat toteutuksen 
rungon. 

1) Rakennetaan yritykselle viestinnän ja markkinoinnin vuosikello, 
suunnitelma koko vuodeksi, kuukausi- ja viikkotasolle kanavittain 
purettuna, sisältäen markkinointiviestinnän keinot (mm. mainonta, 
tapahtumat, PR) oma media (omat nettisivut, somekanavat, 
uutiskirjeet). 

2) Lisäksi 1,5 kk:n tuki (2h / viikko) viestintään ja markkinointiin 
käytettävissä, jotta suunnitelmasta tulee totta.  

Avainsanat: Suunnitelmallisuus, jatkuvuus, tehokkuus
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SISÄLLÖNTUOTANTO
SUUNNITELLUSTI
Mikä asiakkaita kiinnostaa? Mitkä sisältöideat saavat eniten huomioita?  Miten he 
käyttäytyvät ja mistä he etsivät tietoa? Miten voimme palvella ja auttaa heitä  
parhaiten? Millä mittareilla sitoutumista seurataan?  

1. Sisällöntuotannon suunnittelu eri kanaviin analyysin perusteella, 
sis. 3 viikkotuntia sisällöntuotantoa 2 kk:n ajan. Kanavina 
esimerkiksi Facebook, Instagram, oma uutiskirje, tiedote, 
nettisivut. Toimet määritellään aina yrityskohtaisesti. Tuntien 
puitteissa työtä voi tehdä kumppaniverkoston muu asiantuntija 
esimerkiksi asiantunteva graafikko tai valokuvaaja.

2. Onnistumisen mittaus. Hankkeen alussa valitun mittarin 
mukaisesti varmennetaan tulokset 2 kk:n työskentelyn jälkeen.

Avainsanat: Joustavuus, tehokkuus, tarkka kohdennus
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KÄDET SAVEEN
TAI NÄPPÄIMISTÖLLE

Yrityksen arki rullaa normaaliin tapaan, mutta nettisivuilla uusin päivitys on viime 
juhannukselta. Asiakasrekisterissä on uutiskirjeen tilaajia ehkä viisi tuhatta, mutta 
uutiskirjeitä ei ole ehditty lähettää – kun ei ole ideoita eikä oikein ole ollut aikaakaan. Uusi 
palvelu pölyttyy nurkassa, kun sille ei ehditty rakentaa kunnon konseptia tai miettiä edes 
nimeä. Sillä välin potentiaaliset asiakkaat odottavat kuulevasi sinusta. Jos kuulostaa tutulta,
valitse tämä. Saat tekijän yritykseesi. 

1. Lähtötilanteen selvitys, mitä toimenpiteitä tarvitaan ja tehdään, asioiden 
priorisointi, kevyt suunnitelma. 

2. Kädet saveen. Ei muttia, ei viivytyksiä. Idonean Petra käärii hihat ja käy 
töihin. Yli 12 vuoden kokemuksella voin sanoa, että asioihin löytyy ratkaisu, 
jos on tahtoa. Kokonaisuus on 40 tuntia työtä, kädet savessa tai 
näppäimistöllä. Markkinointi/viestintätyö määritellään yhdessä. 
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KRIISIVIESTINTÄ
NYT
Kriisi on ennalta arvaamaton, yksilöön, yhteisöön tai ihmisryhmään kohdistuva tapahtuma, joka 
aiheuttaa järkytystä. Kriisiviestintä on nopeutettua ja tehostettua viestintää ja sen tavoitteena on 
saada tilanne hallintaan ja estää lisävahinkojen syntyminen. Hyvällä kriisiviestinnällä saadaan 
minimoitua myös mainehaitat. Myös pienestä somekohusta voi syntyä merkittävää mainehaittaa, 
jos sitä ei hoideta kunnolla. Siksi Kriisiviestintä NYT

Kriisiviestintä NYT –paketti sisältää yritykselle räätälöidyn koulutuksen 
simulaatioharjoituksineen. 

1. Lähtötilanteen selvitys, kriisien ja kohujen ennaltaehkäisy, kriisien tunnistaminen, 
toimialan erityispiirteet, komentoketju kriisitilanteessa

2. Koulutus: Johdon kriisiviestinnän koulutus (1 h) JA henkilöstön koulutus + 
tilannesimulaatioharjoitus sekä palaute (3 h + 1 h)

3. Kriisiviestintäohjeistus yritykselle 
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Tänä päivänä ei riitä, että omaat hyvän tarinan ja haluat 
kertoa sen kaikille. Tekojen ja viestien - tarinalla tai ilman, 
pitää olla yhteneväisiä ja merkityksellisiä asiakkaillesi ja 
niiden on oltava todennettavissa.  

Kanavat ja keinot valitaan aina kohderyhmän mukaan ja 
silloin somet, digit, printit, vaikuttajat, tapahtumat ja omat 
mediat käydään tarkkaan läpi. Kun teet sisältöä 
asiakkaillesi, ole läsnä ja osallista. 

Eteenpäin. Yhdessä. Viestinviejä ja tekijä valmiina 
verkostonsa asiantuntijoiden kanssa.  

PR IDONEA – MARKKINOINTI & VIESTINTÄ c/o Dooroom
www.idonea.fi, petra.ruonakoski@idonea.fi, +358 (0)40 504 0031 
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