
Yrityskohtainen kehittämissuunnitelma 

 

Yrityskohtaisen kehittämissuunnitelman alkukartoitus tehdään asiakkaan ja vastuuasiantuntijan 

yhteistyönä. Yritykselle syntyy kokonaiskäsitys markkinoinnin nykytilasta, tulevaisuuden suunnasta, 

mahdollisista strategiavaihtoehdoista ja kehittämismahdollisuuksista. Lopputuloksena on konkreettinen 

kehittämissuunnitelma, jota yritys voi lähteä toteuttamaan. 

Työnvaiheet ovat: 

• Selvitetään lähtötilanne sekä yrityksen strategiasta johdetut markkinoinnin tavoitteet, 0,5 pv 
• Analysoidaan nykyisten markkinointikanavien merkitys, painoarvo ja käyttökelpoisuus, 0,5 pv 
• Määritetään markkinoinnin vastuut, sovitaan organisointi ja laaditaan budjetti, 0,5 pv 
• Laaditaan markkinointia ohjaava vuosikello ja varmistetaan henkilökunnan tietämys, 0,5 pv 

Kaksi muuta palvelutuotetta: 

1. Käytännön myynnin/markkinoinnin käytännöntoimenpide: Opi hyödyntämään asiakkaiden 

tuottamaa sisältöä omassa markkinoinnissa 

Monet yritykset eivät edes tiedä, että asiakkaat ovat tuottaneet jo nettiin heidän markkinointia 

hyödyntävää materiaalia. Lukuisat eri sovellukset ja portaalit mahdollistavat kommenttien ja arvostelujen 

keräämisen sekä sen hyödyntämisen markkinoinnissa. Selvitetään yhdessä, missä kanavissa yrityksesi 

asiakkaat jakavat informaatiota ja otetaan siitä hyödyt irti markkinointiin. 

Työnvaiheet ovat:  

• Selvitetään mitä asiakkaat ovat yrityksestä julkaisseet netissä/somessa, 0,5 pv 

• Mietitään minkä tyylinen sisältö sopii yrityksen strategian mukaisiin tavoitteisiin, 0,5 pv 

• Varmistetaan prosessit, joilla asiakkaita kannustetaan luomaan sisältöä (kokemuksia, arvosteluja ja 

visuaalista sisältöä) nettiin, 0,5 pv 

• Harjoitellaan miten erilaiset asiakkaiden tuottamat materiaalit saa jaettua parhaiten yrityksen 

viestinnässä, 0,5 pv 

 

2. Käytännön myynnin/markkinoinnin käytännöntoimenpide: Nettisivujen hakukoneoptimointi ja 

sisällön analysointi myös tärkeimmän kohderyhmän näkökulmasta 

Nettisivut ovat nykyään välttämättömät. Googlen hakukoneen tulisi löytää sivusi helposti ja nostaa ne 

automaattisesti hakutulosten kärkeen. Todellisuudessa sivujen tekninen taso vaihtelee paljon ja sisältö voi 

olla laadultaan heikkoa. Nettisivuja tulisi ajatella kuin kivijalkamyymälää. Siellä asiakkaan tulisi kulkea sinun 

haluamaa reittiä. Joskus on hyvä antaa ulkopuolisen silmien katsoa sivuja, jotta ne saadaan tuottamaan 

haluttua lopputulosta.  

Työnvaiheet ovat: 

• Varmistetaan sivujen hakukoneoptimointi pääasiakassegmentin mukaiseksi, 0,5 pv 

• Opit käyttämään Googlen Analyticsiä ja muita hyödyllisiä sähköisen markkinoinnin työkaluja, 1 pv 

• Määritellään tavoitteet/mittarit sähköisen markkinoinnin johtamiseen, 0,5 pv 
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TARVITSETKO APUA?

Selvitetään lähtötilanne sekä yrityksen strategiasta johdetut

markkinoinnin tavoitteet, 0,5 pv

Analysoidaan nykyisten markkinointikanavien merkitys, painoarvo

ja käyttökelpoisuus, 0,5 pv

Määritetään markkinoinnin vastuut, sovitaan organisointi ja

laaditaan budjetti, 0,5 pv

Tehdään markkinointia ohjaava vuosikello ja varmistetaan

henkilökunnan tietämys, 0,5 pv

TEHDÄÄN  ENS IN  S INULLE  MARKINOINNIN
KEHITTÄMISSUUNNITELMA

Yrityskohtaisen kehittämissuunnitelman alkukartoitus tehdään asiakkaan

ja vastuuasiantuntijan yhteistyönä. Yritykselle syntyy kokonaiskäsitys

markkinoinnin nykytilasta, tulevaisuuden suunnasta, mahdollisista

strategiavaihtoehdoista ja kehittämismahdollisuuksista. Lopputuloksena

on konkreettinen kehittämissuunnitelma, jota yritys voi lähteä

toteuttamaan.



SEURAAVAKSI

Selvitetään mitä asiakkaat ovat yrityksestä julkaisseet

netissä/somessa, 0,5 pv

Mietitään minkä tyylinen sisältö sopii yrityksen strategian mukaisiin

tavoitteisiin, 0,5 pv      

Varmistetaan prosessit, joilla asiakkaita kannustetaan luomaan

sisältöä (kokemuksia, arvosteluja ja visuaalista sisältöä), 0,5 pv       

Harjoitellaan miten erilaiset asiakkaiden tuottamat materiaalit saa

jaettua parhaiten yrityksen viestinnässä, 0,5 pv

OPIT  HYÖDYNTÄMÄÄN  AS IAKKA IDEN
TUOTTAMAA  S ISÄLTÖÄ

OMASSA  MARKKINOINNISSA

Monet yritykset eivät edes tiedä, että asiakkaat ovat tuottaneet jo nettiin

heidän markkinointia hyödyntävää materiaalia. Lukuisat eri sovellukset ja

portaalit mahdollistavat kommenttien ja arvostelujen keräämisen sekä

sen hyödyntämisen markkinoinnissa. Selvitetään yhdessä, missä kanavissa

yrityksesi asiakkaat jakavat informaatiota ja otetaan siitä hyödyt irti

markkinointiin



LOPUKSI

Varmistetaan sivujen hakukoneoptimointi pääasiakassegmentin

mukaiseksi, 0,5 pv

Opit käyttämään Googlen Analyticsiä ja muita hyödyllisiä sähköisen

markkinoinnin työkaluja, 1 pv

Määritellään tavoitteet/mittarit sähköisen markkinoinnin

johtamiseen, 0,5 pv

     OTETAAN  NETT IS IVUJEN
HAKUKONEOPT IMOINT I  JA  S ISÄLLÖN

ANALYSOINT I  HALTUUN

Nettisivut ovat nykyään välttämättömät. Googlen hakukoneen

tulisi löytää sivusi helposti ja nostaa ne automaattisesti hakutulosten

kärkeen. Todellisuudessa sivujen tekninen taso vaihtelee paljon ja sisältö

voi olla laadultaan heikkoa. Nettisivuja tulisi ajatella kuin kivijalka-

myymälää. Siellä asiakkaan tulisi kulkea sinun haluamaa reittiä. Joskus on

hyvä antaa ulkopuolisen silmien katsoa sivuja, jotta ne saadaan

tuottamaan haluttua lopputulosta.
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