
Tähän tarkentavaa tietoa.
Ratkaisuja



Myynnin ja markkinoinnin 
kehittämissuunnitelma

1. Suunnitelma (0,5 h)
Keskustellaan läpi ajatukset ja odotukset ja luodaan 
tavoitteet ja  toteutussuunnitelma.
2. Nykytila ja kehittämistavoitteet (2 h)
Tarkempi katsaus yrityksen tuotteisiin, palveluihin, 
markkinoihin, kilpailijoihin ja asiakkaisiin. Markkinoinnin 
tärkeimpien kehittämiskohteiden tunnistaminen. 
3. Jatkotoimenpiteet (0,5 h)
Poimitaan palvelun jatkoaskelista (markkinointistrategia, 
myyntistrategia, syventävät teemat) sinulle olennaisimmat 
sisällöt. Alustetaan valmis pöytä jatkotyöskentelylle.

Tehostamme markkinointiasi löytämällä oikeat keinot tavoittaa 
kohderyhmäsi ja kasvata myyntisi aktiivisella ja toimivalla myyntiprosessilla.  
Aloitamme projektin kehittämissuunnitelmalla. Tätä varten teemme kanssasi 
liiketoiminnan yleiskartoituksen, jossa otetaan huomioon myynnin ja 
markkinoinnin näkökulmasta
- palvelut ja tuotteet
- asiakkaat
- johtaminen, henkilöstö ja esihenkilötyö, 
- tuotanto, 
- prosessit
- digitaaliset valmiudet
- verkostoyhteistyö ja IPR.

Kehittämissuunnitelmasta jatkamme saumattomasti valintasi mukaan 
markkinointistrategian tai myyntistrategian pariin, sekä valitsemiisi 
syventäviin teemoihin.



Markkinointistrategia
1. Markkinointistrategian laatiminen (7  h)
Segmentoidaan asiakkaat ja valitaan kannattavimmat 
kohderyhmät. Luodaan ostajapersoonat, jotka kertovat mm. 
mitä tarpeita eri ostopäättäjillä on. Kiteytetään heille 
arvolupauksemme ja miten erottaudumme kilpailijoista. 
Kirkastetaan strategiset tavoitteet ja tärkeimmät keinot 
niiden saavuttamiseen.
2. Markkinointisuunnitelma (7 h)
Perustuen tavoitteisiin ja budjettiin, laadimme 
monikanavaisen myynti- ja markkinointisuunnitelman, jolla 
vaikutamme kohdeasiakkaisiin ostoprosessin eri vaiheissa. 
Luodaan mittarit ja tarkemmat tavoitteet markkinoinnin 
onnistumisen mittaamiseksi.
3. Markkinoinnin käytännön suunnittelu ja sparraus 
valituista aiheista (3,5 h)
Kehitämme markkinointia käytännön tasolla keskittyen sinulle 
tärkeisiin aiheisiin. Esim. asiakkuuden hallinta, 
verkkosivusto/-kauppa, hakukonemarkkinointi, 
somemarkkinointi, sisältömarkkinointi, markkinoinnin 
automaatio jne. 
4. Dokumentoitu strategia ja jatkotoimenpidesuunnitelma

Tehosta markkinointia ja löydä keinot tavoittaa 
kohderyhmäsi

Markkinointistrategian tavoitteena on tarjota yrityksen johdolle ja 
markkinoinnin toteuttajille selkeät tavoitteet ja suuntaviivat 
vaikuttavan markkinointiviestinnän tekemiselle. Se pitää sisällään 
mm. markkina-, kilpailija- ja asiakaskartoituksen, ostajapersoonat ja 
niitä houkuttelevien arvolupausten kiteyttämisen ja asemoitumisen 
kilpailijoihin nähden. 
Määritämme asiakkaan ostopäätöspolun ja suunnittelemme millä 
markkinoinnin ja myynnin keinoilla kuljetamme asiakasta polulla 
yhdessä meidän kanssamme. Eli miten saamme hänet ostamaan ja 
miten sen jälkeen sitoutumaan yritykseen.
Lisäämme myös yrityksesi käytännön osaamista valittujen teemojen 
kuten vaikkapa digimarkkinoinnin toteutuksen tai sisällöntuotannon 
osalta.



Myyntistrategia
1. Myyntistrategian laatiminen (7 h)
Segmentoidaan asiakkaat ja valitaan kannattavimmat 
kohderyhmät. Luodaan ostajapersoonat, jotka kertovat mm. 
mitä tarpeita eri ostopäättäjillä on. Kiteytetään heille 
arvolupauksemme ja miten erottaudumme kilpailijoista. 
Visualisoidaan ostajan koko päätöksentekopolku.
2. Myynti- ja markkinointiprosessi (7 h)
Nykyisen prosessin kehittämiskohteiden tunnistaminen ja 
uuden prosessin suunnittelu. Perustuen tavoitteisiin ja 
budjettiin, laadimme monikanavaisen myynti- ja 
markkinointisuunnitelman, jolla vaikutamme 
kohdeasiakkaisiin ostoprosessin eri vaiheissa.
3. Myynnin ja markkinoinnin työkalut, tekniikat ja keinot 
(3,5 h)
Kehitämme myyntiä käytännön tasolla keskittyen sinulle 
tärkeisiin aiheisiin. Esim. myynnin ja markkinoinnin 
johtaminen, myyntiä tukevat CRM-järjestelmät ja 
markkinoinnin automaatio, myyntisoittojen ja tapaamisten 
käsikirjoitukset ja myyntitekniikat jne.
4. Myynnin pelikirja ja jatkotoimenpidesuunnitelma

Kasvata myyntiä aktiivisella ja toimivalla 
myyntiprosessilla

Myyntistrategian tavoitteena on tarjota myynnin johdolle ja myyjille 
selkeät tavoitteet ja pelikirjan onnistuneeseen myyntiin. Se pitää 
sisällään mm. kasvutavoitteet, tärkeimmät mittarit, ostajapersoonat, 
osto- ja myyntiprosessin, myynti- ja markkinointitiimin 
kokoonpanon, kilpailijakartoituksen, palvelun asemoinnin 
kilpailijoihin nähden sekä myyntimetodit ja -työkalut.
Painotus on asiakasymmärryksessä ja asiakasta puhuttelevan 
viestin kiteyttämisessä. Määritämme asiakkaan ostopäätöspolun ja 
suunnittelemme millä markkinoinnin ja myynnin keinoilla kuljetamme 
asiakasta polulla eli miten saamme hänet ostamaan ja miten sen 
jälkeen sitoutumaan yritykseen.



Syventävät teemat

Sosiaalinen media: sisältömarkkinointi

● Sosiaalisen median kanavat osana 
markkinointia

● Sosiaalisen median strategia ja 
sisältösuunnitelma

● Sisällöntuotanto itse tai ostettuna
● Yhteisön luominen ja sen hallinta
● Sisältömarkkinointi ohjurina nettisivuille 

tai liidiputkeen
● Blogit, webinaarit, oppaat
● Henkilöbrändäys
● Vaikuttajamarkkinoinnin mahdollisuudet
● Vinkit ja niksit sisällöntuotantoon

Sosiaalinen media: mainonta

● Eri sosiaalisen median kanavat ja niiden 
sopivuus yrityksellenne

● Mainonnan eri vaihtoehdot
● Työkalujen käytön opetus
● Copywritingin perusteet
● Mainosten kuvitukset
● Millainen on hyvä mainos
● Mainonnan kohdentaminen
● Retargeting
● Mainonnan budjetointi
● Vinkkejä ja niksejä somemainontaan

Hakukonemainonta

● Google-mainonnan eri mahdollisuudet
● Google Adsin käytön opastus
● Mainonnan kohdentaminen
● Retargetointi
● Mainonnan budjetointi
● Mainosten sisällöt
● Mainonnan optimointi ja algoritmit
● Vinkkejä ja niksejä 

hakukonemainontaan

Hakukoneoptimointi

● Hakukoneoptimoinnin perusteet
● Tekninen SEO-audit
● Avainsanakartoitus
● SEO:n teknisen puolen  valmiudet 

nettisivuilla
● Miten hakukoneoptimointia voi 

parantaa ja miten sisältöä luodaan 
hakukoneystävällisesti

● Sisäiset ja ulkoiset linkit
● Hakukoneoptimoinnin suunnitelma ja 

opastus
● Vinkit ja niksit hakukoneoptimointiin

Nettisivut

● Nettisivuauditointi
● Nykyisten nettisivujen kehittäminen tai 

uusien suunnitteleminen
● Hyvien nettisivujen periaatteet
● Nettisivujen ylläpito ja päivittäminen
● Nettisivujen optimointi datan avulla
● Nettisivut osana liidiputkia
● Sisältöjen kohdentaminen eri 

kohderyhmille laskeutumissivuja 
hyödyntäen

● Nettisivujen mahdollisuudet osana 
muuta markkinointia

● Vinkit ja niksit nettisivuihin liittyen

Liidiputket ja liidien nurturointi

● Ostopolun visualisiointi
● B2B- tai B2C-liidiputken 

suunnitteleminen
● Liidien nurturointi
● Sisällöt osana liidiputkia
● Sähköpostimarkkinoinnin ja 

markkinoinnin automaatioiden 
hyödyntäminen liidien nurturoinnissa

● Inbound-markkinointi myynnin tukena
● Asiakkuuksien ylläpito liidijärjestelmiä 

hyödyntäen
● Jatkosuunnitelma & vinkkejä

Sähköpostimarkkinointi

● Sähköpostimarkkinointi nykyaikana
● Sähköpostimarkkinoinnin eri 

järjestelmät
● Uutiskirjeet
● Kylmämeilit
● Sähköpostimarkkinointi osana 

markkinoinnin automaatioita ja/tai 
liidiputkia

● Sähköpostimarkkinoinnin opastus
● Vinkit ja niksit 

sähköpostimarkkinointiin

Markkinoinnin automaatio

● Markkinoinnin automaatioiden 
mahdollisuudet

● Eri järjestelmät ja mahdollisuudet 
integroida esim. CRM-järjestelmiin

● Markkinoinnin automaatiot liidiputkien 
ja nurturoinnin tukena

● Markkinoinnin automaatio asiakastyön 
tukena

● Markkinoinnin automaation suunnittelu
● Vinkit ja niksit markkinoinnin 

automaatioihin

Konsultoinnissa voidaan syventyä teille sopivimpiin ja kiinnostavimpiin digimarkkinoinnin keinoihin ja kanaviin noin viiden tunnin verran. 
Alla esimerkkejä teemoista, joita voimme käydä läpi. 



Tähän tarkentavaa tietoa.
Toteuttajia



Y4 Works on perustettu luomaan ratkaisuja yhteiskunnan, 
ihmisten sekä yhteisöjen kipupisteisiin. Olemme 
mullistamassa uudenlaisilla työllisyydenhoidon ratkaisuilla 
sitä, miten työnhakijat löytävät, oppivat ja tekevät työtä. 
Mahdollistamme uuden suunnan löytymisen uralle, 
modernien työelämätaitojen oppimisen ja työelämään kiinni 
pääsemisen.

Kasvupalvelumme mahdollistavat 
yrityksille edistyksellisimmät tavat kehittää liiketoimintaansa 
sekä työllistää ansiokkaasti. Tiimimme on itse joukko 
kunnianhimoisia kehittäjiä ja yrittäjiä, joilla on halu vaikuttaa 
yhteiskuntaan.

Toimimme julkisen sektorin ratkaisukumppanina 
kehittämässä ja toteuttamassa palvelukokonaisuuksia 
muuttuviin sekä kiperiin haasteisiin.

Y4 yrityksenä



Liiketoimintaympäristö muuttuu jatkuvasti, joten on erittäin tärkeää, että pysyt 
ajan hermolla ja pystyt hyödyntämään muutoksen tuomat mahdollisuudet 
liiketoiminnassa. Autan sinua luomaan pohjan kestävälle liiketoiminnalle, joka 
perustuu strategisesti tärkeän tiedon keräämiseen ja hyödyntämiseen 
päätöksenteon tukena. Luomme yhdessä kehykset, joiden avulla pystyt 
järjestelmällisesti kasvattamaan liiketoimintaa ja tehostamaan markkinointia.

Olen luonteeltani utelias ja pyrin löytämään uusia kulmia, joiden avulla 
liiketoimintaa voidaan kehittää. Ennen kaikkea minun kanssani on mukava tehdä 
töitä ja ideoida tulevaa. 

Erityisosaaminen: Markkinointi- ja myyntistrategia, markkinointikeinot ja 
kanavat, asiakassegmentointi, asiakas- ja työntekijätyytyväisyys- tutkimukset, 
liiketoimintasuunnitelmat, prosessien kehittäminen, liiketoimintaympäristöjen 
tutkiminen, kilpailija- ja markkina-analyysit, best practice benchmarking, 
customer due diligence -tutkimukset

Kokemus: Minulla on yli kuuden vuoden kokemus liikkeenjohdon konsultoinnista. 
Olen kerännyt rutkasti kansainvälistä kokemusta mm. Pohjois-Amerikka, 
Iso-Britannia ja Kiina. Asiakkaisiini on kuulunut monia hyvin menestyneitä 
kansainvälisiä yrityksiä yli 20 eri teollisuudenalalta.

Koulutus: MBA - Markkinointi ja strategia, Cardiff University, BBA - 
Kansainvälinen markkinointi ja johtaminen, Hämeen ammattikorkeakoulu

Lauri Kosonen
LIIKKEENJOHDON KONSULTTI, TEAM LEAD
Markkinointi ja myynti



Autan asiakkaitani saamaan kasvua markkinoinnin ja myynnin keinoin. Autan 
syventämään asiakasymmärrystä, laatimaan asiakkaita puhuttelevat ja 
kilpailijoista erottuvat viestit ja löytämään parhaat myynnin ja markkinoinnin 
keinot ja kanavat asiakkaiden tavoittamiseen. Olen mukava ja mutkaton persoona 
ja ratkon haasteitasi analyyttisellä, mutta käytännön läheisellä otteella.

Erityisosaaminen: Markkinoinnin strateginen suunnittelu ja brändien 
kehittäminen, vaikuttavien media- ja markkinointisuunnitelmien laatiminen, 
B2B-myynnin kehittäminen, digimarkkinointi: hakukoneoptimointi, 
hakusanamainonta, sisällöntuotanto, sosiaalinen media, markkinoinnin 
automaatio, verkkokauppojen perustaminen ja kehittäminen, asiakastutkimus

Kokemus: Olen työskennellyt yli seitsemän vuotta eri 
markkinointiviestintätoimistoissa Pirkanmaalla ja Lapissa. Vastuulleni on kuulunut 
johtoryhmätyöskentely, uusasiakashankinta, asiakkuuksien johtaminen, 
projektinhallinta, strateginen markkinoinnin suunnittelu, mediasuunnittelu ja 
asiakastutkimus. Asiakkaani ovat olleet useilta eri toimialoilta aina pk-yrityksistä 
suuriin kansainvälisiin pörssiyhtiöihin. Olen kotonani niin kuluttajabrändien, 
vähittäiskaupan kuin B2B-myynnin kanssa.

Koulutus: MBA, Johtaminen, Lapin Yliopisto

Joni Pekkala
LIIKKEENJOHDON KONSULTTI, TEAM LEAD
Markkinointi ja myynti



Haluan auttaa asiakkaitani luomaan mahdollisimman suuren vaikutuksen mahdollisimman 
pienellä vaivalla ja budjetilla, sillä ymmärrän pk-yritysten resurssien rajallisuuden. Hihastani 
löytyy monen monta ässää avuksesi, jotta voit toteuttaa fokusoidut markkinoinnin 
toimenpiteet mahdollisimman helposti ja vaivattomasti. Olen täällä tukenasi - kaipaatpa 
sitten apua somemarkkinoinnin, nettisivujen, brändi-identiteetin tai vaikkapa markkinoinnin 
automaation kanssa.

Olen toiminnan tyyppi enkä todellakaan pelkää upottaa käsiäni syvälle saveen. Senpä vuoksi 
osaamiseni on hyvin monipuolista ja konkreettista, ja voinkin olla avuksi lähes missä tahansa 
digimarkkinoinnin osa-alueessa. Mikäli siis yrityksenne kipuilee digitaalisen markkinoinnin tai 
sen jonkin spesifin keinon kanssa, diagnosoin ongelmat, etsin oikeat lääkkeet ja autan 
kehittämään jatkotoimenpiteet, jotta markkinointi saadaan tuottamaan tulosta!

Erityisosaaminen: Brändäys, brändien visuaalinen identiteetti, sosiaalinen media, 
sisällöntuotanto, some-mainonta, nettisivujen konversio-optimointi, UX&UI design, 
hakukoneoptimointi, hakukonemainonta, B2B-markkinointi ja liidigeneraatio, 
sähköpostimarkkinointi, markkinoinnin automaatio, myynnin automaatio, graafinen 
suunnittelu, valokuvaus, copywriting, työnantajabrändäys, customer success ja sen 
automatisointi, vaikuttajamarkkinointi

Kokemus: Lähes kolmen vuoden kokemus digitaalisesta markkinoinnista ja brändin 
kehittämisestä kansainvälisistä yrityksistä. Vastuulleni on kuulunut brändiuudistukset, 
markkinointistrategiat, markkinoinnin päivittäinen toteutus, liidigeneraatio ja -nurturointi, 
sisällöntuotanto ja markkinoinnin teknologiat. Lisäksi minulla on kuuden vuoden kokemus 
luovalta alalta valokuvauksen, graafisen suunnittelun ja brändityön parista.

Koulutus: Viittä vaille kauppatieteiden kandidaatti markkinoinnissa, Aalto-yliopisto. Lisäksi 
paljon erilaisia kursseja digimarkkinoinnin osa-alueista.

Oona Linna
JUNIOR KONSULTTI
Markkinointi ja myynti



Olen innostuja ja ongelmanratkaisija. Innostun siitä, että pääsen sukeltamaan 
jokaisen yrityksen omaan haasteeseen yksityiskohtaisesti ja näin tarjoamaan 
parhaat työkalut digitaalisen markkinoinnin ja yrityksen kasvun tueksi. 
Ihmislähtöisenä tyyppinä luotsaan sekä sellaisia yrityksiä, joille sosiaalinen media 
on vähän ufoa, sekä yrityksiä, joilla on jo jotain haisua orgaanisesta 
markkinoinnista. Autan löytämään oman äänen. Itse yrittäjänä tajuan myös 
(varsinkin aloittavan) yrittäjän alkutaipaleen kommervenkit. 

Erityisosaaminen: Sosiaalisen median kanavat, orgaaninen  markkinointi, 
sisältömarkkinointi, strateginen sisältösuunnittelu ja sen työkalut, visuaaliset 
ratkaisut, nettisivut, hakukoneoptimointi ja -mainonta, some-mainonta, 
vaikuttajamarkkinointi, kriisiviestintä, työyhteisöviestintä, brändäys, 
mediakontaktointi, kuvien ja videoiden editointi, podcast. 

Kokemus: Parhaat neuvot ammennan omasta kokemuksestani sosiaalisen 
median parista: olen kasvattanut puolessa vuodessa oman yritykseni 
Instagram-tilin yli 18 000 seuraajaan. Olen jatkuvasti kiinnostunut kehittämään 
osaamistani muuttuvassa digimarkkinoinnin kentässä ja haluan jakaa osaamistani 
ymmärrettävässä muodossa myös muille. Somen lisäksi olen tehnyt mm.  
tapahtuma-, järjestö-, kriisi- ja henkilöstöviestintää, pyörinyt hetken 
korkeakouluvaikuttamisen parissa ja tuotan omaa podcastia. 

Koulutus: VTK (sosiologia), Helsingin yliopisto.

Laura Wathén
JUNIOR KONSULTTI, TEAM LEAD
Markkinointi ja myynti



Markkinoinnin ja brändin kehittämisen avulla yritys luo aitoa kilpailuetua ja erottuu 
edukseen omalla markkinallaan. Autan yrityksiä luomaan markkinoinnin kautta 
konkreettista lisäarvoa ja positiivista vaikutusta heidän liiketoimintaansa. 
Parhaimmillaan voimme suunnitella pitkäaikaisia ja kestäviä toimintamalleja, jotka 
edistävät liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamista.

Tekijänä olen energinen persoona, jota inspiroi vahvat brändit ja tarinat yritysten 
takana. Vahvuuksiani on asiakkaan kuunteleminen ja ymmärtäminen, sekä nopean 
tilannekuvan muodostaminen. 

Erityisosaaminen:
Markkinoinnin strateginen suunnittelu, brand auditointi, brändiuudistukset, 
visuaalisten ilmeiden uudistukset, kilpailija- ja markkina-analyysit, positiointi, 
uusasiakashankinta, markkinointiviestinnän konseptien suunnittelu, sosiaalinen 
media, digimarkkinointi.

Kokemus:
Olen työskennellyt viimeiset viisi vuotta markkinointiviestintätoimistossa hyvin 
kansainvälisessä ympäristössä markkinointiviestinnän, brändäämisen, strategisen 
suunnittelun ja B2B myynnin parissa. Vuosien aikana johdin eri kokoisia asiakkuuksia 
ja projekteja niin suurten globaalien pörssiyritysten kuin pienempien voittoa 
tavoittelemattomien yhdistysten kanssa.

Koulutus: 
KTM / MSc. in Economics and Business Administration, Aalto yliopisto

Lauri Sankila
LIIKKEENJOHDON KONSULTTI
Markkinointi ja myynti


