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Johdanto - eli kenelle tämä
kirjanen on tarkoitettu
Hei, ja tervetuloa Digikaappaus-työkirjan pariin.
Digitalisaatio voi terminä vaikuttaa pelottavalta tai joltain, jota “vain isot yritykset” tekevät.
Totuus on kuitenkin se, että digitalisaatio on ryöminyt erottamattomaksi osaksi meidän
kaikkien elämäämme - halusimmepa tai emme. Yrittäjillä kuitenkin tiedon- tai ajanpuute
usein tekee digitalisaation täydellisen hyötykäytön hankalaksi, ja näinhän asian ei tietenkään pitäisi olla.
Tämän kirjan tarkoituksena ei ole tehdä kenestäkään kaiken tietävää digiasiantuntijaa (siihen tarvittaisiin vähän isompi ja jatkuvasti päivittyvä opus). Tämän kirjan tarkoituksena
on kuitenkin herättää mielenkiinto aihetta kohtaan, rohkaista lukijaa tekemään kokeiluja,
ja kenties lopulta huomaamaan, ettei se digitalisaatio olekaan mikään hirveä peikko, jota
pitää vältellä viimeiseen asti. Kirja sisältää paljon linkkejä ja viittauksia erilaisiin työkaluihin,
joita voit käydä tarkistamassa ja kokeilemassa vaikka heti.
Digitalisaation henkeen liittyy jatkuva muutos, kehittäminen ja uuden opettelu. Takaamme, että ajan kuluessa osalle esittelemistämme työkaluista on jo tullut parempia vaihtoehtoja, ja osaa ei edes ole enää olemassa. Jos olet kuitenkin sisäistänyt digitalisaation
hengen, tämä ei haittaa sinua, koska olet hyväksynyt asian ja osaat jo löytää uudet vaihtoehdot vanhojen ja ajasta jääneiden tilalle. Näillä sanoilla kannustamme sinua rohkeasti tutkimaan, mitä digitalisaatiolla voisi olla sinulle yrittäjänä annettavana. Voit pitää tätä kirjaa
aina lähettyvillä inspiraation lähteenä, niin pääset kokeilemaan ideoitasi nopeammin kuin
uskotkaan.
Digikaappaus-tiimi

3

4

01

MITEN DIGI AUTTAA
MARKKINOIDEN TUTKIMISESSA
JA IDEOIDEN GENEROINNISSA?

Online-ideatyökalut
Seiso jättiläisten olkapäillä

MINDMAP-työkalut

Uusien ideoiden luominen on haastavaa puuhaa. Onko
joku toinen keksinyt saman idean jossain muualla? Onko
joku jossain jo yrittänyt tällä idealla ja epäonnistunut?
(Jos kyllä, niin mikä oli epäonnistumisen syy)

Mind Map -työkaluilla pääset jäsentelemään jo keksimiäsi ideoita organisoituun muotoon.
Verkossa on saatavilla useita eri toiminnallisuuksilla varustettuja työkaluja.

Tehdäksesi tulosta sinulla on oltava hyvä liikeidea, joka
kantaa yritystäsi seuraavat vuodet. Liikeidea voi syntyä
esim. Kokemuksen tai harrastusten kautta, mutta pelkästä päänsisäisestä ideasta on vielä pitkä matka menestyksekkääseen liiketoimintaan (infolaatikko)

•

Ratkaiseeko ongelman?

Edut:
Ideakartat kulkevat helposti mukana ja tallentuvat silloin kun niiden tarvitsee tallentua
Ideakartat voi helposti jakaa yhtiökumppaneille jatkotyöstöä varten

•

Maksaako ihmiset siitä? Kuinka 		
paljon?

ONLINE-VALKOTAULUT

•

Onko tuotteelle markkinoita niin,
että pääset sinne?

Online-valkotauluilla osallistujat pääsevät piirtämään ja lisäämään omia ideoitaan vapaasti
luokkahuoneesta tuttujen valkotaulujen tapaan - vaikka eri maanosissa.

Hyvät liikeideat syntyvät harvoin tyhjiössä.
Jonkun (se voit olla myös sinä!) on haastettava idea jo
syntyvaiheessa, kun liikeidean mahdollisuuksia analysoidaan. Voi olla, että alun perin miettimäsi idea muotoutuu
aivan toiseen muotoon, kun saat useita eri näkökulmia
asiaan.

•

Oletko innostunut ideastasi?

•

Onko ideaasi testattu?

•

Saatko neuvoja ja kannustusta
ideaasi?

•

Tiedätkö, kuinka tuot tuotteesi
markkinoille?

Digitaalisuus tarjoaa hyvät työvälineet heti yrittäjäpolun
alkuvaiheessa tarkastella asioita usealta eri kantilta ja luoda uusia ideoita jalostettavaksi. Älä siis yritä keksiä pyörää
uudestaan, vaan kysele, kyseenalaista ja tutki kaikki mahdolliset kolot. Netti tarjoaa siihen mahdollisuudet.

•
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Hyvä liikeidea-tsekkauslista

Onko sinulla realistinen tavoite?

Edut:
Intuitiivinen käyttöliittymä
Helppo tehdä lisäyksiä mihin kohtaan tahansa
Ideoiden visualisointi helpompaa kuin perinteisillä online-työkaluilla

IDEAGENERAATTORIT
Mikäli luovuus kerta kaikkiaan pysähtyy, ideageneraattorit tuottavat ideoita käyttäjän toivoman aihepiirin ympäriltä.
Edut:
Voi tuottaa täysin uusia näkökulmia aihepiiriin
Auttaa silloin, jos luovuus on täysin jumissa
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Online-markkinatutkimus
Avainsanatutkimus
Hyvän liikeidean osana on markkinoiden tarve tuottamallesi tuotteelle tai palvelulle. Verkossa tapahtuvan liiketoiminnan hieno puoli on siinä, että markkinat ovat tarvittaessa heti maailmanlaajuiset. Siitä huolimatta oikean markkinaraon löytyminen voi muistuttaa sitä kuuluisaa neulan etsimistä heinäsuovasta.
Hyvä ja terve liiketoiminta perustuu aina oikeaan tietoon, ei arvauksiin, veikkauksiin tai musta tuntuu
-fiiliksiin. Liiketoiminta on aina riski, ja markkinoiden hyvä tuntemus pienentää riskiä niin uudella kuin jo
kokeneemmallakin yrittäjällä. Kuluttajien mieltymykset ja trendit vaihtelevat jatkuvasti sen verran kiihtyvällä tahdilla, että pieni apu markkinoiden tuntemisessa ei ole koskaan pahitteeksi.

Lähes kaikki maailman internet-liikenne kulkee hakukoneitten kautta, ja markkinoijat pyrkivät hyödyntämään tätä liikennettä houkutellessaan hakukoneitten käyttäjiä omille verkkosivuilleen (kts. Hakukonemarkinointi s. xx). Tässä prosessissa toteutetaan tyypillisesti avainsanatutkimusta - tutkimusta, jossa selvitetään, millä sanoilla ja hakuvolyymeillä ihmiset etsivät tuotteita hakukoneissa. Avainsanatutkimuksen
hyödyntäminen markkinatutkimuksessa on hyvin suoraviivaista: kerätään joukko liikeideaamme/tuotettamme kuvaavia termejä ja katsotaan, onko näille tarpeeksi termeille tarpeeksi kiinnostuneita hakijoita.
Mikäli hakuliikennettä löytyy, löytyy mahdollisesti markkinoitakin. Avainsanatutkimuksessa käytetään
kiistatta eniten Google AdWords-mainosohjelman tarjoamia työkaluja mutta muidenkin valmistajien välineitä on käytettävissä.

Google Adwords
Keyword Planner

MOZ

SEMRush

Ahrefs

Kyselytyökalut

Trendityökalut

Internet tarjoaa suuren määrän erilaisia työkaluja, joilla pääset kokeilemaan ideasi kantavuutta ja keräämään mielipiteitä jo olemassa olevilta tai uusilta asiakkailta. Kyselyt lähetetään yleensä vastaajille joko
sähköpostilla tai erillisillä linkeillä, joita klikkaamalla vastaajat pääsevät täyttämään vastauksensa. Kyselyiden luominen on helppoa ja vaivatonta, ja lisäksi työkalut tarjoavat automaattisen raportoinnin helppolukuisine graafeineen. Mikäli valmiit raporttipohjat eivät riitä, kyselydatan saa yleensä ladattua taulukkolaskentaohjelmaan tarkempaa analysointia varten.

Ensimmäisen markkinoille tulijan etu on perinteisesti ollut huomattava. Yritys, joka pääsee ensimmäisenä iskemään kiinni hypetetyn tuotteen markkinoille, saa toimia ainakin hetken aikaa omilla pelisäännöillään ilman kilpailua. Kuinka sitten tunnistaa seuraava hype? Se vaatii luonnollisesti vankkaa toimialan
tuntemusta, mutta saatavilla olevan tiedon määrän kasvaessa toimialasta riippumatta verkosta voi löytyä työkaluja tähänkin tuskaan. Verkosta löytyvät trendityökalut hyödyntävät lukuisia tietolähteitä, joita
analysoidaan säännöllisesti niin tekoälyn avulla kuin manuaalisestikin.

Google Forms

SurveyMonkey

Webropol
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Zoho Survey

Google Trends

Socialbakers

BrandWatch
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Trendhunter

Open data
Open data - tai Avoin data - pohjautuu ajatukseen, että internetissä olevan datan tulisi olla vapaasti saatavilla ilman eri rajoituksia sen muokkaamiseen, analysointiin ja välittämiseen. Tämän pohjalta kenen
tahansa saatavilla on valtavia määriä tutkimustietoa lähes mistä tahansa aiheesta. Liiketoiminnassa
avointa dataa voi käyttää esim. uusien markkina-alueitten tutkimiseen, asiakasprofiilien rakentamiseen
tai liikeidean tarkentamiseen. Termin varsinaisessa merkityksessä avoin data tarjotaan “raakamuodossa” - eli yleensä Excel- tai vastaavana tiedostona, josta voidaan laskea niin yksinkertaisia tunnuslukuja
(esim. keskiarvot) kuin tehdä monimutkaisia tilastollisia ennustusmalleja. Vaihtoehtoisesti tietyt lähteet tarjoavat dataa valmiiksi tilastomuodossa, eli tiivistettynä tilastollisten tunnuslukujen muotoon.

Raakadata

Tilasto

•

Excel- tai vastaava tiedosto

•

Kuva tai taulukko

•

Sisältää raakadatan

•

Sisältää tiivistetyn yhteenvedon

•

Mahdollisuudet monipuoliseen ana-

datasta

lysointiin
•

•

Vaatii isomman panostuksen

Ei juuri mahdollisuuksia syvempään
analyysiin

•

Avointa dataa voi löytää useista eri lähteistä, kuten eri maiden hallinnolliset organisaatiot, yritykset ja
voittoa tavoittelemattomat järjestöt. Helpoin tapa avoimen datan hyödyntämiseen on kuitenkin käyttää portaaleja ja palveluita, joihin eri lähteet voivat lähettää omia datasettejään. Portaaleissa datasetit
on yleensä kätevästi järjestetty esim. Maantieteellisesti tai toimialoittain.

Avoindata.fi
Väestörekisterikeskuksen (VRK) ylläpitämä kansallinen palvelu. Tehtävänä on
koota Suomen julkisen hallinnon avoin
data yhteen paikkaan.

Data.gov
Yhdysvaltain hallituksen avoin
data -portaali. Kerää dataa
valtio- ja osavaltiotasolla
mutta myös yliopistoilta ja
tutkimuslaitoksilta.

Dataa saatavilla mm. väestöstä, asumisesta, lapsiperheistä ja kunnallistaloudesta.

Dataa saatavilla mm. Taloudesta, ympäristöstä, sosiaalisista aiheista, kuluttajista ja
terveydestä

EU Open Data Portal
Kerää yhteen EU:n alueella toimivien laitosten ja instituutioiden
keräämää dataa.

Ei vaadi panostusta

Dataa saatavilla mm. Liikenteestä, taloudesta, ympäristöstä ja
terveydestä

11

12

02

MITEN DIGI AUTTAA
KOMMUNIKOINNISSA JA
YHTEISTYÖN TEKEMISESSÄ?

Projektihallinnan kevyet työkalut
Liiketoiminnan pyörittämisessä tarvitaan monien eri asioiden yhteenliittymistä ja koordinointia. Esimerkiksi seuraavat tehtävät voivat tuottaa päänvaivaa aloittelevalle yrittäjälle, jonka resurssit ovat
rajalliset:
- Työvaiheiden koordinointi
- Projektien seuranta
- Työryhmän jäsenten välinen kommunikaatio
- Tulosten mittaaminen

Perinteisesti edellä mainittuja toimia on hoidettu joko:

1. kalliilla ja monimutkaisella järjestelmällä, joka vaatii suuren joukon jäseniä ollakseen tehokas.
2. tehottomasti esim. puhelimella (kukaan ei vastaa) tai yhteispalavereilla (kukaan ei pääse
paikalle).
Teknologian kehittymisen myötä markkinoille on kuitenkin tullut projektihallinnan sovelluksia,
jotka skaalautuvat kaiken kokoisten organisaatioiden tarpeisiin, ovat helppokäyttöisiä, eivät maksa
omaisuuksia, ja toimivat useassa eri ympäristössä. Näiden projektihallinnan työkalujen käytön
tarkoituksena on suoraviivaistaa toistettavia projektin tukiprosesseja, ja näin ollen vapauttaa aikaa
olennaisiin toimiin.

Projektihallinnan työkalujen hyötyjä
Yhteistyötä

Tukee seuraamaan

Projektihallinnan työkalujen avulla ryhmän jäsenet voivat mm. brainstormata
innovaatioita tai muokata presentaatiota.
Kaikki verkon välityksellä, riippumatta
jäsenten maantieteellisestä sijainnista.

Eri työkalujen avulla ryhmän jäsenet pystyvät kirjaamaan projektien työvaiheiden
statukset ja mittarit. Nämä ovat välittömästi kaikkien saatavissa, ja projektin johto voi tehdä tarvittavia muutoksia saadun
tiedon perusteella.

Aikataulussa pysyminen
Esim. mobiilissa kulkevien Ganttkaavioden avulla ryhmän jäsenet näkevät
visuaalisesti missä ja milloin vain, mitä
työvaiheita heidän pitää tehdä mihinkin
määräaikaan mennessä.

Kommunikaatio
Projektihallinnan työkalujen avulla yhteistyön lisäksi kommunikointi helpottuu.
Tiedostoja voi jakaa, kysymyksiä voi esittää suurelle joukolle ihmisiä, ja aikataulumuutokset voi tehdä suoraan ihmisten
kalentereihin.
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Projektihallinnan kevyet työkalut
Projektihallinnan työkaluja on useita, ja jokaisella on omat erityispiirteensä, jotka tekevät niistä sopivan
juuri johonkin tiettyyn toimeen. Ennen käyttöönottoa on suositeltavaa tutustua työkalujen ominaisuuksiin ja hinnoittelumalleihin, jotta löytää itselleen sopivimman. Verkkoa selaamalla monista työkaluista
löytyy kokemuksia, arvosteluja ja tutoriaaleja, jotka auttavat oikean työkalun valinnassa. Samoin myös
useista maksullisista työkaluista on olemassa ilmaisia kevyt- tai kokeiluversioita, joiden katsastaminen on
suositeltavaa.
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Suosittuja projektinhallinnan kevyitä työkaluja
Trello

Wrike

Slack
Smartsheet

Asana
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Yhteistyösovellukset
Esimerkki tehokkaasta dokumentin luomisesta yhteistyössä
Asiakkaat arvostavat nopeutta. Yritykset arvostavat tehokkuutta. Tapa kierrättää tarjouksia/sopimuspohjia/mainosluonnoksia/vekseleitä henkilöltä toiselle ja pyytää niihin korjauksia, kommentteja ja kommenttien korjauksia ei palvele kumpaakaan osapuolta, vaan lähinnä kerryttää lukemattomat määrät eri versioita
samasta dokumentista. Erilaisten pilveen sijoitettujen yhteistyösovellusten avulla koko jumppaa voidaan
huomattavasti suoraviivaistaa.
Näiden työkalujen ajatuksena on, että jokainen ryhmän jäsen pääsee muokkaamaan samaa dokumenttia
samanaikaisesti, jolloin kaikki tietävät, mitä dokumentti1 pitää missäkin kehitysvaiheessa sisällään (Tämä
työkirja itse asiassa luotiin juuri tällä tavalla!). Tämä eliminoi tehokkaasti erilaiset versionhallintaan liittyvät
ongelmat, eri tiedostojen lähetysrumbat, paikalliset tallennusongelmat (et tarvitse tikkua tai konetta, vaan
kaikki on aina mukana pilvessä) ja kommunikaatio-ongelmat.
1

’’Dokumentti” voi olla tekstiä, taulukkoa, presentaatiota, grafiikkaa…

Google Docs

Dropbox Paper

Office 365
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Evernote

Kake

Make

Make

Rane

Rane

1) Kake, Make ja Rane ovat sopineet vastuualueet
dokumentin kirjoittamisessa.

!

Esimerkkejä yhteistyösovelluksista

?

Kake

2) Make ja Rane saavat omansa valmiiksi, mutta
Kakella on ongelma. Kake laittaa dokumentin
kommenttikenttään selventävän kysymyksen.

Kake

Kake

Make

Make

Rane

Rane

3) Rane näkee kysymyksen ja vastaa komment-		
tiin, nyt Kake ymmärtää asian.
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4) Kake kirjoittaa osansa niinkuin pitää.
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MITEN DIGI AUTTAA
VIESTIMÄÄN ASIAKKAILLEMME?

Sisältö / Inbound-markkinointi
Älä tuputa tuotetta, tarjoa apua
Digitaalisen tiedon määrä on huikea mutta silti asiakkaasi etsii apua haasteisiin, johon juuri teidän tuotteet ja palvelut tarjoavat ratkaisun. Potentiaalinen asiakas ei vielä vielä tiedä sitä. Sen sijaan, että potentiaalisia asiakkaita lähestytään kylmillä soitoilla, roskapostiin menevillä sähköpostikampanjoilla tai
liian kalliilla messuständeillä, tehokas ratkaisu on ns. Inbound-markkinointi. Loputtoman huutamisen
(outbound) sijaan tehdäänkin sisältöjä, joiden kautta asiakas löytää sinut.

Hyppää siis asiakkaasi saappaisiin ja pohdi, mihin haasteisiin hän etsii ratkaisua. Haasteisiin,
joihin teillä on ratkaisu. Mutta sen sijaan, että tarjoat suoraan omaa tuotettasi tai palveluasi,
pohdi mitä neuvoja, ohjeita, vinkkejä, referenssejä jne. voit tarjota potentiaaliselle asiakkaallesi.
Käytetyin muoto Inbound-mallissa on tarjota ilmaiseksi tässä vaiheessa joku ladattava opas tai
selvitys. Saadakseen sisällön, käyttäjä antaa vaihtokauppana omat yhteystietonsa ja toivottavasti markkinointiluvan. Näin teillä on liidiputkessa yksi uusi MQL eli markkinointiin oikeuttava
liidi (Marketing Qualified Lead)

Hyviä sisältöformaatteja
Inbound-markkinointiin

Nämä eivät saa olla este tekemiselle:
“Ei meillä ole resursseja”
Resursointikysymys. Asiantuntija kirjoittaa ensin yhden oppaan. Sen ei
tarvitse olla pitkä. Ja kun sisällön tekee
niin, että se kestää aikaa, yksi artikkeli
tms. voi palvella vuosien ajan.

Inbound-mallissa asiakkaalle tarjotaan sisältöjä ja häntä ohjataan koko ajan pidemmelle liidiprosessissa. Jokaisen sisällön lopussa on ns. Call of action eli kehote tutkimaan lisää, tutustumaan tuotteisiin/
palveluihin tai ottamaan yhteyttä. Parhaiten muotoiltu prosessi johtaa siihen, että potentiaalinen asiakas ottaa yhteyttä ja pyytää lisää tietoa tai esittelyä tms. Nyt teillä on SQL eli myyntiin “oikeuttava”
liidi (Saled Qualified Lead). Ja nyt on enää myyjän ammattitaidosta kiinni, että tästä syntyy asiakkuus.
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“Ei me osata tuottaa hyvää sisältöä”
Ostakaa se. Tai tuottakaa itse asiasisällöt ja ostakaa sen stilisointi/muokkaus. Niin tämänkin oppaan kanssa on
tehty.
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•

Inspiraatio / kehitysartikkelit

•

Referenssiartikkelit

•

Referenssivideot

•

Opasartikkelit

•

Vinkkiartikkelit

•

Vinkkivideot

•

Asiantuntijan blogi

•

”whitepapers” -oppaat

•

Tutkimukset / selvitykset

Somekommunikaatio
Twitter

Tärkeimmät palvelut:

Twitter on tärkeä kanava etenkin sijoittajille, toimittajille ja

Aina tilanteen mukaan
Mikä sosiaalisen median palvelu on tärkeämpi kuin toinen? Miten olla läsnä somepalveluissa? Näihin ei valitettavasti ole yhtä oikeaa vastausta vaan jokainen yrityksen/yhteisön kohdalla pitää pohtia, mikä palvelu otetaan käyttöön ja miten sitä käytetään.
Facebook on laajin Suomessa tarjolla olevista palveluista ja vaikka viime aikaisten tietovuotoskandaalien ja “joukkopakojen” jälkeen voisi kuvitella, ettei sitä kukaan enää käytä, on se silti eniten käytetty palvelu. Facebookissa pitää pystyä innostamaan ihmisiä jotta oman viestinsä saa näkyville.
Facebook tarjoaa markkinointia ostavalle yritykselle/yhteisölle todella kattavat ja hyvät palvelut.
Jos taas yrityksesi/yhteisösi toimii hyvin visuaalisella alalla (kukkakauppa, design tuotteita jne.) niin
oiva some palvelu on Instagram. Vaikka palvelun omistaa Facebook, siihen ei ole kohdistunut samanlaisia tietovuoto jne. haasteita kuin itse Facebook palveluun.
Instagram on hyvä osoitus sisältöjen visulaisoitumisesta. Toki Snapchat edustaa sitä vieläkin hieman enemmän mutta Instagramin suosion syy on varmasti juuri laadukkaissa kuvissa ja videoissa.
Myös ostettavan mainonnan mahdollisuudet ovat erinomaiset.

Julkinen yksityinen keskustelu
Muista, sosiaalisen median palveluissa et keskustele vain yhden ihmisen kanssa. Usein tärkeämpää
kuin yhden ihmisen kanssa kommunikointi, on se, millaisen kuvan annat kaikille muille keskustelun
seuraajille.
Somessa on erityisen tärkeää aktivoida seuraajia koska useimpien palvelujen algoritmit näyttävät
suosittuja (tykättyjä, kommentoituja, jaettuja) sisältöjä muita enemmän. Hyvä tapa on kysyä jotain
tai muulla tavalla saada nykyiset ja uudet seuraajat aktivoitumaan. Positiivista palautetta kannattaa
kommentoida ja kiittää. Negatiivisiin kommentteihin pitää jäädä jälki muille lukijoille ja ohjata kriittinen kommentointi dialogiin esim. sähköpostin kautta.
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monille “mielipidevaikuttajille”. Twitter voi olla erittäin toimiva kanava jos asiakaskuntaa haluaa saada esim. noista ryhmistä. Kuluttajamarkkinoinnissa palvelu on rajallinen vaikka
ostettavissa onkin monia mahdollisuuksia.

•
•
•
•

Facebook
Instagram
Twitter
Linkedin

Linkedin
Yritysmarkkinoinnin tärkein alusta. Muut somepalvelut ovat
hyvin kuluttajaprofiloituneita mutta Linkedin on vahvasti
“professional” somepalvelu. Etenkin jos asiakkaina on toiset
yritykset, Linkedin on toimiva palvelu. Myös ostettavat mahdollisuudet ovat hyvät, etenkin BtoB puolella.

Löydy, ole läsnä ja innosta
Sosiaalisen median alustat tarjoavat yrityksille ja yhteisöille
usein erittäin tehokkaan kanavan kertoa tärkeistä asioista
asiakkaille, sidosryhmille, medialle tai jopa potentiaalisille uusille asiakkaille. Palveluista on tullut hyvin suosittuja ja niissä
erottautuminen on hankalaa.
Tärkeimmissä palveluissa kannattaa olla läsnä vaikkei erityisen aktiivinen olisikaan. Moni etsii tietoja (esim. aukioloaikoja)
nykyisin myös mm. Facebookista joten perustietojen kannattaa olla löydettävissä myös näistä palveluista. Mutta laadukkaan sisällön jakaminen ja seuraajian aktivoiminen rakentaa
paitsi tunnettuutta ja parhaimmillaan tuotteiden/palvelujen
haluttavuutta myös tyytyväisten asiakkaiden lojaalisuutta.
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Tunnista Trolli
Trolli on internet-slangisana,
jolla tarkoitetaan viestiä tai
henkilöä, jonka ensisijainen
tarkoitus on ärsyttää ihmisiä,
aiheuttaa ristiriitoja, turhien
viestien kirjoittamista ja
saada vastaukseksi fleimejä
tai ennalta-arvattavia viestejä taikka peittää kirjoittajan
puutteet käsiteltävänä olevan
asian tuntemuksessa. Wikipedia
Älä siis lähde mukaan julkiseen some-keskusteluun jos
huomaat, että taustalla on
selkeästi vain trollausyritys.

Nettimainonta: display

Hakukoneissa tapahtuvan mainonnan lisäksi mm. Google tarjoaa näkyvyyttä display-verkostossaan. Display-mainonnalla tarkoitetaan graafisia mainoksia, jotka näkyvät käyttäjien lukemien
internet-sisältöjen joukossa. Suomessa suurimmat mediaportaalit tarjoavat lisäksi display-näkyvyyttä omien sivustojensa joukossa.
Display-mainonnassa pätevät samat lainalaisuudet kuin maksetussa hakukonemainonnassa:
haluat kohdentaa mainoksesi juuri niille ihmisille, joiden arvelet olevan kiinnostuneita tarjonnastasi. Tämä tarkoittaa display-mainostesi kohdentamista sellaisille verkkosivuille, joiden aihealue
kiinnostaa juuri sinun asiakkaitasi.

Displaymainonta on parhaimmillaan silloin, kun haluat
saada tunnettuutta brändillesi ja tuotteillesi. Graafinen mainos, jossa yrityksesi logot, värit, ym. ovat hyvin
näkyvillä jäävät pelkkää tekstimainosta huomattavasti
paremmin ihmisten alintajuntaan.
Tämän vastapainoksi display-mainosten klikkauspro-

Internetin mobiilikäytön kasvamisen myötä myös display-mainonta on
siirtynyt enemmän mobiiliin tarjoten runsaasti uusia mahdollisuuksia
perinteiseen netissä tapahtuvaan display-mainontaan nähden, kuten
esim.

Klikkausprosentti=
mainosta klikanneiden
suhde mainoksen
nähneisiin.

•

Mainostaminen eri sovelluksissa

•

Navigointiohjeet suoraan mainoksesta

•

Soittopainike suoraan mainoksesta

sentti on perinteisesti esim. hakukoneita huonompi.
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Markkinointi hakukoneissa
Maailman suosituimmassa hakukoneessa Googlessa tehdään miljardeja hakuja päivittäin.
Suurella osalla ihmisistä Google toimii portinvartijana halutun tiedon etsimisessä, eli kun hakija
on kiinnostunut ostamaan polkupyörän, hän etsii Googlesta asiaan liittyvää tietoa kuten
•
•
•

Minkä pyörän ostaisi
Mistä pyörän ostaisi
Mistä halutun pyörän saa halvimmalla/pisimmällä takuulla/parhaalla huoltosopimuksella...

Ei siis ihme, että yritykset ovat heränneet Googlen tuomiin mahdollisuuksiin asiakkaiden hankinnassa. Google tarjoaa useita eri mainostus- ja markkinointimuotoja, mutta hakukoneessa
tapahtuva markkinointi voidaan karkeasti jaotella kahteen eri toimintamalliin:
Hakukoneoptimointi (SEO) / Maksettu hakukonemainonta (PP)
Tyypillisessä Googlen hakutulossivussa hakijan eteen tulee luonnollisia (orgaanisia) sekä maksettuja tuloksia. Orgaaniset tulokset ovat Googlen mielestä “parhaita” tuloksia kulloiseenkin
hakuun. Maksetut tulokset puolestaan ovat yritysten juuri tälle hakutermille ostamia mainoslinkkejä, joista hakija voi päästä yrityksen sivuille.

Lisäinfoa:
https://ardorseo.com/
blog/how-many-googlesearches-per-day-2019/
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Hakukoneoptimointi keskittyy saamaan yrityksen hakutulokset mahdollisimman korkealle orgaanisissa tuloksissa. Tämä prosessi on pitkäkestoinen, ja vaatii usein sekä sivuston teknisten ominaisuuksien sekä varsinaisen sisällön analysointia, ja näiden korjailuja.
Maksettua mainontaa tehdään puolestaan Googlen omassa Google Ads -palvelussa, jossa mainostaja saa valita hakutermejä, joilla haluaa mainostensa näkyvän, sekä hinnan, jonka hän on valmis maksamaan mainoksen klikkaamisesta tai jostain muusta toiminnosta.
Hakukoneoptimointi

Maksettu mainonta

Tulokset tulevat
pitemmällä aikavälillä
Kustantaa ainoastaan
työaikaa
Vaatii enemmän teknistä
osaamista
Toimenpiteiden seuranta
väljempää
Vaikutukset
pitkäkestoisempia

Tulokset tulevat
välittömästi
Kustantaa työajan lisäksi
mainosbudjetin
Vaatii vähemmän teknistä
osaamista
Toimenpiteiden seuranta
tiheämpää
Vaikutukset häviävät
kampanjan loppuessa

TIP: Google tarjoaa sivuillaan runsaasti ohjemateriaalia. Tutustu näihin, niin pääset alkuun.
TIP: Suorita hyvä avainsana-analyysi, jotta tiedät, millä hakusanoilla haluat näkyvyyttä.
TIP: Älä yritä optimoida kaikkia toimintoja samalle sivulle. Käytä yksi sivu yhteen asiaan.
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Sisältömarkkinointi: videot

Jos sanotaan, että yksi kuva vastaa tuhatta sanaa, niin kuinka montaa sanaa yksi viiden minuutin videoklippi vastaa? Nopeampien tiedonsiirtoyhteyksien ja paremman näyttöteknologian
yleistyessä myös videomateriaalin kuluttaminen verkon yli on räjähdysmäisessä kasvussa.
Tämä trendi ei ole jäänyt myöskään huomaamatta markkinoijilta.

Missä voit hyödyntää videoita:
- Verkkosivujen hero-osioissa
- Tutoriaaleissa/webinaareissa
- Laskeutumissivuissa
- Somekanavilla

Protip-laatikko
Käytä 15 minuuttia ajastasi ja tutki,
mitkä kilpailijasi käyttävät videoita
markkinoinnissaan

Vinkkejä hyvän videostrategian tekemiseen:

•

45% ihmisistä katsoo YouTube- tai Facebook-videoita yli tunnin viikossa

•

YouTube-sisältöä katsotaan päivittäin yli 500 miljoonan tunnin edestä

•

79% ihmisistä katsoo mieluummin videon tuotteesta kuin lukee tuotekuvauksen

•

50% internetin käyttäjistä pyrkivät katsomaan videon tuotteesta ennen kauppaan menoa

•

Yli puolet kaikesta videonkatselusta tapahtuu mobiililaitteilla
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•

Keksi tarina, älä myyntipuhetta. Voit sijoittaa toimintokehotuksia videon strategisiin
paikkoihin joko linkkeinä tai videon käsikirjoitukseen.

•

Aloita vahvasti. Ensimmäiset kymmenen sekuntia ratkaisevat, jaksaako katsoja seurata videon loppuun saakka.

•

Pidä mainosvideosi alle 2 minuutin mittaisina. Tutoriaalit, webinaarit ja muut voivat
olla pitempiä.

•

Videotasi tullaan katsomaan mobiililla, ja luultavasti ilman ääntä. Pidä tämä mielessä
käsikirjoitusta tehdessä. Voit käyttää vaikka tekstityksiä.
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MITEN HYÖDYNNÄMME
DIGIN TUOTTAMAN DATAN
LIIKETOIMINNASSAMME?

Verkkosivuanalytiikka

Mitä minun kannattaisi seurata verkkosivuanalytiikan avulla?

Verkkosivuanalytiikalla tarkoitetaan erilaisia tapoja seurata
verkkosivujesi vierailijoitten käyttäytymistä.
Käyttäytymisen seuraamisella pyritään vierailijoille varmistamaan
mahdollisimman hyvä ja asiakaslähtöinen kokemus, aivan kuten
kivijalkakaupassakin. Tällä hetkellä verkkosivuanalytiikassa on yksi
sovellus yli muiden - Google Analytics.
Google Analytics on Googlen tarjoama ilmainen työkalu
verkkosivujen seurantaan. Tarvitset vain Google-tilin ja pääsyn
verkkosivujesi sisällöntuotantojärjestelmään.
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Alkuun pääset seuraamalla perusstatistiikkaa vierailijoistasi: kuinka usein sivustollasi vieraillaan, mistä maasta/kaupungista vierailijat tulevat, mihin aikaan he vierailevat sivuillasi, kuinka kauan he viipyvät sivuillasi, kuinka paljon sivuillesi tulee uusia
vierailijoita... Näin saat peruskuvan siitä, minkälaista liikennettä sivustosi vetää.
Seuraavaksi voit alkaa katsoa tarkemmin, mistä saat vierailijoita. Sinulla on varmasti
jotain näkyvyyttä Googlessa. Olet ehkä kirjoitellut Facebookiin tai kenties jakanut
verkkosivujesi osoitetta käyntikorteissa ja materiaaleissa. Tutkimalla virailijoitetsi
tavan tulla sivustollesi saat käsityksen siitä, mitkä markkinointikanavasi toimivat ja
vetävät liikennettä, ja mitkä ehkä vaatisivat parempaa huomiota.
Seuraavaksi mieti sisällön analysointia. Verkkosivuillasi on varmasti jokin tarkoitus.
Määrittele se hyvin. Mitä haluat vierailijoittesi tekevän sivuillasi? [nuoli/hehkulamppu: tätä kutsutaan konversioksi] Mitkä sivut ovat ehdottoman tärkeitä? Voit
analysoida sivustosi sisältöä sivu kerrallaan: Saako sivu kävijöitä? Mitä kautta sivulle
päädytään? Vietetäänkö sivulla tarpeeksi aikaa, jotta sen viesti menee perille? Mitä
sivuja katsotaan ennen tätä sivua? Entä tämän jälkeen?
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Big data ja tiedonlouhinta
Kun yritys kasvaa, kerää se samalla valtavat määrät erilaista dataa toiminnallaan.
Alla muutamia esimerkkejä.

Asiakastapaamisista kertyy arvokasta tietoa mahdollisista liideistä, jotka toivottavasti myöhemmin jalostuvat tiedoksi oikeista asiakasprojekteista.
Yrityksen sisäisistä prosesseista voi tallentua dataa esim. palvelun läpimenoajoista
ja palvelun tuottamiseen käytetyistä resursseista.
Markkinoinnilla voi olla erilaisten markkinointitoimenpiteiden peitto- ja konversiolukuja yrityksen elinkaaren aikana tehdyistä markkinointitoimenpiteistä.

Kaikkia näitä tietolähteitä voi olla useampia esim. toimipaikkakohtaisesti.

Big Dataksi kutsutaan tietomassoja, jotka ovat tyypillisesti:
• 		 Erittäin suuria
• 		 Useasta eri lähteestä
• 		 Automaattisesti kerättyjä
• 		 Kerätty ilma varsinaista suunnitelmaa käyttötarkoituksesta
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Pienyritykselläkin voi olla useita eri pisteitä, joista sille kertyy erilaista dataa, jota se voi
mahdollisesti hyödyntää. Tämän datan erikoispiirteenä usein on, että se on kerätty ilman
varsinaista hyödyntämissuunnitelmaa (esim. laskutusdataa vain alkaa kertymään ajan kuluessa). Erilaiset tiedonlouhintamenetelmät pyrkivät löytämään tästä datasta säännönmukaisuuksia ja poikkeamia, jotka voivat olla liiketoiminnallisesti arvokkaita.
Esim. vähittäiskauppa voi löytää, että kaikki heidän asiakkaansa voidaan luokitella kolmeen
eri asiakasryhmään ostokäyttäytymisen perusteella.
Esim. teleoperaattori voi löytää erotellun asiakasryhmän, joka on viisi kertaa todennäköisempi tarttumaan tietyntyyppisiin tarjouksiin, mitä asiakkaat keskimäärin.
Esim. kirjakauppa voi löytää kirjan A, jonka ostaminen nostaa kirjan B ostamisen todennäköisyyttä 45 %.

Tiedonlouhinta mielletään usein puuhasteluksi algoritmien ja tekoälyn kanssa, mikä pitääkin paikkansa.
Viime vuosina tiedonlouhinnan hyödyntäminen on
kuitenkin ottanut harppauksia myös “peruskäyttäjien” suuntaan. Eräs kokeilemisen arvoinen työkalu on
RapidMiner Studio Free, jonka kirjoitushetkellä jaossa
oleva versio kattaa työkalut 10 000 havainnon analysoimiseen.
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10 000
havaintoa on jo aika
iso Excel-tiedosto

Asiakkuuksienhallinta

Asiakkuuksienhallinnalla (Customer Relationship Management, CRM) tarkoitetaan yksinkertaistetusti lähestymistapaa, jolla yritys hallinnoi asiakkaistaan saatavaa tietoa paremman asiakaskokemuksen saavuttamiseksi. Yritykseen tallentuu valtavat määrät tietoa eri asiakastapahtumien
vaiheista. Varaston seurannasta nähdään, mitkä tuotteet menevät parhaiten kaupaksi ja mikä varaston tilanne sekä ennustettavuus on.
Asiakasrekisteristä selviää, mitä ja kuinka usein ketkäkin asiakkaat ovat meiltä ostaneet. Messuilla sovitaan kontakteja, jotka voivat johtaa tuleviin kauppoihin. Asiakkaat kertovat mielipiteitään eri
palautekanavien kautta. Myyntipalavereissa hierotaan kauppoja. Ja niin edelleen.

Edellä olevaa esimerkkiä jatkaaksemme:
Esittelijämme tapaa messuilla potentiaalisen asiakkaan, ja vaihtaa käyntikortteja tämän kanssa. Sovitaan,
että “jatketaan keskustelua myöhemmin”
»»

Esittelijä kirjaa tiedot tapaamisesta asiakkuuksienhallintajärjestelmään. Järjestelmä laittaa automaattisesti myyntiedustajan kalenteriin merkinnän soittaa tälle asiakkaalle.

Myyntiedustaja sopii palaverin ja käy tapaamassa mahdollista asiakasta
»»

Myyntiedustaja näkee asiakkuuksienhallinnan varastonhallinnasta asiakkaan pyytämän tuotteen
varastosaldon, ja osaa antaa realistisen toimitusajan. Kauppa tehdään.

Markkinointivastaava saa tietää, että yrityksellä on uusi asiakas. Markkinointivastaava näkee asiakkuuksienhallinnasta, kuinka suurin osa asiakkaista, jotka ovat tilanneet tämän tuotteen, ovat ostaneet tietyn
toisen tuotteen puolen vuoden sisällä kaupoista.

Asiakkuuksienhallinta
pyrkii tuomaan kaiken
tämän tiedon yhteen,
jotta sitä voitaisiin
hyödyntää
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»»

Markkinointivastaava ajastaa automaattisen suoramarkkinointiviestin neljän kuukauden päähän.

Asiakasvastaava saa kuukausi kaupan jälkeen chatissa tiedon asiakkaalta, että hänellä on ongelmia juuri
ostetun tuotteen kanssa.
»»

Asiakasvastaava kirjaa ongelman tiedot asiakkuuksienhallintajärjestelmään, ja löytää järjestelmän
historiatiedoista kaksi vastaavaa ongelmaa sekä ratkaisut näihin. Asiakas saa ratkaisun ongelmaansa, ja asiakasvastaava päättää lisätä ongelman ratkaisuineen yrityksen verkkosivuilla olevaan
UKK-listaan. Seuraavalla kerralla asiakas löytää ratkaisun tähän ongelmaan itsenäisesti.
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Asiakkuuksienhallinta

Edellä kuvattu esimerkki on vain yksi tapa tuottaa lisäarvoa asiakkaalle sillä, että kaikki asiakastieto löytyy
keskitetysti yrityksen eri toimintojen välillä. Täytyy kuitenkin muistaa, että CRM on ennen kaikkea filosofia,
jolla asiakastietoa hyödynnetään - ei mikään yksittäinen järjestelmä. Niinpä työkalun valintaan kannattaa
kiinnittää huomiota

Seuraavilla vinkeillä pääset hyvin alkuun:
•

Kartoita tarkkaan, millä tavoin haluat järjestelmän tuovan lisäarvoa yrityksellesi/asiakkaillesi. Automatisoidut sähköpostit vähentävät manuaaliseen työhön menevää aikaa. Hyvät analytiikkatyökalut
puolestaan antavat mahdollisuuden löytää vaikkapa uusia houkuttelevia asiakasryhmiä

•

Ota selvää kokonaiskustannuksista. Nykyaikaiset asiakkuuksienhallintajärjestelmät ovat hyvin skaalautuvia eri yritysten tarpeisiin. Yleisimpiä maksuperusteita ovat käyttäjien määrä sekä järjestelmään
saatavan asiakastiedon määrä

•

Selvitä yhteensopivuus muiden työkalujesi kanssa. Jos käytät esimerkiksi jo Google Analyticsiä verkkosivuliikenteen seuraamiseen (kts kpl X), huolehdi että sieltä saatava tieto on käytettävissä myös
uudessa asiakkuuksienhallintajärjestelmässäsi

•

Myy asia henkilökunnallesi. Suurin osa asiakkuuksienhallintaprojekteista epäonnistuu. Näissä suurimpana syynä on se, että työntekijät eivät koe järjestelmän käyttämistä vaivan arvoiseksi. Ota avainhenkilöt mukaan hankintaan alusta alkaen ja motivoi heidät.
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DIGITRANSFORMAATION
TOTEUTTAMINEN, INTEGROINTI
MARKKINOINNIN JA MYYNNIN
KANSSA

Digitransformaation toteuttamismallit

Epämuodollinen organisointi

Palveluprosessin digitransformaatio - eli digitaalisen markkinoinnin integroiminen osaksi yrityksen
markkinointirakenteita vaatii alkuvaiheissaan paneutumista.
Onko digitaalinen markkinointi vain digikanavia hallinnoivan henkilön vastuulla? Kuinka asiaa saadaan
levitettyä laajemmin yrityksessä? Kuka vastaa kokonaisuudesta ja asiakaskokemuksesta sekä sen kehittämisestä?

Digitalisaation sanansaattaja

Seuraavilla sivuilla esitetyt toiminnan organisoinnin mallit esitetään pohjautuen Mogus et. al. Four Models for Managing Digital at Your Organization. Stanford Social Innovation Review - Informing and Inspiring Leaders for Social Change. Oct 2011.

Osasto
1
Integrointi markkinoinnin ja myynnin kanssa - Testaa digitaalinen palvelupolku
Asiakkaan kohtaaminen eri tavoin - virtuaalisesti digikanavien kautta, puhelimitse taikka perinteisessä
asiakaspalvelutyössä muodostavat ideaalitapauksessa yhtenäisen palvelupolun, jonka kautta asiakas
asiointinsa eri vaiheissa (tiedon etsintä, ostopäätöksen tekeminen, ostaminen, oheispalvelut ja mahdollinen jälkihoito) ohjautuu yrityksen palveluprosessissa eteenpäin.

Osasto
2

Osasto
3

Osasto
4

Osasto
5

Tämän prosessin toteuttaminen vaatii suunnitelmallisuutta sekä asiakkaan näkökulman ymmärtämistä, jotta digitaalisista palvelukanavista saadaan mahdollisimman toimivat ja hyvin asiakasta palvelevat. Pelkkä verkkosivulle heitetty info ei ole asiakaspalvelua ja vaikka rahaa digitaalisiin kanaviin
uhrattaisiin paljonkin, asiakkaan näkökulma palveluprosessissa on hyvä testata.

Tällä tavoin tyypillisesti aloitetaan digitaalinen markkinointi. Yksi
taho organisaatiossa visioi digitalisaation toteuttamista ja levittää
digitalisaation sanomaa yrityksessä. Kuinka pitkälle on mahdollista
tehdä tietoista strategista kehitystyötä näin?
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Keskitetty malli

Itsenäisen toimimisen malli

Keskitetyssä mallissa yhden osaston vastuulla on
digitalisaatiotoimepiteet. Tässä riskinä on, että muille
osastoille leviää “ei kuulu meille” -mentaliteetti

Tämä toimintamalli on tyypillinen keskisuurissa organisaatioissa. Toimintamalli on joustava ja suhteellisen toimiva, mutta kokonaisuuden hallinta sekä
koordinointi vaativat erityistä huomiota.

Digitalisaation sanansaattaja
Digitalisaation toteuttajat

Digitalisaatio-osasto
Osasto
1

Osasto
2

Osasto
3
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Osasto
4

Osasto
5

Osasto
1

Osasto
5
Osasto
2

Osasto
3
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Osasto
4

Hybridimalli

Hybridimallissa yksi osasto tai tiimi vastaa kokonaisuuden johtamisesta ja kontrolloinnista mukaan lukien kouluttaminen, käyttäjätuki ja strateginen ohjaaminen. Kentällä toimii yksittäisiä
digi-eksperttejä. Tämä malli on järjestäytymisen ihanteellisin tapa. Koko yrityksen strategisten
tavoitteiden toteutumista on helpompi johtaa ja seurata.

Digitalisaatio-osaaminen

Digitalisaation hyödyt toimintojen läpiviennissä ja asiakaskokemuksen
hallinnassa
•

Vastaaminen asiakaskyselyihin nopeammin siirtämällä asiakaspalvelua verkkoon.

•

Mikäli kysymyksiin vastataan julkisesti, myös muut asiakkaat voivat löytää vastauksen
nopeasti kysymyksiinsä asioihin.

•

Esimerkkeinä tapahtumien tai koulutusten järjestäminen - ennen osallistujat soittelivat paljon tai lähestyivät järjestäjää sähköposteilla. Digitaalista esimerkiksi sosiaalisen median alustaa hyödyntämällä voidaan palvella useita asiakkaita samanaikaisesti ja tehokkaammin.

Digiosasto
Osasto
1

Osasto
2

Osasto
3
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Osasto
4

Osasto
5
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