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Tämä opas on tuotettu Business Järvenpäälle 
Catapultin toimesta 02/2021. 

Tämän oppaan avulla voit kehittää yrityksesi 
digitaalista markkinointia ja täten kasvattaa 
asiakasmäärääsi ja myyntiäsi.

Oppaassa on neljä kappaletta. Ensimmäisessä 
annetaan taustaa digitaaliselle markkinoinnille. 
Seuraavat kappaleet sisältävät digitaalisen 
markkinoinnin eri osa-alueita ja antavat
esimerkkejä näiden käyttöönotosta.

Tavoitteena on tarjota konkreettisia esimerkkejä 
ja ohjeita yrityksille, jotka eivät vielä ole 
digitalisoineet markkinointiaan.

Johdanto

Esimerkkityökaluja esittäessä, yrityksen logon 
vieressä olevat liput osoittavat kyseisen 
yrityksen toimintakielet.

Jos englannin kieli tuottaa vaikeuksia, 
vaihtoehtona on pyritty tarjomaan yritys, joka 
tarjoaa palveluitaan tai niihin tarjottavaa 
neuvontaa suomen kielellä.  

Mahdolliset hinta-arviot palveluista 
osoitetaan sinisen kuplan avulla. Useimmiten 
kyse on kuukausihinnasta. Jos kyse ei ole 
kuukausihinnasta, ilmoitetaan siitä erikseen. 

Jos hinnassa näkyy 0€, tarkoittaa se joissain 
tapauksissa sitä, että tuotteesta on saatavilla 
ilmainen kokeilu.

Kursivoitu teksti tarkoittaa, että tekstiin
on upotettu linkki. Linkkiä painamalla
siirryt joko tässä tiedostossa viitattuun 
kohtaan tai jollekin tietylle nettisivulle.

€

Linkki
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Mitä on digitaalinen markkinointi?

Digitaalinen markkinointi on yksinkertaisuudessaan 
kohdeyleisön tavoittelemista digitaalisin keinoin.

Yleisimpiä väyliä digitaaliselle markkinoinnille 
ovat hakukoneet, sosiaalinen media, sähköposti 
ja verkkosivut.

Näiden käytöstä tarjotaan lisää tietoa tässä 
oppaassa.
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1. Asiakkaasi ovat netissä
Vuonna 2019 noin 70% suomalaisista

18-64 vuotiaista käyttivät sosiaalista mediaa.

Vuonna 2021 suomalaisia käyttäjiä

ennustetaan olevan 3,7 miljoonaa. 

2. Kilpailijasi ovat netissä
Menetät asiakkaasi kilpailijoillesi,

jotka markkinoivat itseään digitaalisesti.

 Asiakkaan etsiessä parturia 

Järvenpäästä, hän luultavasti kirjoittaa

Googleen “parturi Järvenpää”. Katsottuaan

Googlen tuloksista ensimmäiset läpi,

hän tekee päätöksen. 

4. Tiedon analysointi
Kun markkinoit yritystäsi perinteisesti,

esimerkiksi televisiossa, on tuloksia mahdoton

analysoida. Digitaalisella markkinoinnilla

pystyt kuitenkin seuraamaan tarkasti sitä,

miten sisältösi suoriutuu. On mahdollista

 jopa kertoa kauanko ihmiset katsovat

mainostasi tai jos mainoksen

nähtyään he siirtyvät verkkosivuillesi.

3. Se on halvempaa ja nopeampaa
Perinteisessä markkinoinnissa käytetään

usein fyysisiä alustoja. Niiden vuokraaminen

tai teettäminen tulevat kalliiksi. Tähän menee

myös paljon aikaa verrattuna digitaaliseen

markkinointiin, jossa nappia painamalla

saa sisältöä julkaistua.

Miksi digitaalinen markkinointi?

CPC

CTA

CTR

Hakukoneoptimointi

Influensseri

Konversio

Liidi

Some

Sisältömarkkinointi

SEO

SEM
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Termit haltuun

CPC

CTA

CTR

Hakukoneoptimointi

Influensseri

Konversio

Liidi

Some

Sisältömarkkinointi

SEO

SEM
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CPC

CTA

CTR

CRM

Hakukoneoptimointi (SEO)

Hakukonemarkkinointi (SEM)

Chatbot

DomainB2B & B2C

Liidi
Konversio

Cost-per-click:illä mitataan yhden asiakkaan 
klikkauksen hintaa. CPC on yleinen hinnoittelumalli 

Google mainonnassa. Klikkauksen hinta on sitä
suurempi, mitä enemmän hakusanalla on kilpailua. 

Muita innoittelumalleja on esim. CPA tai CPM 
(Cost-per-action & Cost-per-mille).

Click-through-rate eli klikkaussuhde,
jolla mitataan mainonnan toimivuutta. 

CTR kertoo kuinka moni mainoksen
nähnyt on klikannut sitä.

Jos mainosta näytetään 1000
kertaa ja sitä klikataan 10 

kertaa, on CTR-arvo 1%

Chatbot eli botti hoitaa 
puolestasi keskustelut 

asiakkaitesi kanssa. Botit 
käyvät automaattisesti 

keskusteluja ennalta asetettujen 
sääntöjen ja komentosarjojen 
perusteella. Botti asetetaan 

yleensä kotisivuille vastaamaan 
asiakkaille 

CRM eli customer relationship management tarkoittaa asiakkuuksien 
hallintaa. CRM-järjestelmiä on monenlaisia ja ne ovat hyödyllisiä

asiakkaiden hankkimiseen sekä näiden ylläpitämiseen.

Eri alustat voidaan myös integroida keskustelemaan
keskenään, jolloin CRM-järjestelmillä pystyy

hallitsemaan monia eri yrityksen
osa-alueita yhdestä paikasta.

Business to consumer eli B2C:llä
tarkoitetaan kuluttajiin kohdistuvaa 

kauppaa. Business to business
eli B2B:ssä kohteena on muut 

yritykset.

Konversiot ovat mitattavia, yrityksesi 
liiketoiminnan kannalta tärkeitä tapahtumia. 

Konversio voi esimerkiksi olla linkin klikkaaminen 
tai tietyllä sivulla vierailu. Konversio tulee itse 

määrittää oman toiminnan perusteella. 

Hakukoneoptimoinnilla tarkoitetaan orgaanisia 
metodeja, joilla parannetaan verkkosivun sijoitusta 

hakukoneiden hakutulosten luettelossa tiettyjä 
hakusanoja käytettäessä.

Hakukonemarkkinoinnilla tarkoitetaan eri 
toimenpiteitä, joilla saadaan verkkosivu näkyviin 
hakukoneiden hakutuloksissa. Ero SEO:hon on se, 

että SEM on maksettua mainontaa ja SEO on 
orgaanista optimoimista. 

Call-to-action 
tarkoittaa kehoitusta, 

jolla ohjataan
käyttäjää tekemään 

haluttu toiminto. 
Esim. “Osta nyt” tai 

“Tilaa uutiskirje”

Liidi on henkilö tai 
yritys, joka osoittaa 

kiinnostuksensa yrityksesi 
tuotetta tai palvelua 

kohtaan antamalla
yhteystietonsa.

Domain eli 
verkkotunnus on  

kotisivusi osoite. Jos 
yrityksesi nimi on ‘yritys’, hyvä 

domain olisi esimerkiksi 
‘yritys.fi’. 



Termit haltuun
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Sisältömarkkinointi

UX

UI

ROI

PluginSaaS

Some

Suoramarkkinointi

NPS

Sisältömarkkinointi

Somesta eli sosiaalisesta mediasta puhuttaessa 
tarkoitetaan yhteisöllisiä verkkopalveluja. Näitä 

ovat esimerkiksi Facebook, LinkedIn, Snapchat ja 
Instagram. 

Suoramarkkinointi on mitä tahansa 
markkinointiviestintää minkä tahansa median 

kautta. Sana ‘suora’ viittaa siihen, että se tavoittaa 
ihmiset suoraan. User interface (UI) eli käyttöliittymä tarkoittaa väylää, jonka 

kautta käyttäjä on vuorovaikutuksessa palveluun. Sen 
suunnitteluun kannattaa panostaa, sillä se vaikuttaa 

valtavasti asiakaskokemukseen. Hyvin suunniteltu UI on 
helppokäyttöinen sekä tehokas.

Liitännäinen eli plugin on 
tietokoneohjelma, joka toimii 

toisen sovelluksen kanssa, 
tuoden siihen jotain 

lisäominaisuuksia. Plugineita on 
useita ja useisiin eri 

käyttötarkoitukseen sopivia. 

Software as a service (SaaS) eli 
ohjelmisto palveluna tarkoittaa 
pilvessä sijaitsevaa ohjelmistoa, 

jota ylläpidetään 
palveluntarjoajan toimesta. 

SaaS-palvelut välitetään 
verkkoselaimen kautta, 
applikaationa tai näiden 

hybridinä perinteisen 
ohjelmiston ostamisen ja 

asentamisen sijaan.

NPS on lyhenne termistä net promoter 
score. Se vastaa kysymykseen “Kuinka 

todennäköisesti suosittelisit yrityksen 
palvelua tai tuotteita ystävällesi tai 

kollegallesi?”

NPS antaa tärkeää tietoa siitä, millainen 
on asiakkaiden kokemus yrityksestä.

User experience (UX) eli 
käyttökokemuksella tarkoitetaan 

kokonaisuudessaan tunnetta palvelun 
tai tuotteen käyttämisestä. Termit UX ja 

UI kulkevat käsi kädessä ja tuovat  
valtavasti yötyä yritykselle kun 

niihin panostetaan. Sisältömarkkinoinnilla keskitytään 
luomaan ja jakamaan 

merkityksellistä sisältöä ja näin 
houkuttelemaan sekä 

sitouttamaan kohderyhmä 
yritykseen. Esimerkkejä 

sisältömarkkinoinnista ovat 
erilaiset blogit, e-kirjat, videot, 

kuvat, kyselyt ja podcastit.

Return on investment 
(ROI) kertoo investointiesi 

arvon. Se kertoo paljonko on 
sijoitettu ja paljonko tällä on tehty 
voittoa. Markkinoinnissa sitä 
käytetään laskettaessa 

markkinointitoimien hyötysuhteen. 



2 Mainonta & liidit 



Mainonta on erityisen tärkeä osa 
yrityksen toimintaa. Ilman mainontaa 
palvelusi tai tuotteesi eivät tavoita 
oikeaa yleisöä. 

Mainontaa on kuitenkin monenlaista 
ja moneen eri tarkoitukseen sopivaa.

Mainonnan väylät ja keinot riippuvat 
todella paljon esimerkiksi siitä, 
toimiiko yritys B2C tai B2B markkinoilla.

On tärkeää olla tietoinen siitä mitä 
mainostaa ja mihin haluaa ihmisten 
siirtyvän mainoksen nähtyään. 
Tämän lisäksi on todella tärkeää 
tunnistaa oma kohderyhmä.

Mainonta

Jos vasta
avannut ravintola 

ei mainosta 
olevansa auki,
mistä asiakas
tietää mennä
ravintolaan?
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Kokeile tätä jos haluat
helppokäyttöisen some-työkalun

Työkaluja mainontaan
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Cobiro tarjoaa laajoja ratkaisuja
markkinointiin. Palvelun avulla

voit hoitaa yrityksesi monia
markkinoinnin osa-alueita
yhden sovelluksen avulla.

 

   
 ,

RankingCoach on edullinen sovellus,
joka on tarkoitettu pienten yritysten
käyttöön. Sillä voit hoitaa helposti eri

markkinoinnin osa-alueita. 
 

   
 

0€-206€

Smartly.io on suomalainen yritys joka on luotu
sosiaalisen median mainontaan. Sen tarjoamien

työkalujen avulla voi luoda ja suunnitella
mainoskampanjoita eri alustoille, kuten

Facebookiin ja Snapchatiin. 

   
 

+5000€

Valitse tämä, jos all-in-one palvelu
mainonnan automaatioon kiinnostaa

Tarkkaile, julkaise sekä
aikatauluta kaikki
somepostauksesi

tällä yhdellä työkalulla.

0€-20€

Kokeile tätä, jos haluat hoitaa koko
markkinointiasi yhdellä sovelluksella 0€-60€

Valitse tämä, jos haluat kattavan työkalun
somen hallintaan ja sisällön luomiseen

https://cobiro.com/
https://www.smartly.io/
https://www.rankingcoach.com/en-us
https://fi.hookle.net/


Eri alustoja käyttävät 
eri ihmisryhmät, joten 
ne tulee myös erottaa 
toisistaan ja niiden 
käyttötarkoituksistaan.

Väyliä ihmisten tavoittamiseen 
on lukemattomia. Tarjoamme 
tässä yleisimpien digitaalisen 
markkinoinnin väyliä ja tietoa
niiden käytöstä.

Eri alustojen käyttö

Kotisivut
Jokaiselle yritykselle elintärkeät.

Kotisivusi toimii yrityksesi kasvoina
ja kotina. Täältä asiakkaasi löytävät
kaikki tarvitsemansa tiedot sinusta.

Kotisivuillasi voit myös tarjota
lisäarvoa tuovaa sisältöä,

kuten blogikirjoituksia.

Google
Googlen avulla varmistat,

että asiakkaasi löytävät sinut.
Jos yrityksesi palvelee esimerkiksi

asiakkaita tietyssä sijainnissa tai paikassa,
Google My Business voi auttaa ihmisiä

löytämään sinut Google Mapsista ja
Google-haussa.

Youtube
99% somea

käyttävistä käyttävät
sitä kännykällään. Youtube on tällä hetkellä toiseksi 

käytetyin some-alusta 
maailmassa (yli 2 miljardia 

käyttäjää). Youtubeen voit 
julkaista promosisältöä 

yrityksellesi. Sitä käyttävät 
kaiken ikäiset ihmiset. 

Ihmiset käyttävät 
sitä esimerkiksi 
oppiakseen eri 

taitoja.

Jos sinulla on siis 
jokin erityinen taito, 

voisit näin kerätä yleisöä 
videoillasi ja lisätä 

näkyvyyttäsi somessa.

WWW.

Suomessa tehdään
päivittäin yli 30 miljoonaa

Google-hakua. 11

https://www.google.fi/intl/fi/business/?gmbsrc=fi-fi-ha-se-z-gmb-s-z-h~bk-49459866863-c&ppsrc=GMBS0&utm_campaign=fi-fi-ha-se-z-gmb-s-z-h~bk-49459866863-c&utm_source=gmb&utm_medium=ha&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=242752343&utm_content=16436550743&utm_term=google%20my%20business&ds_rl=1258169&gclid=Cj0KCQiApY6BBhCsARIsAOI_GjbAhLleGFiVRPa_Xda6P1LXaWxDqGJKgWAe-13HP1nXX7DLqFbRc_4aAuBhEALw_wcB
https://www.youtube.com


Facebookissa on tällä 
hetkellä lähes 3 miljardia 
käyttäjää. Siellä ovat siis 

lähes kaikki.

Facebook on silti tärkeämpi 
alusta B2C-yrityksille kuin 

B2B-yrityksille. Siellä voit näyttää 
esimerkiksi liikkeen aukioloaikasi sekä 

päivitellä asiakkaitasi
uutuuksilla.

Facebook

Snapchat

Twitter

Twitteriä käyttävät
eniten miehet sekä 

25-49-vuotiaat.
Tällä hetkellä 

Twitterillä ei ole erittäin 
isoa yleisöä Suomessa. 

Sille löytyy silti 
käyttäjäkuntansa ja sitä 
käyttävät esimerkiksi eri 

alojen ammattilaiset 
ja mediahahmot.

Instagram

Instagramia käyttää suuri määrä ihmisiä 
(yli miljardi aktiivista käyttäjää 2021). 

Instagram-sivu tulisi olla jokaisella 
yrityksellä. Suurin osa käyttäjistä on 

18-29-vuotiaita, joten sisältösikin pitäisi
olla mahdollisimman nuorekasta ja 
trendikästä. Instagramissa voi julkaista 

monenlaista eri sisältöä, jopa myydä 
tuotteitaan.B2B-yrityksen tärkein 

somealusta. Sillä voi 
esimerkiksi generoida liidejä 
ja palkata työntekijötä. Suurin osa 

LinkedInin käyttäjistä ovat 
25-34-vuotiaita.

LinkedIn on erinomainen verkostoitumisalusta, 
siellä voit tutustua alallasi toimiviin ihmisiin 

sekä edistää yrityksesi brändiä.  

LinkedIn

Somessa olo on 
tärkeämpää B2C-

yritykselle kuin B2B-
yritykselle. 

Suurin osa Snapchatin käyttäjistä ovat 
naisia sekä alle 34-vuotiaita. Alustan 

suurin kohderyhmä on 13-17-vuotiaat 
naispuoliset henkilöt. Siellä voisi 

esimerkiksi mainostaa 
kampaamopalveluitaan

nuorille.
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https://forbusiness.snapchat.com/
https://business.instagram.com/
https://business.linkedin.com/
https://business.facebook.com/
https://business.twitter.com/en/basics/create-a-twitter-business-profile.html


Liidien generointi on oleellinen 
osa markkinointia. Hyvilläkään
liideillä ei ole varsinaista arvoa 
ennen kuin niillä tehdään jotain.

Myynti on todella tärkeä osa tätä. Myynnin 
on onnistuttava, jotta liideistä voi hyötyä.

Mitattavuus on myös tärkeä osa liidien 
generointia. On tiedettävä mitä kautta liidit 
saapuvat, jotta näihin väyliin pystytään 
myös keskittymään jatkossa.

Liidien generaation voi yksinkertaistaa 
prosessina neljään kohtaan.

Liidit
1. Kohderyhmä
Ensin on tiedettävä keitä tavoitellaan ja mikä on
tälle kohderyhmälle sopiva sisältö, jolla napata
heidän huomio.

2. Väylä
Huomiota tavoitellaan sitten valitsemaa
väylää käyttäen (Facebook, Google, tms.).

3. Kiinnostus
Kun huomio on saatu, on kyettävä muuttamaan
huomio liidiksi. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä,
että henkilö kiinnostuu tarpeeksi mainoksesta,
jotta jättää yhteystietonsa sivustolle.

4. Liidin generointi
Kun tähän liidiin on yhteys, voi liidin kääntää kaupaksi.
Liidien generointiin ja niiden hallitsemiseen työkaluja
seuraavalla sivulla.
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Kokeile tätä, jos haluat parantaa
yrityksesi myyntiä ja markkinointia

Kokeile tätä, jos tarvitset suomenkielistä
apua Hubspotin käyttöön

Työkaluja liidien generointiin

Hubspot tarjoaa kokonaisvaltaisen
CRM-alustan yrityksille. Alustaa käyttämällä
pystyy hallitsemaan asiakkuuksiaan.

Hubspot tarjoaa myös oppimisympäristön,
jossa voi helposti oppia käyttämään
alustaa monipuolisesti.
  

   
 

Lyyti tarjoaa tapahtumien järjestämiseen
työkalut, jotka helpottavat koko prosessia.
Lyytin avulla voit järjestää live-, online- ja 
hybriditapahtumia, jotka auttavat sinua
menestymään. 
  

   
 

Kokeile tätä, jos haluat
järjestää tapahtumia helposti0€-2944€ ~250€

sales
communications
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Sales Communications on suomalainen 
Hubspot-konsulttitalo. Tältä yritykseltä voi
saada apua Hubspotin käyttöönottoon
suomen kielellä.  

Liidejä voi
hankkia melkein

mistä vain. Nykytilanne
on tuonut uusia 

mahdollisuuksia, kuten
onlinetapahtumat

+930€

https://www.hubspot.com/
https://www.lyyti.com/fi/
https://www.salescommunications.fi/
https://academy.hubspot.com


3 Asiakaskokemus & vuorovaikutus 
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Asiakaskokemus syntyy joka ikisestä 
yrityksen ja asiakkaan välisestä 
kohtaamispisteestä ja niistä syntyneistä 
tunteista ja mielikuvista.

Liiketoimintasi digitalisoituessa, asiakkaan 
kokemus muuttuu hyvin paljon. Asiakkaasi 
kaipaavat viiveetöntä, helppoa sekä yksilöityä 
palvelua.

Liidien hankinta sekä asiakaskokemus kulkevat 
käsikädessä. Jotkut tässä tarjotut työkalut 
keskittyvät kumpaankin.

Asiakaskokemus on tärkeää monesta syystä. 
Ohessa muutama esimerkki:

1. Asiakastyytyväisyys
Mitä tyytyväisempi asiakas,

sitä parempi.

2. Asiakasuskollisuus
Jos asiakas on tyytyväinen, on hän 

todennäköisemmin myös uskollinen 

yrityksellesi.

3. Puskaradioviestintä
Jos asiakas on tyytyväinen sekä 

uskollinen, puhuu hän luultavasti 

hyvää yrityksestäsi.

Asiakaskokemus & vuorovaikutus



Työkaluja asiakaskokemusten hallintaan
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Kokeile tätä, jos haluat tietää
mitä yrityksestäsi puhutaan

Mentionin avulla seuraat mitä 
yrityksestäsi puhutaan netissä.
Tämä auttaa asiakaskokemuksien
ymmärtämisessä.

0€-450€

Kokeile tätä, jos haluat tietää
mitä yrityksestäsi puhutaan

Brandbastion tarjoaa kätevän 
työkalun somen hallitsemiseen. 
Sen avulla seuraat mitä 
yrityksestäsi puhutaan sekä 
ymmärrät paremmin asiakastasi.

?€

Kokeile tätä, jos haluat parantaa
asiakaskokemustasi nettisivuillasi

0€-399€

Giosg tarjoaa markkinointia, 
asiakaspalvelua ja kohdennettua 
viestintää. Sen avulla parannat 
asiakaskokemusta nettisivuillasi sekä 
vastaat chatbottien avulla asiakkaasi 
kysymyksiin reaaliajassa.

Kokeile tätä, jos haluat kokonaisvaltaisen 
työkalun asiakaskokemuksen hallintaan

Leadoo tarjoaa laajan valikoiman 
työkaluja: erilaisia botteja, chatin 
seurannan, CRM-palvelun, 
mainontaa sekä tiedon keruuta.

599€ - 899€

https://mention.com/en/
https://www.brandbastion.com/
https://www.giosg.com/fi/
https://leadoo.com/fi


4 Verkkosivut & 
verkkokaupankäynti 



Verkkosivujen luonti

Verkkosivujen luontiin liittyy yleensä 
mielikuvia siitä, että niitten tekemiseen 
tulisi omata koodaustaitoja. 

Näin ei kuitenkaan ole enää 2020-luvulla. 
Verkkosivujen luontiin löytyy monia 
palveluita sekä palveluntarjoajia.

Verkkosivuja luodessa on hyvä muistaa, 
että niitten pitää olla responsiiviset eri 
laitteille (esim. sekä tietokoneelle että 
kännykälle).

Eri syitä verkkosivujen luomiselle on käyty 
tässä oppaassa läpi jo muutaman kerran. 
Tässä silti vielä muutama hyvä syy:  

1. Näkyvyys
Kun olet netissä, asiakkaasi löytävät sinut 

ja sinun palvelusi helpommin. Nykyisten 

asiakkaitesi lisäksi uudet asiakkaatkin 

löytävät sinut.

2. Näyttö/varmennus
Läsnäolosi verkossa tuo varmennuksen 

asiakkaalle ja antaa näyttöä palvelusi 

laadusta sekä olemassaolosta. 

3. Mainostus
Jos mainostat digitaalisesti, on sinulla 

oltava jokin paikka, mihin haluat 

asiakkaitesi kulkevan. Tämä paikka on 

sinun nettisivusi.
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Jotta yrityksesi löydetään, on sinulla oltava 
yritystäsi kuvaava domain-osoite. 

Suomalaisten oma verkkotunnusteen pääte 
on .fi. Tämän lisäksi on olemassa muita 
yleistyneitä verkkotunnusteen päätteitä, 
kuten .ai tai .io.

Verkkosivujen osoite kannattaa miettiä huolella. 
On tärkeää pohtia, mikä on loogisin kirjoitusasu 
asiakkaan näkökulmasta.

Fi-loppuisia verkkotunnuksia myöntää 
muunmuassa viestintävirasto eli Traficom.

Domainin hankintaan tarvitset 
verkkotunnusvälittäjän. Traficomilla
voit selata rekisteröityneitä völittäjiä.

Verkkotunnusvälittäjältä saat yleensä myös 
oheispalveluja, kuten sähköpostipalvelun, 
verkkosivutilaa sekä nimipalvelimet.

Domainin luonti

Käytä tätä, jos haluat selata
eri verkkotunnusvälittäjiä

Tämä on Suomen käytetyimpiä
verkkotunnuksen välittäjiä

Domain maksaa
halvimmillaan 9€ vuodessa,

mutta voi maksaa
jopa tuhansia.
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https://www.traficom.fi/fi/viestinta/fi-verkkotunnukset/fi-verkkotunnushaku
https://www.domainhotelli.fi/


Työkaluja verkkosivujen luontiin

Wordpressin lisäosa Elementor on
sivunrakentaja. Se helpottaa sivustojen
rakentamista huomattavasti.

Tällä Wordpressin lisäosalla voit luoda
yhteydenottolomakkeita esimerkiksi
liidien generointiin.

Tämä Wordpress-lisäosa opastaa sinua 
kotisivujesi SEO:n parantamisessa.

Wordpress-lisäosa WooCommercella
voit luoda verkkokaupan. Se sisältää kaiken
mitä tarvitset verkkokaupan luomiseen.

Käytä tätä, jos haluat itse
luoda nettisivusi helposti

Wordpressin avulla luot itsellesi helposti 
nettisivut. Wordpressiin löytyy monia eri 
lisäosia (plugin), joita lataamalla voit 
lisätä nettisivuillesi uusia ominaisuuksia.

Käytä tätä lisäosaa, jos luot nettisivusi Wordpressillä

Käytä tätä lisäosaa, jos haluat luoda verkkokaupan

0€-29€

0€-199€/
vuosi

Käytä tätä lisäosaa, jos haluat kerätä yhteystietoja0€

Käytä tätä lisäosaa, jos haluat parantaa SEO:tasi0€

0€-?€
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Tämä Wordpress-lisäosa mahdollistaa
kävijäseurannan reaaliaikaisella datalla.

Käytä tätä lisäosaa, jos haluat seurata verkkovierailua0€

Wordpressille on olemassa 
lukemattomia eri lisäosia. Suosituimpia 
lisäosia on jopa käännetty suomen kielelle. 

Lisäosien käytössä kannattaa olla 
maltillinen, sillä mitä enemmän niitä on, 

sitä hitaammaksi nettisivusi 
muuttuvat. Joten vain tarpeelliset 

lisäosat kannattaa ladata.   
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https://fi.wordpress.org/


Jos yrityksesi myy tuotteita 
tai palveluita, on tärkeää 
myydä niitä myös netissä.

Tämä on erityisen tärkeää, kun on 
kyse tuotteitten myynnistä. Vaateliike 
joka myy kivijalkaliikkeen lisäksi myös 
netissä, ei jää kilpailun jalkoihin.

Koko verkkokaupan perustaminen voi 
silti koitua haasteelliseksi esimerkiksi 
yksityisyrittäjälle, jolla on jo kädet 
täynnä muita tehtäviä.

Tässä siis muutama palvelu, jotka 
helpottavat verkkokauppaamista. 

Newstore tarjoaa kokonaisvalitaisen 
alustan, jonka avulla tuot kauppasi 
verkkoon.

Verticlyn avulla kohdistat mainontaasi 
niille, jotka ovat yrityksesi lähellä. Tämä 
voisi auttaa esimerkiksi autokorjaamoa 
mainostamaan oikealle yleisölle, jotta 
he löytävät korjaamolle. 

Käytä tätä, jos haluat
verkkokaupan yrityksellesi?€

Käytä tätä, jos haluat kohdentaa
mainontaasi paikallisille?€

Verkkokauppaaminen

Wi5:n avulla voit tarjota asiakkaillesi 
helpon tavan ostaa. Ravintola voisi 
esimerkiksi käyttää tätä helpottaakseen 
tarjoilijoitten työtä, tai kampaamo 
virtaviivaistamaan asiakkaan 
ostokokemuksen.

Käytä tätä, jos haluat tilaus-
ja maksujärjestelmän yrityksellesi%€

On yleistä, että 
ohjelmistoa tarjoavat 
yritykset eivät näytä 

hintaansa sivuillansa. Jos joku 
näistä silti kiinnostaa, voi 

yritykseen ottaa yhteyttä. Sieltä 
vastataan yleensä nopeasti 

tarjouksen kera.   
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https://www.newstore.com/
https://wi5.io/
https://www.verticly.com/


5 Yhteenveto 



Markkinointi on muuttunut paljon vuosien aikana. 
Muutosten perässä pysyminen voi olla haastavaa 

jopa kokeneemmallekin markkinoijalle.

Jotta tietotulvasta ja valinnanvaikeudesta selviäisi, 
on tärkeää ymmärtää alaa hieman. Tämä opas 

antaa pohjaa digitaaliselle markkinoinnille ja 
tarjoaa työkaluja, joiden avulla yritys voi 

digitalisoida toimiaan.

Oppaassa esitetyt vaihtoehdot ja vinkit ovat vain 
ehdotuksia. Jos jokin tietty aihe kiinnostaa 

enemmän, kannattaa ottaa asiasta kunnolla 
selvää ennen kuin siihen sijoittaa paljon aikaa ja 

rahaa.
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Mainonta Asiakaskokemus Verkkokauppa Markkinoinnin hallitsemiseen

Lisää ratkaisuja

https://user.com/en/
https://getsocial.io/
https://www.bloobirds.com/
https://www.nosto.com/
https://www.brella.io/
https://en.ryte.com/
https://www.hellocustomer.com/en/
https://finnchat.com/
https://www.mention-me.com/
https://boksi.com/
https://www.sprinklr.com/
https://www.qubit.com/
https://datahawk.co/
https://www.tulip.com/
https://www.beaconsmind.com/
https://www.capillarytech.com/
https://affise.com/
https://www.intilery.com/
https://www.hootsuite.com/
https://www.sendinblue.com/


Jos tulee kysyttävää työkalujen käytöstä, 
olethan yhteydessä palveluntarjoajaan. 
Muutoin otathan yhteyttä meihin!

https://businessjarvenpaa.fi/

Yhteistyössä:

Catapult on tuottanut tutkimuksen oppaassa tarjotuista 
työkaluista ja tutkimustulosten pohjalta tämän oppaan.

Marko Lehenberg
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+358 40 315 3590

+358 40 315 3130

Marko.Lehenberg@jarvenpaa.fi

Susanna.Aramo@jarvenpaa.fi
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