
SISÄLTÖ-
STRATEGIAOPAS
Tämän oppaan avulla ymmärrät, miksi hyvä 

sisältöstrategia on välttämätön tavoitteellisen 

ja suunnitelmallisen viestinnän tekemiselle – ja 

miksi se on nyt tärkeämpi työkalu kuin  

koskaan aiemmin.

#VASTAVOIMAÄLÄMÖLÖLLE Olemme yhteiskunnallisiin teemoihin, brändi- ja mainetyöhön sekä muutoksen 

ja kriisien hallintaan erikoistunut viestintätoimisto. www.ground.fi
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VUOSI 2020 jää historiaan suurten mullis-
tusten vuotena. Vaikka vielä moni asia on 
epävarmaa, on jo nyt ollut helppo tode-
ta luotettavan tiedon merkityksen koros-
tuneen. 

Organisaatioiden viestinnän näkökul-
masta toimintaympäristössä tapahtuvat 
mullistukset ovat sekä uhkia että mahdol-
lisuuksia. Riskinä on, että muuttuvassa toi-
mintaympäristössä yrityksen viestit eivät 
enää puhuttele kohdeyleisöjään tai tavoi-
ta heitä lainkaan. Tällöin seurauksena on 
viestinnän tehottomuus tai kääntyminen 
jopa itseään vastaan. Kun viestintä ei toimi, 
organisaatiota uhkaa lamaantuminen.

Muutoksiin herkästi reagoivilla yrityksillä 

on paremmat edellytykset kääntää toimin-
taympäristön muutokset edukseen. Kun 
yleinen tiedonjano kasvaa, on mahdollista 
esimerkiksi profiloitua luotettavan tiedon 
tarjoajana tai kasvattaa omia yleisöjä.

Muutos onneksi vain harvoin tulee äkkiä 
ja ryminällä. Organisaatiot, toimintaympä-
ristö, markkina ja kilpailutilanne elävät jat-
kuvasti. Yleisöt pirstaloituvat, uusia kanavia 
syntyy ja vanhoja hiipuu.

Viestintä on paljon vartijana, jotta orga-
nisaatiosi näyttäytyy kaikissa olosuhteissa 
kiinnostavana kohdeyleisöillesi. Hyvä si-
sältöstrategia on tuossa työssä viestinnän 
tekijöiden tärkein työkalu niin myrskyssä 
kuin rauhallisempinakin aikoina.

Tietoa täynnä olevassa digitaalisessa maailmassa hyvä sisältöstrategia on 

yritykselle tärkeämpi työkalu kuin koskaan aikaisemmin.

Viestinnän merkitys 
korostuu muutoksessa 

http://www.ground.fi


SISÄLTÖSTRATEGIA ON LINKKI yrityksesi liiketoimintastrategian ja viestinnän välillä. Sisältöstrategian avulla kohdennat oikean sanoman 
kaikille eri kohderyhmillesi. Sen avulla nivot organisaatiosi strategiset tavoitteet osaksi kaikkia sisältöjä ja luot edellytykset tavoitteelliselle ja 

suunnitelmalliselle viestinnälle.

Strategia
Suunnitelma, jossa määritellään tietyn osa-

alueen lähtökohdat, tavoitteet ja keinot niihin 
pääsemiseksi. Tavoitteiden toteutumista 

seurataan strategiassa määritellyillä mittareilla.

Sisältö
Verkkosivuille, sosiaaliseen mediaan, 

uutiskirjeeseen ym. tuotettu teksti-, kuva- ja 
videosisältö, joka yhdessä muodostaa  

ns. oman median.
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SISÄLTÖSTRATEGIAN AVULLA TUOTAT 
kohderyhmääsi entistä paremmin palvele-
vaa sisältöä ja vieläpä siten, että se tavoit-
taa vastaanottajansa siellä, missä he liikku-
vat ja silloin, kun he siellä ovat.

1. Sisältöstrategia kiteyttää ydinviestit ja 
täsmentää kanavat, joissa sisältöjä jaetaan. 

2. Sisältöstrategia määrittelee kohderyh-
mät ja kertoo heistä olennaisen. 

3. Sisältöstrategian avulla teet viestintää 
tavoitteellisesti ja kustannustehokkaasti.
Sen avulla resursoit tekemisen suhteessa 
viestinnän määrään ja henkilö- ja budjet-
tiresursseihin. 

4. Sisältöstrategia ei ole vain viestintä-
yksikön työkalu. Sen avulla pidät koko 
organisaatiosi samalla sivulla ja ohjaat eri 
yksiköiden tekemistä liiketoimintastrate-
gian viitoittamaan suuntaan.

5. Sisältöstrategia sisältää keskeiset mitta-
rit (KPI), joita seuraamalla pysyt kärryillä, 
mitä viestinnällänne saavutetaan. 

6. Kun tunnet asiakkaasi ja tiedät mitä he 
etsivät, voit luoda heille yksittäisten sisäl-
töjen sijaan sisältö- tai asiakaspolkuja, 
joilla ohjaat hänet haluamaasi paikkaan 
tai kohti tiettyä sisältöä.

Monta syytä panostaa 
sisältöstrategiaan 

HYÖDYT
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”Sisältöstrategia konkretisoi 
viestintästrategian käytännön 

tekemiseksi.” 

Eveliina Miettunen

Communications Specialist

https://twitter.com/evemiettunen


SUOMEN MERKITTÄVIN sementinvalmis-
taja Finnsementti halusi viestinnällään tu-
kea tuoreen strategiansa toteutumista ja 
vahvistaa vuorovaikutusta niin sidosryh-
miensä kuin median ja suuren yleisönkin 
kanssa. Kumppaniksi valikoitui Ground, jol-
ta löytyi takataskustaan kokemusta niin ra-
kennusalasta kuin vastuullisuusviestinnäs-
täkin.

Vuonna 2018 alkanut yhteistyö lähti liik-
keelle viestinnän strategisesta suunnitte-
lusta, johon osallistettiin myös Finnsemen-
tin johto. Viestintästrategiassa määriteltiin 
ne yhteiskunnalliset ja toimialaa koskevat 
ilmiöt, teot ja tavoitteet, joihin kiinnittyä ja 

joista viestiä ulospäin.
– Viestintästrategian pohjalta toteutim-

me Finnsementille sisältöstrategian, johon 
kuuluu yhdessä kuukausitasolla päivitettä-
vä vuosikello, jossa määritellään ajankoh-
taiset toimenpiteet ja keinot strategises-
ti tärkeiden teemojen esiintuomiseen, ker-
too Groundin asiakkuudesta vastaava Kai-
sa Ruohonen. 

– Viestintä- ja sisältöstrategian kautta 
Finnsementin viestintään on saatu kaivat-
tua suunnitelmallisuutta ja johdonmukai-
suutta, kertoo Finnsementin toimitusjohtaja 
Miikka Riionheimo.

Finnsementti halusi tuoda äänensä ympäristökeskusteluun ja  

vahvistaa viestintäänsä eri foorumeilla. 

GROUNDIN TOTEUTTAMA 
SISÄLTÖSTRATEGIA VALOI VAHVAT 

PERUSTUKSET FINNSEMENTIN 
VIESTINNÄN SUUNNITTELULLE JA 

TOTEUTUKSELLE.

CASE

Finnsementin viestintä  
valetaan kestävälle perustalle
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VINKIT

1. Kartoita kohderyhmät    
  
MITÄ PAREMMIN TUNNET kohderyhmäsi, si-
tä vaikuttavampaa viestintää voit heille tehdä.  

Kartoituksessa voit lähteä liikkeelle pe-
rusasioista kuten demografisista ominai-
suuksista (ikä, sukupuoli, asuinpaikkakunta 
jne.) syventyen vähitellen pidemmälle hei-
dän kiinnostuksen kohteisiinsa ja motivaa-
tion lähteisiin: miksi asiakkaat ostavat tuot-
teitanne tai palveluitanne, keitä he kuun-
televat? Tuntemalla kohderyhmäsi voit 
tuottaa heitä kiinnostavaa ja hyödyttävää 
sisältöä ja tavoitat heidät oikeassa kana-
vassa oikeaan aikaan. 
  

2. Analysoi nykytila

KUN TIEDÄT NYKYTILAN ja tavoitetilan vä- 
lisen eron, voit paremmin määritellä toimen-

 
 
piteet ja tiekartan kohti visiota. Tarkastele
sisältöjänne muun muassa seuraavista nä-
kökulmista:

• Määrä ja kanavat: Kuinka usein ja mi-
hin kanaviin tuotatte sisältöjä?  

• Tyyli: Minkälaisella tyylillä viestitte, onko 
viestintä tunnistettavaa eri kanavissa?  

• Aihe: Mitä aiheita käsittelette viestinnäs- 
sänne ja minkälaisesta näkökulmasta?  

• Formaatti ja pituus: Painottuuko teke-
misenne asiantuntija-artikkeleihin, so-
siaalisen median päivityksiin, videoihin 
vai johonkin muuhun? 

• Sävy: Mikä tyyli ja sävy puhuttelee 
kohderyhmääsi?  

• Ajankohtaisuus: Tarjoavatko sisältönne 
vastauksia ajankohtaisiin kysymyksiin 
vai onko se ajatonta? 

Käy läpi seuraavat viisi kohtaa, kun haluat päivittää yrityksesi sisältöstrategian.

Aika ryhtyä hommiin?
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3. Kiteytä ydinviestit
  
SISÄLTÖSTRATEGIAN OLENNAISIMPIA 
kysymyksiä on pääviestien kirkastaminen. 
Mistä asioista haluamme tulla sisällöillä 
tunnetuksi ja huomatuksi?

Hyvä ydinviesti kertoo tiiviisti ja selkeästi 
organisaatiosi tarinan ja sen, mikä teissä on 
ainutlaatuista. Käyttämällä ja vahvistamalla 
ydinviestejä kaikessa viestinnässä voit vai-
kuttaa yrityksestäsi muodostuviin mieli-
kuviin. Muutos ei tapahdu hetkessä, vaan 
edellyttää pitkäjänteistä työtä. Siksi on tär-
keää pyrkiä selkeisiin ja helposti käytettä-
viin ydinviestien, jottei niiden jalkauttami-
nen yrityksenne eri sisältöihin ja kanaviin 
hiivu heti alkumetreillä. 
  
4. Valitse kanavat 
 
KUN TUNNET KOHDERYHMÄSI ja ymmär-
rät sen käyttäytymistä, voit valita, mitä  
kanavia kannattaa käyttää kunkin tavoit-
teen saavuttamiseen. Esimerkiksi jos koh-
deryhmäsi ovat aktiivisia Twitterin käyttäjiä,  

 
 
 
kannattaa sinun luonnollisesti myös pa-
nostaa kyseiseen kanavaan. 

Sisältöstrategian kanavapainotukset  
ohjaavat osaltaan myös myöhempää sisäl-
töjen suunnittelua, sillä jakelukanava luo 
raameja sisältöjen muodolle. 
  

5. Aseta tavoitteet ja 
määrittele mittarit 
 
LINKITÄ LIIKETOIMINNAN ydintavoitteet 
viestintään sisältöstrategian avulla. 

Hyvä sisältöstrategia auttaa organisaa-
tion strategisten tavoitteiden toteutumis-
ta. Haluatteko sisältöjen avulla ensisijaises-
ti kasvattaa myyntiä, lisätä tunnettuutta tai 
sitouttaa asiakkaita? Mitattavien tavoittei-
den avulla voitte paitsi ohjata tekemistän-
ne oikeaan suuntaan myös seurata sisäl-
töstrategian onnistumista. Hyvin määritel-
tyjen mittarien avulla seuraat tavoitteiden 
toteutumista.

”Sisältöstrategia ei ole kerran tehtävä 
excel vaan jatkuvasti muuttuva työkalu 

ja ohjenuora, joka parhaimmillaan 
kattaa kaikki organisaation tuottamat 

sisällöt ja niiden kanavat.”

Päivi Saarinen

Business Director

https://twitter.com/PSaarinen


Ground Communications. Löydämme asiakkaan viesteille oikean muodon, ajan ja kanavan. Pidämme jalat maassa, mutta emme tee 

kompromisseja tavoitteiden, sisältöjen tai tulosten suhteen. Hyvä sisältö syntyy tinkimättömyydellä.

Kiinnostuitko? Voimmeko olla avuksi sisältöstrategian luomisessa tai päivittämisessä? 
Olemme apunasi kaikissa viestinnän ja markkinoinnin haasteissa. 
  

Soita tai laita meiliä, Päivi Saarinen, 
puh. 040 196 2350, paivi.saarinen@ground.fi 
 

#VASTAVOIMAÄLÄMÖLÖLLE

https://www.facebook.com/GroundCommunications
https://www.linkedin.com/company/3832917/
https://twitter.com/GroundComms
https://www.instagram.com/ground_communications/
mailto:paivi.saarinen%40ground.fi?subject=
mailto:paivi.saarinen%40ground.fi?subject=

