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VAKUUTUSALALLA 

 - Mitkä tekijät vaikuttavat myyntikampanjan onnistumiseen? 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia kahta Vakuutusyhtiö X:n toteuttamaa myyntikampan-
jaa sekä löytää näistä ne tekijät, jotka ovat vaikuttaneet siihen, että tutkitut kampanjat ovat onnis-
tuneet. Tutkimus on tehty toimeksiantajayrityksen pyynnöstä ja tarkoituksena on luoda toimeksi-
antajalle kuvaus siitä, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että myyntikampanjan on mahdollista on-
nistua vakuutusalalla. Tutkimuksesta muodostetaan opinnäytetyön lisäksi yritykselle havainnol-
listava prosessikaavio, jota voidaan hyödyntää jatkossa yrityksen toiminnassa. 

Opinnäytetyö koostuu johdannosta, tutkimusta tukevasta teoriaosuudesta, varsinaisesta tutki-
muksesta ja lopuksi tutkimustuloksista, sekä niiden analysoinnista. Ensimmäisessä teorialuvussa 
keskitytään myyntiin ja myyntiprosesseihin yleisellä tasolla. Toisessa luvussa käsitellään yksityis-
kohtaisemmin juuri vakuutusalaa ja vakuutusten myyntiin liittyviä tekijöitä. 

Tutkimusosiossa kerrotaan ensin tutkimuksen menetelmistä ja tutkimuksen tavoitteista. Henkiva-
kuutuskampanjan osalta tutkimus perustuu toimeksiantajan toimittamaan materiaaliin, jonka poh-
jalta on tehty havaintoja sekä johtopäätöksiä. Kampanjan tiimoilta on haastateltu myös kampan-
jan johtoa kokonaiskuvan ymmärtämisen takia. Omakotitalokampanjan tutkimus on toteutettu toi-
mitetun materiaalin lisäksi tekemällä kysely kampanjassa mukana olleille asiakasneuvojille. 

Viimeisessä luvussa tehdään yhteenvetoa tutkimuksesta, sekä käydään läpi haastatteluista saa-
dut vastaukset. Haastattelun tulokset analysoidaan kysymys kerrallaan ja henkivakuutuskampan-
jan tutkimuksesta tehdään yhteenveto esiin nousseista tekijöistä. Opinnäytetyön lopussa on kir-
joitettu kuvaus onnistuneesta myyntikampanjasta sekä tämän pohjalta työn viimeisellä sivulla pro-
sessikaavio toimeksiantajaa varten.  
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A DESCRIPTION OF A SUCCESSFUL SALES 
CAMPAIGN IN THE INSURANCE INDUSTRY  

 Which factors lead to successful sales campaign? 

For my thesis I received a request from insurance company X to make a conclusion from the 
factors that have led to success in different sales campaigns. I made my research based on the 
two sales campaigns carried out by the same before mentioned company. 

This thesis consists of introduction, a theory part supporting the research, the actual research and 
finally summary and analysis of the research results. The first chapter of theory focuses on sales 
and sales processes in general. The second part of the theory holds specific information of 
insurance industry and the factors that have to be taken into account when selling insurances.  

The research part begins with research methods and the aim of the campaign. For the life 
insurance campaign, research will be based on material given by the company and all the 
observations and conclusions will rely on the data. The managers of this campaign have also 
been interviewed in order to understand the campaign better as a whole.  Research of the 
detached house campaign is produced by making a survey for customer advisers that took part 
in the campaign.  

The last chapter is formed with analyzing the answers of the survey and making a summary of 
the research. Finally, there will be a description and process flowchart of successful sales 
campaign based on the research of this thesis.  
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 JOHDANTO 

Erilaisten myyntikampanjoiden osuus nykypäivän myyntityössä on valtava. Kampanjoita 

suunnitellaan, toteutetaan sekä päätetään taukoamatta kellonajasta ja toimialasta riip-

pumatta. Globaalisti kiristyneen kilpailun myötä monen yrityksen elinehto on oikea-aikai-

set ja ennen kaikkea tarkoin kohdennetut kampanjat, joiden avulla mielenkiintoa pysty-

tään herättämään. Tähän ei tee poikkeusta myöskään vakuutusala, johon tämä opinnäy-

tetyö keskittyy. 

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Vakuutusyhtiö X. Tutkimuksen tavoitteena on 

luoda onnistuneen myyntikampanjan kuvaus sekä löytää menestykseen edesauttaneet 

tekijät ja osa-alueet. Työssä käytetään apuna yhtiön toimittamia erilaisia case-tutkimuk-

sia. Opinnäytetyö tehdään henkilöasiakaspuolelle, ja tutkimus keskittyy pääsääntöisesti 

henkilöasiakkaisiin liittyviin tekijöihin.  

Tutkimuksen tarkoitus on kuvata, mitkä eri tekijät ovat olleet menestyvän myyntikampan-

jan taustalla. Vastaavasti tarkoitus on löytää mahdollisesti ne elementit, joissa kampanja 

ei ole onnistunut niin hyvin kuin mahdollista.  
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 MYYNTI JA MYYNTIKAMPANJAT 

 

2.1 Myyntityön kehitys ja murros  

Myyntityötä itsessään on hankala määritellä juuri oikeilla sanoilla, sillä myyntiä esiintyy 

eri muodoissa ja eri aloilla ympäri maailman. Lahtinen, Isoviita ja Hytönen määrittelevät 

kirjassaan Asiakassuuntainen markkinointi (1991) myyntityön määritelmän seuraavasti: 

”Myyntityö on henkilökohtaiseen kontaktiin ja suulliseen esitystaitoon perustuvaa vies-

tintää myynnin aikaansaamiseksi". Myyntityötä voidaan pitää myös yrityksen tärkeim-

pänä viestinnän ja markkinoinnin keinona, sillä myynnin onnistuminen on tärkein osuus 

myös markkinoinnin onnistumisesta. Hyvä tuote ja myyjä eivät auta pitkälle, jos tuotetta 

ei siitä huolimatta saada myytyä. Myyntityö pyrkii aina tuloksiin ja on usein tavoitteellista, 

mutta nykyaikainen myyntityö ei saa olla kuitenkaan tyrkyttävää. Myynnin tulisi aina pe-

rustua asiakkaiden tarpeisiin ja myyjän tehtävänä on auttaa asiakasta valitsemaan ja sitä 

kautta myös ostamaan juuri asiakkaan tarpeisiin soveltuva tuote. (Hytönen ym. 1991, 

241.) 

Myyntityö on perinteisesti koostunut organisoidusta toiminnasta, jossa yritykset ovat ja-

kaneet toimintaansa eri osa-alueisiin. Osa-alueita voivat yrityksestä riippuen olla esimer-

kiksi logistiikka, markkinointi, tuotanto ja myynti. Nykyaikana toiminta on siirtynyt entistä 

enemmän asiakaskokemukseen perustuvaan toimintamalliin, jossa eri osa-alueet toimi-

vat saumattomasti ja entistä enemmän toistensa tukena. Nykyaikaisissa yrityksissä on-

kin tyypillistä että myynti ja markkinointi toimivat yhdessä ja tuottavat arvoa sekä asiak-

kaalle, että yritykselle itselleen. Myyntityön murroksessa olennaista on erilaisten vuoro-

vaikutusvälineiden merkittävä kasvu, sillä myyntiä voidaan tänä päivänä tehdä puheli-

mitse, kuvallisella yhteydellä sekä muilla erilaisilla sähköisillä sovelluksilla. (Hänti, Kai-

risto-Mertanen & Kock 2012, 11-12.) 

Internetin mukaantulo myyntityöhön on omalta osaltaan vaikuttanut merkittävästi myös 

siihen, että ostajalla on usein mahdollisuus saada omalta osaltaan nähtäville huomatta-

vasti enemmän informaatiota kuin aiemmin, jolloin myyjällä oli merkittävästi enemmän 

tietoa kaupankäyntiin liittyvistä asioista. Tämä on ollut omalta osaltaan edesauttamassa 

sitä mielikuvaa, joka myyntityöstä on aiemmin ollut siitä, että myyjät ovat voineet pitää 
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hallussaan tietoja, joista asiakas ei ole ollut kaupankäynnin hetkellä tietoisia. Internetin 

myötä asiakkaalle on mahdollista reaaliajassa osoittaa samat tiedot, joita myyjä käsitte-

lee vuorovaikutuksen hetkellä asiakkaan kanssa. (Hänti ym. 2012, 11-12.) 

Vuoden 2015 lopussa Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten, Mercurin ja Taloustutki-

muksen tekemä tutkimus tukee edellä mainittua myyntityön kehitystä. Tutkimuksessa 

selvitettiin, miten suomalaiset pk-yritykset näkevät myyntityön tulevaisuuden Suomessa. 

Otannan suuruus tutkimuksessa oli yli 600 henkilöä. Tutkimuksen mukaan myyjiltä odo-

tetaan jatkossa entistä syvempää asiantuntemusta liittyen tuotteeseen tai palveluun 

sekä yleistä liiketoimintaosaamista. Internetin käytön yleistyminen myyntitilanteessa 

nostaa merkittävästi myös vaatimuksia myyjän osaamista ja tietoa kohtaan. Kaupan-

käynnin malli on muuttunut merkittävästi, sillä aiemmin myyjä oli myyntitilanteessa asi-

antuntija ja asiakkaalle rooliksi jäi olla juurikin asiakas. Nykyisin digitalisoitumisen myötä 

asiakas on jo omalta osaltaan asiantuntija ja asiakas olettaa, että myyjä on tätä vielä 

parempi asiantuntija. (MMA 2015.) 

Kohdeasiakkaan ymmärtäminen on noussut entistä enemmän keskiöön. Myyjän on tär-

keää omata oman tuotteensa lisäksi kattava tietotaso siitä, millainen on asiakas ja mitä 

lisäarvoa myyjän tarjoama ratkaisu asiakkaalle eri tilanteissa tuottaa. Jotta myyjä pystyy 

tarjoamaan asiakkaalle sopivan ratkaisun, myyjän tulee ymmärtää asiakkaan tarpeet ja 

lähtökohdat. Tiedonhankinta asiakkaalle on entistä helpompaa, jolloin asiakkaan on ai-

kaisempaa helpompi esittää oikeita ja tarkkoja kysymyksiä myyntitilanteessa. Myös 

tässä myyjän ammattitaito ja vuorovaikutustaidot nousevat todella suureen arvoon. 

(MMA 2015.) 

Tyypillistä nykypäivän organisaatioille on myös perinteisten myyntiedustajien tai myyjien 

tueksi muodostunut lisämyynti. Organisaatioiden sisällä on aiempaa enemmän työnteki-

jöitä, jotka ovat omalta osaltaan vastuussa myös myynnistä. Verkkopalveluiden mahdol-

listamat ostot tarkoittavat sitä, että myynnissä ovat omalta osaltaan alusta asti mukana 

jo palveluiden kehittäjät ja niiden toiminnasta vastaavat henkilöt. Verkko-ostojen myötä 

asiakkaalle on ensisijaisen tärkeää, että mahdollisia oston jälkeen syntyneitä kysymyksiä 

tai pyyntöjä pystytään käsittelemään. Tämä avaa myös yritykselle merkittävän tiedon 

siitä että millaisia palveluita asiakas tarvitsee, ja mahdollistaa sen, että asiakkaalle voi-

daan lisämyynnin merkeissä tarjota myös täydentävää ja tarpeellista ratkaisua, jota asia-

kas ei vielä verkosta ole ostotilanteen yhteydessä itselleen hankkinut. (MMA 2015.) 
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 2.1.1 Myyntiprosessi 

Myyntiprosessi sisältää useita vaiheita, jotka onnistuessaan tuottavat yritykselle tyytyväi-

sen ja lojaalin asiakkaan. Prosessi sisältää kokonaisuuden, joka lähtee liikkeelle asiak-

kaiden prospektoinnista sekä potentiaalisten asiakkaiden tunnistamisesta. Kun kohde-

ryhmä ja potentiaali on tunnistettu, on mahdollista siirtyä seuraavaan vaiheeseen, jossa 

tärkeintä on herättää kiinnostusta asiakkaiden keskuudessa. Seuraava vaihe on myynti-

prosessin osalta kaikkein kriittisin: päätöksenteko. Tässä vaiheessa asiakas on tullut ti-

lanteeseen, jossa ostopäätös tehdään. Vaihe sisältää usein esimerkiksi tarjoukset sekä 

tarjolla olevat vaihtoehdot asiakkaan tarvitsemalle tuotteelle tai palvelulle. Viimeisessä 

vaiheessa ostopäätös on tehty, ja asiakas on tehnyt myönteisen ostopäätöksen. Onnis-

tuneen myyntiprosessin jälkeen seuraavat asiakassuhteesta huolehtiminen sekä mah-

dollinen lisämyynti. Myyntiprosessia kuvaamaan on monia erilaisia kaavioita ja teknii-

koita. Yksi yleisimmistä ja käytetyimmistä kuvaajista on seuraavaksi käsiteltävä ”Sales 

Funnel” eli suomalaisittain tutummin myyntisuppilo, myyntiputki tai myyntitunneli. (Sales 

Force 2017.) 
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Kuva 1  Sales Funnel (Salesforce.com, inc. 2018). 

Sales Funnel koostuu neljästä vaiheesta: Tietoisuus (Awareness), Vuorovaikutus (Inter-

action), Kiinnostuksen herättäminen (Interest) sekä Ostovaihe (Action). Kuvaaja muuttuu 

kapeammaksi ylhäältä alaspäin, mikä kuvaa vaiheelle tyypillistä asiakasmäärää.  

Ensimmäisessä vaiheessa mahdollisia asiakkaita on kaikkein eniten. Asiakas on tunnis-

tanut omassa toiminnassaan jonkin haasteen tai ongelman, johon on pyrkinyt etsimään 

mahdollista ratkaisua. Etsiessään lisätietoja ja ratkaisua nykytilanteeseen asiakas on tie-

toinen ratkaisua tarjoavasta yrityksestä. Yleisimpiä tapoja tietoisuuden lisäämiseen ovat 

esimerkiksi erilaiset markkinointikampanjat, joita voidaan toteuttaa esimerkiksi sähkö-

postin ja sosiaalisen median avulla. Erityisesti kohdennettu markkinointi ja hakukoneop-

timointi ovat nykypäivänä erittäin merkittäviä tekijöitä siihen, että asiakas löytää nopeasti 

eri vaihtoehtoja tarvitsemalleen ratkaisulle sekä vaihtoehtoja yrityksistä, jotka tuon rat-

kaisun pystyvät tarjoamaan. Kohdennetussa markkinoinnissa yritys luo kuvan siitä, ketkä 
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ovat potentiaalisia asiakkaita, ja pyrkii tavoittamaan tuon kohderyhmän markkinoinnis-

saan. Vaiheelle on tyypillistä, että valtaosa kohderyhmästä ei vielä ole lähellä ostopää-

töstä. (Sales Force 2017.) 

Toisessa vaiheessa asiakasmäärä on huomattavasti pienentynyt, mutta todennäköisyys 

uusille asiakkaille ja onnistuneille myyntiprosesseille on jo huomattavasti suurempi. Asi-

akkaat voivat jo alkaa kartoittaa vaihtoehtoja, kysyä kysymyksiä yritykseltä sekä kom-

munikoida yrityksen kanssa. Myyntineuvottelujen ensimmäiset vaiheet, kuten tarjottujen 

tuotteiden ja palveluiden esittelyt, saattavat alkaa. (Sales Force 2017.) 

Kolmannessa vaiheessa asiakas on jo saanut vastaukset kysymyksiinsä sekä tarpeeksi 

tietoa liittyen ratkaisuun, jolloin päätöksenteko alkaa lähestyä. Vaiheelle ominaista on, 

että asiakkaalle tehdään tarjouksia erilaisista vaihtoehdoista ja asiakas saa yksityiskoh-

taisempaa tietoja esimerkiksi eri ratkaisumalleista, jotka asiakkaan tarpeisiin sopivia. 

Myyntineuvottelut tulevat päätökseensä, ja asiakas tekee ostopäätöksen. (Sales Force 

2017.) 

Viimeisessä vaiheessa asiakas on tehnyt myönteisen ostopäätöksen ja valinnut ratkai-

sukseen tarjotun vaihtoehdon. Asiakas on nyt siirtynyt koko prosessin läpi. Myönteisen 

ostopäätöksen jälkeen yrityksen tulee huolehtia asiakkaasta, jotta asiakassuhde säilyy 

molempia osapuolia tyydyttävänä ja asiakkaasta saadaan pitkäaikainen sekä lojaali 

asiakas. Myönteisen ostopäätöksen jälkeen aloitetaan myös mahdollinen lisämyynti, 

jossa asiakkaalle voidaan tarjota lisää tälle sopivia ratkaisuja ja vaihtoehtoja. (Sales 

Force 2017.) 

Koko edellä kuvatun myyntiprosessin tarkoituksena on saada aikaan asiakkaan myön-

teinen ostopäätös. Asiakas ostaa sitä, mitä haluaa, eikä välttämättä aina sitä, mitä tar-

vitsee. Myyntiprosessilla voidaan vaikuttaa asiakkaan ostopäätökseen ja erityisesti ha-

lukkuuteen tehdä myönteinen ostopäätös, mutta prosessilla ei voida vaikuttaa asiakkaan 

ostokykyyn. Toki erilaisilla maksuaikatauluilla voidaan luoda joustavampi maksusys-

teemi, joka voi olla tärkeä pienemmän ostokyvyn omaavalle asiakkaalle. Ammattitaitoi-

sen myyjän merkitys asiakkaan ostopäätökseen on tutkitusti erittäin suuri. (Leppänen 

2007, 51-54.) 
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 2.1.2 Markkinointi myyntikampanjan tukena 

Parasta mahdollista lopputulosta kampanjalle tavoiteltaessa on tärkeää muistaa markki-

noinnin ja myynnin yhteistyö. Saumaton työskentely näiden kahden osaston välillä on 

erittäin tärkeää, jotta kampanjan koko potentiaali pystytään lunastamaan odotusten ja 

tavoitteiden mukaisesti. Usein myyntikampanjan rakenne koostuu ensin tehtävästä 

markkinoinnista, jonka pohjalta varsinaista myyntityötä aletaan tehdä. Tällöin myynti-

kampanja voi hyödyntää markkinoinnin tuomia tuloksia, kuten esimerkiksi tietoisuuden 

lisäämistä kohderyhmän sisällä. Tyypillistä on myös markkinoinnin ja myynnin samanai-

kaisuus, jolloin myyntikampanjan aikana yritys on esimerkiksi paljon esillä sosiaalisessa 

mediassa sekä mainostaa ja markkinoi vaikkapa televisiossa ja radiossa. (MMA 2015.) 

Myynnin ja Markkinoinnin Ammattilaisten lehti ruoti artikkelissaan markkinoinnin tilaa 

Suomessa. Artikkelissa käytettiin valtiontalouden tarkastusviraston tekemää tutkimusta, 

jossa Suomea verrattiin Ruotsiin, Tanskaan sekä Hollantiin. Tutkimuksessa haastateltiin 

virkamiehiä, yritysjohtajia, elinkeinojärjestöjen edustajia sekä muita asiantuntijoita. Kes-

keistä tutkimuksesta saadusta tiedosta oli se, että Suomi on merkittävästi jäljessä ver-

tailumaihin nähden kuluttajille arvokkaiden brändien määrässä. Tämän lisäksi myös 

verkkokauppa-bisnes on suomalaisten osalta perässä muihin maihin verrattuna. (MMA 

2015.) 

Markkinoinnin tuki myynnille on elintärkeää, ja se edesauttaa sitä, että myyjien on mah-

dollista olla tekemisissä niin sanottujen "lämpimien liidien" kanssa. Lämpimillä liideillä 

tarkoitetaan potentiaalista asiakasta, joka on ainakin jollain tasolla etukäteen tietoinen 

yrityksestä ja sen toiminnasta. Perinteinen uusmyynti vaatii usein ensimmäisessä kon-

taktissa ensin sen, että asiakas saadaan kiinnostumaan yrityksestä ja sen palveluista 

ennen kuin varsinaiseen ratkaisuun voidaan edetä edes ajatuksen tasolla. Markkinoinnin 

apu juuri tässä on merkittävä, sillä oikein kohdistetulla mainonnalla ja markkinoinnilla 

voidaan helpottaa myyjän työtä siinä, että tulevan asiakkaan kanssa voidaan edetä huo-

mattavasti nopeammin kohti varsinaista asiakkaan tarvitsemaa ratkaisua. (Business 

News Daily 2017.) 

Business News Daily tuo ilmi 17.12.2017 julkaistussa artikkelissaan tärkeimmät toimen-

piteet, jotta markkinointi voi onnistua toivotulla tavalla ja tätä kautta toimia myös onnis-

tuneesti myynnin tukena. Artikkeli pureutuu enimmäkseen pienten ja keskisuurten yritys-

ten markkinointiin, joilla markkinointi on varsinkin yrityksen alkutaipaleilla elintärkeää. 
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Markkinointia aloitettaessa ensimmäinen askel on tunnistaa ja löytää yritykselle sopiva 

markkinarako. Artikkelissa käytetään esimerkkinä yritystä, joka tarjoaa 30 minuutin ate-

rioita. Tällöin on todennäköistä, että päivätyössä käyvät ihmiset ovat sopivaa kohderyh-

mää kyseiselle yritykselle. Kohderyhmän tunnistamisen jälkeen on tärkeää tutustua ky-

seiseen joukkoon ja löytää ryhmälle tyypilliset haasteet, jotka yritys voisi ratkaista. Esi-

merkki on pelkistetty, mutta pätee hyvin kaikkiin yrityksiin. Ensin löydetään markkina-

rako, jonka jälkeen potentiaalisia asiakkaita tutkimalla voidaan löytää ne haasteet tai on-

gelmat, joita yrityksen tarjoama palvelu voisi ratkaista. Hyvä esimerkki kohderyhmän tut-

kimisesta on erilaiset yritysten järjestämät kysymykset ja haastattelut, joita jokaiselle tu-

lee vastaan erilaisissa tilanteissa perusarjen yhteydessä. (Business News Daily 2017.) 

Kohderyhmän ja markkinaraon tunnistamisen jälkeen on tärkeää luoda selkeä kuva siitä, 

miksi kohderyhmässä oleva asiakas käyttäisi juuri kyseisen yrityksen palveluita. "Figure 

out the core need that your product or service will meet", sanoi Robert J. Thomas, mark-

kinoinnin professori Georgetownin yliopistosta. Suomeksi käännettynä professori Robert 

J. Thomasin lausahdus tarkoittaa sitä, että on tärkeää löytää juuri se kohde, johon yri-

tyksellä on tarjota oikeanlainen palvelu tai tuote sekä että kohteella oleva haaste ja yri-

tyksen tarjoama ratkaisu kohtaavat toisensa. (Business News Daily 2017.) 

Seuraavaksi tärkeää on ymmärtää, että tarjotulle palvelulle on lähes poikkeuksetta aina 

olemassa myös kilpaileva ratkaisu. Oman yrityksen identiteetin ja palvelun täydellinen 

ymmärtäminen ja hallitseminen ovat avainasemassa, kun pyritään pärjäämään mahdol-

lisissa kilpailutilanteissa. Yrityksen toiminnan ymmärtäminen päivittäisessä työssä on 

olennaista, jotta asiakkaalle voidaan yrityksen toimesta luoda se kaikkein tärkein vaiku-

tus eli lisäarvon tuominen asiakkaalle - oli sitten kyseessä minkälainen asiakas tai toi-

miala tahansa. Lopuksi artikkelissa mainitaan markkinoinnin osalta tärkein osuus. Jos 

kaikki ei onnistu suunnitellusti ja tavoitteita ei saavuteta, on tärkeää ymmärtää, miksi näin 

tapahtui. Jokaisella yrityksellä on historiansa aikana markkinointisuunnitelmia, jotka eivät 

ole onnistuneet niin hyvin kuin toiset tai tavoitteita ei ole pystytty saavuttamaan. Näiden 

taustalla oleva tieto ja ymmärrys auttavat yritystä onnistumaan paremmin seuraavalla 

kerralla. Jokaisesta markkinointikampanjasta saatua dataa voidaan hyödyntää jatkossa, 

ja tuon saadun informaation oikeanlainen käsittely erottaa hyvin markkinoinnin saralla 

menestyvät yritykset niistä, jotka eivät onnistu omassa markkinoinnissaan yhtä menes-

tyksekkäästi. (Business News Daily 2017.) 
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Digitaalinen markkinointi on noussut globaalin digitalisoitumisen myötä erittäin suureen 

arvoon yritysten markkinointistrategioissa. Valtaosa potentiaalisista asiakkaista on nyky-

ään aktiivinen internetin käyttäjä, jolloin verkossa tehtävällä markkinoinnilla on monia eri 

keinoja tavoittaa kohdeasiakas ja saada hänet kiinnostumaan yrityksesi palveluista.   

Digitaalinen markkinointi tarkoittaa käsitteenä sitä, että yritys hyödyntää alustoja ja pal-

veluita verkossa tavoittaakseen asiakkaan. Yleisimpiä digitaalisen markkinoinnin keinoja 

ovat mainostaminen verkossa, markkinointisähköpostit ja sosiaalinen media. Digitaali-

nen markkinointi on usein keskiössä myös myyntikampanjoissa, kuten tässä opinnäyte-

työssä käsiteltävien kampanjoiden kohdalla. (Hubspot 2018.) 

Sähköpostimarkkinointi tarkoittaa yritysten lähettämää materiaalia suoraan asiakkaan 

sähköpostiin. Yleisimpiä sähköposteja ovat erilaiset tarjouskampanjat ja tilaisuudet, 

mutta viestejä voidaan lähettää monista muistakin syistä. Esimerkiksi verkkokaupassa 

käyneelle asiakkaalle voidaan lähettää tervetuloviesti asiakkaalle, jossa on vahvistus 

siitä, mitä on hankittu, sekä usein vinkkejä siitä, minkälaisia muita palveluita yritys tar-

joaa. Tämän lisäksi yleisiä ovat yritysten postituslistat, joihin voi liittyä pysyäkseen ajan 

tasalla yrityksestä sekä saadakseen ajankohtaista tietoa yrityksestä ja palveluista. Osa 

yrityksistä viestii nykyään myös sähköpostitse mahdollisista muutoksista, joita esimer-

kiksi lakimuutokset tai muut asiakkaan kannalta olennaiset tekijät voivat tuoda muka-

naan. (Hubspot 2018) 

Hakukoneoptimoinnilla pyritään parantamaan näkyvyyttä hakukoneissa, joista potenti-

aaliset asiakkaat etsivät tietoa esimerkiksi yrityksen toimialan tai palveluiden perusteella. 

Esimerkiksi rakennusalan palveluita hakeva asiakas näkee hakukoneoptimointia käyttä-

vän yrityksen hakutuloksissaan ensimmäisten joukossa. Tuolloin asiakas todennäköi-

semmin kiinnittää huomiota ylempänä hakutuloksissa olevaan yritykseen kuin vasta 

myöhemmin näkyvillä olevaan yritykseen. Tavoitteena on siis tuottaa enemmän kävijöitä 

verkkosivustolle, jonka kautta yritykselle saadaan lisää tuotteista ja palveluista kiinnos-

tuneita asiakkaita. (Hubspot 2018.) 

Sosiaalisen median käyttö markkinoinnissa on nykypäivän yrityksille erittäin olennainen 

osa markkinointisuunnitelmaa. Valtaosa asiakkaista kuuluu johonkin sosiaaliseen medi-

aan, joten potentiaalisten kohteiden määrä sosiaalisessa mediassa on valtava. Markki-

nointi sosiaalisen median kanavilla parantaa ihmisten tietoisuutta yrityksestä, jonka 

kautta yritys voi saada lisää asiakaskontakteja ja tätä kautta uusia mahdollisia asiakkaita. 
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Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram ja Snapchat ovat vain esimerkkejä siitä, mitä eri 

kanavia yritykset voivat käyttää sosiaalisen median markkinoinnissaan. (Hubspot 2018.) 

 PPC eli Pay-Per-Click on markkinointimetodi, jossa yritys hankkii mainoksen esimerkiksi 

Facebook-sivulle tai Google-hakuun ja palveluntarjoaja veloittaa yritykseltä tietyn sum-

man aina, kun mainosta klikataan. Mainos siirtää yleensä klikkaajan suoraan yrityksen 

verkkosivuille. Google-haku on hyvä esimerkki siitä, miten PPC toimii käytännössä. Ha-

kiessa tietoa hakusanalla tuloksissa kaikkein ylimmäisinä näkyvät tulokset, joissa on 

usein käytettyä kyseistä metodia. Tämän tunnistaa siitä, että verkkosivun alla on teksti 

"mainos". Sama metodi näkyy myös esimerkiksi Facebookissa ja Instagramissa, kun eri-

laiset "sponsoroitu"-teksteillä varustetut kuvat ja päivitykset näkyvät kuluttajan feedillä eli 

etusivulla. (Hubspot 2018.) 
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 VAKUUTUSTEN MYYNTI 

3.1 Hyvä vakuutustapa  

Vakuutusyhtiöiden toimintaa säätelee vakuutusyhtiölaki. "Vakuutusyhtiölain mukaan va-

kuutusyhtiöiden on toimittava hyvän vakuutustavan mukaisesti. Toiminnan pitää siis olla 

muodollisesti lainmukaista ja eettisesti kestävää, kohtuullista ja oikeudenmukaista". 

Hyvä vakuutustapa tarkoittaa vakuutuksenantajan menettelyn asianmukaisuutta asiak-

kaiden osalta. Hyvää vakuutustapaa on käytetty myös oikeuden ja lautakuntien anta-

missa ratkaisuissa. Hyvään vakuutustapaan kuuluu muun muassa vakuutusten hinnoit-

telu, tietosuoja ja salassapito, asiakkaan tunnistaminen sekä sopimusvapaus. Kaikki 

nämä tekijät ovat jatkuvasti läsnä vakuutusyhtiön toiminnassa. (Alhonsuo ym. 2012, 131-

132) 

Vakuutusten hinnoittelun on oltava asianmukaista ja oikeudenmukaista eri vakuutuksen-

ottajaryhmien välillä. Vakuutusten hinnat tulee määritellä riskien mukaisiksi siten, että 

aiheutuvat kustannukset jakaantuvat oikeudenmukaisesti eri vakuutuksenottajaryhmille.  

Tietosuoja ja salassapito- sekä vaitiolovelvollisuus tarkoittavat sitä, että yritys on vas-

tuussa siitä, että asiakkaan tietoja ei kerrota eikä levitetä muille kuin hänelle itselleen tai 

asiakkaan henkilökohtaisesti valtuuttamalle henkilölle. Asiakas on aina tunnistettava va-

kuutusyhtiön toimesta, mikäli vakuutussopimussuhteeseen aiotaan ryhtyä. (Alhonsuo 

ym. 2012, 131-132) 

Sopimusvapauden myötä vakuutusyhtiö ei ole pakotettu tekemään vapaaehtoisten va-

kuutusten osalta sopimusta. Vakuutusyhtiön tulee kuitenkin määritellä asianmukaisin pe-

rustein, että miksi vakuutusta ei myönnetä ja epäämisen perusteiden tulee olla hyvän 

vakuutustavan mukaisia. Mikäli vakuutuksenhakijana on kuluttaja, on vakuutuksenanta-

jan tarvittaessa perusteltava kieltäytyminen kirjallisesti. (Alhonsuo ym. 2012, 131-132) 

3.2 Laki ja toimintaa ohjaavat direktiivit 

Vakuutusten tarjoamista säätelevä laki vakuutusten tarjoamisesta täydentyi Euroopan 

Unionin luoman IDD (Insurance Distribution Directive) -direktiivin myötä vuonna 2018. 

Asetus astui voimaan 1. lokakuuta 2018 ja direktiivi koskee vakuutusten myyntiä eri ka-
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navissa (Finlex 2018).  Direktiivin merkittävimmät säännökset koskevat tiedonantovel-

vollisuutta, ammattipätevyyttä, henkilöstön hyvämaineisuutta, henkilökohtaista suositte-

lua, palkitsemista sekä ristiinmyyntiä. (If Intranet 2018) 

Tiedonantovelvollisuuden osalta IDD-direktiivin voimaan astumisen jälkeen vakuutuksen 

tarjoajan on annettava asiakkaalle IPID-lomake, josta asiakkaalle selviävät vakuutustar-

jouksessa tai vakuutuskirjalla olevien vakuutusten avaintiedot. Ammattipätevyyden 

osalta direktiivi velvoittaa yrityksiä kouluttamaan henkilöstöään vähintään 15 tunnin ajan 

vuosittain. Yritysten tulee tarvittaessa pystyä raportoimaan koulutuksista viranomaisille. 

(If Intranet 2018) 

Vakuutusalalla vakuutusten tarjoamiseen ja myyntiin osallistuvien henkilöiden tulee olla 

hyvämaineisia. Hyvämaineisena pidetään henkilöä, jota ei ole tuomittu viiden viimeisen 

vuoden aikana sakkorangaistukseen esimerkiksi vakavasta omaisuus- tai talousrikok-

sesta. Myös muut taloudelliseen hyötyyn pyrkivät rikokset voivat johtaa hyvämaineisuu-

den menetykseen. (If Intranet 2018) 

IDD rajoittaa myös henkilökohtaista suosittelua, jonka tulisi jatkossa olla aina olennai-

sella tavalla perusteltua asiakkaan näkökulmasta. Palkkiomallien tulee olla sellaisia, että 

ne eivät saa ohjata henkilöstöä toimimaan asiakkaan edun vastaisesti. Vakuutusratkai-

suja tulee tarjota vain ja ainoastaan asiakkaan tarpeisiin perustuen. (If Intranet 2018) 

Ristiinmyynti on direktiivin myötä kiellettyä. Vakuutus tulee voida hankkia ilman siihen 

kytkettyä erillistä palvelua tai tuotetta sekä toisin päin. Vakuutuksen hankkimisessa voi 

kuitenkin edelleen olla erilaisia ehtoja, jotta vakuutuksen saa ja vakuutuksia voidaan 

edelleen myydä pakettihinnoittelulla. (If Intranet 2018)  

3.3 Vakuutuslajit 

Vakuutuslajeja on yleisesti käytössä olevan kolmijaon mukaisesti kolmea eri lajia. Kol-

mijaon muodostavat vahinkovakuutukset, henkilövakuutukset sekä työeläkevakuutuk-

set. Vahinkovakuutuksella tarkoitetaan vakuutusta, joka on otettu esinevahinkojen, va-

hingonkorvausvelvollisuuden tai muun varallisuusvahingon varalle. Vahinkovakuutuksiin 

voidaan laskea myös sairaus-, tapaturma- ja matkustajavakuutukset, sillä vakuutukset 
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ovat luonteeltaan samanlaisia kuin vahinkovakuutukset eli äkillisiä ja ennalta arvaamat-

tomia. Edellä mainittuja vakuutuksia myös myöntävät vahinkovakuutusyhtiöt. (Alhonsuo 

ym. 2012, 97-98) 

Henkilövakuutusten kohteena ovat ihmiset ja heidän mahdolliset riskinsä. Yleisimpiä va-

kuutuksia henkilövakuutusten osalta ovat sairaudet, tapaturmat, kuolemat sekä työky-

vyttömyyden kattavat vakuutukset. Henkilövakuutuksia ovat myös lakisääteinen työelä-

kevakuutus sekä lakisääteinen tapaturmavakuutus. (Alhonsuo ym. 2012, 97-98) 

Työeläkevakuutuksessa vakuutettavana asiana toimii eläke, joka Suomessa syntyy jo-

kaisesta työsuhteesta. Työeläketurva on lakisääteinen ja lähes kaikki ansiotoiminta Suo-

messa kuuluu eläketurvan piiriin ja edellä mainittu työeläkevakuutus perustuu lainsää-

däntöön. Työeläkevakuutuksen tarkoituksena on turvata toimeentulon jatkuvuutta siinä 

tilanteessa, kun ansiot eläkkeelle siirtymisen johdosta vähenevät tai poistuvat (Alhonsuo 

ym. 2012, 97-98) 

3.4 Myyntikampanjat ja myynnin edistäminen 

 

Kuva 2  Markkinointimix. 
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Marketing mix eli suomeksi Markkinointimix (kuva yllä) on markkinoinnin kuvaaja, joka 

koostuu neljästä eri osa-alueesta: tuote (product), hinta (price), jakelu (place) sekä 

viestintä (promotion). Myyntikampanjat perustuvat pääsääntöisesti markkinointimixin 

Promotion -osuuteen. Myyntikampanjat ovat tärkeitä markkinoinnin työkaluja, sillä nii-

den ansiosta asiakas voi tehdä ostopäätöksen tilanteessa, jossa normaalisti asiakas 

odottaisi päätöksen tekemistä tai ei tekisi sitä lainkaan. Myyntikampanjat ovat tyypilli-

sesti lyhytkestoisia, mutta nykyisin monet yritykset pyrkivät pysymään asiakkaan mie-

lessä myös kampanjan kautta tapahtuneen oston jälkeen, jotta asiakastyytyväisyys ja 

asiakaspysyvyys säilyvät korkealla tasolla ja edesauttavat yrityksen toimintaa ja kan-

nattavuutta. (Marketing91 2018) 

3.5 Myyntiä edistävän kampanjan luominen 

Ensimmäinen vaihe myyntikampanjaa aloittaessa on tavoitteiden asettaminen kampan-

jalle. Määritellään tavoitteet, jotka halutaan saavuttaa kampanjan myötä. Yleisimpiä ta-

voitteita myyntikampanjoille on myynnin volyymin kasvattaminen, tietoisuuden lisäämi-

nen, sekä esimerkiksi tietylle vuosineljännekselle asetetun myyntitavoitteen saavutta-

minen, johon ilman kampanjaa ei välttämättä enää olisi mahdollista päästä. (Marke-

ting91 2018) 

Kampanjan kohderyhmän tulee olla tarkkaan suunniteltu, jotta tavoitteet ja odotukset 

voidaan muodostaa. Kohderyhmät voivat olla hyvinkin rajattuja, kuten esimerkiksi va-

kuutusyhtiön tapauksessa voidaan tehdä kampanjaa, jossa kohderyhmänä ovat esi-

merkiksi ainoastaan alle 25-vuotiaat, joilla ei vielä ole henkilövakuutusta. Erilaista kam-

panjaan liittyvää kohdistuvaa mainontaa voidaan käyttää vasta siinä vaiheessa, kun 

kohderyhmä on määritelty ja päätetty. Luonnollisesti kohderyhmä voi olla myös huo-

mattavasti suurempi, kuten esimerkiksi sukupuoleen tai ikään perustuvat kohderyhmät. 

Kohderyhmien määrittämistä helpottaa kampanjoiden suunnitteluvaiheessa tehdyt 

markkinatutkimukset, joita analysoimalla voidaan tunnistaa erilaisia käyttäytymismalleja 

asiakkaiden keskuudessa, sekä löytää ne mahdolliset markkinaraot, joihin juuri kysei-

nen yritys voisi omalla toiminnallaan ja palveluillaan tarjota ratkaisua. (Marketing91 

2018) 

Tyypillisesti kampanjoissa tarjotaan asiakkaalle jotain spesiaalia ja usein määräaikaista 

etua tai alennusta, joka on voimassa vain kyseisen kampanjan ajan. Toisaalta myös 
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kampanjamallina tehtävät "täsmäiskut", joissa tavoitellaan tiettyä kohderyhmää ja tarjo-

taan heille yrityksen palveluista parhaiten sopivaa, ovat yleistyneet merkittävästi. Kam-

panjan ei siis tarvitse aina sisältää erilaisia alennuksia tai houkuttimia vaan kampanja 

voi myös palvella yrityksen tavoitteita esimerkiksi tavoittaa tietty kohderyhmä ja tarjota 

heille suunnattua palvelua tai tuotetta, sekä tuoda tietoa siitä, että kohtaavatko kohde-

ryhmän tuotteelle suunnatut odotukset ja yrityksen tarjoama ratkaisu. (Marketing91 

2018)  
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4 TUTKIMUS 

4.1 Tutkimuskysymykset ja tavoitteet 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on toimeksiantajan toiveesta luoda kuvaus siitä, millai-

nen on onnistunut myyntikampanja vakuutusalalla. Tutkimukseen hyödynnetään toimek-

siantajan toimittamia materiaaleja aiemmin onnistuneista myyntikampanjoista ja lisäksi 

haastatellaan kampanjoihin osallistunutta henkilöstöä. Opinnäytetyön kirjoitetun osuu-

den lisäksi työn pohjalta on tarkoitus luoda toimeksiantajan käyttöön prosessikaavio, 

josta voitaisiin nähdä ne tekijät, mitkä yhdistävät onnistuneita myyntikampanjoita. Edellä 

mainittujen yhteisten tekijöiden lisäksi tarkoitus on löytää kampanjoista ne tekijät, jotka 

ovat omalta osaltaan edesauttaneet kampanjan onnistumista myös yksilöllisesti molem-

missa tutkittavissa kampanjoissa erikseen. Tällöin pystytään mahdollisesti hyödyntä-

mään tulevissa kampanjoissa eri osa-alueilla tulleita onnistumisia ja keräämään nämä 

yhteen tulevissa kampanjoissa.  

Tutkimuskysymykset voidaan siis määritellä seuraavalla tavalla:  

Millainen on onnistunut myyntikampanja vakuutusalalla ja mitkä tekijät vaikuttavat myyn-

tikampanjan onnistumiseen? 

 

 Tutkimusmenetelmät ja perustelut 

Tässä opinnäytetyössä käytetään tutkimusmenetelminä sekä kvalitatiivista että kvantita-

tiivista tutkimusta. Tutkimuksen kvalitatiivinen osuus koostuu tutkittavien case-kampan-

joiden toiminnassa mukana olleiden henkilöiden haastatteluista. Kvantitatiivisessa tutki-

musosuudessa käsitellään toimeksiantajayrityksen toimittamaa dataa case-kampanjoi-

den osalta. Molempien tutkimusmenetelmien käyttö on tutkimuksen onnistumisen kan-

nalta loogista, sillä vain toista metodia käyttämällä haluttua lopputulosta olisi mahdotonta 

saavuttaa.  

Kvalitatiivinen tutkimus  
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Kvalitatiivinen tutkimus on tutkimusmenetelmä, joka korostaa sanoja lukumäärien sijaan 

datan keräämisessä ja analysoinnissa (Bryman & Bell 2015, 392.) Tilastollisesta eli kvan-

titatiivisesta tutkimuksesta poiketen kvalitatiivinen tutkimusmalli vaatii absoluuttisuutta. 

Tutkimuksessa tulee selvittää kaikki luotettavina pidetyt seikat ja selvitettävät tekijät sillä 

tavalla, että ne eivät ole ristiriidassa esitetyn tulkinnan kanssa. Kvalitatiivisessa tutkimuk-

sessa ei voida käyttää johtolankoina tilastollisia todennäköisyyksiä, sillä esimerkiksi 

tässä opinnäytetyössä hyödynnettävät haastattelut voivat tuottaa huomattavia määriä 

dataa. Yksilöllisistä haastatteluista voidaan kerätä niin paljon materiaalia yhtä haastatte-

lua kohden, jolloin tilastollisen tutkimuksen saamiseksi tehtävä työmäärä haastattelujen 

osalta ei ole relevanttia. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa suuri joukko ja tilastollinen ana-

lysointi- ja argumentointitapa ei ole tarpeellista eikä välttämättä myöskään mahdollista. 

(Alasuutari 2012, 29-30.)  

Kvantitatiivinen tutkimus 

”Kvantitatiivisessa analyysissa argumentoidaan lukujen ja niiden välisten 

systemaattisten, tilastollisten yhteyksien avulla.” (Alasuutari 2012, 27.) 

Lähtökohta kvantitatiiviselle tutkimukselle on se, että aineisto on jo valmiiksi tai 

vaihtoehtoisesti se saatetaan taulukkomuotoon eli tutkimusyksikölle annetaan arvoja eli 

muuttujilla. Kvantitatiivinen analyysi perustuu Pertti Alasuutarin määritelmän mukaan 

siihen, että etsitään tilastollisia säännönmukaisuuksia siitä tavasta, jolla eri muuttujien 

arvot liittyvät toisiinsa. (Alasuutari 2012, 27.) 

Validiteetti 

Validiteettia käytetään ilmaisemaan sitä, miten hyvin tutkimuksessä käytetty 

tutkimusmenetelmä mittaa juuri sitä tutkittavan ilmiön ominaisuutta, jota on tarkoituskin 

mitata. Tilastokeskus käyttää esimerkkinä kysymystä siitä, että millainen ilmanvaihto 

työpaikalla on. Tämän vastaus ei riitä vielä mittamaan sitä, että viihtykö työpaikalla 

työskentelevä henkilö työssään.  (Tilastokeskus 2018.) 

Reliabiliteetti 

Relibiliaattia käytetään ilmaisemaan sitä, että miten luotettavasti ja toistettavasti käytetty 

mittari mittaa haluttua ilmiötä. Reliabiliteettia voidaan arvioida esimerkiksi 

toistomittauksilla. (Tilastokeskus 2018.) 

4.1.2 Toimeksiantajayritys (Esittely salattu toimeksiantajayrityksen toiveesta.) 
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4.1.1 Tutkittava materiaali ja aineistonkeruumenetelmät 

Toimeksiantaja toimitti opinnäytetyön tutkimusosuutta varten materiaalia molemmista 

tutkittavista kampanjoista. Materiaalit erosivat toisistaan huomattavasti, sillä toinen kam-

panjoista toteutettiin merkittävästi suuremmalla henkilöstöllä ja volyymilla. Tutkimuksen 

ymmärtämisen kannalta on olennaista ymmärtää tutkittavien kampanjoiden erot, jotta 

molempia voitaisiin tutkia objektiivisesti tutkimuskysymysten pohjalta. 

Henkivakuutuskampanja 

Vuoden 2017 loppuvuodesta toteutettu henkivakuutuskampanja toteutettiin usean eri ka-

navan kautta. Kampanjassa olivat mukana kaikki yrityksen yksityisasiakkaiden asiakas-

neuvojat, Franchising-myyntipisteet, digikanavat sekä yrityksen autovakuutuskanava. 

Kampanjan taustalla oli vuodelle 2018 suunniteltu kasvu yrityksen henkilö- ja henkiva-

kuutusmyynnin osalta. Kampanjan tavoitteena oli selvittää, että onnistutaanko jo vuoden 

2017 viimeiselle neljännekselle vauhdittamaan henkivakuutusten myyntiä. Tavoitteena 

oli luoda hyvä pohja vuodelle 2018 suunnitellun kasvun varalle. Eri kanaville asetettiin 

erilaiset tavoitteet ja toimintatavat, joilla kampanjaa mitattiin ja toteutettiin. Opinnäytetyön 

tutkimuksessa keskitytään pääsääntöisesti asiakasneuvojien osuuteen kampanjasta, 

sekä sivutaan internetissä saavutettua tulosta. 

Vakuutusyhtiö X tarjoaa henkivakuutuksia kahdelta eri henkivakuutustaholta. Toinen 

taho tarjoaa yrityksen tavallisia henkivakuutuksia ja toinen taho tarjoaa yhteistyöjärjes-

töjen (esimerkiksi ammattiliitot ja ammattijärjestöt) kanssa neuvoteltuja erikoishintaisia 

henkivakuutuksia.  

Omakotitalo -kampanja 

Omakotitalo -kampanja toteutettiin syyskuussa 2018 kahden viikon ajanjakson aikana. 

Kampanjaa oli toteuttamassa 14 asiakasneuvojaa, sekä kampanjatiimin vetäjänä toimi-

nut palvelupäällikkö. Kampanjassa kontaktoitiin puhelimitse räätälöityä kohderyhmää, 

jonka asiakkaita yhdistivät seuraavat tekijät: 

- ikä 23-59 vuotta, 

- todennäköisesti asuu omakotitalossa (osoitteen perusteella), 

- alueilta Uusimaa, Pirkanmaa sekä Varsinais-Suomi, 

- sekä yrityksen nykyinen asiakas, mutta ei omakotitalovakuutusta. 
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Kampanjan tavoitteena oli kasvattaa omakotitalovakuutusten myyntiä ja osumaprosent-

tia, sekä aktivoida asiakkaille mahdollisia yrityksen lisäpalveluita, joita omakotitalovakuu-

tukset voivat turvatasosta riippuen sisältää. Tämän lisäksi tavoitteena oli löytää mahdol-

lisia käytännön vinkkejä ja parantaa tietotaitoa, joita voitaisiin sitten jakaa myös kampan-

jan ulkopuolella olevalle henkilöstölle.   

 4.2 Henkivakuutuskampanja 

Henkivakuutuskampanja tehtiin vuonna aikavälillä 6.11 - 31.12.2017. Kampanjaa teke-

mässä olivat mukana kaikki vakuutusten myynnin parissa työskentelevät yrityksen asia-

kasneuvojat. Kampanjassa oli merkittävästi mukana hyväntekeväisyys, josta kerrottiin 

asiakasneuvojille ennen kampanjan alkua. Jokaisesta kampanjan aikana myydystä hen-

kivakuutuksesta lahjoitettiin viisi euroa hyväntekeväisyyspottiin. Kerätyllä summalla han-

kittiin esimerkiksi leluja, pelejä ja dvd-soittimia lasten ja nuorten poliklinikalle. Jokaisen 

asiakasneuvojan oli mahdollista seurata omaa ja kampanjan edistymistä oman tiiminsä 

taululta, johon merkittiin myydyt henkivakuutukset, sekä hankitut varat poliklinikalle.  

Hyväntekeväisyysaspektin lisäksi kampanjan tavoitteena oli kasvattaa yrityksen henki-

vakuutusten myyntiä. Tavoitteeksi asiakasneuvojien osalta asetettiin 1200 henkivakuu-

tusta kampanjan aikana, joka tarkoitti noin yhtä myytyä henkivakuutusta per tiimi per 

päivä. Yhdessä tiimissä työskentelee useimmiten kymmenestä kahteenkymmeneen 

henkilöä.  

 

Kuva 3  Henkilövakuutusmyynnit. (Kuva salattu toimeksiantajan toiveesta.) 

Kuva 3 kuvaa koko yrityksen henkilövakuutusten myyntiä tavalla, jossa ruskea viiva on 

vuosi 2016 ja sininen viiva tarkasteltava vuosi 2017. Ylempänä kuvassa on normaalit 

henkilövakuutukset ja alempana lapsille tehdyt henkilövakuutukset. Molemmissa ylempi 

kuvaaja näyttää tilanteen joulukuun osalta ja alempi koko vuoden saldon.  

Koko vuotta tutkittaessa henkilövakuutusten myynti on pysynyt melko samana kuin 

vuonna 2016. Kokonaisuutena myynti on noussut +0,8% ja kappalemäärissä vakuutuk-

sia myytiin vuonna 2017 yhteensä 886 kappaletta enemmän. Rahallinen tuotto kokonai-
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suutena ja yhtä vakuutusta kohti nousi sen sijaan huomattavasti enemmän. Lapsivakuu-

tusten osalta tehtiin sekä loppuvuodesta, että koko vuoden osalta aikaisempaa vuotta 

heikompi tulos. Tuotto yksittäistä lapsivakuutusta kohden kuitenkin kasvoi 18,2%. 

 

Kuva 4  Erityishinnoiteltujen henkivakuutusten myynnit. (Kuva salattu toimeksian-
tajan toiveesta.) 

Kuva 4 näyttää yrityksen erityishinnoiteltujen henkivakuutusten myynnit marras-joulu-

kuun 2017 (sininen) ja marras-joulukuun 2016 (harmaa) osalta. Vuoden 2017 osalta tu-

los oli kappalemäärältään peräti 84,0 % parempi kuin aikaisemman vuoden vastaava. 

Toisen kuvaajan kEur kuvaa euromääräistä tulosta sadoissa tuhansissa euroissa. Kam-

panjan aikana tehty tuotto oli 190 000 euroa ja vuonna 2016 vastaavana ajanjaksona 

myytiin henkivakuutuksia noin 113 tuhannen euron edestä. Kehitystä aikaisempaan vuo-

teen 68,3 % ja euroina 77 100 euroa.  

 

Kuva 5  Tavallisten henkivakuutusten myynti. (Kuva salattu toimeksiantajan toi-
veesta.) 

Kuva 5 näyttää yrityksen normaalihintaisten henkivakuutusten myynnin marras-joulu-
kuussa 2017 verrattuna marras-joulukuuhun 2016. Kampanjan aikana myytiin 53,2 % 
enemmän henkivakuutuksia, joka tarkoitti kappalemäärissä 64 kappaletta enemmän 
kuin aikaisempana vuonna. Euroissa mitattuna kampanjan myötä päästiin lähes kaksin-
kertaiseen tulokseen prosenttimäärän ollessa 99,6 % parempi kuin vuonna 2016.  

 

Kuva 6  Customer Centerin erityishinnoiteltujen henkivakuutusten myynnit. (Kuva 
salattu toimeksiantajan toiveesta.) 

Kuva 6 näyttää yrityksen asiakaspalvelukeskuksen osuuden erityishinnoiteltujen henki-

vakuutusten myynnistä kampanjan aikana. Kuvaajassa 2 kuvattiin koko yrityksen eri ka-

navien tekemää myyntiä samalle ajalle, jonka aikana kappalemäärissä myytiin yhteensä 

1047 liittohinnoiteltua henkivakuutusta. Kokonaiskappalemäärästä asiakaspalvelukes-

kuksen toimesta tehtiin uusia vakuutuksia 570 kappaletta. Kehitys aikaisempaan vuo-

teen verrattuna oli 68,1 %. Euroissa tulokseksi saatiin 100 000 euroa ja kehitys aikai-

sempaan vuoteen prosentteina mitattuna oli 41,2 %.  
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Kuva 7  Customer Centerin tavallisten henkivakuutusten myynnit. (Kuva salattu toi-
meksiantajan toiveesta.) 

Kuva 7 kuvaa asiakaspalvelukeskuksen tekemiä normaalihintaisten henkivakuutusten 

myyntiä kampanjan aikana verrattuna aikaisemman vuoden samaan ajankohtaan. Kap-

palemäärissä kehitystä tuli 65,7 % ja vakuutuksia myytiin 46 kappaletta enemmän kuin 

aikaisempana vuotena. Euromääräisesti kehitystä tuli 5 000 euroa ja prosenteissa mitat-

tuna nousua oli 57,7 %.  

 

 

4.3 Muut myyntikanavat 

Opinnäytetyö perustuu pääsääntöisesti asiakasneuvojien ja asiakaspalvelukeskuksen 

toimintaan, mutta henkivakuutuskampanjaa toteutettiin myös muiden kanavien kautta. 

Yrityksen eri puolilla Suomea sijaitsevat franchising-myyntipisteet olivat mukana toteut-

tamassa kampanjaa. Osana kokonaisuutta myyntipisteiden osuus kappale- ja euromää-

räisestä myynnistä on melko pieni, mutta muutosta edelliseen vuoteen tuli kampanjan 

myötä huomattavasti. Kokonaisuutena kaikkia henkivakuutustuotteita myytiin kampan-

jan aikana 28 % enemmän kuin aikaisemmin. Tavoitteeksi asetettiin ennen kampanjan 

alkua 30 % kasvu, joten franchising-kanava pääsi hyvin lähelle asetettua tavoitetta.  

Internet ja verkkokauppa olivat omana osanaan myös mukana kampanjassa. Kampan-

jan aikana lisättiin verkkomainontaa ja hakukoneoptimointia. Tämän lisäksi yrityksen asi-

akkaiden omille verkkosivuille kohdennettiin henkivakuutusmainontaa asiakkaille, joilla 

ei henkivakuutusta vielä toimeksiantajayhtiössä ole. Verkkokaupan myynnit vuoden vii-

meisellä neljänneksellä olivat yli kaksinkertaiset (114 %) vuoteen 2016 verrattuna.  

Viimeisenä suurena kampanjaa toteuttaneena kanavana oli yrityksen autovakuutuska-

nava. Tavoitteeksi asetettiin 200 uutta henkilövakuutusta ja kampanjan päättyessä uusia 

henkilövakuutuksia oli myyty 155 kappaletta. Henkilövakuutusten lisäksi kanava teki 

omaisuusvakuutusten myyntiä, sekä harjoitteli uutta toimintamallia.  
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 4.4 Omakotitalo-kampanja 

Kampanjan tavoitteiksi asetettiin ennen aloittamista seuraavat tekijät: 

- Omakotitalojen myynti 78kpl 

- Myynti asiakasneuvojan työpäivää kohden yli 0,12 

- Lisäpalvelun aktivointi 50 % myydyistä kohteista 

- Keskikauppa yli 2,0 vakuutusta per kauppa, sekä yli 268€ / kauppa. 

- Kohderyhmän hitrate eli osumaprosentti yli 8,8 %. 

Edellä mainituista tavoitteista onnistuttiin kirkkaasti kahdessa. Myynnit työpäivää kohden 

nousivat 0,29, joka kertoo erittäin hyvästä onnistumisesta tavoitteeseen nähden. Keski-

kaupaksi kampanjalle tuli 3,1 vakuutusta per tehty kauppa ja euromäärät olivat keskiar-

voltaan 373€ eli myös tällä saralla onnistuttiin erittäin hyvin.  

Lähelle tavoitetta päästiin kokonaismyynnin osalta, jossa tavoitteena oli 78 kappaletta ja 

tulokseksi saatiin 68 kappaletta. Lisäksi yhtiön tarjoaman lisäpalvelun aktivointi onnistui 

38 % osuudella tehdyistä kaupoista, kun tavoitteeksi asetettiin aktivoida lisäpalvelu vä-

hintään joka toiseen tehtyyn omakotitalovakuutukseen.  

Tavoitteesta jäätiin kohderyhmän hitraten osalta eli osumaprosenttia ei pystytty paranta-

maan 8,8 prosentin rajasta. Prosenttiosuus jäi kampanjan osalta loppujen lopuksi luke-

miin 7,5 %.  

4.5 Haastattelut 

Opinnäytetyön tarkoituksena on löytää tekijät, jotka ovat vaikuttaneet näihin edellä mai-

nittuihin lukuihin ja tilastoihin. Tämän takia toteutin lisäksi kyselyn, joka lähetettiin kaikille 

kampanjassa mukana olleille asiakasneuvojille. Haastattelin myös kampanjaa johtanutta 

esimiestä, jonka tarkoituksena oli auttaa minua ymmärtämään kampanjan tavoitteita ja 

ideaa paremmin. Tässä luvussa käydään läpi haastatteluista saatuja vastauksia ja esille 

nousseita mielipiteitä, sekä tulevaisuudessa hyödynnettäviä kehityskohteita.  

Kyselyssä käytetyt kysymykset löytyvät opinnäytetyön lopusta. Vastauksista oli tarkoitus 

löytää yhdistäviä tekijöitä, sekä potentiaalisia kehityskohteita tulevia kampanjoita varten. 
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Vastaajat saivat vastata kyselyyn omin sanoin, jotta kysymyksen asettelu ei rajoita vas-

tauksissa esille tulevaa tärkeää dataa, jota käydään läpi tämän opinnäytetyön yhteenve-

toa ja johtopäätöksiä käsittelevässä luvussa.  

Kysely lähetettiin yhteensä 14 asiakasneuvojalle. Vastauksia saatiin 7 kappaletta, joten 

vastausprosentiksi muodostui 50 %.  

 4.5.1 Ensimmäinen kysymys 

Ensimmäinen kysymys käsittelee erityisen hyvin onnistuneita osa-alueita kampanjassa. 

Kysymyksen tarkoituksena oli selvittää ne seikat, jotka tulee ehdottomasti pitää mukana 

myös tulevissa vastaavissa kampanjoissa.  

Vastaajista yhtä lukuun ottamatta kaikki mainitsivat kampanjan aikana vierailleet asian-

tuntijat. Asiantuntijoita olivat vierailijat yhtiön rakennuskorvauspuolelta, sekä yhtiön yh-

teistyökumppanit tuholaistorjunnan ja talotarkastusten osalta. Edellä mainittujen lisäksi 

mukana oli lähes koko kampanjan ajan yrityksen tuotepäällikkö, jolta vastaajat kertoivat 

saaneensa erinomaisia vinkkejä omakotitalovakuutusten saralla. Kuusi seitsemästä vas-

taajasta kertoi oman osaamisensa ja tietotasonsa kehittyneen huomattavasti vierailevien 

asiantuntijoiden kertomien vinkkien ja tietopakettien myötä. Yksi vastaajista oli kuitenkin 

sitä mieltä, että vieraiden pitämät koulutukset olivat ajallisesti hieman lyhyitä ja toivoi, 

että jatkossa voitaisiin järjestää kunnollinen tilaisuus, jossa voitaisiin pidemmän ajan 

puitteissa oppia vielä enemmän kyseisen osa-alueen asiantuntijoilta.  

Kolme vastaajaa mainitsi vielä erikseen ryhmähengen ja tiimin sitoutumisen olleen erit-

täin hyvällä tasolla. Tämän nähtiin auttaneen jaksamaan melko intensiivisessä projek-

tissa. Lisäksi tiimin yhteisöllisyys, jossa kaikki asiakasneuvojat istuivat samassa pai-

kassa, nähtiin ehdottomasti positiivisena asiana vastaajien mielestä.  

 4.5.2 Toinen kysymys 

Toinen kysymys käsittelee asiakasneuvojien mielipiteitä ja huomioita siitä, mitä kampan-

jassa olisi voitu tehdä paremmin. Vastaajista yksi vastasi, että ei osaa sanoa mitään 

asioita, joita olisi tehnyt eri tavalla.  
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Yhtenä haasteena myynnin kannalta vastaajat kertoivat olleen kilpailevissa yhtiöissä ole-

vat henkilövakuutukset, jotka ovat tavalla tai toisella sidottu kotivakuutuksen yhteyteen. 

Tämä hankaloitti kaupan tekemistä, sillä uusia hoitokuluvakuutuksia tehtäessä tarvitaan 

uusi terveysselvitys. Tarkoittaa siis tässä tapauksessa sitä, että asiakkaan uusi vakuutus 

ei välttämättä kata enää kaikkia niitä vahinkoja, joita vanha vakuutus kilpailevassa yhti-

össä kattaa. Uutta vakuutusta tehtäessä tarkastellaan luonnollisesti tuoreinta terveyshis-

toriaa, jolloin mahdollisten uusien rajoitusten tuleminen vakuutukseen on yleistä.  

Toinen useamman vastaajan mainitsema haaste oli kampanjan ajankohta. Ajankohdalla 

tarkoitetaan sitä, että yritys oli juuri uudistanut soittojärjestelmänsä, joka tuotti erittäin 

paljon uutta opeteltavaa, sekä teknisiä ongelmia kampanjan aikana. Vastaajat kokivat 

tekniset ongelmat haasteeksi, johon ei voitu vaikuttaa, mutta sen vaikutukset kampanjan 

lopputulokseen ovat varmasti olemassa.  

Yksi vastaajista mainitsi vielä erikseen hinnan olleen monessa kaupassa loppujen lo-

puksi käänteentekevä tekijä. Vastaajan mukaan useampi pitkälle edennyt tarjouspro-

sessi päättyi lopulta siihen, että hinta oli lähes samaa tasoa kuin nykyisessä vakuutus-

yhtiössä. Vastaajan mielestä näissä tilanteissa asiakkaat eivät arvostaneet heille tarjot-

tuja lisäpalveluita niin paljoa, että olisivat vaihtaneet vakuutusyhtiötään.  

 4.5.3 Kolmas kysymys 

Kolmannessa kysymyksessä keskitytään kampanja-ajan pituuteen. Vastaajista ainoas-

taan yksi oli sitä mieltä, että kahden viikon kampanja-aika oli riittävä, mutta mainitsi kui-

tenkin siitä, että oli tärkeää seurannan osalta jatkaa kampanjaa vielä kaksi viikkoa. Muut 

vastaajat sanoivat kampanja-ajan olleen liian lyhyt erityisesti isompien vakuutuskokonai-

suuksien kotiuttamisen kannalta. Vastaajat mainitsivat, että tyypillisesti kaikkia vakuu-

tuksia kilpailuttaessa aikaa saattaa kulua useampi viikko, jolloin kampanja-aika nähtiin 

hieman lyhyeksi. Vastaajat ehdottivat paremmaksi ajaksi kolmesta viikosta kuukauteen.  

Yksi vastaajista kertoi kampanja-ajan olleen mielestään lyhyt, mutta mainitsi myös sa-

malla kaksiviikkoisen kampanjan olleen erittäin raskas puristus, joten samalla intensitee-

tillä jatkettuna pidempi ajanjakso saattaisi olla jo vaikea toteuttaa onnistuneesti. Osa vas-

taajista mainitsi myös päässeensä mielestään kunnolla vauhtiin vasta kampanjan jo lop-

puessa.  
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 4.5.4 Neljäs kysymys 

Neljäs kysymys käsittelee kampanjan kohderyhmää ja sen onnistumista. Kohderyhmällä 

tarkoitetaan tässä tapauksessa sitä joukkoa, jolle puheluita soitettiin. Kohderyhmän koh-

distamisessa käytettiin erilaisia suodattimia, jotta kontaktoitavat asiakkaat olisivat mah-

dollisimman sopivia omakotitalovakuutuksiin perustuvassa kampanjassa.  

Kaikki vastaajat olivat yksimielisiä siitä, että kohderyhmän osalta onnistuttiin erittäin hy-

vin. Ainoastaan yksi vastaaja mainitsi, että muutama virheellinen poiminta oli kampanjaa 

soittaessa tullut vastaan. Kohderyhmää kehuttiin vastaajien toimesta parhaaksi mahdol-

liseksi. Kehitysideoiksi ehdotettiin vielä kampanjan kohderyhmään lisättäväksi autova-

kuutukset, joissa vastaaja koki, että hinnalla pystyttäisiin kilpailemaan vielä paremmin. 

Erityisesti tilanteissa, joissa tarjouksen summa olisi suunnilleen sama kuin asiakkaan 

nykyinen vuosittainen vakuutusmaksu, voitaisiin tilanne kääntää voitoksi vielä halvem-

malla autovakuutuksella.  

 

 4.5.5 Viides kysymys 

Viides kysymys oli avoin kysymys kampanjaan liittyen. Kysymyksen tarkoitus oli löytää 

ne tekijät ja asiat, jotka eivät syystä tai toisesta olleet vielä tulleet esiin aikaisemmissa 

kysymyksissä. Moni vastaaja ei kuitenkaan keksinyt enää lisättävää edellisten vastauk-

siensa lisäksi.  

Vastaaja 4 mainitsi, että kampanjan esimiehen työpanos oli erittäin suuri ja kampanjaan 

oli panostettu reilusti. Vastaajan mielestä tämä oli yksi ehdottomista tekijöistä, joiden 

myötä kampanja saattoi onnistua.  

Vastaaja 5 oli erittäin tyytyväinen kampanjaan ja kehui työryhmää osaavaksi ja ahke-

raksi. Vastaaja mainitsi kuitenkin, että olisi hyvä jakaa osaamista uus- ja lisämyyntitiimien 

lisäksi myös asiakaspalvelijoille, jotka ottavat vastaan yhtiöön tulevia puheluita.  

Useampi vastaaja mainitsi kampanjan olleen hieno kokemus, joka toi mukavaa vaihtelua 

tavalliseen arkeen. Kampanja-ajan toivottaisiin olevan jatkossa pidempi ja vierailijoita pi-

dettiin kampanjan tärkeimpinä oppimisen lähteinä. Moni vastaaja haluaisi osallistua vas-

taavanlaiseen kampanjaan uudestaankin, mikäli mahdollisuus tulee.  
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 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

Tämän opinnäytetyön tutkimuksen tarkoituksena on löytää kahta onnistunutta myynti-

kampanjaa analysoimalla ne tekijät, jotka voisivat auttaa yritystä onnistumaan kampan-

joiden osalta myös jatkossa. Toista kampanjaa analysoitiin enimmäkseen lukujen perus-

teella, sillä kampanjasta on jo kulunut aikaa ja ajan vaikutus haastattelujen osalta oli 

huomattavissa. Useampi kampanjassa mukana olleista ei enää muistanut tarkalleen 

kampanjan sisältöä. Alustavasti suunnitelmissa oli tehdä haastatteluja ja kyselyjä myös 

henkivakuutuskampanjasta, mutta alun jälkeen tästä luovuttiin edellä mainituista syistä.  

Omakotitalokampanja sen sijaan oli juuri hiljattain päättynyt ja tämä mahdollisti sen, että 

vastaajilla oli vielä tuoreessa muistissa kaikki kampanjan analysoinnin kannalta olennai-

set asiat. Kyselystä saatiin useita erilaisia kehitysehdotuksia ja tärkeää tietoa jatkon kan-

nalta.  

5.1 Yhteenveto henkivakuutuskampanjasta 

Kampanjan tavoitteeksi asiakaspalvelukeskuksen osalta asetettiin 1200 myytyä henki-

vakuutusta. Kampanjan taustalla oli yrityksen suunnittelema henki- ja henkilövakuutus-

myynnin kasvu vuodelle 2018. Henkivakuutuksia myytiin lopulta 1059 kappaletta, joten 

tavoitteeseen ei aivan päästy, mutta tulokseen voidaan olla tyytyväisiä. Kampanjan pe-

rusteella hyväntekeväisyyteen lahjoitettiin rahaa yhteensä 5200 euroa. Hyväntekeväi-

syydestä ei mainittu asiakkaille eikä medialle vaan koko hyväntekeväisyysaspekti pidet-

tiin ainoastaan yrityksen oman henkilöstön tiedossa.  

Kampanja sijoittui vuoden 2017 marras-joulukuulle, joka hankaloitti henkivakuutuskam-

panjan analysointia, sillä mukana olleet eivät enää tarkkaan muistaneet kampanjan yk-

sityiskohtia. Tutkimuksen kannalta tärkeä asia nousi kuitenkin esiin. Mahdollisuus tehdä 

hyvää päivittäisen työn ohella koettiin erittäin merkittäväksi asiaksi ja se koettiin motivaa-

tiota lisäävänä tekijänä. Lasten ja nuorten klinikka koettiin sopivana kohteena hyvänte-

keväisyydelle. 

Lukujen osalta kehitys aikaisempiin kappale- ja euromääräisiin myynteihin oli huomat-

tava. Kaikkia kampanjalle asetettuja tavoitteita ei pystytty toteuttamaan, mutta kaikilla 

kampanjaan osallistuneilla tahoilla luvut olivat hyvällä tasolla ja suurilta epäonnistumisilta 
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vältyttiin. Kampanjan todellisia vaikutuksia voidaan seurata tutkimalla kampanjan jäl-

keistä aikaa. Kampanjan ideana oli parantaa vuoden 2018 henki- ja henkilövakuutus-

myyntiä, joten tutkimalla kuluvan vuoden tuloksia voidaan tehdä johtopäätöksiä siitä, että 

onko kampanjalla ollut vaikutusta vuoden 2018 myynteihin. Toimeksiantajayritys toimitti 

vuoden 2018 myyntien osalta materiaalia, josta voidaan päätellä jo tässä vaiheessa, että 

tulos tulee olemaan huomattavasti parempi kuin vuotta aiemmin.  

Ensimmäistä kymmentä kuukautta (tammi-lokakuu) vertailtaessa kahden edellisen vuo-

den erot ovat huomattavia. Vuoden 2018 lokakuun loppuun mennessä on jo myyty 

enemmän henkivakuutuksia kuin koko aikaisempana vuonna 12 kuukauden ajanjakson 

aikana. Ero on ollut kappalemäärien osalta jo tässä vaiheessa noin +17,5 %, joten va-

kuutuksia on myyty huomattavasti enemmän. Keskikauppa on tällä hetkellä pienempi, 

kuin vuotta aikaisemmin, joka voisi viitata siihen, että asiakkaille tehtyjen henkivakuutus-

ten korvaussummat olisivat pienempiä, jolloin myös vakuutusten keskiarvoinen hinta olisi 

pienempi. Tästä ei voida kuitenkaan vielä vuoden ollessa kesken tehdä johtopäätöksiä, 

sillä myös liittohinnoiteltujen ja normaalihintaisten henkivakuutusten suhdetta voidaan 

verrata vuoden tultua päätökseen. Mikäli liittohinnoiteltuja vakuutuksia on myyty suhteel-

lisesti normaalihintaisia vakuutuksia enemmän, vaikuttaa tämä merkittävästi keskikau-

pan määrään, sillä vakuutusten vuosihinnoissa on huomattavasti eroa. Liittohinnoiteltu-

jen vakuutusten yleisin jatkuva alennusprosentti liikkuu jopa 40-60 % välillä ammattilii-

tosta riippuen.  

Myyntien osalta voidaan kuitenkin jo tässä vaiheessa todeta, että ennen henkivakuutus-

kampanjaa tehty tavoite kuluvan vuoden osalta on toteutunut. Vuoden 2018 henkivakuu-

tusmyynnit ovat kehittyneet merkittävästi aikaisempaan vuoteen verrattuna.  

5.2 Omakotitalo-kampanjan yhteenveto 

Kampanjan tavoite kokonaismyyntien osalta oli 78 uutta vakuutusta. Uusia vakuutuksia 

tehtiin yhteensä 68 kappaletta, joten tavoite täyttyi 87-prosenttisesti. Tulosta voidaan ly-

hyen ajanjakson ja järjestelmäongelmien myötä pitää erittäin hyvänä. Myös kohderyh-

män keskikauppa parani aikaisempaan kampanjaan verrattaessa ja asiakasneuvojan 

päivää kohti tekemä tulos saavutti tavoitteen kirkkaasti.  
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Lukujen ulkopuolelta tarkoitus oli lisätä osallistujien tietotaitoa ja osaamista. Kampanjan 

jälkeen osallistujat toimivat omien tiimiensä ”omakotitalo-lähettiläinä” ja jakavat kampan-

jassa opitut vinkit eteenpäin myös muille asiakasneuvojille. 

Parhaiten kampanjassa onnistuivat pidempään (>2v) yrityksessä töissä olleet asiakas-

neuvojat. Tämän lisäksi uusmyyntikokemusta omaavat osallistujat sijoittuivat henkilö-

kohtaisissa tuloksissa kärkipäähän. Vastaavasti heikoimmat onnistujat olivat olleet yri-

tyksessä kaikkein lyhimmän ajan, keskimäärin alle vuoden. 

5.3 Kyselyvastaukset  

Kysely lähetettiin kaikille 14 asiakasneuvojalle, jotka olivat mukana omakotitalokampan-

jassa. Vastauksia saatiin lopulta 7 kappaletta, joten vastausprosentiksi muodostui 50 %. 

Vastausprosenttiin vaikuttavia tekijöitä olivat vuosilomat, sekä uuden kampanjan alkami-

nen kyselyn vastaamishetkellä, joka saattoi omalta osaltaan vaikuttaa siihen, että osalla 

vastaajista ei ollut aikaa vastata edelliseen kampanjaan liittyviin kysymyksiin.  

Kyselyvastauksista pystytään kuitenkin erottamaan monen vastaajan vastauksissa tois-

tuvat asiat, jotka todennäköisesti olisivat toistuneet muidenkin vastaajien osalta.  

 5.3.1 Johtopäätökset kysymys 1  

Ensimmäisen kysymyksen osalta eniten esille nousivat kampanjan aikana vierailleet eri 

osa-alueiden asiantuntijat, joiden vierailuista 85 % vastaajista mainitsi. Vierailujen koet-

tiin tuoneen merkittävästi lisää osaamista ja tuotetietoutta, jonka nähtiin helpottavan 

myyntipuhelun aikana tapahtuvaa perustelua asiakkaalle. Usea vastaaja kertoi vierailui-

den jälkeen onnistuneensa kampanjapuheluissa paremmin kuin ennen vierailuita.  

Toinen ensimmäisen kysymyksen osalta usealla vastaajalla esiin noussut seikka oli ryh-

mähenki ja tiimin sitoutuminen kampanjan aikana. Ryhmähengen ja ahkeruuden kehut-

tiin olleen kampanjan aikana erittäin korkealla. Lisäksi mainittiin, että samassa paikassa 

työskentely antoi huomattavasti enemmän verrattuna siihen, jos jokainen asiakasneu-

voja olisi istunut oman tiiminsä tiloissa erillä toisistaan.  

Vastausten myötä voidaan päätellä, että myös pitkään yrityksessä olleiden asiakasneu-

vojien mielestä omaa tietotaitoa ja osaamista voidaan kehittää asiantuntijavierailuilla. 
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Tulevaisuutta ajatellen on vastausten perusteella ehdottoman tärkeää, että kampanjan 

aikana kokeillaan uusia näkökulmia ja hyödynnetään myös muun kampanjaryhmän 

osaamista. Ryhmähengen ja yleisen kannustamisen kannalta kannustettiin vastaajien 

osalta siihen, että kampanjaa tekevät henkilöt olisivat konkreettisesti samassa paikassa.  

Molemmat esille nousseet tekijät ovat varmasti mahdollisia henkilömäärältään pienissä 

kampanjoissa. Erityisesti työn tekeminen samassa paikassa ei välttämättä ole mahdol-

lista, mikäli kampanjaa on toteuttamassa henkilömäärältään esimerkiksi sata asiakas-

neuvojaa. Toki saman efekti voidaan kokea normaalissa tiimityöskentelyssä koko tiimin 

ollessa mukana kampanjassa.  

 5.3.2 Johtopäätökset kysymys 2  

Kampanjan aikana eteen tulleista haasteista merkittävin oli kilpailijayhtiöiden kotivakuu-

tusten siirtäminen. Vastaajien mukaan monen kohderyhmän asiakkaan kotivakuutus oli 

sidottu esimerkiksi lasten henkilövakuutuksiin, jolloin vakuutusyhtiön vaihtoa ei pidetty 

vaihtoehtona.  Toisena haasteena mainittiin uuden puhelinjärjestelmän käyttöönotto, 

joka aiheutti kampanjan aikana huomattavasti häiriötä varsinaiseen työskentelyyn. Yksi 

vastaaja mainitsi hinnan olleen monessa myyntitilanteessa lopulta se ratkaiseva tekijä, 

jonka myötä asiakas tyytyi pysymään nykyisessä vakuutusyhtiössä.  

Yhtenä vaihtoehtona tulevissa kampanjoissa voitaisiin harkita työskentelymallia, jossa 

käytäisiin kattavasti ennen kampanjan alkua läpi mahdollisia tulevia vasta-argumentteja, 

sekä haasteita. Tällöin ryhmä voisi jakaa omat kokemuksensa muille siitä, miten edellä 

mainituissa tapauksissa voitaisiin onnistua. Myös kampanja-ajan pidentäminen edesaut-

taisi tätä, sillä esimerkiksi ensimmäisellä viikolla opitut asiat voisivat näkyä konkreetti-

sesti tulevilla viikoilla myös myyntilukujen osalta.  

 5.3.4 Johtopäätökset kysymys 3 

Kolmas kysymys paljasti kyselyssä eniten esille nousseen tekijän. Kampanja-ajan koet-

tiin olleen liian lyhyt sille, että isoja vakuutuskokonaisuuksia saadaan siirreltyä yhtiöstä 

toiseen. Kahden viikon työskentelyjakson lisäksi seurantaa tehtiin toiset kaksi viikkoa, 

mutta pidempi työskentelyjakso olisi tuottanut monen mielestä vielä paremman tuloksen.  
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Edellä mainitut tulokset osoittavat sen, että kahden viikon ajanjakso on kampanjaa to-

teuttamassa olleiden asiakasneuvojien mielestä. Moni toivoi vastauksissaan, että kam-

panja-aika olisi ollut esimerkiksi kuukauden mittainen. Tulevaisuuden osalta ratkaisu tä-

hän haasteeseen on sinänsä erittäin helppo. Kampanja-aikaa on helppo pidentää, mutta 

on tärkeää tutkia myös sitä, että riittääkö kampanjan henkilöstön jaksaminen puolet pi-

dempää kampanja-aikaa. Erityisesti kapean kohderyhmän kampanjoissa tätä on erittäin 

olennaista tutkia, että huomataanko muutoksia henkilöstön jaksamisessa ja myyntitulok-

sissa kahden viikon kampanjaan verrattuna.  

5.3.4 Johtopäätökset kysymys 4 

Kohderyhmän onnistuminen oli yksi tärkeimmistä osa-alueista kampanjan onnistumi-

selle. Jokainen vastaaja mainitsi kohderyhmän olleen erittäin toimiva ja poimintavirheitä 

oli tapahtunut erittäin vähän. Ainoana kehitysehdotuksena vastaajilta saatiin ehdotus, 

jossa kotivakuutuksen ohelle voitaisiin pyrkiä tekemään esimerkiksi autovakuutuksia, jol-

loin asiakkaalle voitaisiin perustella myyntiä myös keskittäjäetujen kautta.  

Kohderyhmän laajentamisessa on kuitenkin omat riskinsä, sillä tämä rajoittaa keskitty-

mistä tiettyyn asiakasjoukkoon, josta esimerkiksi halutaan lisää tietoa. Omakotitalokam-

panjan osalta kohderyhmän laajentaminen olisi voinut viedä huomion pois kotivakuutuk-

sesta ja sen eduista, kun kauppaa olisi tehty enemmän vakuutuksen vuosihinta edellä. 

Tämä olisi vähentänyt omakotitalojen osalta opittuja uusia asioita, joita on tarkoitus jakaa 

myös tiimeissä kampanjan jälkeen ja tältä osin parantaa myös muun henkilöstön tuote-

osaamista. Puhtaasti myyntiin perustuvissa kampanjoissa luonnollisesti parhaan tarjolla 

olevan hinnan myötä voitaisiin saada enemmän kauppaa aikaan, sillä kova kilpailu va-

kuutusalalla näkyy usein esimerkiksi määräaikaisissa tarjouksissa, joilla potentiaalisia 

asiakkaita pyritään houkuttelemaan yrityksen asiakkaaksi. 

 5.3.5 Johtopäätökset kysymys 5 

Viimeisen kysymyksen tarkoitus oli kerätä vastaajilta mahdolliset lisähuomiot, jotka eivät 

vielä aiempien kysymysten aikana olleet nousseet esiin. Tässä epäonnistuttiin siinä mie-

lessä, että huomiot jäivät hyvin vähäisiksi ja mitään mullistavia lisäyksiä ei enää viimei-

sen kysymyksen osalta saatu.  
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Yhtenä merkittävänä huomiona mainittakoon erään vastaajan maininta siitä, että kam-

panjaan käytetty työmäärä kampanjan johdon osalta oli erittäin oleellinen asia kampan-

jan onnistumisen kannalta. Esimiehen työpanosta pidettiin suurena ja kampanja oli tark-

kaan suunniteltu. Tätä voidaan pitää erittäin tärkeänä tekijänä erityisesti lyhytaikaisessa 

kampanjassa, jossa kaikki ylimääräinen ajankulutus näkyy nopeasti kampanjan tulok-

sessa.  

 

 

 

5.4 Onnistuneen myyntikampanjan kuvaus  

Tämän opinnäytetyön tarkoitus on muodostaa kuvaus siitä, millainen on onnistunut 

myyntikampanja vakuutusalalla. Kuvaus on jäsennelty aikajärjestyksessä suunnitteluvai-

heesta kampanjan päättymisen jälkeisiin jälkihoitotoimenpiteisiin.  

5.5 Kampanjan rakenne 

Ennen kampanjan aloittamista 

Ennen varsinaisen myyntikampanjan suunnittelua ja toteutusta on luotava kuva siitä, 

mitä tulevilla toimenpiteillä halutaan saavuttaa. Tavoitteiden muodostamisessa auttaa 

mielikuva siitä, että millainen olisi ihannetilanne, johon yritys voisi pyrkiä. Ideaalin pää-

määrän tunnistamisen jälkeen voidaan luoda kuvaus siitä, millaisia etappeja nykytilan-

teen ja yrityksen ihannetilanteen väliin mahtuu. Esimerkkinä viiden vuoden kuluttua va-

kuutusalan yritys haluaa olla markkinajohtaja autovakuutusten osalta. Tuolloin päätavoit-

teeksi voidaan asettaa markkinajohtajan asema viiden vuoden kuluttua. Osatavoite voi 

olla esimerkiksi myynnin kasvu määriteltyyn lukemaan seuraavan kahden vuoden si-

sällä.  Toimenpiteitä tavoitteelle voi olla esimerkiksi autovakuutusten uudelleen hinnoit-

telu ja markkinoinnin lisääminen autovakuutuksien osalta esimerkiksi autoihin liittyvillä 

internetsivuilla.  

Tavoitteet voivat olla esimerkiksi rahaa, näkyvyyttä tai toiminnan kannalta olennaista da-

taa. Kampanjoita suunnitellessa on tärkeää konkretisoida haluttu hyöty yritykselle, jotta 
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kampanjan onnistumista voidaan analysoida eri mittareiden avulla kampanjan aikana, 

sekä tämän päätyttyä. Usein kampanjat pyrkivät useampaan eri päämäärään. Kampan-

jan pääasiallinen tarkoitus voi olla tehdä rahallista voittoa, mutta sen lisäksi voidaan seu-

rata esimerkiksi markkinoiden ja kuluttajien käyttäytymistä, jonka avulla saadaan tärkeää 

tietoa siitä, millaisia asioita esimerkiksi seuraavassa samankaltaisessa kampanjassa tu-

lee ottaa huomioon.  

Suunnittelun ja selkeän vision merkitys korostuu kampanjan siirtyessä toteutusvaihee-

seen. Erityisesti kampanjaa toteuttavaa henkilöstöä on erittäin vaikea motivoida, mikäli 

henkilöstö ei ymmärrä, minkä takia kyseistä kampanjaa tehdään ja mitä sen avulla on 

tarkoitus saavuttaa.  

 

 

Kampanjan toteutus 

Opinnäytetyö keskittyy pääasiassa vakuutusalaan ja asiakaspalvelukeskusten toimin-

taan. On siis luonnollista, että myyntikampanjan keskiössä on sitä toteuttava henkilöstö. 

Kampanjan onnistumisen kannalta elintärkeää on valita työhön parhaiten sopivat yksilöt. 

Erilaisen kampanjan luonne vaatii erilaisia osaajia ja erilaisia ihmisiä. Tällöin tärkeää on 

tutkia kampanjan tarkoitusta. Kampanja voi olla koko henkilöstön toteuttama myyntikam-

panja esimerkiksi kuukauden ajan, tai vaihtoehtoisesti muutaman henkilön toteuttama 

markkinakatsaus, jolla pyritään löytämään tärkeimmät trendit tulevalle vuodelle. Jokai-

nen henkilöstön jäsen ei varmasti kykene pureutumaan pienimpiin yksityiskohtiin ja toi-

nen ei koe esimerkiksi myyntityötä lainkaan itselleen sopivaksi.  

Merkitys oikeille kampanjan toteuttajille korostuu toki pienempien kampanjoiden osalta. 

Sadan henkilön toteuttamaa myyntikampanjaa on huomattavasti hankalampi analysoida 

yksilötasolla ja yksittäisten työntekijöiden ajatukset ja huomiot jäävät auttamatta pienem-

mälle prioriteetille kuin kymmenen henkilön kampanjassa. Saadaanko parempi tulos esi-

merkiksi henkivakuutuskampanjalle valitsemalla 30 pätevintä osaajaa henkivakuutusten 

saralla vai toteuttamalla sama kampanja sadalla henkilöllä, joista monen osaaminen pe-

rustuu muihin osa-alueisiin? Olisivatko nämä väliin jäävät 70 henkilöä saaneet omilla 

vahvuuksillaan samassa ajassa aikaan huomattavasti enemmän omilla osa-alueillaan 

kuin heille vähemmän vahvalla osa-alueella? 
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Edellä mainitut kysymykset ovat esimerkkejä siitä, miten yritys voi kampanjaa ja sen tar-

koitusta määritellä. Mikäli tavoitteena on lisätä koko henkilöstön kokonaisvaltaista osaa-

mista, on luonnollisesti viisasta tehdä toimenpiteitä, jotka koskevat koko henkilöstöä. 

Vaihtoehtoisesti mikäli tarkoitus on olla mahdollisimman tehokas tällä hetkellä, kannattaa 

tehokkuus kohdistaa jokaisen yksilön omaan vahvimpaan osaamisen kohteeseen, jolloin 

maksimihyöty saadaan todennäköisemmin irti.  

Tehdään myyntikampanjaa sitten missä mittakaavassa tahansa, on toteuttavalle henki-

löstölle onnistumisen kannalta tärkeintä kertoa miksi kyseistä kampanjaa tehdään. Eri-

tyisesti isoissa myyntikampanjoissa riskinä on se, että yksilön ymmärrys siitä miksi ky-

seistä kampanjaa toteutetaan ja mikä on hänen roolinsa kyseissä kampanjassa, on ra-

jallinen. Luonnollinen seuraus tälle on se, että toteuttavan yksilön motivaatio ei ole kaik-

kein korkeimmalla tasolla ja tehokkuus kärsii. Aikaisemmin tässä opinnäytetyössä käsi-

tellyssä henkivakuutuskampanjassa motivaationa monelle asiakasneuvojalle toimi hy-

väntekeväisyys, jossa omalla työllä oli mahdollista hankkia sairaille lapsille ja nuorille 

ilonaihetta sairaalaosastolle. Motivaationa käytettävän tekijän ei siis aina tarvitse olla 

suoranaista tilille maksettavaa myyntisidonnaista bonusta. Tärkeintä on, että kampanjaa 

toteuttava henkilöstö kokee kampanjan tarkoituksen ja hyödyn itseään motivoivaksi. 

Kampanjan jälkeen  

Varsinaisen kampanjan päättymisen jälkeen alkaa yritykselle erittäin olennainen aika. 

Myyntitulokset ja tehty voitto on nopeasti analysoitu ja laskettu, mutta kampanjan tuoma 

muu olennainen materiaali voi oikein hyödynnettynä olla usein suoraa rahallista arvoa 

arvokkaampaa. Kerätyn materiaalin analysointi voi tuottaa esimerkiksi markkinasta 

oleellista tietoa, jonka avulla seuraavaa kampanjaa suunniteltaessa osataan paremmin 

ennustaa, millaisia haasteita tai mahdollisuuksia kampanja voi tuoda mukanaan. Kam-

panjan ollessa onnistunut, on syytä kerätä tietoon ne tekijät, jotka olivat mahdollista-

massa saavutettua onnistumista. Vaihtoehtoisesti epäonnistumisen kannalta olennaiset 

asiat voivat edesauttaa seuraavalla kerralla kampanjan onnistumista epäonnistumisen 

sijaan.  

Henkilöstön osalta tulevaisuuden kannalta tärkeää on saada palautetta. Palaute kulkee 

ihannetilanteessa molempiin suuntiin, jolloin kumpikin osapuoli pystyy hyödyntämään ne 

asiat, jotka voivat seuraavalla kerralla parantaa suoritusta entisestään. Yrityksen on tär-

keää kuunnella ”kentällä” toimivaa työntekijää, jolloin saadaan mahdollisimman kattava 

kuva siitä, millainen on tämänhetkinen tilanne. Esimerkiksi vakuutusalalla myyntiluvut 



39 
 

eivät itsessään vielä välttämättä kerro siitä, minkä takia kyseinen asiakas ei tällä kertaa 

ollut kiinnostunut yrityksen palveluista. Vastaavasti myyjän on tärkeää tietää, että miltä 

tämän työ on näyttänyt yrityksen näkökulmasta, jotta myyjä ymmärtää oman merkityk-

sensä osana isompaa kokonaisuutta.  

Muut onnistumisen edellytykset ja edesauttavat tekijät 

Aiemmin mainittujen kolmen vaiheen onnistumiset eivät vielä automaattisesti tarkoita 

sitä, että kampanja onnistuu kaikin tavoin kiitettävästi. Erittäin suureen arvoon voidaan 

nostaa käynnissä olevan kampanjan aikana tehtävät toimenpiteet.  

Jatkuva tilanteen seuranta on kaikkein oleellisin asia, jotta voidaan pysyä ajan tasalla 

siitä, mihin suuntaan kampanja on matkalla. Ilman oikeanlaista seurantaa ja tarkkailua 

on erittäin vaikeaa tehdä korjaavia toimenpiteitä ennen kuin on liian myöhäistä. Mitä ai-

kaisemmin esimerkiksi korjaava liike pystytään tekemään tai haaste havaitsemaan, sitä 

suurempi todennäköisyys on sille, että kurssi saadaan käännettyä jälleen oikeaan suun-

taan tai virheliikettä ei missään vaiheessa ehdi edes tapahtua.  

Palautekeskustelujen lisäksi kampanjan aikana käytävä vuorovaikutus kampanjan osa-

puolten välillä voi nousta todella suureen arvoon. Esimerkiksi asiakasneuvojien tekemät 

havainnot kilpailevien yritysten liikkeistä tai asiakkaiden mielipiteistä yrityksen toimintaa 

kohtaan tuovat yritykselle tärkeää tietoa nykytilanteesta. Lisäksi henkilöstön tyytyväisyys 

ja motivoituneisuus kampanjan aikana ovat olennaisia tekijöitä siihen, että tehokkuus ja 

tavoitteellisuus säilyvät läpi koko kampanjan, jolloin mahdollistetaan haluttu lopputulos. 

Tasaisin väliajoin järjestettävät tilannekatsaukset helpottavat sitä, että kampanjaa toteut-

tavat henkilöt tietävät, mitä heiltä odotetaan ja minkä takia.  

Erilaiset palkitsemismallit ovat omalta osaltaan nostattamassa työntekijöiden motivaa-

tiota ja tyytyväisyyttä. Erilaisia palkintoja hyvin tehdystä työstä voidaan käyttää autta-

maan yksilöä pitämään tasonsa ja tavoittelemaan entistä parempaa tulosta. Palkitsemi-

sen osalta on kuitenkin tärkeää kuunnella henkilöstön toiveita ja ideoita siitä, millainen 

olisi sopiva palkitsemismalli henkilöstön mielestä. Vääränlainen palkitsemismalli voi pa-

himmillaan tuoda jopa negatiivisen vaikutuksen, mikäli henkilöstö esimerkiksi kokee, että 

palkinto ei ole riittävä tai vaihtoehtoisesti se on erittäin epätodennäköisesti saavutetta-

vissa.  
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5.6 Loppuyhteenveto ja jatkotutkimusaiheet 

Opinnäytetyön aiheena oli tutkia kahta toimeksiantajayrityksen toteuttamaa myyntikam-

panjaa, sekä luoda näiden perusteella kuvaus siitä, että millainen on onnistunut myynti-

kampanjan kuvaus vakuutusalalla. Tutkimuksen myötä löydettiin tekijöitä sille, miksi yri-

tyksen tekemät kampanjat olivat onnistuneita. Kuitenkin tutkimuksen lopullisen lopputu-

loksen laajuutta ja ulottuvuutta rajoittaa tutkittujen kampanjoiden rajallinen määrä. Tutki-

muksen pohjalta voitiin kuitenkin luoda kuvaus siitä, mitä tekijöitä vakuutusalalla tehtä-

västä myyntikampanjasta tulee löytyä ja ottaa huomioon. Huomionarvoisena seikkana 

voidaan pitää myös sitä, että tutkimuksessa käsiteltiin kahta toimeksiantajayrityksen nä-

kökulmasta onnistunutta myyntikampanjaa eikä tutkimuksessa ole huomioitu epäonnis-

tuneiden myyntikampanjoiden sisältöä. 

Jatkotutkimusaiheena opinnäytetyölle voisi olla myös epäonnistuneiden myyntikampan-

joiden tutkiminen tämän tutkimuksen tueksi, sekä tutkimus siitä, miten eri yhtiöt ovat to-

teuttaneet kampanjoitaan vakuutusalalla yleisellä tasolla.  

Tämän opinnäytetyön pohjalta luotu prosessikaavio löytyy opinnäytetyön viimeiseltä si-

vulta. Kaaviossa on osoitettu tehtävät toimenpiteet yrityksen eri osa-alueilla kampanjaa 

ennen, kampanjan aikana, sekä kampanjan jälkeen.  
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HAASTATTELUKYSYMYKSET 

 

1) Mitkä tekijät onnistuivat mielestäsi hyvin kampanjassa? 

2) Mille osa-alueille olisit kaivannut parannusta tai muutoksia? 

3) Oliko kampanjaan käytetty aika liian pitkä, sopiva vai liian lyhyt? 

4) Onnistuttiinko kampanjan kohdentamisessa vai olisiko kampanjan kohderyhmän 

osalta voitu tehdä jotain paremmin? 

5) Vapaa sana kampanjasta ja sen onnistumisesta (kehityskohteet, mitä haluaisit 

tehtävän eri tavalla, kampanjan johtaminen esimiestasolla jne.). 
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Kuva 8  Kampanjakuvaus. 


