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TIIVISTELMÄ
		
Opinnäytetyöni on interaktiivisen konseptin suunnitelma aloittavalle yritykselleni nimeltä Havu Marketing
and Design. Suunnittelin yritykselleni interaktiivisen visuaalisen konseptin. Kirjallisessa raportissani käsittelin
aloittavan suunnitteluyrityksen markkinointiviestinnällisiä ratkaisuja.
Tein kirjallisesta opinnäytetyöstä kattavan ja selkeän aloittavan yrityksen markkinointiviestinnän raportin
itselleni ohjeistukseksi yrityksen perustamista varten. Tarjoan raporttia muille samanlaisessa tilanteessa
oleville nuorille yrittäjille luettavaksi nykyaikaisena perustietopakettina aloittavan yrityksen markkinointiviestinnän suunnittelun aloittamiseen. Esitän kirjallisessa raportissani oman aloittavan yritykseni konseptin
suunnittelun etenemisen vaiheita tapaustutkimuksen eli case-asetelman kautta.
Kirjallisen työni tarkoitus on toimia ensisijaisena apuna yritykseni aloittamisen suunnittelussa ja järkevien
markkinointiviestinnällisten ratkaisujen löytämisessä käyttäjälähtöisestä näkökulmasta.
Tarkoituksenani ei ollut tehdä valmiita toimivia tuotteita, vaan huolellinen ja perusteltu visuaalisen maailman ja käytettävyyden esisuunnittelu.
Suunnittelin yritykselleni interaktiivisen konseptin, joka sisältää logon, sloganin, käyntikortin, Internet-sivun,
sähköisen käyntikortin, sähköisen esitteen ja banneri-mainoksen suunnittelun. Mielestäni onnistuin hyvin
tavoitteessani suunnitella käyttäjälähtöinen ja kokonaisvaltainen konsepti. Konsepti suunnitelmastani tuli
aloittavan yrityksen resurssit huomioiden kokonaisvaltainen. Tein huolellisen potentiaalisten asiakkaitteni
esitutkimuksen ja otin kaikissa vaiheissa yritykseni käyttäjät hyvin huomioon. Suunnitelmani avulla pystyn
esittämään konseptini käytettävyyden selkeästi ja havainnollisesti lukijoille.
Halusin perehtyä tähän aiheeseen opinnäytetyössäni, koska olen harkinnut oman yrityksen perustamisen
mahdollisuutta, ja koska markkinointiviestintä ja konseptisuunnittelu kiinnostavat minua. Koen yrittäjyyden haasteellisena ammattimuotona ja markkinoinnin ja mainonnan alat mielenkiintoisina.
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ABSTRACT
My Thesis is an interactive concept plan for my starting company called Havu Marketing & Design. I
designed an interactive visual plan for my company. In my report I handled the marketing communicational decisions from the aspect of a starting Design Company.
The report will be a kind of a marketing communication guide for me to start the company. I will serve
it for other young entrepreneurs to read it as modern basic info packet about the things you need to
know when doing the company’s marketing communication and concept planning. In this report I use
my own company as an example like a case study.
My reports main point is to be a first hand help for me to start the company and help me to find user
friendly marketing communicational solutions. My plan was not to make ready and functional solutions
but well made and justified visual and usability plan.
I designed an interactive concept for my company which includes a logo, a slogan, a business card, a
Web page, a electronic business card, a electronic brochure and a banner advertisement. I think I managed to achieve my goals to design a user friendly and fulfilling concept well. Taking under consideration the fact that I was planning the concept for a starting company which doesn’t have big resources
to use, I managed to make the concept fulfilling. In the beginning of the project I did study my potential
customers well. In all parts of the project I did take my users under the consideration. With my report I
can show the usability of my concept clearly and coherently to the readers.
I wanted to familiarize this subject in my Thesis because there is a possibility that I start this company, and
because marketing communication and concept planning interest me a lot. I feel entrepreneurship as
a challenging profession and marketing and commercial fields interesting.
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1. JOHDANTO
Opinnäytetyöni on kokonaisvaltainen konseptin suunnitelma aloittavalle yritykselle. Esimerkkitapauksena toimii oma yritykseni Havu Marketing and Design. Suunnittelen yritykselleni interaktiivisen visuaalisen
konseptin. Kirjallisessa raportissani käsittelen aloittavan suunnitteluyrityksen markkinointiviestinnällisiä
ratkaisuja.
Tavoitteenani on tehdä kattava ja selkeä aloittavan yrityksen markkinointiviestinnän raportti itselleni
ohjeistukseksi yrityksen perustamista varten, sekä tarjota muille samanlaisessa tilanteessa oleville nuorille
yrittäjille nykyaikainen perustietopaketti aloittavan yrityksen markkinointiviestinnän suunnittelusta. Esitän
kirjallisessa raportissani oman aloittavan yritykseni konseptin suunnittelun etenemisen vaiheita tapausesimerkin eli case-asetelman kautta.
Halusin perehtyä tähän aiheeseen opinnäytetyössäni, koska olen harkinnut oman yrityksen perustamisen mahdollisuutta, ja koska markkinointiviestintä ja konseptisuunnittelu kiinnostavat minua. Koen yrittäjyyden haasteellisena ammattimuotona ja markkinoinnin ja mainonnan alat mielenkiintoisina.
Kirjallisen työni tarkoitus on toimia ensisijaisena apuna yritykseni aloittamisen suunnittelussa ja järkevien
markkinointiviestinnällisten ratkaisujen löytämisessä käyttäjälähtöisestä näkökulmasta. Visuaalisella projektillani pyrin osoittamaan tehneeni tarkan lähdeaineistojen esitutkinnan ja perustelemaan esittämäni
väittämät. Tarkoituksenani ei ole tehdä valmiita toimivia tuotteita, vaan huolellinen ja perusteltu visuaalisen maailman ja käytettävyyden esisuunnittelu.

Kuvio 1. Internet-sivun suunnittelua.
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2. KÄYTETYT METODIT
Konseptin visuaalisuuden ja käytettävyyden suunnittelussa käytin useita eri metodeja. Projektin alussa
käytin vertailua, tutkimista, luonnostelua (1.), tiedon jakamista lapuille (2.), aivoriihiä (3.) ja ajatuskarttojen
tekemistä (4.). Tutkin lähdeaineistoja, kirjasin ylös tietoja listoina ja jaoin tietoja omiin ryhmiinsä yläotsikoiden alle. Tällä tavalla meneteltyäni pystyin jäsentämään laajaa tietomäärää paremmin ja sain jo alussa
hyvän kokonaiskäsityksen projektistani ja sen laajuudesta.
Löytääkseni oikeita markkinointiviestinnällisiä ratkaisuja aloittavalle yritykselle perehdyin kaupallisen alan
kirjallisuuteen ja siellä käytettäviin metodeihin. Suunnittelussa käyttämiäni metodeja ovat AIDA-malli (5.),
Gestaltin-laki (6.) ja SWOT-analyysi (7.). AIDA- mallia käytin löytääkseni oikean viestinnällisen suunnan
yritykseni kohderyhmän huomion saavuttamiseksi.
Gestaltin-laki auttoi minua toimivan ja käyttäjäystävällisen navigoinnin suunnittelussa. SWOT-analyysin
kautta selvitin yritykseni ja sen kilpailijoiden vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Internetsivun visuaalisen viestinnän ratkaisuja suunnitellessani käytin Punaisen/Sinisen -viestinnänmallia (8.). Tällä
tavalla pyrin löytämään oikean tavan puhutella yritykseni kohderyhmää visuaalisesti.
Tutkimusta ja konseptia tehdessäni perehdyin markkinoinnin-, mainonnan- ja suunnittelu alan kirjallisuuteen. Tavoitteeni oli löytää mahdollisimman luotettavaa ja ajankohtaista tietoa. Projektin alussa etsin
itselleni mentorin, joka osasi auttaa minua yritykseni perustamiseen liittyvissä asioissa. Puhuessani konseptista tarkoitan sillä markkinointiviestinnän konseptia eli yrityksen markkinointimateriaaleja, joilla on yhtenäinen ulkoasu ja jonka kautta ne ovat tunnistettavissa kokonaisuudeksi.
Opinnäytetyötäni ohjasi kaksi opinnäytetyöohjaajaa. Äidinkielen lehtori Mari Ahtiainen tarkasteli tutkimuksellista ja kielellistä puolta, ja Graafinen suunnittelija Christoffer Leka visuaalista ja käytettävyyspuolta. Tiivistetysti sanottuna toinen auttoi raportin rakentumisessa ja toinen konseptisuunnitelman visuaalisissa ratkaisuissa.

Kuvio 2. Tiedon jakamista omiin ryhmiinsä.
1. sketching, 2.card sorting, 3. brainstorming, 4. mindmaping
5. Katso s. 38-39, 6. Katso s. 42, 7. Katso s. 14-15, 8. Katso s. 38
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3. PROJEKTIN LÄHTÖKOHDAT
Havu Marketing & Design on markkinointi- ja suunnittelutoimisto. Olen perustamassa yritystä ja siksi haluan selvittää mahdollisia tulevia riskejä ja mahdollisuuksia tällä opinnäytetyötutkimuksella. Vertailen
markkinoita ja alan-kilpailijoiden tilannetta selvittääkseni yrityksen perustamisen kannattavuutta sekä
selvitän yrityksen perustamisesta aiheutuvia kustannuksia.
Selvitän tässä opinnäytetyöni osiossa yritykseni taustoja ja tavoitteita lyhyesti. Minun mielestäni on tärkeää, että lukija saa selkeän käsityksen ja tarvittavat tiedot yrityksestäni opinnäytetyöstäni ilman, että
hänen täytyy lukea erillistä yrityksen liiketoimintasuunnitelmaa.
Minulle tämä työvaihe oli elintärkeä osa opinnäytetyöprosessiani. Sen avulla aloin hahmottaa selkeää
kokonaiskuvaa tulevasta yrityksestäni ja siitä mitä minun tulee ottaa huomioon, kun suunnittelen interaktiivisen konseptin suunnitelmaa juuri tälle yritykselle.
3.1Yrityksestä lyhyesti
Yritykseni Havu Marketing & Design on naisen omistama, tuore ja pieni yritys. Yritykseni yritysmuodoksi
valitsin osakeyhtiön. Yritys toimii markkinointiviestinnän ja suunnittelun toimialalla aloittavana yrityksenä. Yrityksen markkinat ovat Suomessa ja sen toimitilat sijaitsevat Helsingin Punavuoressa Pursimiehenkadulla. Yritys toimii kotitoimiston ja oman pienen katutasossa sijaitsevan toimitilan kautta.
Minä toimin yrityksen omistajana, pääosakkaana, toimitusjohtajana, projektipäällikkönä ja konseptisuunnittelijana. Itseni lisäksi tulen palkkaamaan yritykseeni vakituisiksi työntekijöiksi artdirectorin ja
copywriterin. Heille tarjoan myös mahdollisuutta ryhtyä osakkaiksi yritykseen pienellä osuudella. Tällä
tavalla sitoutan ja motivoin heidät yritykseeni. Meidän kolmen lisäksi yritykseen tullaan ottamaan
harjoittelija määräaikaiseksi työntekijäksi. Yrityksessä on mukana myös ulkopuolinen rahoittaja-osakas.
Yrityksen omistaa sen toimiva johto ja yksi ulkopuolinen rahoittaja osakas yhdessä.
3.1.1 Toiminta-ajatus ja visio
Havu Marketing & Design tarjoaa business to business -liiketoimintaa pienille ja keskisuurille suomalaisille yrityksille. Yrityksen palvelukonseptiin kuuluu useita eri palveluosa-alueita; yrityksen markkinointiviestinnän suunnittelua, konseptisuunnittelua, sisältösuunnittelua, graafista suunnittelua, käyttöliittymäsuunnittelua, visuaalista markkinointia, myymälä-, messu-, tapahtuma- ja tilasuunnittelua sekä
tuotesuunnittelua.
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Yrityksen visio viiden toimintavuoden päähän on seuraava: Tavoitteena on saada ulkomaisia asiakkaita
yritykselle. Suomalaiset asiakkaat ovat olleet luottavaisia toimintaamme ja yrityksellemme on kertynyt
kanta-asiakkaita. Yrityksemme on muuttanut uuteen suurempaan toimitilaan Punavuoressa, jossa on
kuvausstudio, ja palkannut 10 uutta työntekijää.
3.1.2 Yritykselle asetetut tavoitteet
Yrityksen tietoisuus- / tunnettuustavoitteena on tavoittaa 60 % asiakaskohderyhmästä yrityksen toimipisteen läheltä, 20 % koko Helsingin alueelta ja 5 % koko toimialueelta ensimmäisen toimintavuoden
aikana ja saada heidät kiinnostumaan yrityksestä ja sen palveluista. Tavoitteenamme on myös päästä
alan toimijoiden tietoisuuteen kesän 2008 aikana.
Mielikuvatavoitteena yrityksellä on olla kohderyhmän mielestä raikas, nykyaikainen, luotettava ja nuorekas suunnittelutoimisto. Toiminnallisiksi tavoitteiksi yritys on asettanut seuraavat asiat: päätavoitteena on
tarjota kokonaisvaltaista markkinointiviestinnänsuunnittelua asiakasyrityksille kustannustehokkaasti, innovatiivisesti, laadukkaasti, ekologisesti ja tehdä ajanhengen ja asiakkaan näköistä raikasta suunnittelua.
Myyntitavoitteenamme ensimmäisen ja toisen toimintavuoden aikana on saavuttaa luotettava asiakasverkosto, jolle pystymme myymään ideoitamme ja palveluitamme heidän tarpeidensa mukaisesti. Yrityksen pyrkimyksenä on saavuttaa vakaa taloudellinen tilanne ensimmäisen kahden vuoden aikana ja
alkaa tehdä voittoa. Yrityksen liikevaihdon kasvutavoite on kasvaa 15 % toisen toimintavuoden loppuun
mennessä.
3.1.3 Strategia ja arvot
Päästäkseen edellä mainittuihin tavoitteisiin yritys suunnittelee markkinointiviestintästrategiansa huolellisesti ja kustannustehokkaasti saavuttaakseen kohderyhmänsä, ja maksimoidakseen tietoisuuden kohderyhmän joukossa. Yritys pyrkii toimimaan asettamiensa mielikuva-, toiminta ja myyntitavoitteiden mukaisesti ja ylittämään asiakkaidensa odotukset yritystä ja sen palveluita kohtaan. Yrityksen perusarvoja ovat
eettisyys, moraalisuus, ympäristöystävällisyys, kannattavuus, tuottavuus ja ihmisten arvostus.
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3.1.4 Yrityksen rahoitus
		
		
		
		
		

Ensiyrittäjälaina
naisyrittäjälaina
pankkilaina
rahoittaja
osakkaat

3.2 Kohderyhmän määrittäminen
Kohderyhmän määrittäminen on yksi tärkeimpiä tehtäviä ennen konseptin suunnittelun aloittamista.
Kohderyhmä ja heidän ominaisuutensa määrittävät täysin yritykseni konseptin sisällön ja sen rakentumisen, visuaalisuuden ja käytettävyyden. Pyrin tekemään konseptistani mahdollisimman käyttäjäystävällisen, joten minun täytyy ymmärtää konseptin käyttäjiä ja heidän toimintatapojaan hyvin,
ennen kuin voin aloittaa suunnittelua. Seuraavassa esitän tarkemman määritelmän yritykseni kohderyhmään kuuluvista asiakkaista.

YRITYKSEN PERUSTAMISEN AIKATAULU:
Perustamispäätös vuoden 2008 alussa.
Yrityksen ja sen toimintojensuunnittelu, tiedonhaku ja kannattavuuden selvittäminen kevään 2008 aikana.
Lainahakemuksien jättäminen kevään 2008 aikana.
Yrityksen toiminnan aloittaminen syksyn 2008 lopussa.
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3.2.1 Ensisijainen kohderyhmä
Naisvetoiset, pienet ja keskisuuret yritykset Suomessa.
Kuvaus yrittäjistä:
– nainen
– nuorehko (”ainakin mieleltään”)
– yrittäjä
– uraorientoitunut, mutta perheellinen
– kiinnostunut kokonaisvaltaisesta elämäntavasta
– pehmeät arvot tärkeitä esim. ekologisuus, eläimet, luonto ja perhe
– katsoo keskimääräistä vähemmän televisiota
– lukee keskimääräistä enemmän aikakausi- ja sanomalehtiä
– kuuntelee radiota lähes päivittäin
– on Internetin hevi-user, vaikka taidot eivät ole hyvät sen käytössä
– haluaa tietää oman alansa asioista, ja sillä tapahtuvista muutoksista, lukee alan lehtiä
– kuuluu liittoon
Minkälaisia näiden naisten johtamat yritykset sitten ovat?
– pieniä ja keskisuuria yrityksiä suomessa, pääosin pääkaupunkiseudulla
– yrittäjinä on monen ikäisiä naisia, mutta pääosin 25–45-vuotiaita
– aloittavia nuoria yrityksiä ja muutamia vuosia toimineita yrityksiä
– ajanhengessä mukana olevia -trendikkäitä
– yrityksiä joille imago, ekologisuus, ympäristöystävällisyys ja yrityksen näkyvyys tärkeitä asioita
– pehmeät arvot tärkeitä kovan busineksen teon ohella
– työntekijöitä ja heidän perhettään arvostetaan
– haluavat, että yrityksen imago on huolella ja kokonaisvaltaisesti suunniteltu ja toteutettu
– arvostavat markkinointiviestinnällisissä ratkaisuissa yksilöllisyyttä, mielenkiintoisuutta, raikkautta, laatua ja
hyvää käytettävyyttä
– lifestyle yrityksiä, kokonaisvaltainen elämäntapa -selkeä konsepti
– hyvänolon tuotteita ja/tai palveluja myyvät yritykset
– vaate-, kenkä-, koru-, kosmetiikka-, kampaamo-, ihonhoito- ja taideliikkeet
– yrityksiä, joilla on tarvetta markkinointiviestinnän suunnitteluun tai yrityksen ilmeen päivittämiseen
3.2.2 Toissijainen kohderyhmä
– ulkomaiset pienet ja keskisuuret yritykset.
– miesvaltaisten alojen yritykset.
– muut kuin elämäntapayritykset.
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3.3 Kilpailija-analyysi
3.3.1 kilpailijat/markkinat/kilpailu
Ensisijaiset kilpailijat:
– mainostoimistot esim. Mainostoimisto Punavuori.
– markkinointitoimistot esim. 2morrow Marketing & design.
– suunnittelutoimistot esim. Both.
– mediatoimistot esim. Satama.
– digitaalisen markkinoinnin toimisto esim. Into-digital.
– digitaalisen median toimistot esim. A4 Media.
– digitaalisen suunnittelun toimistot esim. Fake graphics.
– PR-toimistot esim. Promode.
– tapahtumamarkkinointi toimistot esim. Management events.
– suoramarkkinointitoimistot esim. Grey direct & digital.
Toissijaiset kilpailijat:
– filmiyhtiöt esim. Grillifilms.
– tuotantoyhtiöt esim. Legenda.
Esimerkki yritykset valitsin Punavuori-Eira-Kamppi-keskusta alueelta.
Markkinat:
Yritykseni toimii Helsingissä alueella, jossa sijaitsee paljon markkinointiviestinnän-alan yrityksiä, joten kilpailu
näillä markkinoilla on kovaa. Toisaalta myös yritysten sijoittuessa tietylle alueelle ne tukevat toinen toisiaan. Siksihän usein samanlaiset yritykset sijoittuvat lähekkäin.
Ympäristön taloudellisella tilanteella voi olla kriittisiä vaikutuksia yrityksen menestykseen. Yrityksen täytyykin
valita mitkä taloudelliset vaikutteet ovat oleellisia juuri heidän yritykselleen ja tutkia niitä. (Jobber 2001,
121.) Etsin tietoa suomen markkinointiviestinnän alan tämän hetkisestä tilanteesta Markkinointiviestinnän Toimistojen Liiton Internet-sivuilta. Markkinointiviestintäalan suhdannetilanne on normaalia parempi.
Markkinointiviestinnän Toimistojen Liiton barometrin mukaan ensimmäisen vuosineljänneksen tulosten
perusteella markkinointiviestintäalan suhdannehuippu on jäänyt taakse. Alan palveluyrityksistä 27 prosenttia odottaa suhdanteen paranevan, 67 prosenttia pysyvän ennallaan ja vain 5 prosenttia heikkenevän.
Odotukset ovat valtakunnallisia, eikä niissä ole eroja yrityskoon mukaan. (Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto 2008.)
Markkinointiviestintäalan kasvuodotukset ovat merkittävästi suurempia kuin teollisuuden ja palvelujen
odotukset Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) barometrissä. Markkinointiviestintäala elää tyypillistä nousukautta, jossa suhdannehuippu on ohitettu ja kasvu hallittua. Suurimmat kasvuodotukset palvelulajeittain
ovat digitaalisen markkinointiviestinnän suunnittelussa ja tuotannossa, viestintästrategioissa ja -konsultoinnissa sekä asiakassuhdemarkkinoinnin suunnittelussa. (Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto 2008.)
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3.3.2 Yritykseni swot-analyysi
STRENGHTS/VAHVUUDET
– alan uutta tietoa
– innovatiivisuus
– luovuus
– selkeä ja segmentoitu kohderyhmä
– selkeä konsepti
– nuoruuden tuoma innokkuus
WEAKNESSES/HEIKKOUDET
– ei aikaisempaa yrittäjäkokemusta
– pienet resurssit
– taloudelliset
– tuotannolliset
– tekninen osaaminen
– aika
– mielikuvaongelmat
– luotettavuus
– kannattavuus
– osaaminen
OPPORTUNITIES/MAHDOLLISUUDET
– hyvä sijainti
– ala (-aina tullaan tarvitsemaan markkinointiviestintää ja mainontaa)
– teknologian kehittyminen
– laajentuminen
– erikoistuminen
THREATS/UHAT
– aika
– äkilliset taloudelliset muutokset maailman
tilanteessa
– kova kilpailu
– sesongit
– poliittisen tilanteen muutokset
– pitkäaikaiset muutokset markkinatilanteessa
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3.3.3 Kilpailijoiden swot-analyysi
STRENGHTS/VAHVUUDET
– asiakkaat valmiina (kanta-asiakkaat)
– saavutettu maine
– tekninen osaaminen
– volyymi
– talous kunnossa ja vakiintunut
WEAKNESSES/HEIKKOUDET
– totut tavat ja keinot ratkaista asioita ja ongelmia
– tekniikka käy vanhaksi
– menetetty imago
		
OPPORTUNITIES/MAHDOLLISUUDET
– palkata uusia nuoria työntekijöitä
– laajentuminen
– luodut suhteet
– teknologian kehittyminen
THREATS/UHAT
– uudet innovatiiviset yritykset
– kiristyvä kilpailu
– maailman taloudellinen tilanne
– aika
– poliittisen tilanteen muutokset
– pitkäaikaiset muutokset markkinatilanteessa

4. PROJEKTIN TAVOITTEET
Opinnäytetyöprojektin tavoitteena on selvittää onko minun kannattavaa perustaa yritys. Aloittavana
yrityksenä minun on hyvin tärkeää luoda asiakkaille mielikuva (imago) yrityksestäni. Imago, joka on juuri
minun yritykseni näköinen, ja edustaa yritykseni arvoja ja toimintatapoja. Yritykseni imagoon suuresti
vaikuttava asia on suunnittelemani interaktiivisen konseptin suunnitelma. Hyvällä suunnittelulla ja oikeilla
mediavalinnoilla saavutan kohderyhmän asiakkaat tehokkaasti.
Opinnäytetyöprojektin toiminnallisena tavoitteena on suunnitella kokonaisvaltainen interaktiivisen konseptin suunnitelma. Pyrin tekemään suunnitelmani niin pitkälle, että pystyn esittämään käytettävyyden
mahdollisimman selkeästi ja havainnollisesti. Pyrin suunnittelussani käyttäjälähtöisyyteen. Siksi tein tarkan
kohderyhmän selvityksen jo heti projektin alussa ja tutkin ja tarkkailin aluetta jonne yritykseni perustan.
Tavoitteenani on esittää suunnittelemani konseptin lukijoille niin, että heille ei jää epäselvyyksiä tekemistäni ratkaisuista. Opinnäytetyö projektin visuaalisena tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa konseptin
visuaalisuus mahdollisimman hyvin kohderyhmäasiakkaiden silmää miellyttäväksi ja käytettävyyttä tukevaksi. Valmis opinnäytetyö tulee olemaan interaktiivisen konseptin suunnitelma. En ole tekemässä täysin
valmiita tuotteita vaan huolellista ja perusteltua visuaalisen maailman ja käytettävyyden esisuunnittelua.
Konseptini suunnitelman lopullinen esitys tulee olemaan digitaalisessa muodossa.

Kuvio 3. Customer Centered Web Design kuvio.
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5. KONSEPTIN RAKENTUMINEN
5.1 Konseptin suunnittelu ja rakentaminen
Mieleenpainuva yrityksen nimi, hyvä tuotemerkki ja ytimekäs iskulause muodostavat yrityksen markkinointiviestinnän perustan, jolle on helppo lähteä suunnittelemaan yrityksen visuaalista linjaa. Käyntikortti,
esite ja Internet-sivu ovat yrityksen markkinointimateriaaleja joiden yhtenäinen, hyvin toteutettu ja mielenkiintoinen ulkoasu ovat tärkeitä elementtejä yrityksen identiteettiä ja visuaalista linjaa muodostettaessa. Nämä elementit usein määrittelevät tai niiden olisi tärkeä määritellä myös muuta yrityksen markkinointia, kuten mainoksia, PR-materiaaleja, menekinedistämistä ja suhdemarkkinointia.
Yrityksellä on hyvä olla oma visuaalinen ohjeistus, joka määrittää kaikkien sen graafisten-, interaktiivistenja audiovisuaalisten materiaalien ulkoasun. Tällä tavoin toimittaessa saavutetaan yritykselle yhtenäinen
ilme: identiteetti. Asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat tunnistavat yritykseen liittyvät materiaalit paremmin yhtenäisen linjauksen kautta. Yrityksen visuaalisen ilmeen ja hyvin hoidetun yritystoiminnan kautta
yritykselle syntyy imago. Imagosta voi muodostua tulevaisuudessa brändi, jolla on uskollinen asiakaskunta.

Kuvio 4. Tämä kaavio kuvasi minulle projektin
etenemisen vaiheita. Risk Marketing wheel.
(Iltanen 2000, 119 mukaan.)
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5.2 Konseptin tavoitteet
Yrityksen markkinointiviestinnän konseptin tärkein tavoite on olla yrityksen näköinen, tukea yrityksen toimintaa ja sen jatkumista, sekä auttaa yritystä tekemään voittoa. Viidennen luvun alaluvuissa käsittelen
tarkemmin oman yritykseni interaktiivisen konseptin syntymistä.
Nykyään lähes kaikilla yrityksillä on Internet-sivu tai tulee varmasti lähitulevaisuudessa olemaan. Interaktiivisuus on suunta tämän päivän markkinoinnissa muutenkin. Internetin nopea leviäminen johtuuu useista eri syistä. Näistä tärkeimpiä ovat graafisten käyttöliittymien helppokäyttöisyys, palvelun edullisuus ja
monipuolisuus sekä riippumattomuus ajasta ja maantieteellisestä sijainnista (Iltanen 2000, 217). Tästä
suuntauksesta johtuen keskityn nimenomaan interaktiivisen markkinointiviestinnän konseptin rakentamiseen.
Interaktiivisen konseptin suunnittelussa yksi tärkeimmistä tavoitteista on kysymys: miten asiakkaat saadaan löytämään yritykseni Internet-sivulle? Mietin projektin alussa vaihtoehtoja, miten pääsisin tähän
tavoitteeseen. Heitin itselleni ilmaan vaihtoehtoja. Olisiko kysymys, kilpailu, ratkaisun tarjoaminen,
houkutus, vitsi vai tarina oikea keino herättää asiakkaiden huomio? Jo heti konseptisuunnittelun alussa
oli selvää, että yrityksen Internet-osoitteen tulee olla selkeästi esillä kaikessa yrityksen markkinointimateriaalissa.
5.3 Kohderyhmän tarpeet suhteessa konseptin sisältöön
Kuten jo edellä on tullut ilmi, yritykseni tärkein kohderyhmä ovat nuorehkot naiset. Heille yritykseni palveluita markkinoidessa minun täytyy kiinnittää huomiota erilaisiin asioihin kuin miehille markkinoidessa.
Naisille markkinoimista on tutkinut Faith Popcorn kirjassaan EVEolution The Eight Truths of Marketing to
Women (2002). Hän on perehtynyt aiheeseen ja huomannut sen tosiasian, että naiset ja miehet ovat
yhtä erilaisia ostokäyttäytymiseltään kuin ovat biologialtaankin(Popcorn & Maricold 2000, 2).
Faith Popcorn myöntää kirjassaan, että nykyään markkinoijat jo tiedostavat eron naisille markkinoimisessa, mutta totuttuja tapoja ei vieläkään osata muuttaa. Markkinoijat eivät tiedä miten heidän pitäisi
muuttua, mitä muutokseen tarvitaan tai mistä muutos pitäisi aloittaa (Popcorn & Maricold 2000, 3).
Olen Faith Popcornin kanssa samaa mieltä markkinointitavoista, niiden täytyy olla erilaisia jo pelkästään
biologisista syistä johtuen.
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Popcorn ilmaisee minusta naisten erilaisuuden ja heille markkinoimisen ydinajatuksen tällä hänen kirjassaan olevalla ajatuksella täydellisesti. ”Women want a brand to extend into their lives in as many ways
as possible. They want a brand to speak to their heads and their hearts. To understand them. To recognize their needs, values, standards, and dreams (Popcorn & Maricold 2000, 6).” Tämä ajatus mielessäni
lähdin selvittämään tarkemmin keitä nämä naiset todellisuudessa ovat joille yritykseni palveluita markkinoin, ja millä tavalla minun tulee huomioida heidän ominaisuutensa suunnittelussa.
Kohderyhmäni pääpiirteisiin perehtyessäni huomasin seuraavat tärkeimmät piirteet. Kohderyhmäni
naiset tietävät hyvin mitä heidän ympärillään tapahtuu. Heillä on selkeät mielipiteet siitä miltä heidän
yrityksensä tulee näyttää. Heillä ei ole paljon kokemusta tietokoneiden ja Internetin maailmasta. Sieltä
he etsivät tietoa ja viihdykettä.
Pääosin he käyttävät tietokonetta töissä. Töissä he käyttävät tietokonetta työasioiden hoitoon, yhteydenpitoon, tiedon etsintään ja itsensä sivistämiseen. Kotona tietokoneen ja Internetin käyttö painottuu
kiireellisten työasioiden hoitoon, yhteydenpitoon ystävien ja sukulaisten kanssa ja viihdekäyttöön. Koneena useimmilla heillä on kannettava tietokone, jossa Windowsin käyttöjärjestelmä. Internet toimii useimmilla 512 tai 1 MB nopeuksilla.
Useimmilla näistä naisista on Flash Player koneessaan, koska he ovat tottuneita koneen viihdekäyttäjiä.
Heillä joilla ei vielä ole Flash Playeriä, on taito ladata se koneelleen tai heidän lähipiiristään löytyy henkilö, joka sen heille osaa laittaa. Tämän johdosta uskon, että Flashin käyttö markkinointimateriaaleissani ei
ole ongelma. Mobiili käyttäjiä varten, ja käyttäjiä joilla ei ole mahdollisuutta ladata Flash Playeriä koneelleen tehdään HTML-versiot markkinointimateriaaleista. Tämä siksi, ettei kukaan tietoa haluavista jää
saamatta sitä.
THE EIGHT TRUTHS OF MARKETING TO WOMEN. (Popcorn & Marigold 2002, 13.)

19

1.

Connecting your female consumers to each other connects them to your brand.

2.

If you’re marketing to one of her lives, you’re missing all others.

3.

If she has to ask, it’s too late.

4.

Market to her peripheral vision and she will see you in a whole new light.

5.

Walk, run, go to her and secure her loyalty forever.

6.

This generation of women consumers will lead you to the next

7.

Co-parenting is the best way to raise a brand.

8.

Everything matters-you can’t hide behind your logo.

5.4 Medioiden valinta
Aloittavan yrityksen markkinointiviestinnällisiin mediavalintoihin vaikuttaa eniten raha. Interaktiivisen
Konseptisuunnitelman pitää sisältää aloittavalle yritykselle mahdollisia, mutta tehokkaita mediaratkaisuja. Kustannustehokasta pienen budjetin markkinointia suunniteltaessa on tärkeää huomioida kaikki hyvin
tarkkaan.
Missä asioissa kannattaa säästää, ja mihin kannattaa panostaa rahaa ennakkosuunnitelmaa enemmän?
Nämä ovat kysymyksiä joita kannattaa puntaroida hyvin tarkkaan suunnittelun varhaisessa vaiheessa.
Osa asioista kannattaa tehdä itse, mutta osa kannattaa suosiolla luovuttaa ammattilaisten hoidettavaksi.
Vähäpätöisestä asiasta saattaa tulla yllättäviä kustannuksia, ja huonosti suunniteltu asia ei välttämättä
herätä kohderyhmien jäsenissä mitään tunteita, ja jää heiltä täysin huomioimatta. Tällä tavalla meneteltäessä voidaan menettää tärkeitä asiakkaita.
Miksi viestitään(tavoite), mistä viestitään (sanoma), kenelle viestitään(kohderyhmä) ja missä tilanteessa
viestitään (viestintäympäristö) ovat asioita, jotka on hyvä pitää mielessä koko ajan yrityksen markkinointiviestintää ja sen eri osa-alueita suunniteltaessa. Nämä edellä mainitut neljä asiaa vaikuttavat suuresti
myös siihen mitä medioita viestin perille viemiseksi käytetään.
Mediasuunnittelun ja -valinnan tärkeimmät ja ohjaavimmat tekijät ovat kohderyhmän tavoitettavuus, tavoitettu peitto- ja toistotaso (peitto on luku, joka ilmaisee kuinka monta prosenttia mainosväline tavoittaa
jostakin ihmisryhmästä), median arvo- ja asennemaailman yhteensopivuus yrityksen kanssa, aikataulu- ja
ajoitustiedot, mahdolliset alueelliset painotukset, kustannustehokkuus ja kampanjan budjetti. Kustannustehokkaita markkinointikanavia järkevällä suunnittelulla ja harkinnalla ovat, tai ainakin tulevat pitkällä
aikavälillä olemaan: suustasuuhun–tiedotus (word of mouth), suoramarkkinointikirjeet ja -sähköpostiviestit,
lehtiartikkelit ja lehtimainokset (pienissä paikallislehdissä), radiomainokset ja yrityksen Internet-sivu.
Julkisuuden tavoitteellinen hyväksikäyttö yrityksen markkinointiviestinnän keinona tarkoittaa tietoista pyrkimystä saada tiedotusvälineistä ”maksutonta” aikaa ja tilaa yrityksestä kertoville positiivisille uutisille ja muille jutuille. Julkisuus ei kuitenkaan ole maksutonta mainontaa. Mainontaansa yritys pystyy kontrolloimaan,
mutta se ei pysty kontrolloimaan sitä, mitä tiedotusvälineet yrityksestä kertovat julkisuudessa. (Vuokko
1997, 72.) Tämä asia on hyvä muistaa, kun suunnittelee yritykselle markkinointikanavia eli jakeluteitä, ja
pohtii niiden etuja ja haittoja. ”Ilmainen” julkisuus on harvoin ilmaista!
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Mainosvälineen ilmapiirillä eli mediaympäristöllä tarkoitetaan subjektiivista tekijää, eli mielialaa, jonka
vallassa mainosvälineen yleisö on silloin, kun kyseessä oleva väline sen saavuttaa. Tämä on yhteydessä niihin tuntemattomiin vaikutuksiin, jotka mainosvälineen oma sisältö ja mainonnallinen sisältö luovat.
(Iltanen 2000, 230.) Siksi on hyvin tärkeää miettiä missä asiakas on, kun hän markkinoinnin kohtaa. Ympäristön vaikutukset, kuten liikenteen melu voivat olla juuri niitä pieniä ratkaisevia tekijöitä jotka vaikuttavat
asiakkaan käytökseen ja hänen huomiointikapasiteettiinsa.
Käytän osaa edellä mainitsemistani medioista oman yrityksenikin interaktiivisen konseptin suunnitelmassa. Seuraavassa kerron millä tavalla rakennan yritykselleni mahdollisimman kustannustehokkaan mediamixin, jolla pyrin tavoittamaan kohderyhmäni asiakkaat mahdollisimman tehokkaasti.

YRITYKSENI MARKKINOINTISTRATEGIA
MEDIA-MIX:
INTERAKTIIVINEN MARKKINOINTI:

INTERNET-SIVU

Pitkällä aikavälillä ja hyvin suunniteltuna kustannustehokas media, jota on helppo päivittää.

MAINONTA:
BANNERI

Banneri-mainos, jolla saadaan asiakkaat löytämään yrityksen Internet-sivulle. Mainostila maksaa jonkun
verran, mutta uskon, että se on kannattava panostus. Banneri tulisi esimerkiksi ammattilehden Internetsivuille.

SUORAMARKKINOINTI:
KÄYNTIKORTTI
Jaetaan potentiaalisille asiakkaille. Käyntikortti sisältää yrityksen yhteydenottotiedot. Potentiaaliset asiakkaat muistavat sen kautta helpommin yrityksen Internet-osoitteen.
YRITYS ESITE/FLYER
Jaetaan potentiaalsille asiakkaille. Kysymyksen asettelu ja kiinnostuksen herättäminen.
KIRJE
Suoramarkkinoinnin kohdistan yrityksen käynnistysvaiheessa (lounching) tehokkaimmin Helsingin keskustaan, kohderyhmääni vastaaviin liikkeisiin.
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INTERAKTIIVINEN SUORAMARKKINOINTI:
SÄHKÖINEN KÄYNTIKORTTI
Lähetetään potentiaalisille asiakkaille ja/tai asiakkaille jotka ovat jo osoittaneet kiinnostusta yritystä kohtaan, niin sanottuna promootiomateriaalina ja houkuttimena. Sen kautta asiakkaat saadaan kiinnostumaan yrityksestä, ja menemään Internet-sivulle hakemaan enemmän tietoa sen palveluista.
SÄHKÖPOSTI, henkilökohtainen suoramarkkinointikirje
SÄHKÖINEN ESITE lähetetään sähköpostin välityksellä potentiaalisille asiakkaille. Kysymyksenasettelun
kautta saadaan asiakas huomaamaan tarpeensa ja etsimään enemmän tietoa palvelun tarjoajasta.

SUHDEMARKKINOINTI ELI PR:
Yrityksen aloitusbileet ystäville ja tuttaville. Kutsulla sisään.

VIESTINTÄ JA MEDIAJULKISUUS:
LEHDISTÖTIEDOTTEET
Alan lehdille tiedotus yrityksen perustamisesta ja sen toiminnan aloittamisesta.
LEHDET
Lehtijuttuja tai ilmoituksia alan lehdissä esimerkiksi Markkinointi & Mainonta lehdessä (pienryhmälehti =
ammattilehti).
WORD OF MOUTH
Suusta suuhun ja ihmiseltä toiselle! Palvelemalla asiakkaita hyvin he puhuvat yrityksestä eteenpäin.

SISÄINEN MARKKINOINTI:
(suhdetoimintaa)

Pitämällä työntekijöistä hyvää huolta he pysyvät tyytyväisinä. He markkinoivat yritystä eteenpäin, viihtyvät työssään ja kokevat itsensä tärkeiksi.
SISÄISEN MARKKINOINNIN KEINOJA:
– tiedotus
– koulutus
– kannustus
– me-henki
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Kuvio 5. Internetin asema viestinnässä. (Iltanen 2000, 218 mukaan.)

5.5 Interaktiivisen konseptin viitteellinen kokonaisbudjetti
Aloittavan yrityksen taloudellinen tilanne ei salli suurta budjettia markkinoinnille ja mainonnalle. Tavoitteenani oli löytää tutkimukseni kautta mahdollisimman hyviä ja edullisia interaktiivisia markkinointiratkaisuja joilla saavutetaan kohderyhmän huomio laaja-alaisesti ja tehokkaasti.
Budjetin tavoitteena on olla kustannustehokas. Tavoitteena on ROI:n toteutuminen (ROI= Return On
Investment). Se raha, jonka markkinointiviestintään laitan, täytyisi vähintään tulla takaisin, että ratkaisut
ovat yritykselleni kannattavia. Parhaassa tapauksessa takaisin tulevan rahan määrän tulisi kasvaa, näin
etenkin pitkällä aikavälillä.
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Budjettia laskettaessa on hyvä ottaa muun muassa seuraavat asiat huomioon!
1.) suunnittelukustannukset
– konseptisuunnittelu
– esitestaus
2.) toteutuskustannukset/ tuotantokustannukset
– matkat		
– materiaalikulut
MEDIAKUSTANNUKSET
3.) valvontakustannukset
– raportointi
– jälkitestaus
– seurantatutkimus
Minä keskityn oman projektini kohdalta vain kohtaan kaksi, jossa määritellään Mediakustannukset.
Suunnittelen, toteutan ja testaan konseptini itse, joten keskityn siihen mitä konseptin osa-alueiden painatus ja mediavalinnat tulevat maksamaan.

Mediakustannukset:
Yritys
merkitseminen yritysrekisteriin						

330.00 e

Logo
Trademark rekisteröinti tavaramerkkitietokantaan 			

165.00 e

Käyntikortti
Painatuskustannukset 500 kpl, kaksipuolinen,
logolla ja nelivärisenä.				
			

350.00 e

Internet-sivu
Internet hoasting -palvelu ja turvallisuus ratkaisut n. 80 e /kk		
		
www.havudesign.fi
domain nimen osto yhdeksäksi vuodeksi. (135 e/3 vuotta)		

960.00 e				
405.00 e

Banneri
Mainostilan osto							

1500.00 e

Avajaisjuhlat
Juomat, ruoat, koristeet, DJ ja tarjoilija				

1000.00 e

YHTEENSÄ=								

4710.00 e
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6. KONSEPTIN SISÄLTÖ
6.1 Graafinen Ohjeisto -visuaaliset päälinjaukset
Graafinen ohjeisto on yrityksen visuaalinen viesti. Visuaalisen viestin määrittävät yrityksen visiot, palvelun kohderyhmä ja tavoitteet (Poutapilvi web design Oy 2008). Graafisen ohjeiston tarkoitus on tiivistää
yrityksestä oleellinen. Se on yhtä kuin yrityksen identiteetti.
Usein yrityksellä on graafinen ohjeisto, johon on koottu visuaaliset päälinjaukset joita on noudatettava
yrityksen kaikissa materiaaleissa. On tärkeää pitää mielessä erilaisten materiaalien johdonmukaisuus
eri medioissa, jotta ajatus yrityksen visuaalisesta viestistä toteutuisi. Lähtökohtana suunnittelulle voi olla
graafisen ohjeistuksen sijaan pelkästään ajatus siitä, mitä palvelulla yritetään saavuttaa tai luoda esimerkiksi erityisiä mielikuvia. (Poutapilvi web design Oy 2008.)

Kuvio 6. Konseptin värimaailman valintaa.

YRITYKSENI GRAAFINEN OHJEISTUS
VÄRIMAAILMA:
– musta				
– tummanharmaa
– lime
– vaaleanharmaa
– valkoinen
Kuvio 7. Yrityksen väriohjeistus.
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Yritykseni Interaktiivisen konseptin pääväri on limenvihreä. Tehostevärinä on tummanharmaa (kuvio 7.).
Nämä molemmat ovat melko lämpimiä sävyjä, joten taustaväreissä käytin neutraaleja sävyjä säilyttääkseni harmonisen värimaailman.
Pyrin välttämään sekavaa värimaailmaa. Alkuperäisenä suunnitelmanani oli käyttää limenvihreän värin
kanssa munakoisonruskeaa ja petrolin sini-vihreää väriä, mutta koin näiden kolmen värin yhdistelmän
liian räväkäksi ja epäharmoniseksi (kuvio 6.). Tämän johdosta taustaväreiksi valikoituivat valkoinen, vaaleanharmaa ja musta. Näitä värejä pidetään yleensä melko kylminä väreinä, mutta pyrin löytämään
niistä lämpimät sävyt (kuvio 7.). Näin menettelemällä sain rakennettua harmonisen ja lämpimän värimaailman yritykselleni.
Värimaailmaa suunnitellessani pyrin välttämään samaa värimaailmaa, kuin kilpailijoillani on. Tämä oli
kyllä melko vaikeaa, koska yritykselläni on useita kilpailijoita. En selvityksissäni löytänyt yhtäkään mainostoimistoa, jolla olisi päävärinä limenvihreä.

FONTIT:
– Arial Internet-sivun navigaatiossa
– Century Gothic kirjallisen teksti
– Franklin Gothic interaktiivisen konseptin materiaaleissa
Leikkaukset:
		
		

		

Franklin Gothic Book
Franklin Gothic Demi
Franklin Gothic Demi cond
Franklin Gothic Heavy

Franklin Gothic Medium
Franklin Gothic Medium cond

– Itse suunnittelemani logon fontti

Kuvio 8. Suunnittelua ja aikataulutusta.
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Fontteja valitessani tärkein valintakriteeri oli, että niiden täytyy olla selkeitä ja niistä täytyy löytyä eri
leikkauksia. Halusin, että fontti on päätteetön. Tämä sopii, etenkin interaktiivisiin materiaaleihin, joissa
tekstit ovat helppolukuisia ja lyhyitä. Halusin käyttää myös printtimateriaaleissa päätteetöntä fonttia
vaikka se on vaikealukuisempaa, jos lukijan täytyy lukea pitkiä tekstejä. Tässä ulkoasu meni käytettävyyden edelle. Pyrin muilla keinoilla kuten tekstin selkeällä jakamisella ja väliotsikoilla vaikuttamaan
tekstin luettavuuteen.
6.2 Logo/ yritystunnus/ tavaramerkki/ trademark
6.2.1 Logosta
Tavaramerkki, logo, trademark ja yritystunnus ovat kaikki yleisessä käytössä olevia nimityksiä tunnukselle
jolla kuvataan yritystä. Seuraavassa tarkempi määritys mistä tavaramerkin tunnistaa.
Tavaramerkki on kaupallinen tunnus, jonka tarkoituksena on erottaa elinkeinonharjoittajan tuotteet tai
palvelut muiden vastaavista tuotteista ja palveluista. Yksinoikeus tavaramerkkiin saadaan joko rekisteröinnillä tai vakiinnuttamisella. (Hovi 1994, 4.)
Tavaramerkki on yhteisnimike monille erityyppisille merkeille. Tavaramerkki voi olla kuviomerkki, sanamerkki (yksi sana), sanamerkki (useampi sana), yhdistelmämerkki, kirjainmerkki, numeromerkki, kirjaimen
ja numeron yhdistelmä, tavaran (sen päällyksen) muoto, yhteisömerkki (yhteisömerkkilain 1§1 mom.) tai
tarkastusmerkki (yhteisömerkkilain 1§2 mom.). Lisäksi tavaramerkkinä voi olla henkilönimi. (Hovi 1994, 5.)
Tavaramerkin suunnittelun alkuvaiheessa tulee selvittää tavaramerkkitietokannoista, minkälaisia yritystunnuksia suomessa on jo käytössä. Tällä tarkistuksella voi välttää turhan tekemisen. Jos sama nimi on
jo käytössä, tässä vaiheessa on vielä helppo vaihtaa yrityksen tai tuotteen nimeä. Tarkastamalla asian
rekisteristä voi säästää paljon aikaa ja rahaa.
Kävin itsekin tarkistamassa oliko Havu nimi jo käytössä jollain toisella yrityksellä tai tuotteella. Minulle selvisi, että tuotteista pelkästään havu-mäntysaippuassa on sama nimi, kuin tulevalla yritykselläni. Havumäntysaippua ei ole este havu sanan käytölle oman yritykseni tunnuksena, koska toimimme täysin eri
aloilla. Havu-mäntysaippua on tuotteen nimi ja esiintyy aina yhdistelmänimenä eli havua ja mäntysaippuaa ei näe erikseen.
Yhtiöiden nimiä tarkastellessani löysin useita havu nimisiä tai havu sanan sisältäviä yrityksiä. Uskon kuitenkin, että nämäkään yritykset eivät estä minua rekisteröimästä Havu nimeä markkinoinnin ja suunnittelun alalle. Nämä yritykset olivat eri alalla toimivia yrityksiä, kuin omani. Ne toimivat esimerkiksi asuntovuokrauksen, viihde elektroniikka ja pakkauspalvelu aloilla.

27

Tavaramerkki kannattaa rekisteröidä heti, kun sen on valinnut ja tarkistanut käytön mahdolliseksi. Rekisteröinnillä tavaramerkki on yksinoikeudella yrityksesi käytössä. Muut eivät saa käyttää samanlaista tai samankaltaista tavaramerkkiä. Rekisteröinnillä estetään muita vahingoittamasta yrityksesi imagoa, liiketoimintaa yleensäkin ja helpotetaan asiakkaita tunnistamaan yrityksesi. Rekisteröinti maksaa tällä hetkellä
165 euroa. Tällä summalla voi rekisteröidä kolme tavara- tai palveluluokkaa. Katso yrityksen perustamiseen ja tavaramerkin rekisteröimiseen liittyviä tarkempia tietoja liitteet osiosta kohdasta: liite I linkkilista.
6.2.2 Vaatimukset, tavoitteet ja haasteet
Oman yritykseni logoa suunnitellessani halusin, että logo on monikäyttöinen. Sen tulee sopia yhtä hyvin
sekä käyntikorttiin että rakennuksen ikkunateippaukseen. Asetin logolle tavoitteeksi, että sen täytyy olla
hyvännäköinen, nuorekas, raikas ja selkeä. Sen tulisi vedota kohderyhmä asiakkaisiini ja sen tulisi antaa
luotettava vaikutelma. Halusin, että yritykseni yritystunnus on teksti.
Haasteita yritykseni logon suunnitteluun tuotti yrityksen nimen lyhyys. Nimessä on vain neljä kirjainta:
kaksi konsonanttia ja kaksi vokaalia (kuviot 9, 9.1.). Omat taitoni vektorigrafiikan teossa ja itsekritiikkini
asettivat myös omat haasteensa suunnittelulle.
6.2.3 Logon suunnitteluprosessi
Suunnittelun alussa pyrin vertaamaan omia mieltymyksiäni alalla vallitseviin trendeihin. Tällä tavalla aloin
hahmottaa mitä logolta haluan. Etsin logoja, jotka miellyttivät minua. Keräsin niitä referenssimateriaaliksi
ja vertasin niitä alalla käytettyihin yritystunnuksiin. Huomasin, että tällä hetkellä yrityksille annetaan mielellään suomenkielisiä nimiä. Suosiossa ovat esimerkiksi luontoon ja luonteenpiirteisiin liittyvät sanat kuten
lumi ja ihana. Yritystunnuksissa oli usein käytetty gemena-aakkosia eli pienaakkosia. Selittävä teksti, joka
yleensä on varsinaisen logon alapuolella pienemmällä pistekoolla kuin varsinainen logo, oli useimmin
joko versaali-(suuraakkosilla) tai gemena-aakkosilla.
Halusin yritykselleni tekstilogon, jonka pääteksti on pienaakkosilla ja selittävä alateksti suuraakkosilla
(kuvio 9.3). Lopulta kuitenkin päädyin logoon, jonka pääteksti ja alateksti molemmat ovat suuraakkosilla
(kuvio 9.4). Päädyin tähän muutokseen projektin loppuvaiheessa, koska mielestäni logo ei ollut tarpeeksi
selkeä muodoltaan eikä antanut tarpeeksi luotettavaa vaikutelmaa yrityksestäni.
Halusin, että tekstilogo on selkeä ja raikas. Selittävän tekstin fontiksi valitsin Franklin Gothicin sen selkeyden johdosta ja väriksi raikkaan limenvihreän värin. Yritykseni nimi on tämän hetken trendien mukainen.
Se on lyhyt luontoon viittaava nimi, mutta sen taustalla on enemmän, se ei ole valittu vain trendien
mukaan, vaan siitä käy ilmi minun persoonani eli nimi tulee etunimeni ja sukunimeni kahdesta ensimmäisestä kirjaimesta.
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Logon suunnittelu oli yksi yritykseni interaktiivisen konseptin suunnitteluprosessin ensimmäisistä, haasteellisimmista ja tärkeimmistä vaiheista. Ensimmäiseksi luonnostelin logoa käsin piirtämällä (kuvio 9.2, 9.3.).
Sitten kun löysin mielestäni yritykselle parhaan vaihtoehdon aloin tarkentaa sen muotoa piirtämällä
tätä samaa logoa uudelleen ja uudelleen. Logon mallin varmistuttua skannasin sen ja aloin piirtää logoa vektorigrafiikalla tietokoneelle. Loppujen lopuksi piirsin logoa ilman skannaamaani piirustusta. Hioin
kirjainten muotoa useaan eri otteeseen kunnes olin tyytyväinen logon lopulliseen muotoon. Lopullisen
muodon varmistuttua tein logosta useita versioita eri väreillä. Vielä tämän prosessinkin jälkeen päätin
muuttaa logoa, jonka tein alkuperäistä lopulliseksi luulemaani logoa muuttamalla. Tein logon Illustrator
ohjelmalla.
Aluksi yritin tehdä logoa FreeHand-ohjelmalla, mutta tekemisestä ei tahtonut oikein tulla mitään.
Minulla meni yhden kirjaimen tekoon useita tunteja ja turhauduin täysin. Lopetin logon teon useiksi
päiviksi. Lopulta päätin kokeilla logon tekoa Illustrator-ohjelmalla. Tämä oli yksi parhaimpia päätöksiäni
projektin aikana. Tällä ohjelmalla tekeminen alkoi sujua ja sain logon tehtyä nopeasti ja vaivattomasti.
Koin Illustrator-ohjelmassa vektorien piirtämisen kynätyökalulla helpommaksi kuin Freehand-ohjelman
vektorien piirtotyökalulla.

LOGON VÄRI VARIAATIOT:

MARKETING&
DESIGN
Kuvio 9. Yrityksen logon, ensimmäinen ehdotus.

Kuvio 9.1. Yrityksen logon, lopullinen versio.
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Kuvio 9.2. Logon ensimmäisiä luonnoksia.

MARKETING&
DESIGN

MARKETING&
DESIGN

Kuvio 9.3. Yrityksen logo Marketing & Design tekstillä, ensimmäinen ehdotus.

MA R K E T I N G & DE S IGN

MA R K E T I N G & DE S IGN

Kuvio 9.4. Yrityksen logo Marketing & Design tekstillä, lopullinen versio.

30

6.3 Slogan
Slogan eli iskulause on yrityksen palvelun peruslupaus. Lupauksen tulee aina täyttyä. Muuten yritys
antaa tyhjän lupauksen jonka huomatessaan asiakkaat kaikkoavat hyvin nopeasti. Sanoman tulee olla
uskottava ja puoleensa vetävä, jotta se ylipäätään huomataan.
Paras slogan on helposti muistettava, persoonallinen ja lyhyt. Sloganin tulisi ilmaista yritystä ja sen
tapaa toimia. Se on tunnuslause, josta yritys on tunnistettavissa. Iskulauseen tulisi olla helposti mieleen
jäävä, selkeä, omaperäinen, suora, ytimekäs, nokkela ja raikas.
Havu Marketing & Design yrityksen slogan on ”Raikkaita ratkaisuja” (kuvio 10.). Suunnitellessani slogania pyrin löytämään osuvan ja ytimekkään ilmaisun, joka sopisi aloittavalle yritykselle. Minulle oli iskulauseen suunnittelussa tärkeää, että se kuvaisi yrityksen kokonaismielikuvaa, ja sitä mitä yrityksellä on
asiakkaille tarjota.
Yrityksen slogania tulee käyttää kaikessa yrityksen markkinointiviestinnässä. Toiston kautta siitä tulee
osa yritystä ja tätä kautta ihmiset tunnistavat yrityksen yhä helpommin. Näin minäkin toimin. Yritykseni slogan ”Raikkaita ratkaisuja” on selkeästi esillä Internet-sivulla, banner mainoksessa ja sähköisessä
esitteessä. Käyntikortteihin en slogania suunnitellut, koska mielestäni se ei siihen tilanpuutteen johdosta
mahtunut, ja halusin käyntikorteista selkeitä ja pitkäikäisiä.

Kuvio 10. Yrityksen slogan.
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6.4 Käyntikortti
6.4.1 Vaatimukset, tavoitteet ja haasteet
Käyntikorttia voi mielestäni verrata avaimeen. Ainakin niin minä sen näen. Avain tarjotaan asiakkaille
ja potentiaalisille asiakkaille. Heille tarjotaan mahdollisuutta päästä mukaan yrityksen toimintaan ottamalla yhteyttä käyntikortissa olevien tietojen avulla. Toimimalla niin kuin oli toivottu, pääsee osaksi taloa
eli yritystä. Suhteen tiivistyessä on mahdollista päästä osaksi ”perhettä”, syntyy kokonaisvaltainen suhde
asiakkaan ja yrityksen välillä.
Käyntikortti on toive, lupaus ja luottamuksen osoitus saajalleen. Se sisältää toiveen yhteydenotosta ja
lupauksen vastuullisesta asioiden hoidosta, jos toive täyttyy. Kaikille ei avainta anneta. Se annetaan
niille joiden luottamus on jo saavutettu.
6.4.2 Käyntikortin suunnitteluprosessi
Käyntikortin suunnitteluprosessia aloittaessani keräsin erilaisia käyntikortteja kaikkialta mistä niitä löysin.
Kävin myös läpi omat varastoni. Halusin tutkia ratkaisuja joita käyntikorteissa on käytetty. Huomasin,
että suurilla firmoilla käyntikortit ovat hyvin muun markkinointimateriaalin näköisiä. Yrityksen logo on selkeästi esillä. Käyntikortti on värillinen. Niissä käytetään yrityksen yleistä värimaailmaa. Nämä käyntikortit
ovat hyvin business-tyylisiä.
Pienemmillä yrityksillä ja yksityisyrittäjillä, kuten käsityöläisillä oli mielestäni kaikista kauneimmat, luovimmat ja tyylikkäimmät käyntikortit. Näille käyntikorteille oli yleistä, että niissä oli usein käytetty luonnonvalkeaa paperia ja niihin oli kirjoitettu mustalla. Näissä korteissa oli useimmiten myös jokin kuva.
Yritykseni käyntikorttia suunnitellessani jouduin luopumaan siitä ajatuksesta, että tekisin mahdollisimman
selkeän ja tyylikkään käyntikortin, luonnonvalkoiselle paperille mustalla painettuna. Pyrin totta kai suunnittelemaan mahdollisimman hienon ja tyylikkään käyntikortin, mutta minun tuli pitää mielessä yrityksen
yleisilme, tunnistettavuus ja kohderyhmän asettamat vaatimukset.
Minun piti siis suunnitella käyntikortti, joka on yritykseni näköinen. Tyyliltään business. Siinä tuli olla yritykseni logo ja värimaailma selkeästi esillä. Lopullisessa käyntikortti versiossa käytin fonttina Franklin Gothicia, niin kuin muissakin markkinointimateriaaleissa (kuvio11.2.). Projektini aiheena oli suunnitella Interaktiivisen konseptin suunnitelma yritykselleni, joten minun tuli koko suunnitteluprosessin ajan pitää mielessä
millä tavoin saan korostettua Internet-sivulle löytämistä.
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Ratkaisin interaktiivisuuden käyntikortissa niin, että varsinaisella tietopuolella käyntikorttia Internet-sivun
osoite on osaksi lihavoituna, suuremmalla fontilla ja limenvihreän värinen, muut tekstit ovat harmaalla
ja pienemmällä ja kapeammalla fontilla kirjoitettuja (kuvio 11.2). Pohjaväriksi valitsin puhtaan valkoisen.
Käyntikortin etupuolella on iso valkoinen H- kirjain limenvihreällä pohjalla. Käyntikortin tein Illustratorohjelmalla.

havudesign.fi

TOIMITUSJOHTAJA
Hanna Vuorinen

MARKETING&
DESIGN

Pursimiehenkatu 11, 00150 Helsinki
hanna.vuorinen@havu.fi
Puh.044-5523398

www.havudesign.fi
Kuvio 11. Käyntikortin luonnoksia.
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Kuvio 11.1. Yrityksen käyntikortti, ensimmäinen ehdotus.

M A R K E T I N G & D E S IG N

HANNA VUORINEN
TOIMITUSJOHTAJA
Pursimiehenkatu 11,00150 Helsinki
Puh.044-5523398
hanna.vuorinen@havu.fi

www.havudesign.fi
Kuvio 11.2. Yrityksen käyntikortti, lopullinen versio.
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6.5 Sähköinen käyntikortti
6.5.1 Sähköisen käyntikortin suunnitteluprosessi ja idean synty
Projektia tehdessäni havahduin sähköisen käyntikortin ajatuksesta. Tutkin Internetistä minkälaisia sähköisiä käyntikortteja on jo olemassa. Törmäsin vain vaihtoehtoihin joissa käyntikortti on viety sähköiseen
muotoon. Muuten kortin muoto pysyi samana, kuin paperisissa käyntikorteissa eli ne sisälsivät perustiedot
henkilöstä tai yrityksestä.
Aloin pyöritellä mielessäni ajatusta sähköisestä käyntikortista, joka menisi syvemmälle. Se sisältäisi perustiedot yrityksestäni osoitteineen, mutta klikkaamalla eteenpäin pääsisi syvemmän tason tietoihin yrityksestäni. Asiakkaan klikatessa esimerkiksi yrityksen osoitetta hänellä olisi mahdollisuus nähdä yritys kartalla
(kuvio 12.). Internet-sivun osoitetta klikkaamalla hän taas pääsisi yrityksemme Internet- sivulle.
Alkuvaiheessa tämä sähköinen käyntikortti voisi olla yritykselleni promootiomateriaalia. Se toimisi niin
sanottuna sähköisenä esitteenä, jonka välityksellä kertoisin yritykseni olemassaolosta, ja joka kehottaisi
asiakkaita menemään yrityksemme Internet-sivulle. Tarjoamalla vähän tietoa houkuttelisin heitä haluamaan enemmän. Käyntikortti olisi lähetettävissä asiakkaille sähköpostilla. Integroisin käyntikortin etusivun
sähköpostiin. Varmistukseksi liittäisin siihen linkin käyntikorttiini, jos sivu ei näkyisi kaikkien asiakkaitteni
sähköposteissa.
Myöhemmässä vaiheessa käyntikorttia kehitettäisiin pidemmälle, jos ensimmäinen kokeilu osoittautuisi
onnistuneeksi. Pyrkimyksenä on parantaa käyntikortin toimintoja entisestään ja tehdä kaikille työntekijöille yksilölliset henkilökohtaiset sähköiset käyntikortit. Tein sähköisen käyntikortin suunnittelun Illustrator-ohjelmalla, jonka jälkeen vein suunnitelmani Flash-ohjelmaan. Flashillä toteutetaan sähköinen käyntikortti
lopulliseen muotoonsa.
6.5.2 Vaatimukset, tavoiteet ja haasteet
Yrityksen yhteisen sähköisen käyntikortin tärkein tavoite on herättää huomiota. Tavoitteena on saada
asiakas etenemään Internet-sivulle asti, mutta tarvittaessa jo käyntikortti itsessään antaa paljon tietoa
yhteydenoton helpottamiseksi (kuvio 12.1.). Haasteena tulee olemaan tekninen toteutus. Miten saamme kortista mahdollisimman toimivan ja käyttäjäystävällisen? On myös haasteellista kokeilla tällaista
ratkaisua ensimmäistä kertaa ja nähdä toimiiko kortti niin, kuin toivon ja millä tavalla kohderyhmäasiakkaamme sen ottavat vastaan. Ensimmäisen kokeilun jälkeen olemme paljon viisaampia ja kokeneempia ja pystymme kehittämään ja hiomaan ideaamme eteenpäin.
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Kuvio 12. Sähköisen käyntikortin luonnos.
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Kuvio 12.1. Sähköisen käyntikortin ulkoasu. Klikkaamalla Internet-sivun osoitetta
tai yrityksen logoa pääsee yrityksen Internet-sivulle.

6.6 Internet-sivu
6.6.1 Vaatimukset, tavoitteet ja haasteet
Internet-sivu on itsepalvelutuote. Siihen ei ole olemassa käyttöohjeita etukäteen luettavaksi, eikä harjoitusseminaareja joihin voisi osallistua, eikä myöskään asiakaspalveluedustajaa auttamassa käyttäjää
liikkumaan sivulla. On olemassa vain käyttäjä yksin kohtaamassa sivun, oma nokkeluus ja kokemus apunaan. (Garret 2002, 11.)
Yritykseni Internet-sivu on keskeisin osa interaktiivista konseptiani. Se sisältää eniten tietoa yrityksestä ja
sen toimintatavoista. Sivulle asettamani vaatimukset ovat hyvin korkeita. Internetissä ihmiset käyttäytyvät hyvin tavoitehakuisesti. Käyttäjällä on jokin tavoite, ja hän on keskittynyt vain sen saavuttamiseen.
Tästä johtuen www-suunnittelun johtoajatus kuuluukin: Pysy poissa käyttäjän tieltä ja auta häntä pääsemään päämääräänsä mahdollisimman nopeasti (Nielsen 2000, 380).
Sivun tulee miellyttää silmää, ja kiinnittää potentiaalisten asiakkaiden huomio. Saavutetun kiinnostuksen kautta tavoitteenani on saada heidät syventymään sivujen sisältöön tarkemmin. Sisällön tavoite on
herättää heissä kiinnostusta ja ihailua, jonka kautta he toimivat ja ottavat yhteyttä yritykseeni yhteistyön
merkeissä. Tavoitteenani on siis Aida-mallin mahdollisimman täydellinen toteutuminen (kuvio 14.). Ensimmäisenä vaiheena AIDA-mallissa on tiedostaminen, jonka jälkeen tulevat tunteet ja toiminta.
Haluan, että yritykseni Internet-sivu antaa ihmisläheisen ja lämpöisen vaikutelman. Tähän pyrin käyttämällä punaisen viestinnän mallia, tällä tavalla pyrin vetoamaan etenkin naisiin. Punaisen viestinnän malli
pohjautuu naisten tapaan viestiä. Naiset käyttävät kommunikoidessaan dialogia ja rakentavat suhteita
ajassa, kun taas miesten tapa kommunikoida on paljon retorisempi ja lineaarisempi. Miehet pohjaavat
kommunikaatiossa enemmän tietoon ja naiset tunteisiin ja tuntemuksiin.

Kuvio 13. Internet-sivun luonnoksia.
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Käyttämällä puolikuvia, kuvailevaa tekstiä ja lämmintä limenvihreää sävyä pyrin saavuttamaan sivuille
lämpimän vaikutelman. Käytän yritykseni sivulla kuitenkin myös sinisen viestinnän mallia eli miesten
tapaa kommunikoida. Tämä kylmempi kommunikaatio on tietoinen valinta ja kohdistuu lähinnä sivun
rakenteellisiin seikkoihin, kuten päätökseeni olla käyttämättä vieritystä. Sivu rakentuu niin sanotusti
cardshark-muotoon eli siinä liikutaan eteenpäin klikkaamalla. Myös selkeästi kokonaisuuksiin jaettu tieto on miesten tapaa kommunikoida. Haluan, että sivu on selkeä ja järjestelmällinen (kuviot 18 - 18.7.).
Siksi mielestäni tässä on sinisen viestinnän malli järkevämpi ratkaisu kuin punaisen mallin rönsyileväratkaisu.
Mielikuvatavoitteiksi olen Internet-sivulle asettanut seuraavat adjektiivit: selkeä, raikas, graafinen, ajanhengenmukainen ja vetoava. Sivun sisältö on jaettu selkeiksi kokonaisuuksiksi ja sivu on melko staattinen. En halua sivulle välkkyviä elementtejä enkä mainoksia.

Kuvio 14. AIDA-malli on vaikutushierarkiamalli. ( Vuokko 1996, 37 mukaan.)
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6.6.2 Käytettävyys
Webissä tärkeintä on käytettävyys. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jos käyttäjä ei löydä jotakin
tuotetta, hän ei myöskään sitä osta. (Nielsen 2000, 9.) Tavoitteenani on suunnitella yritykseni Internetsivulle mahdollisimman selkeä käyttöliittymä, jossa asiakkaan ei tarvitse klikkailla useita kertoja löytääkseen haluamaansa tietoa. Haluan myös, että sivuston tieto on näkyvissä kokonaisena selainikkunassa,
ettei scrollaamista tarvita. Haluan sivusta joustavan niin, että se pystyy elämään yrityksen muutoksissa
mukana.
Yritys on vasta aloittamassa. Sillä ei ole vielä asiakkaita, eikä paljoa sisältömateriaalia, jota sivuille laittaa. Siksi sivun on oltava helposti muokattavissa. Tulevaisuudessa voi selvitä, että sivuilta puuttuu jotain
oleellista tietoa. Silloin, kun sivu on suunniteltu joustavaksi sinne voi sitä helposti lisätä.
Jakob Nielsen kertoo kirjassaan www-suunnittelu tutkimuksesta, jossa oli tutkittu Internetin käyttäjien
mielipiteitä ominaisuuksista joita hyvissä Internet-sivuissa heidän mielestään on. Tämä tutkimus osoitti,
että käyttäjät haluavat korkeatasoista sisältöä, oikea-aikaisia päivityksiä, todella lyhyttä latausaikaa
ja intuitiivista käyttöliittymää. Nämä ovat ominaisuuksia jotka itsekin pyrin suunnittelemaan toimiviksi
yritykseni sivulle.
Yritykseni sivun tulee olla helposti löydettävissä kaikilla yleisimmillä hakukoneilla, ja sen tulee toimia
moitteettomasti eri käyttöliittymissä. Haasteellisinta Internet-sivun suunnittelussa tulee olemaan käyttäjäystävällisen rakenteen suunnittelu ja muodostaminen. Tällä hetkellä yrityksen sivuille tulee vielä melko vähän sisältöä joten rakenne tulee olemaan melko selkeä, mutta sisällön lisääntyessä sivu paisuu ja
voi muuttua vaikeammin hallittavaksi.
6.6.3 Internet-sivun suunnitteluprosessi
Aloitin Internet-sivun suunnittelun tutkimalla alan yritysten Internet-sivuja ja alan kirjallisuutta. Käytin
alan yritysten sivuja referenssimateriaaleina itselleni. Tutkin niiden rakennetta ja sisältöä. Tarkastelin
niitä kriittisesti ja mietin, miksi jokin sivu toimii ja toinen ei. Samalla, kun tein tutkimuksiani luonnostelin
oman yritykseni sivuja ja jaoin sivuille tulevaa sisältöä kokonaisuuksiksi (kuviot 13, 15.).
Aloin tehdä Internet-sivun layouteja jo melko varhaisessa vaiheessa kokeillakseni värien ja muotojen
yhteensopivuutta (kuvio 17.). Tässä vaiheessa hain lähinnä silmää miellyttävää ulkoasua. Pidin koko
ajan kuitenkin mielessä, että selkeä rakenne on ulkoasua tärkeämpää. Käyttäjäystävällisyys ja käyttäjälähtöisyys ovat projektini tavoitteita joten välillä jouduin todella pysähtymään ja pohtimaan miten
sivun rakenne on parasta jakaa, jotta saavuttaisin nämä tavoitteet Internet-sivullani (kuvio 15.). Halusin
yritykseni Internet-sivun ulkoasusta graafisen. Logoa ja taustan suhteita hyödyksi käyttäen sain luotua
sivulle graafisen yleisilmeen.
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Kuvio 15. Internet-sivun flowchart.

Tekninen toteutus tehdään tulevaisuudessa XHTML:llä. Tulevaisuudessa palkkaan koodaajan toteuttamaan yritykseni Internet-sivut, suunnitelmani pohjalta. Tulevaisuudessa yritykseni Internet-sivu on entistä
tärkeämmässä asemassa yritykseni toiminnassa. Haluan sivuille extranetin jonka kautta pystymme palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin. Sen kautta asiakkaat voivat lähettää materiaaleja meille
ja me heille. Myös yhteydenpito yhteistyökumppaneiden kanssa helpottuisi sitä kautta.
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6.6.3.1 Käyttöliittymän ja navigaation suunnittelu
Webissä kilpailijat eivät rajoitu vain oman alan muihin yrityksiin. Sivusto kilpailee miljoonien muiden sivustojen kanssa käyttäjän ajasta ja mielenkiinnosta, ja web-käyttäjien odotukset sivuston käytettävyydestä
muodostuvat sivustojen parhaimmiston mukaan. (Nielsen 2000, 11.) Käyttäjät joutuvat tekemisiin sivuston
käytettävyyden kanssa jo silloin kun he vasta harkitsevat yrityksen kanssa asioimista. Käyttäjien täytyy
liikkua sivustolla ja löytää haluamansa tuotteet ennen ostopäätöksen tekoa. Käytettävyys on etusijalla
vaikka sivustolla ei yritettäisikään myydä mitään. Uskolliset käyttäjät ovat Internetin ainoa pysyvä arvo,
eivätkä käyttäjät palaa sivustoille, joita on liian vaikea käyttää. Käyttäjät ja kassavirrat palaavat sivustolle vain, jos sivustosta jää ensivisiitin jälkeen mieleen positiivinen mielikuva. (Nielsen 2000, 389).
Asiakaslähtöinen suunnittelu on kehittynyt käyttäjälähtöisestä suunnittelusta, lisäten siihen huolen helposta käytettävyydestä ja asiakastyytyväisyydestä. Asiakaslähtöinen suunnittelu ottaa huomioon, mitä
asiakkaat haluavat, mitä he ymmärtävät, mitä tehtäviä he suorittavat ja missä kontekstissa he niitä
tekevät. (Van Duyne 2002, 9,13.) Minun tulee suunnitella navigaatio ja käyttöliittymä tarkkaan ja hyvin
harkitusti, niin että se palvelee kohderyhmääni ja sen tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla. Käytettävyydeltään sivun tulee olla helppo, selkeä ja kiinnostava.
Gestaltin laki ohjasi yritykseni Internet-sivun navigaation suunnittelua. Halusin Internet-sivulle kaksitasoisen
navigaation. Ykköstason navigaatio on sivun yläreunassa lähempänä vasempaa reunaa horisontaalisesti. Kakkostason navigaatio on sivun vasemmassa reunassa vertikaalisesti asetettuna (kuvio 16.). Tällainen tapa asettaa navigaatiot on hyvin käytetty tapa. Halusin, että käyttäjä löytää navigaation helposti
tutulta paikalta. Katse kohdistuu hyvin niihin kohteisiin, joiden leikkauspiste on kultaisessa leikkauksessa.
Gestaltin lain mukaisesti käytin läheisyyttä ja samanlaisuutta helpottamaan navigaatiolinkkien tunnistusta. Asetin ykköstason navigaation linkit lähelle toisiaan. Linkkien kaikki tekstit ovat samanlaisia. Käyttäjän
valitessa linkin sen väri vaihtuu. Tästä käyttäjä tunnistaa tekstin linkiksi ja osaa sitä klikata. Kakkostason
navigaatiossa käytin myös läheisyyttä ja samankaltaisuutta linkkien tunnistamisen helpottamiseksi.
Käyttäjä tietää koko ajan, missä kohdassa sivua hän on. Hän pystyy myös liikkumaan kaikilta alasivuilta
kaikille pääsivuille.
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Kuvio 16. Internet-sivun ykkös- ja kakkostason navigatiot.
6.6.3.2 Sisällön suunnittelu (informaatioarkkitehtuuri)
Suurin haaste Internet-sivujen suunnittelussa on suunnitella sivuja, jotka ovat ensikatseella houkuttelevia
ja kiinnostavat käyttäjiä niin paljon, että he palaavat sivulle toistuvasti. Ensimmäiset tekstipitoiset sivut
ovat vaihtuneet nykyään sivistyneisiin sivuihin, jotka tarjoavat tekstiä, ääntä ja animaatiota. (Kotler
2000, 48.) Sivun tulisi koostua pääosin käyttäjiä kiinnostavasta sisällöstä. Valitettavan useat sivustot tuhlaavat suurimman osan käytettävissä olevasta tilasta navigointiapuvälineisiin sen sijaan, että pääosassa
olisi se informaatio, joka oletettavasti sai käyttäjän sivustolla käymään. (Nielsen 2000, 18.)
Yritykseni Internet-sivun sisältöalue on kooltaan 768 x 565. Tätä sisältöaluetta rajaa suuri reuna-alue, joka
on väriltään vaaleanharmaa. Sisältöalue koostuu eri osiin jaetusta tilasta, jossa on kuva- ja tekstisisältöä. Halusin sivusta pienikokoisen. Haluan näyttää vain yhden selkeän asiakokonaisuuden kerrallaan ja
mahdollisimman selkeästi.
Sivu jakautuu yläpalkkiin, jossa on yrityksen logo ja slogan. Tämän palkin alapuolella on ykköstason
navigaatio. Sivun vasen reuna on varattu kakkostason navigaatiolle. Ykköstason navigaation alla on
varsinainen sisältöalue johon tulee valokuvia ja sisältötekstiä yrityksestä ja sen tarjoamista palveluista.
Sivun alareunassa on yrityksen yhteystiedot koko ajan näkyvissä.
Yritykseni Internet-sivun tekstit ovat harmaita mikä ei ole luettavuudelta paras mahdollinen väri valkoisella pohjalla. Valitsin harmaan värin visuaalisista syistä johtuen. Uskon myös, että tässä tapauksessa,
kun käyttäjän ei tarvitsen lukea pitkiä tekstejä harmaa väri ei tule olemaan ongelma. Pieni fontti koko
on myös yksi visuaalisista valinnoistani, joka voi aiheuttaa joillekin käyttäjille vaikeuksia. Tämän ongelman ratkaisen sillä, että fontti koko on muutettavissa suuremmaksi tarvittaessa. Internet-sivun visuaalisuuden määrittävät graafinen ohjeistus ja logo yhdessä.
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Kuvio 17. Internet-sivun rautalankamalli.

Kuvio 18. Yrityksen Internet-sivun
layout. Sisään sivu.

Kuvio 18.1. Yritysidea sivu.
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Kuvio 18.2. Toiminta-ajatus sivu.

Kuvio 18.3. Palvelut sivu.
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Kuvio 18.4. Tekijät sivu.

Kuvio 18.5. Asiakkaat sivu.
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Kuvio 18.6. Referenssit sivu.

Kuvio 18.7. Yhteystiedot sivu.
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6.7 Sähköinen esite
6.7.1 Vaatimukset, tavoitteet ja haasteet
Sähköisen esitteen tavoite on toimia tiedotusmateriaalina ja houkutteena potentiaalisille asiakkaille.
Sähköinen esite on tarkoitettu pääasiallisesti luettavaksi ruudulta. Tämän johdosta esite on suunniteltava
mahdollisimman helppolukuiseksi. Tekstiä ei saa olla paljon. Tavoitteena on saada potentiaaliset asiakkaat huomaamaan tarve, joka heillä mahdollisesti on ollut jo pidemmän aikaa. Haluamme, että esitteemme jättää kysymyksiä ja saa asiakkaan hakemaan meistä enemmän tietoa. Jos asiakkaalla ei ole
sillä hetkellä mahdollisuutta edetä eteenpäin, esitteestä löytyy yrityksemme yhteystiedot, joiden kautta
asiakkaalla on mahdollisuus ottaa meihin yhteyttä ja saada tiedot suoraan meiltä.
Haasteena on saada tieto yhdelle sivulle mielenkiintoisesti ja selkeästi esille. Sivun pitäisi olla myös visuaalisesti mielenkiintoinen. Tavoitteena on luoda yhteneväinen visuaalinen maailma sähköiseen esitteeseen. Yrityksen linja jatkuu myös siinä samanlaisena, kuin muissa yrityksen markkinointiviestinnällisissä
materiaaleissa.

6.7.2 Sähköisen esitteen suunnitteluprosessi
Suunnittelin ensin mitä haluan esitteellä sanoa ja mitä haluan potentiaalisen asiakkaan ajattelevan. Sen
jälkeen, kun olin päättänyt käyttää kysymyksenasettelumallia esitteessäni, aloin suunnittella esitteen
ulkoasua. Päädyin tekemään mahdollisimman selkeän yhdellä sivulla olevan esitteen.
Esite on taustan kanssa A4 paperin kokoinen, mutta varsinainen sisältö alue on 11 x 13.4 cm kokoinen
pyöreä reunainen suorakaide. Värimaailma on sama kuin muissakin yrityksen markkinointimateriaaleissa. Taustaväri on vaaleanharmaa, jonka päälle tein pyöreäreunaiset limenvihreät kehykset teksteille.
Yrityksen logo ja slogan ovat selkeästi esillä (Kuva 19.). Sähköinen esite tehtiin InDesign-ohjelmalla, josta
esite tuodaan ulos PDF-tiedostomuodossa. Esitteen suunnittelu tehtiin Illustrator-ohjelmalla.
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Kuvio 19. Sähköinen esite.

6.8 Banneri
6.8.1 Vaatimukset, tavoitteet ja haasteet
Yritykseni interaktiivisessa konseptissa ei ole kuin vain yksi mainos: Banneri. Banneri on kuva, joka näkyy
sivulle tulevalle vierailijalle ensimmäisenä. Banneriin laitetaan yleensä yrityksen logo, tai toimintaa kuvaava kuva. (Web Pilke oy 2008.)
Bannerit edustavat Internetin hallituinta ja siten tyypillisintä mainonnan käytäntöä. Yleensä bannerit
ovat vaakasuorana esitettyjä graafisia mainospainikkeita, jotka mainostajat mieluiten näkisivät webbisivun yläosassa, koska se latautuu ensin käyttäjän ruudussa. (Iltanen 2000, 222.) Yleisin banneri-tyyppi on
468x60 pikselin kokoinen GIF-animaatio (kuvio 21.) (Jude Vihervaara 2008).
Bannerien tarkoitus on kiinnittää potentiaalisten asiakkaiden huomio ja saada heidät kiinnostumaan
yrityksestä ja heidän palveluistaan niin paljon, että asiakas liikkuu eteenpäin. Banneri sisältää useimmiten linkin yrityksen Internet-sivuille. Internet-sivuilta potentiaalinen asiakas saa paljon tietoa yrityksestä ja
parhaassa tapauksessa ottaa yhteyttä yritykseen yhteistyön merkeissä.
Mainonnan erityispiirteenä muihin markkinointiviestinnän keinoihin verrattuna on, että sen avulla voidaan luoda mielikuvia hyvin monella tavalla. Tämä kyky perustuu siihen symbolivarastoon, joka mainonnalla on käytettävissään. Mainonnassa voidaan käyttää kuvia, ääntä ja sanoja aiheuttamaan
vastaanottajassa sekä tiedostettuja että tiedostamattomia vaikutuksia. (Vuokko 1997, 101.) Näitä tehokeinoja: kuvia, ääntä ja sanoja minäkin tulen käyttämään yritykseni banneri-mainoksen toteutuksessa.
Mainonnan tavoitteita on: synnyttää peruskysyntää, erottautua kilpailijoista ja lisätä käytön määrää
(Iltanen 2000, 165). Haasteena bannerin toteutuksessa on saada suunniteltua mahdollisimman tehokas,
yksinkertainen ja selkeä mainos, joka saa asiakkaat haluamaan enemmän, ja sitä kautta siirtymään
yritykseni Internet-sivuille.
6.8.2 Bannerin suunnitteluprosessi
Aloitin bannerin suunnittelun valitsemalla bannerin koon. Halusin pystysuunnassa olevan bannerin, joten
päädyin 120 x 240 kokoiseen pystynappiin (kuviot 20, 20.1.). Suunnittelin bannerin ensin käsin piirtämällä. Sen jälkeen aloin piirtää banneria Illustrator-ohjelmalla. Suunnittelin bannerin teksti painotteiseksi,
loopilla pyöriväksi animaatioksi. Banneria klikkaamalla potentiaalinen asiakas pääsee yrityksen Internetsivuille, josta hän saa enemmän tietoa yrityksen palveluista.
Tulevaisuudessaa animaatioon liitetään myös äänimaailma. Lopullisen bannerin toteutan Flashohjelmalla. Banneri -mainosta tullaan käyttämään yrityksen palveluiden markkinoimisessa. Bannerin
visuaalinen maailma noudattaa yrityksen markkinointimateriaalien yhtenäistä linjaa (kuviot 20 ja 20.1.).
Mainospaikan ja hinnan mukaan muutamme bannerin muotoa tarvittaessa vaakasuoraksi.
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Kuvio 20. Banneri-mainos, ensimmäinen kuva.

Kuvio 20.1. Banneri-mainos, toinen kuva.

Kuvio 21. Yleisimmät bannerikoot. (Iltanen 2000, 223 mukaan.)
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7. PROJEKTIN KULKU, ARVIOINTI JA TESTAUS
7.1 Projektin kulku
Aloitin opinnäytetyöprojektini suunnittelemalla toimintatapoja ja aikataulutusta. Aikataulusuunnitelma ja
käytettävien metodien valinta alussa auttoivat minua tekemään projektistani tehokkaan. Alun huolellinen suunnittelu auttoi projektin kulun etenemistä järjestelmällisesti.
Suunnittelin ensimmäiseksi yritykselleni visuaalisen ohjeistuksen jota tulee käyttää kaikessa yrityksen markkinointimateriaalissa. Tämä ohjeistus sisältää muun muassa yrityksen värimaailman ja fonttityypin. Sen
jälkeen, kun olin suunnitellut ja valinnut yritykselle visuaalisenlinjan aloin tehdä yrityksen logoa vektorigrafiikalla. Olin suunnitellut logon jo käsin piirtämällä. Sen jälkeen, kun logo oli tehty valmiiksi, ryhdyin suunnittelemaan yritykselle käyntikorttia, sähköistä käyntikorttia ja Internet-sivujen layouteja, käyttöliittymää
ja toimintoja.
Logon ja Internet-sivun suunnittelun ohessa suunnittelin innovatiivisia ratkaisuja muuhun yrityksen interaktiiviseen markkinointimateriaaliin. Pyrin löytämään ainutlaatuisia ratkaisuja, joilla saisin yritykseni
kohderyhmän löytämään yritykseni. Tärkeänä haasteena oli se miten saisin ihmiset löytämään yrityksen
Internet-sivulle. Siksi pyrin tuomaan yrityksen Internet-sivua korostetusti esiin muissa yrityksen markkinointimateriaaleissa. Internet-sivut ovat yritykseni tärkein markkinointiväline. Sitä kautta potentiaaliset
asiakkaat saavat eniten tietoa yrityksestäni ja sen tarjoamista palveluista. Tavoitteenani oli siis korostaa
nimenomaan Internet-sivua, unohtamatta kuitenkaan kaikkien muiden markkinointitapojen tärkeyttä
yritykseni markkinoinnissa.
Suunnittelin Internet-sivun jälkeen yritykselleni mainosbannerin jota voi käyttää tulevaisuudessa yritykseni
mainostamiseen Internetissä. Sen jälkeen suunnittelin vielä sähköisen esitteen, joka voidaan tarvittaessa
lähettää sähköpostin liitteenä tai tarvittaessa tulostaa paperille tai painattaa painossa. Tämän jälkeen
ja koko ajan konseptin suunnittelun ohella kirjoitin kirjallista raporttiani.
Vielä melko loppuvaiheessa noin kolme viikkoa ennen kuin kirjallinen raporttini meni painoon, puhuttuani opinnäytetyön ohjaajani kanssa, muutin logoa radikaalisti. Muutos koski koko logon ulkoasua. Logosta
tuli koonaan suuraakkosin kirjoitettu ja sen tyyli muuttui. Logon päätekstin fontti muuttui ja alatekstin
fontti ja väri muuttuivat. Tässä vaiheessa suunnittelin myös kokonaan uuden käyntikortin ja muutin markkinointimateriaaleissa käyttämääni fonttia. Fontiksi valitsin Franklin Gothic fonttiperheen. Logon ja fontin
muututtua jouduin muuttamaan myös Internet-sivujen ulkoasua.
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7.2 Prosessin ja konseptin arviointi
Minulla oli aloittamisen ongelma visuaalisten suunnitelmien kanssa. Pelkäsin aloittaa ja siirsin aloitusta
koko ajan eteenpäin. Syvennyin mieluummin suunnitteluun, tutkimukseen ja kirjoittamiseen. Henkilökohtaisilta vahvuuksiltani koen olevani enemmän tutkija- kuin tekijätyyppi. Koen raporttien kirjoittamisen ja
niiden työstämisen mielenkiintoiseksi, mukavaksi ja haasteelliseksi.
Suunnitteleminen ja referenssimateriaalien tekeminen olivat minulle haasteellisia. Ohjelmisto-osaaminen
ei ole minun vahvuuteni. En ollut ennen tätä projektia käyttänyt vektorigrafiikka-ohjelmia tekstipohjaisten
logojen tekoon. Se oli minulle uutta, aikaa vievää ja vaativaa. Alussa Aikaa meni oikeiden ratkaisujen ja
työskentelytapojen löytämiseen ja testaamiseen. Lopulta, kun vaihdoin Freehand-ohjelmasta Illustratorohjelmaan, logon tekeminen alkoi sujua. Totesin jopa nauttineeni siitä. Lopulta olin todella tyytyväinen
suunnittelemaani logoon.
Projekti sujui kaiken kaikkiaan melko hyvin projektinhallinnallisesti. Projektin suunnittelussa olen hyvä.
Osaan jakaa eri tehtävät kokonaisuuksiin ja ymmärrän missä järjestyksessä eri tehtävät tulee suorittaa
jotta projektista saadaan mahdollisimman tehokas ja hallittu. Ajankäytön suunnittelussa ja jakamisessa
minulla on paljon kehittymisen varaa. En osaa hallita aikaa ja etenkään kirjata tekemiäni tunteja ylös.
Minusta se on vaikeaa, koska tarvitsen oikean mielentilan tekemiseen enkä sen tullessa välttämättä huomaa ajankulua enkä osaa arvioida työn tekemiseen kulunutta aikaa täysin oikein.
Viimeistään vakituiset työt aloittaessani minun tulee kiinnittää tähän ominaisuuteeni erityisen paljon
huomiota, koska tällä alalla asiakasta laskutetaan tehtyjen työtuntien perusteella. Viimeistään tässä
vaiheessa minun tulee opetella käyttämään projektinhallinta työkaluja, joita käytettäessä ajankäytön
suunnittelusta tulee hallitumpaa. Jos voisin tehdä tämän projektin uudestaan alusta, pyrkisin suunnittelemaan ja tarkkailemaan ajankäyttöäni paremmin ja pyrkisin käyttämään kokonaistyöajan tehokkaammin
hyödykseni. Käyttäisin myös jotain projektinhallinnan työkalua avukseni.
Projektin kulkua haittasi myös se, että tietokoneeni meni kokonaan rikki ja olin kaksi kertaa kipeänä projektin aikana. Ensin olin vatsataudissa, joka onneksi kesti vain muutaman päivän. Projektin ihan loppuvaiheessa sairastuin todella rankkaan kuumetautiin, joka kesti viisi päivää ja vei voimat täysin, koska kuume
oli koko ajan hyvin korkea. Toipumiseen meni useita päiviä taudin jälkeen. Yritin palata projektin pariin
heti, kuin pystyssä pysyin, mutta toimin puoliteholla. Pelkäsin hyvin paljon, että aikani ei tulisi riittämään
projektin loppuun saattamisessa itsenäisesti. Lopulta kävi kuitenkin hyvin ja minulle jäi projektin lopussa
jopa luppoaikaa. Sain kirjallisen raporttini painoon jo maanantaina 28.4.2008.
Projektin lopussa ymmärsin hyvin mitkä ratkaisut ovat minun yritykselleni parhaita ja oikeita markkinointiviestinnällisiä ratkaisuja. Koko projektin ajan pyrin pitämään kohderyhmäni ja heidän tarpeensa mielessäni. Mielestäni onnistuin suunnittelemaan konseptin, joka varmasti vetoaa kohderyhmääni ja tuo yritykselleni asiakkaita ja töitä.
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Sisäinen asenteesi on paras ystäväsi tai pahin vihollisesi (Ringom 1993, 18). Tämä lause oli mielessäni useina hetkinä opinnäytetyötä tehdessäni. Etenkin niinä projektin alun hetkinä, kun olin tehnyt kaikkea muuta
kuin opinnäytetyötä. Tuo lause oli hyvä muistutus asioiden tärkeysjärjestykseen laittamisessa.

7.3 Konseptin testaus
Testaus on vaihe, jossa testataan toimivuusongelmia. Se ei ole vaihe jossa tehdään muutoksia sisältöön
tai toimintoihin. (Friedlein 2001, 202.) Testausvaihe on yksi projektin tärkeimmistä vaiheista. Testausta on
hyvä tehdä jo projektin keskivaiheellakin esimerkiksi paperiprototyyppien avulla, joilla voidaan testata
esimerkiksi käyttöliittymän toimivuutta. Näin toimimalla voidaan välttää turhaa tekemistä, ja samalla
säästetään aikaa.
Vasta loppuvaiheessa tehty testaus voi osoittaa pahoja virheitä ja tässä vaiheessa voi olla jo liian myöhäistä tehdä suuria muutoksia esimerkiksi Internet-sivun käyttöliittymän rakenteeseen. Voi olla myös, että
ulkoasu on tässä vaiheessa hyväksytetty jo asiakkaalla eikä suuria muutoksia voida senkään johdosta
enää toteuttaa. Alun hyvä suunnittelu pelastaa paljon ja testaus sujuu helposti. Kun asiat on mietitty ennakkoon, ei yllätyksiä satu. Internet-sivun eri testaustapoja ovat esimerkiksi käytettävyystestaus, toimintojen testaus, toimivuustestaus, lataustestaus, turvallisuustestaus ja kopiointivarmistus. Nämä testaustavat
antavat sekä laskettavissa olevia että laadullisia tuloksia ja sekä objektiivisia että subjektiivisia mielipiteitä. (Friedlein 2001, 204.)
Yksinkertaisen käytettävyystutkimuksen avulla kuka tahansa voi saada selville, onko käyttäjällä vaikeuksia liikkua sivustolla tai löytää etsintätoimintoja (Nielsen 2000, 12). Yrittäjän on tärkeä varmistua siitä, että
sivu ei tule pettämään tai osoittaudu toimimattomaksi jossain ympäristössä, jolloin vaarana olisi asiakkaiden menettäminen (Friedlein 2001, 203). Siksi on hyvin tärkeää testata Internet-sivun toimivuus eri
käyttöliittymissä. Minä en varsinaisesti suunnittele tässä opinnäytetyössäni valmiita konseptin osa-alueita,
joten niiden käytännön testaaminen on melko vaikeaa, mutta yritin kysyä ihmisten mielipiteitä ratkaisuistani esimerkiksi yritykseni Internet-sivun osalta. En lähtenyt toteuttamaan paperiprototyyppi testausta
potentiaalisilla asiakkailla vielä tässä vaiheessa, mutta tulen niin tekemään tulevaisuudessa, jos päätän
perustaa yritykseni.
Kävin projektin lopussa Internet-sivun läpi Heuristisen arvioinnin muistilistan kanssa siltä osin kuin sen pystyin tekemään. Minulle selvisi, että sen mukaan yritykseni Internet-sivun käyttöliittymä ja navigointi ovat
selkeitä ja loogisia. Käyttäjä tietää koko ajan missä kohdassa hän sivulla on ja pääsee jokaiselta alasivulta jokaiselle pääsivulle. Linkit on helposti tunnistettavissa linkeiksi ja kaksitasoisen navigoinnin ansiosta
sivuston rakenne on helposti ymmärrettävä. Käyttäjä pääsee navigoimaan sivulla suorasti ja oman tahtonsa mukaisesti. Sivun tekstit ovat selkeää suomen kieltä. Värisävyjä on käytetty rajallisesti. Tärkeimmät
elementit on helppo tunnistaa.
Sitten, kun sivu koodataan ja on muutenkin valmis laitettavaksi Internetiin, huomiota tulee kiinnittää seuraaviin asioihin: Palvelun pitäisi tunnistaa virhetilanteet ja estää niiden toistuminen kertomalla käyttäjälle
ennen virheen tapahtumista. Virheilmoituksen pitäisi kertoa selkokielellä mitä tapahtui, miksi näin kävi,
miten asia voidaan korjata ja kuinka se voidaan välttää ensi kerralla. Käyttäjälle tulisi myös olla tarjolla
opastusta ja ohjeistusta. Myös sivun skaalautuvuuteen tulee kiinnittää huomiota ja fonttien koon tulee
olla tarvittaessa muutettavissa suuremmaksi.
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8.YHTEENVETO
Opinnäytetyökseni suunnittelin Interaktiivisen konseptin suunnitelman omalle yritykselleni Havu Marketing
& Desiginille. Tein konsepti suunnitelman lisäksi markkinointiviestinnällisen ohjeistuksen yrityksen perustamiseen liittyvistä asioista. Kirjallisessa raportissa käsittelin oman aloittavan yritykseni konseptin suunnittelun
vaiheita tapaustutkimuksen kautta. Markkinointiviestinnällisissä ratkaisuissa tavoitteena oli käyttäjälähtöinen suunnittelu ja kokonaisvaltaisen konseptin rakentaminen. Tein visuaalisen maailman ja käytettävyyden esisuunnittelun yritykselleni.
Mielestäni onnistuin hyvin tavoitteessani suunnitella käyttäjälähtöinen ja kokonaisvaltainen konsepti.
Konsepti suunnitelmastani tuli aloittavan yrityksen resurssit huomioon ottaen kokonaisvaltainen. Tein huolellisen potentiaalisten asiakkaitteni esitutkimuksen ja otin kaikissa konseptin vaiheissa yritykseni konseptin
käyttäjät hyvin huomioon. Lopullisen varmistuksen tekemiini ratkaisuihin saisin konseptin eri osa-alueiden
testauksen kautta. Tämä vaatisi oikeanlaisen testausympäristön järjestämistä. Suunnitelmieni avulla pystyn esittämään konseptini käytettävyyden selkeästi ja havinnollisesti lukijoille.
Tämä projekti auttoi minua selvittämään yrityksen perustamiseen liittyviä asioita. Pohdin paljon sitä olenko jo valmis aloittamaan oman yritykseni vai olisiko hyvä tehdä vielä jonkun aikaa töitä muille yrityksille.
Seuraavassa kerron mihin tulokseen projektin teon kautta tulin.
Projektini ei tule jäämään kaapin nurkkaan pölyttymään tämän opinnäytetyöprosessin jälkeen. Uskon
syvästi siihen, että jatkan sen työstämistä vielä jossain muodossa tulevaisuudessa. Projektin teko auttoi
minua ymmärtämään paremmin kaikkea sitä mitä yrityksen perustaminen vaatii. Kaikki pitää huomioida
ja suunnitella hyvin tarkkaan, että yritys pystyisi aloittamaan liiketoimintansa vaivattomasti.
Uskon, että minulla on nyt hyvä perusta valmiina, mille voisin perustaa yritykseni. Tämä suunnitteluprosessi
osoitti kuitenkin, että haluan hankkia vielä enemmän kokemuksia työskentelemisestä, jossakin muussa
alan yrityksessä. Uskon, että tietotasoni alasta ei vielä ole sillä tasolla, että haluaisin välittömästi valmistuttuani perustaa oman yrityksen. Luulen, että kahden kolmen vuoden päästä olen valmis siirtymään
yrittäjäksi. Nyt tuntuu, että haluan imeä kokemuksia yrityksessä, jossa on eri ikäpolvien edustajia. Toivon
saavani kokemusta keskittymällä seuraamaan miten muut yrityksiä johtavat, ja jakamalla kokemuksia
heidän kanssaan.
Projekti jätti minulle käteen paljon hyvää. Se auttoi minua ymmärtämään omaa itseäni projektityön tekijänä, ajankäytön hallintaa ja paljon uutta eri ohjelmista. Uskon, että tämä projekti oli minulle suuri askel
seuraavaan vaiheeseen elämässäni. Sen lisäksi, että tämä projekti kasvatti minua alan työelämää, ja se
tarjoamia haasteita kohtaan, se opetti minulle henkistä kanttia. Vaikka kahteen otteeseen jouduin makaamaan kipeänä sängynpohjalla uupuneena ja valmiina luovuttamaan koko ajan eteenpäin kiirivän
ajan edessä, jaksoin nousta ja piirtää sen viimeisen viivan.
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KANNET: Munken Lynx
väri ja paino 250 g/m
SISÄSIVUT: Munken Lynx
väri ja paino 150 g/m
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LIITE I
LINKKI LISTA:
YRITTÄJYYTEEN LIITTYVIÄ SIVUJA:
– www.yrittäjät.fi Suomen yrittäjät
– www.finnvera.fi rahoituspalvelu yrityksille
– www.vero.fi Verohallinto
– www.ymparisto.fi Ympäristöministeriö
– www.te-keskus.fi Työvoima- Ja Elinkeinokeskus
– www.yrityssuomi.fi Palvelu yrityksille ja yrittämisestä kiinnostuneille.
– www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu
– www.finpro.fi Suomalaisten yritysten kansainvälisen kasvun asiantuntija ja kumppani.

LISÄTIETOJA YRITYSTUNNUKSISTA:
– www.ytj.fi Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä
– www.tilastokeskus.fi Tilastokeskus
– www.prh.fi Patentti ja rekisterihallitus

MARKKINOINNIN- JA MAINONNANALAAN LIITTYVIÄ SIVUJA:
– www.mtl.fi Markkinointiviestinnän toimistojen liitto.
– www.mark.fi Suomen markkinointiliitto. Heidän sivullaan on mm. iskulauserekisteri.
– www.mainostajat.fi

LIITE II
HEURISTISEN ARVIOININ MUISTILISTA:
Tämä Heuristisen arvioinnin muistilista on sovellettu web-käytettävyyden arviointiin Jacob Nielsenin
heuristisesta muistilistasta, hyödyntäen Keith Instonen www-palveluiden arviointiin muokattua vastaavaa
listaa. Mielonen & Hintikka. Web-palveluiden käytettävyys mukaan. 1998. katso http://www.2.uiah.fi/
mediastudio/pdf/web-kaytettavyys.pdf
1. Palvelun tilan näkyvyys
Käyttäjän pitäisi aina pystyä nopeasti huomaamaan mikä on palvelun tila ja käyttäjän sijaiinti palvelussa.
Onko palvelu kaatunut (toimiiko se vielä)?
Onko palvelu vastaanottanut syötteeni?
Mitä seuraavaksi on tapahtumassa?
Missä päin palvelua olen?
Minne voin mennä seuraavaksi?
Olenko menossa haluamaani suuntaan?
2. Palvelun ja tosielämän vastaavuus
Palvelun pitäisi käyttää tavallisesta elämästä tuttuja termejä, sanontoja ja käsitteitä mieluummin kuin
palvelun omaa erikoistermistöä.
Ovatko sanat ja lauserakenteet helposti ymmärrettävissä?
Käytetäänkö käsitteitä samassa merkityksessä kuin tosielämässä?
Toimivatko metaforat loogisesti?
Onko palvelun käyttö ristiriidassa muun maailman toiminnan kanssa?
3. Käyttäjän kontrolli ja vapaus
Käyttäjän pitäisi päästä nopeasti ja vaivatta takaisin kunkin vaiheen alkutilaan tehtyään virheellisen valinnan. ”Peru” ja ”Tee uudestaan” -toiminnot ovat suositeltavia. Palvelu ei myöskään saisi tehdä häiritseviä asioita vastoin käyttäjän tahtoa tai tältä kysymättä.
Joutuuko palvelua navigoimaan turhien mutkien kautta?
Joutuuko tietylle sivulle päästäkseen noudattamaan pakollisia ja hankalia reittejä?
Pääseekö kotisivulle ja tärkeimmille alasivuille helposti?
Voiko virheellisen syötteen (esim. lomakkeessa) muuttaa vielä lähettämisen jälkeen?
Avaako palvelu turhia ikkunoita, estää selainikkunan koon määrittelyn tai pakkosyöttää video- tai äänitiedostoja?
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4. Yhteneväisyys ja standardit
Viestien ja toimintojen pitäisi tarkoittaa yhteneväisesti aina samoja asioita. Sanoja tai merkityksiä ei saisi
vaihtaa lennossa. Olemassa olevia verkko- ja muita standardeja pitäisi hyödyntää yhteneväisyyteen
pyrittäessä.
Onko nimiä, värejä ja muita tunnisteita käytetty yhteneväisesti kaikilla sivuilla?
Onko linkkejä, painikkeita, tunnisteita ja syötekenttiä käytetty yhteneväisesti läpi palvelun?
Ovatko navigointilinkit ja painikkeet tutuissa paikoissa?
Näyttävätkö linkit, painikkeet ja syötekentät tutuilta (esim. väri ja muoto)?
Onko navigointityyli eheä läpi palvelun?
5. Virheiden estäminen
Palvelun pitäisi tunnistaa mahdolliset virhetilanteet ja estää niiden toistuminen kertomalla käyttäjälle ennen virheen tapahtumista. Opastus pitäisi olla aina helposti saatavilla ja ymmärrettävissä.
Onko kaavakkeissa hyödynnetty virheellisten syötteiden tarkistusta?
Annetaanko ongelmallisista syötteistä selkeä ja opastava ilmoitus ajoissa?
Onko syöte- ja toimintotilanteissa saatavilla opastus?
6. Tunnistaminen mieluummin kuin muistaminen
Asioiden toimintojen ja vaihtoehtojen pitäisi olla näkyvissä käyttöliittymässä. Käyttöliittymän painikkeiden
ja syötteiden pitäisi liittyä palvelun toimintoihin loogisesti, niin että näiden vastaavuus on pääteltävissä
helposti. Käyttäjää ei saisi pakottaa muistamaan asioita ruudulta toiselle siirryttäessä.
Ovatko tärkeimmät toiminnot näkyvissä aina niin, että niiden sijaintia sivulla ei tarvitse muistaa?
Ovatko kaikki toimintoja aikaansaavat käyttöliittymäelementit merkitty niin, että ne ymmärtää painikkeiksi (tai syötekentiksi, tms.)?
Ovatko käyttöliittymän elementit sijoitettu niin, että niiden riippuvuus ja suhde muihin ruudun elementteihin on selvä?
Voiko käyttäjä edetä sivulta toiselle, ilman että hänen täytyy muistaa ulkoa aikaisemmilla sivuilla näkemäänsä tietoa?
Onko palvelun (ja sivun) URL pääteltävissä helpohkosti palvelun sisällöstä tai tarjoajasta?
7. Käytön joustavuus ja tehokkuus
Käytön pitäisi olla joustavaa ja tehokasta sekä aloitteleville että edistyneille käyttäjille. Palvelun pitäisi tarjota pikavalintoja ja personointia usein käytettyihin toimintoihin. Käytön pitäisi olla joustavaa ja tehokasta
käyttäjän laitteistoista ja tietoliikenneyhteydestä riippumatta.
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Ovatko yleisimmät toiminnot aina käytettävissä ja näkyvillä?
Voiko monimutkaista tai laajasisältöistä käyttöliittymää muokata yksinkertaisemmaksi tarpeidensa mukaan?
Skaalautuuko palvelu eri näytöille, selainversioille, kirjasintyypeille, väreille, konetyypeille, käyttöjärjestelmille ja yhteysnopeuksille?
Hankaloittavatko kehykset linkittämistä, selaamista tai tulostamista?
Voiko usein käytettyihin sivuihin linkittää helposti?
Voiko dynaamisesti tuotetut sivut saada helposti ladattua uudestaan?
Onko pääsivulla käytetty meta-viittoja hakukonetulosten parantamiseksi?
8. Esteettinen ja minimalistinen design
Ruudulla pitäisi olla ne elementit, jotka ilmaisevat halutun tiedon, toiminnot, tunnelman ja tyylin, ei
enempää. Ilmaisun ei pitäisi olla vaikeasti ymmärrettävissä (ellei se ole palvelun kantava idea).
Onko ruudulla käytetty rajoitetusti värisävyjä, valööriarvoja ja värikoodauksia (noin 1-3)?
Onko kirjasintyyppejä ja kokoja käytetty rajoitetusti (noin 1-3)?
Onko tyhjää tilaa käytetty selkiyttämään näyttöjä?
Kiinnittyykö huomio tärkeimpiin elementteihin ensin?
Hallitseeko yksi(tai useampi) elementti koko näyttöä ja sen navigointia muiden kustannuksella?
Onko teksti sopivan mittaista, tyylistä ja kokoista ruudulta luettavaksi?
9. Virhetilanteiden tunnistaminen, ilmoittaminen ja korjaaminen
Virheilmoituksen pitäisi kertoa selkokielellä mitä tapahtui, miksi näin kävi, miten asia voidaan korjata ja
kuinka se voidaan välttää ensi kerralla.
Onko virheilmoitus ymmärrettävissä?
Selviääkö virheilmoituksesta mitä tapahtui, miksi ja miten korjata tai välttää tilanne?
Ovatko virheilmoitukset kohteliaita ja välttävät syyttelevää sävyä?
Ovatko korjaavat toimintaohjeet helposti seurattavissa?
10. Opastus ja ohjeistus
Vaikka käytön pitäisi onnistua ilman opastusta ja ohjeita, ovat ne usein välttämättömiä käyttäjille. Näiden pitäisi olla helposti saatavilla, nopeasti etsittävissä, toimintaan ohjaavia, käyttötilannetta tukevia ja
riittävän lyhyitä.
Annetaanko opastusta automaattisesti vaikeissa paikoissa?
Ovatko ohjeet aina saatavilla?
Ovatko ohjeet ja opastus tilanne- ja sivukohtaisia?
Ovatko ohjeet helposti ymmärrettävissä ja vaiheet toteutettavissa?
Ovatko ohjeet lyhyitä (lyhyisiin, mutta järkeviin kokonaisuuksiin pilkottuja)?
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Opinnäytetyöprojekti, aloittavan yrityksen interaktiivisen konseptin suunnitelma. Projektin
kesto 4.5 kuukautta, 20 viikkoa, 138 päivää, useita työtunteja, valvottuja öitä, tuskastumista, iloa, voiton tunnetta, masennusta, ahdistusta, kipeenä oloa, rentoutumista, innostusta,
ahaa elämyksiä, ideoita, kirjoittamista, tutkimista, lukemista, piirtämistä, erilaisia tietokoneohjelmia, puurtamista, oman pään sisälle menoa, sulkeutumista ympärillä pyörivästä
maailmasta, tietokoneen rikkoutumista, sitkeyttä, vapaa ajan rajoittamista, sisua, selkeitä
linjoja, tajunnan virtaa, raikkaita ratkaisuja, suunnittelua, ideointia, referenssi materiaalien hankintaa, kiirettä, aikataulutusta, pidättäytymistä, purkautumisen tarvetta, äksyilyä,
kiroilua, itkua, naurua, oppimisen tunteita, sketchailua, matkustelua helsinki-lahti välillä,
opiskelua, opintopisteitä, juna matkoja, pimeässä istumista, mökki höperyyttää, musiikkia,
kahvia, taukoja, helpotusta, mitättömyyden tunnetta, visioita, tavoitteita, missioon pyrkimistä, riittämättömyyttä, ihmissuhteiden laiminlyöntejä, venyttelyä, syvään hengittämistä,
haaveilua, vapauden kaipuuta, aurinkoa, kesän odotusta, rahapulaa, laskujen maksamista, päätöksiä, luopumista, intohimoa, laiskuutta, tehokkuutta, samaistumista, valintoja,
tulevaisuuden pohdintaa, kehitystä, nopeutta, hitautta, hallintaa, sekasortoa, sissiintymistä, halua, harkintaa, velvoitteita, jännittämistä, odotusta, esiintymistä, palautetta, arvosanoja ja hyvällä mielellä valmistumista.

