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Hankkija Oy is the commissioner for the thesis. Hankkija is a professional 
in the agricultural and machinery trade and offers supplies for crop and 
livestock farms, contractors, forest and small game management and 
hunting. Hankkija also offers accessories for hobby animals, pets and gar-
dening and construction. The subject of the thesis was chosen to find out 
the impact of the renewed catalog of Hankkija on the customer´s purchas-
ing behavior, because the updated catalog was just published, and the au-
thor of the thesis wanted to make a survey of what the customers thought 
about the reform. The theoretical part of the thesis deals with the basics 
of marketing and the means of competition and the theory of advertising.  
 
To gather the data a survey was conducted. The aim of the thesis was to 
find out the effects and functionality of the renewed catalog of Hankkija 
Oy and to map the suggestions for improvement so that Hankkija can uti-
lize the results of the survey in the way it wants. The purpose of the survey 
was to find out the customer´s feelings and opinions about the renewed 
catalog. The survey received 397 responses from all over Finland. The re-
sults are relatively reliable, although a few errors were made when design-
ing the query because the schedule was quite busy. The answers to the 
questionnaire were quite similar, so their interpretation was quite easy 
and the suggestions for improvement were feasible. Based on the answers, 
the catalog was successfully designed and implemented. In this way it can 
be stated that the effects of the catalog were mostly positive, and the cat-
alog can be found to work. 
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1 JOHDANTO 

Yritysten menestymiselle markkinointi on tärkein keino nykypäivänä. 
Markkinoilla on erilaisia keinoja, joilla saadaan aikaan kysyntää, että yri-
tyksen tuotteet tai palvelut myisivät hyvin. Koska markkinoille tulee koko 
ajan uusia tuotteita, on osattava hyödyntää erilaisia kilpailukeinoja erottu-
akseen muista kilpailijoista. Tässä opinnäytetyössä teoreettisessa osuu-
dessa käydään läpi markkinoinnin perusteita ja markkinoinnin tärkeimpiä 
kilpailukeinoja. Yksi tärkeimmistä markkinoinnin kilpailukeinoista on mark-
kinointiviestintä, jonka yhtenä muotona on mainonta. Mainonnan tavoit-
teena on parantaa yrityksen sekä tuotteiden tai palvelujen tunnettuutta ja 
saada aikaan myyntiä. Mainonnalla pyritään vaikuttamaan myös asiakkai-
den mielikuviin. 
 
Opinnäytetyön aiheena on Hankkijan uudistetun kuvaston vaikutus osto-
käyttäytymiseen. Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Hankkija Oy:lle. Ai-
heen valinta perustui vierailuluennoitsijan mielipidekysymykseen silloin 
julkaisemattomasta uudistetusta kuvastosta. Siitä inspiroiduttua päätet-
tiin opinnäytetyöstä tehdä tutkimuspainotteinen opinnäytetyö, joka koski 
uudistettua painettua osoitteetonta mainoskuvastoa. Ajankohtana kyse-
lyn tekeminen oli mitä mainioin, sillä kysely lähetettiin samoihin aikoihin 
kuin kuvastokin. Uudistunut kuvasto oli saapunut jo kerran ennen kyselyä, 
niin asiakkaat olivat saaneet jo mahdollisen mielikuvan kuvastosta, jolloin 
vastaaminen kyselyyn todennäköisesti helpottui. Opinnäytetyön tavoit-
teena on selvittää Hankkija Oy:n uudistetun kuvaston vaikutuksia ja toimi-
vuutta sekä kartoittaa parannusehdotuksia niin, että Hankkija voi hyödyn-
tää kyselystä saatuja tuloksia haluamallaan tavalla. Opinnäytetyössä teh-
tiin kyselytutkimus, jonka tarkoituksena oli selvittää asiakkaiden tunte-
muksia ja mielipiteitä uudistetusta kuvastosta. Kysymykset laadittiin toi-
meksiantajan toiveiden mukaisesti. Kyselytutkimuksesta kerrotaan ja tu-
loksia analysoidaan opinnäytetyön lopussa kappaleesta 5 eteenpäin. Kyse-
lystä tehtiin toimeksiantajalle erillinen tiivis raportti heti tulosten selvittyä, 
sillä Hankkija halusi reagoida nopeasti, jos kyselyn tulokset antoivat ai-
hetta.  
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2 MARKKINOINTI 

2.1 Käsite 

Markkinointi käsitteenä on strategiaa ja taktiikkaa eli tapaa ajatella ja toi-
mia. Markkinointi ei ole nykyään enää yksi yrityksen toiminto muiden toi-
mintojen ohella, vaan se ohjaa monia liiketoiminnan ratkaisuja ja päätök-
siä, sillä nykyinen markkinointiajattelu on asiakkuuslähtöistä. Uusia tava-
roita ja palveluita kehitellään yhdessä yrityksen asiakkaiden kanssa heidän 
toiveidensa, tarpeidensa sekä arvostuksensa pohjalta. Vaikka markkinointi 
on nykyään asiakkuuslähtöistä, on silti muistettava arvioida myös yrityksen 
liiketoiminnan kannattavuutta sekä pitää hyviä suhteita yllä yrityksen 
kumppaneihin ja ympärillä olevaan verkostoon sekä muihin sidosryhmiin. 
Näitä ovat esimerkiksi alihankkijat, jälleenmyyjät, tavarantoimittajat, tie-
dotusvälineet ja omistajat. Yrityksellä on oltava myytävää palvelua tai ta-
varaa, jotka on erotettava kilpailijoista, tyydytettävä asiakkaiden mielty-
myksiä ja tarpeita sekä tuotettava ostajalleen arvoa. Yrityksen on määri-
teltävä sopiva hinta, joka on sopusuhtainen ostajien hintaodotuksiin sekä 
kilpaileviin tuotteisiin. Tuotteiden on oltava myös hyvin saatavilla. Asiak-
kaille on saatava tieto tuotteista ja palveluista sekä niiden ominaisuuksista. 
Tieto saavuttaa asiakkaan markkinointiviestinnän avulla, esimerkiksi mai-
nonnalla. (Bergström & Leppänen, 2015, s. 18)  

2.2 Määritelmä 

”Markkinointi on vastuullinen, suhteisiin ja yhteisöllisyyteen pohjautuva 
ajattelu- ja toimintatapa, jonka avulla luodaan myyvä, kilpailukykyinen ja 
eri osapuolille arvoa tuottava tarjooma vuorovaikutteisesti toimien.” 
(Bergström & Leppänen, 2015, s. 21) 
 
Näin voidaan määritellä markkinointi, joka kuvastaa nykyaikaista markki-
nointiajattelua. Yrityksen on luotava tarjooma, joka tuottaa arvoa kaikille 
ja joka hyödyttää koko yhteiskuntaa. On oltava eri sidosryhmien kanssa 
vuorovaikutuksessa sekä kommunikoitava arvotuotanto. Nykyaikaista 
markkinoinnin määritelmää on hankala määritellä lyhyesti ja kattavasti. 
(Bergström & Leppänen, 2015, s. 20) 

 
Vastuullisuus, suhdelähtöisyys, ajattelutapa, toimintatapa, tarjooma, kil-
pailukyky, arvon tuottaminen, yhteisöllisyys sekä vuorovaikutteinen toi-
minta ovat määritelmän avainsanoja. Markkinoinnissa on tärkeä toimia 
vastuullisesti lakien, säännösten ja hyvän tavan mukaisesti huomioiden so-
siaaliset, eettiset ja ympäristönäkökulmat. Asiakkaisiin luodaan suhteita ja 
ylläpidetään niitä, mutta muihinkin sidosryhmiin, esimerkiksi omistajiin, 
kumppaneihin, tiedotusvälineisiin ja koko yhteiskuntaan on pidettävä hy-
vät suhteet. Ajattelutapana asiakaslähtöisyys ja arvon tuottaminen ohjaa 
liiketoiminnassa kaikkia tehtäviä strategisia päätöksiä. Toimintatapana 
henkilöstö, asiakkaat ja yhteistyökumppanit toimivat markkinoijina, sillä 
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kaikki, mitä yrityksessä tehdään, on markkinointia. Asiakas ostaa tuot-
teesta koituvan hyödyn ja tyydytyksen eli tarjooman. Tarjooma on palve-
luiden, tavaroiden, kokemusten ja toimintatapojen kokonaisuus. Kilpailu-
kyky on tarjooman tekemistä eri tavoilla paremmaksi ja halutummaksi asi-
akkaille ja kumppaneille verrattuna kilpailijoihin. Arvon tuottaminen on 
sitä, että yritys itse, asiakkaat ja muut sidosryhmät saavat haluamansa ar-
voa ja hyötyä tarjoomasta ja toiminnasta. Yhteisöllisyys ja vuorovaikuttei-
nen toiminta on sitä, että tarjoomasta on osattava viestiä sopivalla tavalla 
ja käydä keskustelua eri sidosryhmien kanssa, kuten myös tuotetusta ar-
vosta. Yrityksen on muistettava huolehtia kaikista markkinoinnin määritel-
mässä olevista osista pääkohteena asiakkaat, silloin yrityksen toiminta on 
kannattavaa. (Bergström & Leppänen, 2015, s. 21) 

2.3 Markkinoinnin tehtävät 

Päätehtävä markkinoinnilla on kysyntään vaikuttaminen ja kysynnän tyy-
dyttäminen. Aikaisemmin on ajateltu, että se on myöskin kysynnän luo-
mista ja herättämistä. (Anttila & Iltanen, 2001, s. 19) Tarkoituksena on 
luoda tarjooma, jonka asiakkaat haluavat ostaa sekä tuoda se muiden asi-
akkaiden tietoisuuteen ja saataville. Markkinoinnilla annetaan tietoa asi-
akkaille sekä muille sidosryhmille. Jälleenmyyjiä kannustetaan myymään ja 
asiakkaita houkutellaan ostamaan ja pysymään yrityksen asiakkaana. 
Markkinoinnilla on oikeastaan neljä tehtävää, jotka ovat kysynnän enna-
kointi ja selvittäminen, kysynnän luominen ja ylläpito, kysynnän tyydyttä-
minen ja kysynnän säätely. (Bergström &Leppänen, 2015, s. 22) 

2.3.1 Kysynnän ennakointi ja selvittäminen 

Tuotekehityksen, markkinointiviestinnän ja muiden markkinointiratkaisu-
jen tukipohja on kysynnän ennakointi. Ilman ennakointia uusien tuottei-
den tuominen markkinoille on hankalaa. Yrityksen on hyvä tutkia markki-
noita jatkuvasti perustamisesta lähtien. Tutkittujen markkinoiden avulla 
yritys saa selville nykyisten ja potentiaalisten ostajien tarpeet, arvostukset 
sekä ostokäyttäytymisen. Tutkimuksessa voidaan kysyä, mitä, miten ja 
mistä asiakkaat ostavat ja miksi ostokäyttäytyminen on juuri sellaista. 
(Bergström & Leppänen, 2015, s. 22) Yritys katsoo yleensä kuluttajan miet-
tivän huolellisesti ostopäätöksiään varsinkin silloin kun on kysymys kalliista 
kestokulutushyödykkeistä tai asunnon ostosta. Toisaalta elintarvikkeita os-
taessa kuluttaja saattaa toimia rutiininomaisesti ostaessaan tuotteita ai-
kaisempien ostopäätöstensä, tapojensa tai kokemuksensa perusteella. 
Markkinoijat pyrkivätkin selvittämään analysoimalla kuluttajien ostokäyt-
täytymistä, tuloja, ostopäätöksen tekoa, perheiden kokoa ja muita yritystä 
hyödyntäviä seikkoja suunnitellessaan markkinointiohjelmia sekä löytääk-
seen yhtenäisiä kuluttajaryhmiä tuotteiden kohderyhmiksi. (Anttila & Ilta-
nen, 2001, s. 19) 
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2.3.2 Kysynnän luominen ja ylläpito 

Yritys tekee tuotteistaan kilpailijoista erottuvia ja asiakkaita houkuttelevia 
ja siten luo kysyntää. Kysyntää voi lisätä myös viestimällä asiakkaita puhut-
televasti. Jollekin tietylle kohderyhmälle suunnattua mainontaa ja myyn-
ninedistämistä hyödyntäen luodaan ostohalukkuutta ja kysyntää. Asiakas-
suhteiden ylläpitäminen on tärkeää, jotta asiakkaat ostaisivat aina uudel-
leen ja suosittelisivat tuotteita muillekin potentiaalisille ostajille. Asiakas-
suhteita pidetään yllä mainonnan, myyntityön, hyvien kokemusten, asia-
kaspalvelun sekä suhdetoiminnan avulla. (Bergström & Leppänen, 2015, s. 
22) 

2.3.3 Kysynnän tyydyttäminen 

Asiakkaiden tarpeiden pohjalta kehitellään jatkuvasti uusia toimintatapoja 
ja tuotteita. Siksi asiakaspalautetta kerätään systemaattisesti ja teetetään 
markkinatutkimuksia, jotta kehitystä tapahtuisi oikeaan suuntaan. Par-
haimmassa tapauksessa yritys pystyy räätälöimään tarjooman jokaiselle 
asiakkaalle sopivaksi. Esimerkiksi koulutukset, jotka on tarkoitettu henki-
löstölle, on suunniteltu yrityksen ja henkilöstön tarpeiden mukaan. Silloin 
myydään ratkaisua asiakkaan koulutustarpeeseen eikä vain koulutustilai-
suutta. Tuotteiden ja palvelujen saatavuuden huolehtiminenkin on kysyn-
nän tyydyttämistä. Tuotteet on hyvä pitää helposti saatavilla eli niin sano-
tusti oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja erilaisilla maksujärjestelyillä. Asia-
kastyytyväisyyteen ja usein asiakassuhteen kestoon vaikuttaa suuresti 
asiakaspalvelun sujuvuus ja henkilöstön osaaminen. (Bergström & Leppä-
nen, 2015, s. 22-23) 

2.3.4 Kysynnän säätely  

Kysynnän säätely on tärkeää. Sillä pyritään tasoittamaan sesonkihuippuja, 
esimerkiksi hinnoittelun avulla tai ohjaamalla kysyntää muihin yrityksen 
tuotteisiin, jos tuote, joka on kysytty, on loppu hetkellisesti tai kokonaan. 
Eli pyritään sopeuttamaan kysyntää tarjontaan. Suurta kysyntää täytyy jos-
kus jopa hillitä ja kannustaa odottamaan uutta tuote-erää. Kysyntää hilli-
tään usein myös siksi, jos virheellisiä tuotteita on joutunut markkinoille. 
Säätelyssä on tärkeintä avoin ja nopea tiedottaminen varsinkin tilanteessa, 
jossa tuotteet ovat virheellisiä, siten säilyy yrityksen ja tuotteen imago. Ky-
synnän säätelyä on myös se, kun pyritään alentamaan pysyvästi haitallis-
ten tuotteiden käyttöä, kuten alkoholia tai rasvan kulutusmääriä. Tätä kut-
sutaan myös demarkkinoinniksi. (Bergström &Leppänen, 2015, s. 23) 

2.4 Arvon tuottaminen 

Arvon kokemiseen ja tuotevalintaan vaikuttavat ostotilanne, ja se, mitä eri 
asiakkaat arvostavat. Markkinoijan on siis ymmärrettävä ja tuntea hyvin 
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kohderyhmien eri arvostukset ja tavoitteet. Tavoitteena saattaa olla esi-
merkiksi tehokkuus. Silloin hankittava tuote edistää tehokkuuden saavut-
tamista. Tehokkuus voidaan määritellä vaivattomuudeksi tai kulutuksen ja 
käytön helppoudeksi. Ostajalla voi myös olla kiire, tai oikeastaan nykyään 
monilla onkin usein kiire. Tällöin tuotteen hankinta pitää olla mahdollisim-
man helppoa ja nopeaa. Hinta ei ole välttämättä silloin tärkein ostope-
ruste. Tarjooman erinomaisuus on mahdollinen vaikuttava arvo ostami-
sessa. Erinomaisuus tulee tuotteen laadusta, houkuttelevuudesta, käyttö-
kelpoisuudesta tai soveltuvuudesta. (Bergström & Leppänen, 2015, s. 23-
24) 
 
Kuluttajat pyrkivät osoittamaan menestystä ja tiettyyn ryhmään kuulu-
mista oman statuksen avulla. Status on tietynlainen ulkoinen arvo, johon 
liittyy tavoittelu kunnioituksesta, toisin sanoen pyrkii saamaan huomiota, 
joka on positiivista, ja tietynlaista mainetta ostamansa tuotteen avulla. 
Muitakin arvoja on, jotka liittyvät ostamiseen, esimerkiksi niin sanottu 
leikki. Leikki on kuluttajan kokemaa hauskuutta ja nautintoa, estetiikkaa, 
etiikkaa (moraalia), hyveellisyyttä, oikeudenmukaisuutta sekä henkisyyttä 
maallisuuden vastakohtana. Estetiikassa ostettavasta tuotteesta tulee 
kauneuden ja taiteellisuuden tuomaa mielihyvää. Asiakas kokee arvoa, kun 
hyöty on asiakkaan omaan subjektiiviseen arvioon perustuvaa ja henkilö-
kohtaista. Itse tuotteen ostamisesta, käyttämisestä tai omistamisesta asia-
kas saattaa saada hyötyä. Asiakas saattaa kokea myös asiointiin liittyvät 
kontaktit, asiakassuhteet ja jäsenyyden tunteen hyödyksi.  Hyödyn voi ko-
kea abstraktina, mutta kustannukset ovat konkreettista rahaa, toimintaa 
ja aikaa. Hyötyjä on erilaisia eri asiakkailla, mutta ne pystytään luokittele-
maan esimerkiksi taulukossa 1 esitetyllä tavalla. (Bergström & Leppänen, 
2015, s. 23- 24) 
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Taulukko 1. Erilaisia hyötyjä (Bergström &Leppänen, 2015, s. 24) 

 
Asiakassuhde on silloin kestävällä pohjalla, jos asiakas kokee saavansa ar-
voa tarjoomasta enemmän kuin joutuu uhraamaan panoksiaan hankin-
taan. Panoksia ovat raha, aika ja vaiva.  Yrityksen on tärkeä tuottaa juuri 
tietynlainen tarjooma, jonka asiakas kokee parhaimmaksi suhteessa kus-
tannuksiin ja muihin uhrauksiin. (Bergström & Leppänen, 2015, s. 24) 
 
Silloin myös yritys pärjää yrityskilpailussa, koska tarjooman arvo on pa-
rempi suhteessa kilpailijaan. Yrityksen on tärkeää osata valita sille ja tuot-
teilleen arvoasema, joka on sopiva. Se tulee valita jo yritystä perustetta-
essa, jolloin huomioon täytyy ottaa kilpailevat yritykset ja niiden tarjooma. 
Arvoasema tulee olla tarpeeksi realistinen, ettei markkinoinnilla anneta lii-
allisia lupauksia. Silloin ei asiakkaatkaan tule pettymään. Yhteistyökump-
paneiden näkökulmasta on hyvä ajatella arvon tuottamista, kuten myös 
muiden sidosryhmien kannalta. Pitää arvossa osakkeen omistajia ja tava-
rantoimittajia.   Mahdollisia arvoasemia yrityksille on viisi Philip Kotlerin 
mukaan. Ne ovat esitetty alla olevassa taulukossa 2. (Bergström & Leppä-
nen, 2015, s. 24-25) 
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Taulukko 2. Valittavissa olevat arvoasemat yritykselle (Bergström & Lep-
pänen, 2015, s. 25) 

Arvoasema Esimerkkejä 

Enemmän kalliimmalla Kämp-hotellit, Flamingo Spa- viihdekyl-
pylä, Mercedes-Benz, Stockmann-tavara-
talot 

Enemmän samalla rahalla Skoda-autot, Rax Pizzabuffet-ravintolat 

Samaa Halvemmalla Rainbow - ja Pirkka-tuotesarjat 

Vähemmän paljon halvem-
malla 

Lidl, Halpalentoyhtiöt, Tokmanni- ketjun 
kaupat 

Enemmän halvemmalla Spotify, Ikea, Tuurin kyläkauppa 

2.5 Markkinoinnin suunnittelu 

Strategista pidemmän päälle suunnittelua ja vuosittaista taktista ja opera-
tiivista suunnittelua, sitä on markkinoinnin suunnittelu. Suunnittelu perus-
tuu päämääriin, jotka on määritelty yrityksen liikeideassa ja strategiassa. 
(Bergström & Leppänen, 2015, s. 28) Liikeidea perustuu yrityksen kilpailu-
olosuhteiden ja ympäristön oivaltavuuteen. Strategia kuvastaa muutosta 
eli se on usein vastaus uusiin haasteisiin. Strategia voidaan määritellä yri-
tyksen voimavarojen ja taitojen yhteensovittamiseen yritysympäristön tar-
joamien mahdollisuuksien sekä riskien kanssa niin, että asetetut päämää-
rät saavutetaan. (Anttila & Iltanen, 2001, s.343) Yrityksen asettamien ta-
voitteiden perusteella suunnitellaan markkinointitoimenpiteet. Ne suunni-
tellaan usein vain vuodeksi kerrallaan. Toimenpiteistä tehdään kirjallinen 
luonnos, joka on markkinointisuunnitelma. Markkinointisuunnitelmaan si-
sältyy laajasti tavoitteet, analyysit, toimenpiteet, kohderyhmät sekä seu-
rannan mittarit. (Bergström & Leppänen, 2015, s.28)   
 
Markkinoinnin suunnittelu on prosessi, jonka keskeisiä vaiheita ovat pe-
rusinformaatio eli analyysit ja ennusteet, tavoitteiden asetanta, strategi-
nen kehittely ja toimintalinjan valinta, toimintaohjelmien laatiminen, to-
teutus ja valvonta. Prosessi alkaa siis analyyseistä, joilla kerätään tietoa yri-
tyksen sisältä ja ulkoa. Analyyseillä kerätään tietoa markkinointimahdolli-
suuksista ja tehdään ennusteet tulevan myynnin selvittämiseksi. Seuraa-
vaksi asetetaan suunnittelukauden tavoitteet johtopäätöksien ja ennustei-
den perusteella. Tavoitteita asettaessa samaan aikaan suunnitellaan stra-
tegiamallia. Tehdään markkinoinnin strategiamalli, joka takaa tavoitteiden 
saavuttamisen onnistuessa. Yksityiskohtainen ohjelma tehdään, kun stra-
tegiset päätökset on tehty. Ohjelmassa kerrotaan, kuka tekee, mitä tekee, 
milloin tekee, missä tekee ja mitä tekeminen maksaa. Sitten suunnitelma 
toteutetaan suunnitelmassa annetuin voimavaroin määrällisessä aikatau-
lussa. (Anttila & Iltanen, 2001, s. 347) Markkinointisuunnitelma on hyvin 
tehty, jos se on yksinkertainen, helppo ymmärtää ja riittävästi täsmällinen, 
mutta myös haastava sekä realistinen. (Bergström & Leppänen, 2015, s. 
33) 
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2.5.1 Markkinointitutkimukset ja analyysit 

Markkinointitutkimuksia ja erilaisia analyysejä tehdään markkinointisuun-
nitelman laatimiseksi. Analyysejä tehdään ulkoisia ja sisäisiä. Markkinati-
lannetta, kilpailijoita ja ympäristön muutoksia kartoitetaan ulkoisilla ana-
lyyseillä. Niitä ovat väestönmuutokset, tekniikan kehitykset, lainsäädän-
nön muutokset ja taloudelliset ja poliittiset ennusteet. Sisäiset analyysit 
taas kartoittavat yrityksen omia resursseja ja nykytilaa asiakkuuksien hal-
linnassa sekä verkostosuhteissa. Sisäiset analyysit kartoittavat usein myös 
henkilöstöä, tuotteita, kannattavuutta ja markkinointiviestintää. Markki-
nointitutkimuksia pyritään tekemään siksi, että pystytään paikantamaan ja 
ratkaisemaan markkinoinnin ongelmia, tunnistamaan omia vahvuuksia ja 
löytämään uusia tapoja markkinoida. Tutkimukset ovat tietojen keruuta, 
analysointia ja muokkausta. Markkinointitutkimuksen avulla luodaan poh-
jaa päätöksenteolle, jotta voimavarojen suuntaaminen liiketoiminnan kan-
nalta olennaisiin kohteisiin olisi helpompaa. Tutkimuksia ei tehdä ainoas-
taan silloin, kun epäonnistutaan, vaan myös onnistumisia on tärkeää tut-
kia. Siten saadaan selville esimerkiksi mitä tuoteominaisuuksia asiakkaat 
arvostavat tai mikä on parasta palvelussa. Täten vältytään tekemästä liian 
suuria uudistusmuutoksia. Nykyään on tärkeä etsiä systemaattisesti uusia 
markkinointimahdollisuuksia. Samoin tyytyväisyystutkimuksia ja asiakas-
suhteiden seurantaa on tehtävä jatkuvasti. (Bergström & Leppänen, 2015, 
s. 28-29) Alla on kuva 1, jossa on kuvattu lähtökohta-analyysin eri osa-ana-
lyysejä. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 Lähtökohta-analyysin osat (Anttila & Iltanen, 2001, s. 350-351) 
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2.5.2 Tavoitteet ja markkinointistrategia 

Paljonko myynnin pitää kasvaa ja mistä myynnin kasvu saadaan markki-
nointitoimenpiteiden avulla? Näillä kysymyksillä voidaan määritellä mark-
kinointisuunnitelmassa, mihin tavoitteisiin markkinoilla pyritään. Tavoit-
teet tulisi määritellä tarkasti. Yleisiä tavoitteita ovat asiakastyytyväisyyden 
parantaminen, asiakasmäärän kasvattaminen, uusien tuotteiden myynnin 
aloittaminen, asiakkaiden oston kasvattaminen sekä kokonaismyynnin 
kasvattaminen. (Bergström & Leppänen, 2015, s. 30) Tavoitteet antavat 
suuntaa yritykselle ja sen toiminnalle ja muodostavat perustan kaikkeen 
yrityksen suunnitelmalliseen toimintaan sekä tärkeitä arviointiperusteita 
päätöksiä tehdessä. Tavoitteet parantavat työntekijöiden ja yrityksen eri 
osien yhdensuuntaisuutta ja tekevät työstä mielekästä.   (Anttila & Iltanen, 
2001, s. 362)  
 
Tavoitteita määritellessä pohditaan markkinointistrategiaa ja mahdolli-
suuksia kasvattaa myyntiä kehittämällä strategiaa. Strategia on yrityksen 
tietoisesti valitsemia keinoja päämäärän saavuttamiseksi. Markkinoijan on 
siis tehtävä päätös, mihin suuntautuu. Kenelle markkinoidaan ja mitä tar-
jotaan? Onko nykyinen asiakaskunta riittävä tavoitteiden saavuttamiseen 
vai pyritäänkö hankkimaan uusia asiakkaita ja muokataanko tarjoamaa tai 
kehitetäänkö uusia tuotteita? Yrityksen on myös osattava karsia sellaisia 
asiakkuuksia tai tuotteita, jotka eivät ole enää niin kannattavia. (Bergström 
& Leppänen, 2015, s. 30-31) Markkinastrategiat on tehty sovellettavaksi, 
mutta on hyvä muistaa suomalaiset pienet ja keskisuuret tuotantoyrityk-
set, jotka omaavat harvemmin riittävästi resursseja. Toiminnassa on usein 
kysymyksenä erilaistaminen tai keskittyminen tiettyjen asiakkaiden eri-
koistilaisuuksiin. (Anttila & Iltanen, 2015, s. 372) Alla on taulukko 3 valin-
naisista markkinastrategioista. 
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Taulukko 3. Markkinointistrategian valinnan perusvaihtoehdot (Berg-
ström & Leppänen, 2015, s. 31; Kotler, 9 tapaa kasvattaa kysyn-
tää) 

 Tarjooma / Tuotteet (tavarat, palvelut, toiminnot, 
ratkaisut) 

 
 
 
 
 
 
 
 
M 
a 
r 
k 
k 
i 
n 
a 
t 

 
Nykyinen  
tarjooma 

Muokattu  
tarjooma 

Uusi tarjooma 

Nykyiset 
markki-
nat 

Markkina-
penetraatio: 
Myydään 
enemmän ny-
kyisiä tuotteita 
nykyisille asi-
akkaille 

Tarjooman so-
peutus: Myy-
dään muunnel-
tuja tuotteita/ 
ratkaisuja ny-
kyisille asiak-
kaille 

Tarjooman kehitys: 
Suunnitellaan täy-
sin uusia tuotteita/ 
ratkaisuja nykyisille 
asiakkaille 

Muoka-
tut mark-
kinat 

Maantieteelli-
nen laajennus: 
Myydään ny-
kyisiä tuot-
teita/ ratkai-
suja uusilla 
alueilla nykyis-
ten kaltaisille 
asiakkaille 

Maantieteelli-
nen laajennus 
ja tarjooman 
sopeutus: 
Myydään muo-
kattuja tuot-
teita/ ratkai-
suja uusilla 
alueilla nykyis-
ten kaltaisille 
asiakkaille 

Maantieteellinen 
laajennus ja uusi 
tarjooma: Suunni-
tellaan täysin uusia 
tuotteita / Ratkai-
suja uusille alueille 
alueille nykyisten 
kaltaisille asiak-
kaille 

Uudet 
markki-
nat 

Segmentinval-
taus: Myydään 
nykyisiä tuot-
teita/ Ratkai-
suja uudenlai-
sille asiak-
kaille, uusille 
kohderyhmille 

Segmentinval-
taus ja tar-
jooman sopeu-
tus: Myydään 
muokattuja 
tuotteita/ rat-
kaisuja uuden-
laisille asiak-
kaille, uusille 
kohderyhmille 

Diversifiointi: 
Suunnitellaan täy-
sin uusia tuotteita 
ja myydään niitä 
uudenlaisille asiak-
kaille. 

 



11 
 

 
 

2.5.3 Markkinointitoimenpiteet 

Kaikki mahdolliset toimenpiteet kirjataan markkinointisuunnitelmaan. 
Niillä yritys pyrkii saavuttamaan tavoitteensa tietyllä aikavälillä. Usein ai-
kaväli on vuosi. Toimenpiteinä voi olla jatkuva kotisivujen ylläpito ja sosi-
aalisen median eli somen kautta tapahtuvaa säännöllistä viestintää tai ker-
taluontoiset kampanjat ja tapahtumat. Toimenpiteet pyritään suunnittele-
maan yleensä kohderyhmittäin, esimerkiksi kuinka nykyiset asiakkaat pi-
detään tyytyväisinä ja uskollisina tai kuinka yritys hankkii uusia asiakkaita.  
Toimenpiteitä suunnitellessa käytetään yleensä aikaisempia kokemuksia 
pohjana markkinoinnin onnistumisesta ja omaa asiakastietovarantoa. 
(Bergström & Leppänen, 2015, s. 31-32) 
 
Toimenpidesuunnitelmassa on monia osa-alueita. Toimenpiteitä tehdään 
yrityksen omaan henkilökuntaan kohdistuen sekä sisäiseen markkinointiin, 
jolloin järjestetään tiedotustilaisuuksia ja myyntikilpailuja henkilöstölle. 
Toimenpiteitä, jotka liittyvät asiakaspalveluun, tarjoomaan sekä hinnoitte-
luun ja saatavuuteen, ovat uuden kanavan avaaminen asiakaspalvelulle, 
uuden tuotteen kehittäminen sekä alennuskampanjan suunnittelu. Toi-
menpidesuunnitelman kuuluu myös markkinointiviestinnän toteutus, joka 
sisältää mainoskampanjan suunnittelua, sponsorikohteiden valintaa, mes-
suille osallistumisen suunnittelua sekä somen viestinnän parantamista. 
Toimenpidesuunnitelmassa on tärkeää nimetä eri toimenpiteille vastuu-
henkilöt sekä määritellä toimenpiteiden toteutusaikataulu. Markkinointi-
budjetti on tärkeä osa-alue toimenpidesuunnitelmassa, sillä ilman sitä on 
hankala toteuttaa muita suunnitelman osa-alueita. Markkinointibudjetti 
sisältää myynti- ja tuottoennusteet ja arvioidut kustannukset eri markki-
nointitoimenpiteille. (Bergström & Leppänen, 2015, s. 32) 

2.5.4 Markkinoinnin seuranta 

Tehtyjä toimenpiteitä ja saavutettuja tuloksia lyhyellä sekä pitkällä aikavä-
lillä on seurattava. Seuranta eli valvonta tarkoittaa vuosittaisten markki-
nointisuunnitelmien toteutumisten seurantaa ja pitempiaikaisten jatkotoi-
menpiteiden suunnittelua ja toteuttamisen organisointia. Toimenpiteitä ja 
tuloksia seurataan säännöllisesti markkinoinnissa, kuten viikoittain tai kuu-
kausittain. Siten suunnitelmien muuttaminen käy nopeasti tarvittaessa 
vastatessa esimerkiksi kilpailijoiden markkinointiin. (Bergström & Leppä-
nen, 2015, s. 32) Valvonnan tarkoituksena on saattaa todelliset tulokset ja 
asetetut tavoitetulokset vastaamaan toisiaan (Anttila & Iltanen, 2001, s. 
379).  
 
Määritellessä tavoitteita asetetaan mittarit ja aikaväli seurannalle. Myyjien 
tulee esimerkiksi seurata euromäärää myynnistä päivittäin ja raportoida 
sitä. Markkinointijohdon tehtävänä on aina seurata markkinoinnin toteu-
tusta ja johtaa sitä. Jossain tapauksissa markkinointijohto osallistuu mark-
kinoinnin toteuttamiseen ja tekee jonkinlaisia myyntikäyntejä esimerkiksi 
myyntipäällikön tai kenttämyyjän kanssa. Eri organisaatioissa suunnittelun 
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ja toteutuksen työnjako vaihtelee huomattavasti, sillä pienissä yrityksissä 
samoilla henkilöillä on usein monia tehtäviä. Silloin sama työntekijä tekee 
suunnittelun ja markkinoinnin ja sen seurannan. Yksi tapa seurata markki-
noinnin onnistumista on auditointi. Se on yrityksen tai tietyn yksikön mark-
kinointiympäristön, strategioiden, tavoitteiden ja toimintojen jatkuvaa tar-
kastelua. Auditointi tutkii strategian ja markkinointitoimenpiteiden muu-
tostarpeita, markkinointiorganisaation tehokkuutta, tietojärjestelmiä sekä 
kannattavuutta. (Bergström & Leppänen, 2015, s. 32-33) 

2.6 Markkinoinnin muotoja ja toimintamuotoja 

Markkinointi on sarja monia kampanjoita jatkuvina prosesseina monissa 
eri muodoissa. Uusia tapoja, kanavia ja ismejä kehittyy koko ajan markki-
noinnissa teknologian kehittyessä. Näillä pyritään tavoittamaan ja palvele-
maan asiakkaita. Sähköiset välineet ja kanavat mahdollistavat markkinoin-
nin monikanavaiseksi jatkuvaksi viestinnäksi. Yrityksen on silti osattava va-
lita sopivimmat tavat vaikuttaa omiin kohderyhmiin sekä saada asiakkaat 
kokemaan markkinointia hyödyksi tyrkyttämisen sijaan. Tarjooman eri to-
teuttamistavat ja viestinnän kanavat on sovitettava hyvin yhteen, niin että 
arvolupaus toteutuu myös käytännössä asiakkaan toivomalla tavalla mark-
kinoinnissa. (Bergström & Leppänen, 2015, s. 33) Taulukossa 4 on esitetty 
erilaisia markkinoinnin muotoja ja niiden toteutustapoja. 
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Taulukko 4. Erilaisia markkinoinnin muotoja (Bergström & Leppänen, 
2015, s.34) 

Markkinoinnin muoto Toteutustapa 

Digitaalinen markkinointi Sähköisiä jakelu- ja viestintäkanavia 

käytetään markkinoinnissa 

Mobiilimarkkinointi Markkinointi kohdennetaan kannetta-

viin laitteisiin, kuten puhelimiin 

Suosittelumarkkinointi Asiakkaat tai tuotteiden käyttäjät suo-

sittelevat tutuilleen, ystävilleen tai liike-

kumppaneilleen yrityksen tuotteita il-

maiseksi tai korvausta vastaan 

Viraalimarkkinointi Markkinointi leviää henkilöltä toiselle 

usein ilmaiseksi ja sähköisessä muo-

dossa 

Huhumarkkinointi Leviää ilmaiseksi henkilöltä henkilölle 

Suostumusmarkkinointi Asiakas antaa luvan markkinointiin, ku-

ten sähköpostiviesteihin 

Yksilömarkkinointi Perustuu jokaisen asiakkaan tuntemi-

seen sekä viestinnän ja tarjooman rää-

tälöintiin yksilöllisesti 

Sissimarkkinointi Käytetään markkinointitapoja, jotka 

ovat normaalista poikkeavia mahdolli-

simman pienillä kustannuksilla tarkoi-

tuksena herättää huomiota ja julki-

suutta ilmaiseksi 

Sisältömarkkinointi Tuotetaan eri kanaviin asiakkaille ja 

muille sidosryhmille tarkoitettua sisäl-

töä 

Sosiaalinen markkinointi Kaupallisen markkinoinnin tapoja sovel-

letaan ei-kaupalliseen toimintaan, jossa 

on tavoitteena vaikuttaa ihmisten käyt-

täytymiseen 
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Markkinoinnin toimintamuotoja on neljä. Ne ovat ulkoinen markkinointi, 
vuorovaikutusmarkkinointi, jälkimarkkinointi sekä sisäinen markkinointi. 
Ulkoinen markkinointi suuntautuu ulospäin yrityksestä, sen kohderyhmiin 
kuuluviin asiakkaisiin. Tässä toimintamuoto on asiakassuhteen luomista eli 
asiakashankintavaihe, jossa käytetään kilpailukeinoja, joilla pyritään saa-
maan potentiaalisia asiakkaita kiinnostuneeksi tuotteista ja yrityksestä. Ul-
koinen markkinointi saa alennettua niin sanottua kynnyskauhua eli helpot-
taa asiakasta siirtymään yrityksen asiakkaaksi. Tavoitteena on siis yrityksen 
ja tuotteiden tunnettuuden parantaminen, imagon kehittäminen ja osto-
halun aikaansaaminen. (Lahtinen & Isoviita, 2007, s.9) 
 
Palvelutilannetta kutsutaan vuorovaikutusmarkkinoinniksi. Sen tavoit-
teena on vakuuttaa asiakas yrityksen ja tuotteiden paremmuudesta suh-
teessa kilpailijoihin. Yrityksen edustajan ja asiakkaan välistä vuorovaikutus-
tilannetta sanotaan ns. totuuden hetkeksi. Silloin asiakas tekee oman os-
topäätöksensä. Kun asiakas on ollut riittävän tyytyväinen yrityksen palve-
luun ja ostamaansa tuotteeseen, hän asioi uudelleen yrityksessä. Hänestä 
saattaa tulla jatkossa yrityksen kanta-asiakas, joka suosittelee yritystä tut-
tavilleen. Tätä sanotaan jälkimarkkinoinniksi, joka on siis asiakaskontaktin 
jälkeisen asiakaskontaktin kehittämistä. Näitä kolmea markkinoinnin toi-
mintamuotoa on haasteellinen toteuttaa hyvin, jos yrityksessä on ilmapiiri, 
joka ei ole motivoitunut. Yrityksessä tarvitaan aina jatkuvaa henkilökun-
taan kohdistuvaa sisäistä markkinointia. Sisäistä markkinointia on koulu-
tukset, motivoiva esimiestoiminta ja sisäinen tiedotus. (Lahtinen & Isoviita, 
2007 s. 9) 
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3 MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT 

Markkinoinnin päätehtävänä on paremman arvon tuottaminen eri asiakas-
kohderyhmille verrattuna kilpailijoihin. Yrityksen pitää selvittää kysyntä ja 
asiakkaiden tarpeet ja luoda, ylläpitää, ohjailla sekä tyydyttää kysyntää eri-
laisten ratkaisujen avulla. Kyseisiä tehtäviä varten tehdään suunnittelutyö 
markkinoinnin kilpailukeinoista. Kilpailukeinot ovat kokonaisuus, jolla yri-
tys rakentaa verkostoa asiakkaistaan ja muista ulkoisista sidosryhmistä. 
Markkinoinnin kilpailukeinosuunnitelmaa kutsutaan markkinointimixiksi. 
Mix koostuu peruskilpailukeinoista, jotka ovat tuotetarjooma, hinta ja saa-
tavuus sekä markkinointiviestintä. Tätä kilpailukeinojen yhdistelmää kut-
sutaan myös 4P-malliksi, jonka Neil Borden ja Jerome McCarthy ovat kehi-
telleet jo 1960-luvulla. Neljä P-kirjainta tulee kilpailukeinojen englannin 
kielisistä sanoista Product, Price, Promotion ja Place. Tätä mallia on kuiten-
kin kritisoitu voimakkaasti markkinoinnin kehittyessä, sillä malli on liian 
tuotelähtöinen. Tuotelähtöisyys on ollut vanha ajattelutapa markkinoin-
nissa. 4P-mallista on kehitetty laajempi versio. Bernard H. Booms ja Mary 
Jo Bitner ovat kehitelleet 7P-mallin, johon on lisätty henkilöstö ja asiak-
kaat, toimintatavat ja prosessit sekä palveluympäristö ja muut näkyvät 
osat edellä mainittujen kilpailukeinojen lisäksi. 1990-luvun alussa Robert 
Lauterborn kehitteli uuden markkinointimix mallin, jossa keskeinen ajatus 
on asiakasnäkökulman kilpailukeinojen valinta. Mallissa kilpailukeinoja 
ovat ostajan toiveet ja tarpeet, ostajan kustannukset, ostamisen helppous 
sekä vuorovaikutteinen viestintä. Uuden teknologian ja internetin kehitty-
essä on hyödynnettävä myös näitä. Uusiksi kilpailukeinoiksi on ehdotettu 
personointia, osallistumista ja verkostoitumista. Eli kilpailukeinot voidaan 
nähdä monella tapaa, ja voivat painottua eri aloilla erilaisesti. (Bergström 
& Leppänen, 2015, s. 148- 149) Näiden pääkilpailukeinojen ohella voi olla 
muitakin kilpailukykyä parantavia keinoja. Bergström & Leppäsen (2015, s. 
150) mielestä 4P-malli täydennettynä viidennellä P:llä on hyvä perusta 
asiakasmarkkinoinnille. Viides P on henkilöstö ja asiakaspalvelu. Yrityksen 
henkilökunta ja heidän toimintansa asiakaspalvelijoina ovat kilpailukyvyn 
ja markkinoinnin lähtökohta. Jotta ansainta olisi mahdollista, on oltava jo-
tain myytävää. Tarjoomalle on osattava määritellä sopiva hinta, jotta 
kauppa käy ja toiminta on kannattavaa. Tarjooma pitää olla myös hyvin 
saatavilla ja ostettavissa. Yrityksen olemassaolosta ja sen tarjoamista vaih-
toehdoista ja ratkaisuista on asiakkaiden tiedettävä. (Bergström & Leppä-
nen, 2015, s. 150) 

3.1 Tuotepäätökset kilpailukeinona 

Keskeisin kilpailukeino markkinointimiksissä on tuote, koska tuotteen ym-
pärille rakentuvat muut yrityksen kilpailukeinot. Tuote on hyödyke, jota 
tarjotaan markkinoille, ostettavaksi, arvioitavaksi ja/tai kulutettavaksi niin, 
että tuotetaan arvoa asiakkaille heidän tarpeensa, mielihalut ja odotukset 
tyydyttäen. Tuotteen käsite on hyvin laaja, joka ei tarkoita ainoastaan ta-
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varoita ja palvelua. Se voi tarkoittaa myös paikkakuntia, ihmisiä, organisaa-
tioita tai ideoita.  Tuote rakennetaan kilpailukeinoksi yrityksen liikeidean 
määrittelystä ja strategiasta. (Bergström & Leppänen, 2015, s. 173-174) 
Asiakas ostaa harvoin pelkän ydintuotteen, sen ominaisuuksien perus-
teella. Yleensä ydintuotteen ympärille täytyy lisätä mielikuvatuote ja liitän-
näispalveluja. Mielikuvatuote koostuu elementeistä, joita ovat tavara-
merkki, tuotenimi, pakkaus, tuotteen väri, muoto, palveluympäristö ja 
tuotteen maine. Liitännäispalvelut ovat taas ydintuotteeseen liitettäviä li-
säpalveluja. Näillä pystytään muokkaamaan tuote vastaamaan asiakkaan 
yksilöllisiä tarpeita, mikä antaa tuotteelle lisäarvoa. Yrityksen on osattava 
tehdä tuotteesta tietynlaisesti poikkeava joltain osin edukseen verrattuna 
kilpailevaan tuotteeseen. Tätä kutsutaan tuotedifferoinniksi. Tämä tuot-
teen erottuminen tapahtuu juuri mielikuvien ja liitännäispalvelujen avulla. 
(Lahtinen & Isoviitta, 1999, 132-133) Tuotteen ostaja voi olla valmis mak-
samaan enemmän kuin perusominaisuuksiltaan vastaavasta tuotteesta, 
sillä asiakas arvostaa tuotteeseen liitettyä palvelua tai tuotteen merkki luo 
kuvan laadusta (Bergström & Leppänen, 2015, s. 180).  
 
Yritys erilaistaa omia tuotteitaan kilpailevista merkeistä käyttämällä tuote-
nimeä tai tavaramerkkiä. Silloin tuotetta kutsutaan merkkitavaraksi. Merk-
kitavara on käsitteenä hyvin lähellä brändiä, mutta se on paljon suppeampi 
käsite. Tuotteen brändi tarkoittaa tuotteen olemusta, sen tarkoitusta ja 
suuntaa. Brändin tuoteominaisuudet ovat jääneet jo taka-alalle, sillä brän-
din tuottamia hyötyjä ja arvoja painotetaan enemmän. Samoin kulttuuriin, 
personallisuuteen ja käyttäjään liittyvät seikat painottuvat nykyään enem-
män.  (Lahtinen & Isoviita, 2001, s. 106-107) Brändi siis syntyy vasta mark-
kinoilla niin sanotusti ostajan mielessä. Brändi koostuu viestistä (väri, nimi 
ja symbolit), tuoteominaisuuksista, ostajien mielikuvista yrityksestä ja sen 
tekemisistä sekä vuoropuhelusta asiakkaan kanssa. Brändi on lupaus asi-
akkaalle, millaisen tuotteen asiakas ostaa ja toimii identiteettinä tuot-
teelle, joka erottaa sen muista vastaavista tuotteista. (Bergström & Leppä-
nen, 2015, s. 220-221) Keinot, joita sovelletaan tuotteen yhteydessä, ovat 
tuotepolitiikkaa. Se on pohja tarjoomalle eli päätöksille lajitelmista ja vali-
koimista. (Bergström & Leppänen, 2015, s. 174)  
 
Päätökset voivat kohdistua yksittäiseen tuotteeseen ja toisaalta tuotteiden 
kokonaisuuteen. Tuotekehitys, merkki, pakkaus, laatu, elinkaari ja tuote-
kuva koskevat yksittäisten tuotteiden tuotepäätöksiä. Tuotekokonaisuu-
den tuotepäätökset liittyvät tuotevalikoimaan ja -lajitelmaan. Eri tuoteryh-
miä kutsutaan lajitelmiksi ja valikoimalla tarkoitetaan eri tuotteita tuote-
ryhmässä.  Päätökset lajitelmista ja valikoimista ovat yrityksen tuotteiden 
luku- ja valintamääräpäätöksiä. Näiden päätösten avulla luodaan erottuva 
ja myyvä kokonaisuus.  Koko lajitelman kannattavuus on tärkeää kaupassa 
ja palveluyrityksissä. Kaikki lajitelma- ja valikoimaratkaisut päätetään huo-
mioiden yrityksen tavoitteet ja resurssit, rahoitusnäkökohdista, kilpailuti-
lanteesta ja kohderyhmän asiakaskäyttäytymisestä riippuen. (Bergström & 
Leppänen, 2015, s. 180 - 182).  
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3.1.1 Tuotekehitys 

Yrityksen on seurailtava markkinoita, nousevia trendejä, jotta tuotteita 
voidaan kehittää. On seurattava ja tulkittava myös asiakkaiden käyttäyty-
mistä ja tehtävä systemaattisia tutkimuksia, jolloin saadaan kehitettyä tuo-
tekokonaisuuksia, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeita. (Bergström & Lep-
pänen, 2015, s. 183) Tuotekehityksiä varten tehdään ympäristöanalyysejä, 
kilpailija-analyysejä ja yritysanalyysejä, jotka ovat osana yrityksen markki-
nointitutkimuksia. Tuotekehitys on pitkäkestoinen ja jatkuvakin projekti, 
mutta tuotekehityksessä on neljä päävaihetta. Päävaiheet ovat ideointi ja 
arviointi, kehittely ja testaus, tuotteistaminen ja lanseerauksen valmistelu 
sekä lanseeraus. Kyseisiä vaiheita toteutetaan limittäin ja rinnakkain. 
(Bergström & Leppänen, 2015, s. 190-191) Vaihtoehtoisten tuoteideoiden 
markkinamahdollisuudet ja tekninen toteuttamiskelpoisuus selvitetään 
ideoita arvioitaessa. Tässä kohtaa on tärkeä ottaa huomioon yrityksen re-
surssit. (Bergström & Leppänen, 2015, s. 193)  
 
Tuotehahmotelmasta tulee kokonainen tuote kehittelyvaiheessa. Tällöin 
tuotteen ominaisuuksia kehitellään ja tuotanto- ja markkinointistrategiaa 
rakennetaan. Kehitysvaiheessa käytetään jo tuotteen prototyyppejä sekä 
mallikappaleita. Tuotetta aletaan testaamaan toiminnallisesti varsinkin 
turvallisuuden näkökohdasta. Tuotteelle suunnitellaan alustavat markki-
nointitoimenpiteet ja tuotteen ulkomuotoa, pakkausta ja nimeä. Tuotetta 
testataan myös vaihtoehtoisilla ominaisuuksilla ja markkinoitavuudella. 
Tuotteen ominaisuuksista voidaan testata, makua, pakkausta, tehoa, väriä, 
nimeä ja näiden eri vaihtoehtoja. Tuotteistamisvaiheessa tehdään toimen-
piteitä, joilla tuoteaihiosta saadaan tuote, jota voidaan markkinoida.  Täl-
löin markkinoinnillisia osatekijöitä kehitetään ja painotetaan ja tehdään 
järkevä kokonaisuus, jotta tarjooma todella erottuu kilpailijoista. Tuote on 
valmis markkinoilla, kun kaikki lanseeraamista edeltävät toimet on tehty. 
Lanseerauksessa tärkeää on toimiva viestintä, sillä uusista tuotteista tarvi-
taan aina informaatiota kiinnostuksen herättämiseksi. Tuotekehitys ei 
pääty lanseeraukseen, sillä tuotetta pitää kehitellä koko ajan tutkien osta-
jien suhtautumista, korjaten tuotemallia ja kehittäen lisäpalvelua. (Berg-
ström & Leppänen, 2015, s. 195-197)  
 
Tuotekehityksessä on huomioitava monia asioita, mutta nykypäivänä tär-
keimpiä huomioitavia asioita ovat väestön ikääntyminen, taloudellinen ke-
hitys sekä ilmastonmuutos. Trendeinä terveellisyys, luonnollisuus, kestävä 
kehitys ja turvallisuus on otettava huomioon. (Bergström & Leppänen, 
2015, s. 183) Kehityksen pohjaksi yrityksen pitää pyrkiä hankkimaan ide-
oita monelta taholta. Niitä saadaan tutkimusten lisäksi, esimerkiksi omalta 
henkilöstöltä, esikuvilta, asiakkailta, messuilta, kilpailijoilta, kulutustottu-
musten muutoksista, lehtijutuista ja ihmisten toiminnan havainnoimisesta 
tai jopa lakimuutoksista. (Bergström & Leppänen, 2015, s. 191) Tuotekehi-
tys käsitteenä tarkoittaa täysin uusien tuotteiden tuottamista ja entisten 
tuotteiden parantamistyötä; muutosten aikaansaamista. Täysin uusia 
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tuotteita kutsutaan innovaatioiksi, joita on noin 10 – 20 % markkinoille tu-
levista uutuuksista. Tuotekehitys voidaan määritellä yritysten elinehdoksi, 
sillä tuotekehitys varmistaa yrityksen menestymisen. (Bergström & Leppä-
nen, 2015, s. 183-185) 

3.1.2 Tarjooman laatu  

Laatu voidaan määritellä kyvyksi täyttää asiakkaan tarpeet ja vaatimukset. 
Laatu on kaikkea yrityksen toimintaa. Laatu on kuin yrityksen kokonaisval-
taista kehittämistä sekä johtamista. Näiden tavoitteena onkin tyytyväiset 
asiakkaat, kannattava liiketoiminta ja kilpailukyvyn kasvattaminen ja säilyt-
täminen. Lähtökohta laadulle on toimiva tuoteydin. Laatu voidaan käsittää 
myös kaikkina niinä ominaisuuksina, joita asiakas arvostaa tuotteessa. Laa-
tua tarkastellaan tuotekehityksessä monesta näkökulmasta. Niitä ovat esi-
merkiksi tuote, kilpailu, asiakas, valmistus, arvo sekä ympäristö. Asiakkaat 
pitävät eri ominaisuuksia laatuna, sillä jollekin laatu tarkoittaa kestävyyttä, 
jollekin makua, tai jollekin turvallisuutta, kotimaisuutta, ulkonäköä, tek-
nistä osaamista tai palvelun ystävällisyyttä. Tällöin yrityksen on hyvin tär-
keää saada tietoonsa omien asiakkaiden käsitys laadusta, saada palautetta 
ja mitata asiakastyytyväisyyttä. Laadun mittareista tärkein on tuotteen 
hinta. Silloin yrityksen pitää selvittää, onko tuotteen hinta-laatusuhde koh-
dallaan. Myyntipaikka ja miljöö ovat omalta osaltaan laadun viestittäjiä. 
Merkki, pakkaus ja muotoilu ovat tärkeimpiä laatukäsityksen muokkaajia, 
mutta muokkaajia on muitakin, esimerkiksi brändi, valmistaja, tarjoaja 
sekä valmistusmaa. (Bergström & Leppänen, 2015, s. 202 – 204) Yrityksen 
menestykseen vaikuttaa onnistunut laadunkehittäminen, jolloin yritys pys-
tyy paremmin kilpailemaan ja saamaan jopa kilpailuedun. Tämä lisää myös 
hinnoitteluvapautta ja helpottaa asiakassuhteiden solmimista (Bergström 
& Leppänen, 2015, s. 207).  

3.1.3 Tuotenimi ja merkki 

Tuotteistamisen perusedellytys on tuotteen merkki, koska tuotteesta pitää 
tehdä yksilö. Tuotemerkki käsittää nimen, käsitteen, symbolin, kuvan tai 
niiden yhdistelmän, joiden tarkoituksena on erottua kilpailijoiden tar-
joomasta. Tuotemerkki saadaan aikaiseksi, kun tuotteen nimi visualisoi-
daan logolla. Kun tuotemerkki viedään markkinoille ja lisätään ominaisuuk-
sia, silloin tuotemerkistä tulee brändi. Tuotenimeä kehittäessä tuotteen ni-
messä pyritään viittaamaan tuotteen ominaisuuksiin, jolloin laatua, ma-
kua, raaka-aineita pyritään korostamaan. Tuotenimissä käytetään myös ih-
misten etu- tai sukunimiä ja arvo- ja ammattinimiä, joilla luodaan positiivi-
sia mielikuvia. Luonnon merkitys on korostunut myös, sillä markkinoilla on 
enemmän ja enemmän kasvien, eläinten tai muuten luontoon liittyviä ni-
miä. Toisaalta myös tekniikan ja teknologian sanastoa näkyy useammin 
teknistyvässä maailmassa. (Bergström & Leppänen, 2015, s. 207- 209) 
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3.1.4 Tuotteen muotoilu 

Tuotteen muotoilun merkitys kasvaa, sillä tuoteinnovaatioiden merkitys 
on kasvanut markkinoilla. Muotoilulla erotutaan joukosta ja hyvin muo-
toiltu tuote myy paremmin kuin kilpailija. Muotoilu on estetiikkaa, er-
gonomiaa, toimivuutta, materiaalivalintoja ja tunnetta. Sen pitää sopia 
myös ihmisten arvomaailmaan, kuten kestävään kehitykseen. Yhtenä 
haasteena tuotteen muotoilussa on kehittää asiakkaiden vaihtelunhaluun 
tuotteita, joiden tuottaminen rasittaa mahdollisimman vähän luontoa. Ym-
päristöystävällisyys on tuotava koko tuotteen elinkaareen. Tuotteen pit-
käikäisyys, kierrätettävyys ja ekologiset materiaalivalinnat tuovat tuot-
teelle ympäristöystävällisyyttä ja ovat clean designia. Ergonomialla tarkoi-
tetaan tässä yhteydessä esineiden ja laitteiden tarkoituksenmukaisuutta, 
helppokäyttöisyyttä sekä turvallisuutta. Taideteollisuuden ala teollinen 
muotoilu on osa teollisen tuotannon tuotekehitystyötä. Se optimoi osate-
kijät ja suhteet tuotteen muotoilusta, mikä huomioi tuotteen houkuttele-
vuuteen liittyvät visuaalisen ilmeen, yleisen ilmeen, värin ja muodon. Te-
ollinen muotoilu pyrkii edistämään tuotteen käyttöarvoa, esteettistä laa-
tua, valmistettavuutta, järkevää standardoimista sekä markkinoitavuutta.   
(Bergström & Leppänen, 2015, s. 212) 

3.1.5 Pakkaus 

Olennainen osa tuotetta on pakkaus, joka on tärkeä keino myös tuotteis-
tamisessa. Sen onnistuminen vaikuttaa tuotteen menestykseen. Pakkauk-
sista tulee yleensä aina kustannuksia, mutta se myös pidentää tuotteen 
käyttöikää sekä estää rikkoutumasta. Pakkauksella on monia tehtäviä, joi-
den merkitys vaihtelee tuotealasta, tuotteesta ja jakeluketjusta riippuen. 
Esimerkiksi tietokoneen pakkausvaatimukset ovat hyvinkin erilaiset verrat-
tuna ruokatuotteiden pakkauksiin. Pakkauksen tehtäviä on muun muassa 
seuraavia, joita kuvassa 2 on esitetty. (Bergström & Leppänen, 2015, s. 
214-215) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pakkauksen erilaisia tehtäviä (Bergström & Leppänen, 2015, s. 
215) 
Pakkauksen erilaisia tehtäviä (Bergström & Leppänen, 2015, s. 

Suojaaminen 
Käytön helpottaminen 
Viestien välittäminen 

Brändin tukeminen ja erottuminen 
Segmentointi 
Esteettisyys 

Kuljetuksen, käsittelyn ja varastoinnin helpotta-
minen 

Tuotesuunnittelun ja kehityksen osoittaminen 
Ympäristönäkökohtien ottaminen huomioon 
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Pakkausta suunniteltaessa materiaalien valintaan vaikuttaa moni tekijä. 
Niitä ovat muun muassa valo, ilma, lämpötila, lika, pöly ja isku, joilta tuote 
pitää suojata tai toisin ympäristöä tuotteelta. Hyvän pakkauksen voi hel-
posti avata ja sulkea, sekä annosteleminen käy helposti. Nykyään pak-
kausta suunniteltaessa on otettava huomioon pakkauksen jälkikäyttö sekä 
kierrätys ja käyttäjän turvallisuus. Pakkauksella pyritään informoimaan os-
tajia usein säilyttämisestä ja sisällöstä sekä antaa ohjeita käytöstä. Tuote 
pystytään räätälöimään jokaiselle kohderyhmälle sopivaksi, sillä tuotteesta 
voidaan tehdä eri kokoja, eri muotoiluja, eri värejä sekä jopa erilaista sta-
tusta. Pakkauksen on aina tuettava ydintuotetta ja annettava positiivisia 
mielikuvia potentiaalisille ostajille. Suunnittelussa on tärkeä huomioida, 
että tärkeät pakkausmerkinnät näkyvät tai mahtuvat pakkaukseen. Pak-
kaukseen on mahduttava EAN-koodi, tuoteseloste, käyttöohjeet, ympäris-
tömerkki, tiedot valmistajasta, pakkauspäivä sekä mahdollinen viimeinen 
käyttöpäivä. Pakkaukset pitää testata potentiaalisilla ostajilla ennen lopul-
lista toteutusta, sillä pakkauksen herättämät mielikuvat ja miellyttävyys, 
sekä erottuvuus ja tunnistettavuus tutkitaan. On tärkeää testata myös os-
tajien ostohalukkuus ja arvioima hinta. (Bergström & Leppänen, 2015, s. 
215- 218) 

3.1.6 Tuotteen elinkaari 

Tuotteen elinkaari tarkoittaa tuotteen markkinoilla oloaikaa, joka kuva-
taan aina graafisena käyränä.  Käyrän muoto vaihtelee tuotekohtaisesti, ja 
siihen vaikuttavat tavat, joilla uutuudet leviävät ja omaksutaan ostajakun-
nassa. (Bergström & Leppänen, 2015, s. 227) S-käyrä on perinteisin tyyppi-
tapaus. Tuotteiden elinkaaren muodoilla voi hyvinkin samankaltaisia muo-
toja, mutta käyrän pituus vaihtelee paljonkin tuotteittain ja aloittain. 
(Bergström & Leppänen, 2015, s. 229) Kuvassa 3 on esitetty erilaisia elin-
kaaria, jotka ovat yleisiä muotoja.  
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 Erilaisia elinkaaria (Yrityksen kilpailukeinot n.d.). 

 
Tuotteen myynnissä voidaan havaita selkeitä vaiheita, jotka asettavat eri-
laisia vaatimuksia markkinoilla. Tosiasia on se, että tuotteet eivät ole ikui-
sia. Tuotteen elinkaaressa on neljä vaihetta, joita ovat markkinoille tulo-, 
kasvu-, kypsyys- ja laskuvaihe.  Kun tuote lanseerataan markkinoille tulo-
vaiheessa, on tärkeää informoida tuotteesta mahdollisimman paljon, jol-
loin ostajien tuotetuntemus alkaa lisääntymään. Hinnoittelulla saadaan 
yleensä vauhditettua tuotteen yleistymistä. Toisin sanoen matalalla hin-
nalla voi saada nopeastikin jalansijaa markkinoilla. Kasvuvaiheessa myynti 
kasvaa nopeasti ja tuote alkaa tuottamaan voittoa, sillä markkinoille tulo-
vaiheessa myynti on vielä vähäistä ja viestintäkustannukset ovat korkeita. 
Kasvuvaiheessa siis viestintäkustannukset alenevat suhteellisesti, eivätkä 
häviä. Myynnin kasvu hidastuu ja tuote saavuttaa huippunsa seuraavassa 
vaiheessa. Tätä vaihetta kutsutaan kypsyysvaiheeksi, jossa viestintä ei 
enää tuo lisää uusia ostajia ja pieneenkin myynnin lisäykseen tarvitaan 
enemmän ja enemmän resursseja. Yleensä kilpailu kiristyy, mutta hinnalla 
ja alennuksilla saadaan yleistettyä myyntiä. Jossain kohtaa myynti kuiten-
kin hiipuu ja kääntyy laskuun, jolloin tuote saavuttaa laskuvaiheen. Silloin 
tuote on niin sanotusti vanhentunut, jolloin omat ja kilpailijoiden tuotteet 
syrjäyttävät tuotteen. Tässä vaiheessa viestintä on hyvin vähäistä, mutta 
pääosin alennusmyynti-ilmoituksia. Laskuvaihe saattaa olla nopea tai hi-
das. Se riippuu yrityksen ratkaisuista ja kilpailutilanteesta.  (Bergström & 
Leppänen, 2015, s. 227-228) Nykyisin elinkaari kuvaa elinkaarta raaka-ai-
neista kaatopaikalle, sillä halutaan selvittää tuotteen ympäristökuormituk-
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sia eri vaiheissa. Tuotekehitykseen on kehitetty apuvälineeksi elinkaari-
analyysi, jolla arvioidaan ympäristöhaittoja ja kehitetään puhtaampia me-
netelmiä sekä raaka-aineita. (Bergström & Leppänen, 2015, s. 231) 

3.2 Hintapäätökset kilpailukeinona 

Hinta on tuotteen ohella tärkeimpiä kilpailukeinoja yritykselle. Hinnan 
avulla yritys varmistaa kannattavuutensa ja taloudellisen menestyksensä. 
Vaikka hinnoittelun lähtökohtana on pidetty kustannuksia, muita tekijöitä 
on otetta huomioon. Niitä ovat liiketoiminnan tavoitteet, asiakkaiden ko-
kema arvo, kilpailutilanne ja hintaherkkyys erilaisilla asiakkailla. Hinnoitte-
luun vaikuttavia tekijöitä on arvioitava ennen hintojen määrittelyä ja pää-
tettävä yleinen yrityksen hintapolitiikka. Hinnoittelussa tehdään päätöksiä 
koko yrityksen tasolla, yksittäisten tuotteiden osalta, eri tuoteryhmissä 
sekä erilaisten asiakkaiden ja ostotilanteiden näkökulmasta. Hinta on iso 
vaikuttava tekijä yrityksen kaupallisessa menestyksessä, koska se on tuot-
teen arvon mittari ja muodostaja sekä kilpailuun vaikuttava tekijä. Tuot-
teen arvo osoittautuu asiakkaalle määritellyn hinnan avulla. Hinta saattaa 
rajoittaa myyntiä, jos se on korkea. Matala hinta voi ehkäistä kilpailevien 
yritysten tuloa samoile markkinoille, jolloin kilpailu on vähäistä. Hinta on 
myös kannattavuuteen ja asemointiin vaikuttava tekijä. Hinta on vaikutta-
vimpia tekijöitä myynnin määrään sekä tuottoihin. Nostamalla hintaa pa-
rannetaan yrityksen kannattavuutta, mutta alhaisella hinnalla saadaan 
kasvatettua myynnin määrää. Hintapäätökset olisi hyvä tehdä kohderyh-
mien näkökulmasta, sillä eri kohderyhmille sopii hyvinkin erilaisia hintata-
soja.  (Bergström & Leppänen, 2015, s. 233-234)  
 
Hintapäätöksiä tehdessä on huomioitava yrityksen ulkoiset ja sisäiset teki-
jät, sillä yrityksen on tarkasteltava markkina- ja kilpailutilanteita, asiakkaita 
ja yrityksen omia tavoitteita sekä kustannuksia.  Hinnoitteluun vaikuttaa 
markkinat, kysynnän ja tarjonnan suhde, julkinen valta sekä yrityksen ta-
voitteet, myytävä tuote ja kustannukset. Markkinat määrittelevät hintata-
son, mutta hintatasot vaihtelevat markkinoilla. Eri hintatasoilla ja eri koh-
deryhmille suunnattujen tuotteiden myötä tuotteet hinnoitellaan eri pe-
rustein. Alan kysynnän ja tarjonnan suhde vaikuttaa hintatasoon niin kuin 
kilpailukin, koska mitä enemmän tarjontaa on suhteessa kysyntään, sitä 
enemmän on hintatason alentumiseen painetta sekä vastaavasti toisin 
päin. Yrityksen on tutkittava markkinoinnin kokoa, ostovoimaa ja ostokäyt-
täytymistä sekä kohderyhmän hintaherkkyyttä hintapäätöksiä tehdessä. 
Yrityksen on tunnettava tärkeimpien kilpailijoiden tuotteet ja niiden hinnat 
sekä kilpailun määrä. (Bergström & Leppänen, 2015, s. 237) 
 
Julkinen valta vaikuttaa myös hinnoitteluun vaikkakin hieman vähemmän 
kuin ennen. Viranomaiset perivät edelleen veroja ja maksuja ja jotkin hin-
nat on edelleenkin hyväksytettävä ministeriössä. Lainsäädännölliset muu-
tokset vaikuttavat nopeastikin kysyntään ja luo hintapainetta yrittäjille. Yri-
tyksen tavoitteet vaikuttavat hintojen määrittelemiseen paljon, sillä ne 
ovat kuin perusta hinnoittelulle. Yritys miettii imagoa, millainen halutaan 
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luoda ja miten säilytetään imago hinnan avulla. Yrityksen tavoitteita ovat 
myynti- ja kannattavuustavoitteet sekä markkinaosuus. Tuote on olen-
naista ottaa huomioon määritellessä hintaa ja mietittävä onko tuote rii-
suttu ydintuote vai lisäeduilla myytävä kokonaisuus. Mietittävä on myös 
kohderyhmää sekä tuotteen asemaa suhteessa kilpailevaan tuotteeseen. 
Kustannukset on se vaikuttava tekijä, joka määrittelee hinnan alarajan. Yri-
tyksen on siis tunnettava kustannukset, jotka tulevat tuotteista ja muusta 
toiminnasta tuotteeseen kohdistuvasti. (Bergström & Leppänen, 2015, s. 
237-238)  

3.2.1 Hintapolitiikka 

Yrityksen on valittava tietoisesti hintataso suhteessa kilpaileviin tuottei-
siin. Tätä on hintapolitiikka, jossa on kolme perusvaihtoehtoa. Ne ovat ker-
makuorinta- ja imagohinnoittelu (kallis), vakiohinnoittelu (keskihintainen) 
ja penetraatio- ja volyymihinnoittelu (halpa). Kermakuorintahinnoittelua 
käytetään yleensä tuotelanseerauksen yhteydessä. Kalliin hinnan politiikka 
toimii parhaiten, kun tuote on uusi, mutta ei kovin pitkäkestoisesti. Va-
kiohinnoittelussa yritys seuraa hinnoittelussa kovimpia kilpailijoita sekä 
alan vakiintunutta hintatasoa. Kun hinta on yleisellä hintatasolla, se ei ole 
iso kilpailutekijä yritykselle, mutta jos hinta nousee tai laskee keskihin-
nasta, rooli kilpailutekijänä kasvaa. Penetraatiohinnoittelua eli markki-
noille tunkeutumishinnoittelua käytetään lanseerauksen yhteydessä 
myös. Tällöin tuodaan alhaisella hinnalla tuotteita markkinoille. Kyseessä 
olevalla tuotteella on monia kilpailijoita, ja tuote ei poikkea paljoakaan kil-
pailijoista. Yritys raivaa tuotteelle sijaa markkinoille alhaisella hinnalla, jol-
loin asiakkaat saadaan nopeasti kokeilemaan tuotetta. Joillain aloilla ky-
synnän ja tarjonnan välinen suhde määrittele hinnoittelun, tässä tilan-
teessa voidaan puhua markkinahinnoittelusta. Tällöin hintataso määräytyy 
markkinoilla. Julkisella vallalla on joihinkin toimialoihin päätäntävalta hin-
noittelussa, sillä se voi kiinteyttää hinnan tai määritellä tiukkojen säädös-
ten mukaan hinnan. (Bergström & Leppänen, 2015, s. 239- 241) 

3.2.2 Hinnoittelumenetelmät 

Yritys voi käyttää kahta tapaa määritellessä konkreettista myyntihintaa. Ne 
ovat kustannuksiin perustuva hinnoittelu tai markkinatilannehinnoittelu. 
Omakustannus- ja katehinnoittelu on yleisimpiä tapoja kustannuksiin pe-
rustuvassa hinnoittelussa. Apuvälineenä on katetuottolaskelma, jolla voi-
daan tarkastella yrityksen jonkin osan tai yksittäisen tuotteen tasolla. 
Myyntituotoilla tuotteesta on katettava sen valmistus- ja hankintakustan-
nukset eli toisin sanoen muuttuvat kustannukset. Näistä jäljelle jäävällä ka-
tetuotolla on katettava riittävä osa yrityksen kiinteistä kustannuksista. 
(Bergström & Leppänen, 2015, s. 241-242)  
 
Markkinatilannehinnoittelussa käytetään kysynnän ja kilpailijoiden hinto-
jen arviointeja. Tässä ajatellaan, että oikea hinta on se minkä asiakas on 
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valmis maksamaan. Hintoja määritellessä pitää erottaa kaksi käsitettä; ab-
soluuttinen hinta ja suhteellinen hinta. Absoluuttinen tarkoittaa tuotteen 
hintaa, joka on tullut maksamaan markkinoijalle. Se kertoo siis todelliset 
kustannukset. Hintaa, joka suhteuttaa tuotteen toisiin kilpaileviin tuottei-
siin samoilla markkinoilla, sanotaan suhteelliseksi hinnaksi. Markkinahin-
noittelussa hintaan vaikuttaa moni tekijä. Tekijöitä ovat kohderyhmä, 
tuote, kysynnän ja tarjonnan välinen suhde sekä kilpailutilanne. Kohderyh-
miä on erilaisia, jotkut asiakkaat pyrkivät ostamaan halvinta mahdollista, 
toisille taas hinta ei ole tärkeä. Asiakkaiden hintaherkkyys vaikuttaa hinta-
tason ja hintatarjousten merkitykseen.  Silloin, kun asiakkaiden hintatietoi-
suus ei ole hyvä eikä hintaherkkyyskään ole suuri, on hinnoittelussa peliva-
raa enemmän. Hinnoittelussa tuotteen vaikutus näkyy hyvin luodun ima-
gon ansiosta, sillä tuotteelle voidaan määritellä kilpailijoita parempi hinta. 
Asiakkaat ovat joitain tuoteryhmiä kohtaan hyvin hintatietoisia, jolloin 
tuote on vaikea hinnoitella kalliiksi. Kysynnän ja tarjonnan välisessä suh-
teessa tarjonnan ollessa kysyntää runsaampaa, voi kilpailu painaa hinnan 
alas. Hinnoitteluun vaikuttaa siis myös kilpailutilanne, johon vaikuttaa kil-
pailijoiden määrä, asema ja toiminta. (Bergström & Leppänen, 2015, s. 
244-245) 
 
Tuotteen hinta pyritään määrittelemään niin, että se on samalla houkutte-
leva kuin myös kilpailukykyinen. Näin markkinatilannehinnoittelu ottaa 
huomioon kilpailijoiden hinnoittelun sekä asiakkaiden ostovoiman ja hin-
takäsitykset. Uuden karhea arvoperusteinen hinnoittelutapa on näiden 
kahden edellisen tavan ohella yleistyvä tapa, jossa hinta määritellään asi-
akkaiden kokemien ja arvostamien hyötyjen perusteella. Asiakas saa tuot-
teista käyttöarvoa, symboliarvoa sekä vaihtoarvoa. Käyttöarvo on kustan-
nussäästöjä ja helppoutta. Vaihtoarvo näkyy tuotetta vaihtaessa uuteen 
malliin. Symboliarvo taas näkyy muiden ihmisten arvostuksena. Ostajat 
pyrkivät usein saamaan mahdollisimman ison kokonaishyödyn käytettä-
vissä olevillaan resursseillaan. Hyödyn tai arvon määrä ostetusta tuot-
teesta on ostajan kokemus tuotteen kuluttamisesta. (Bergström & Leppä-
nen, 2015, s. 246) 

3.2.3  Hinnalla operointi 

Hintaa kilpailukeinona käyttämällä ei riitä, että hintapolitiikka päätetään 
yrityksessä ja määritellään tuotteille hinnat, sillä markkinahinnoittelu kan-
nustaa luovaan hinnoitteluun. Toisin sanoen hintoja pitää erilaistaa tilan-
teiden mukaan. Yrityksen on osattava operoida tuotteidensa hintoja erilai-
sesti markkinoiden ja kilpailutilanteiden muuttuessa. Hinnat on osattava 
myös esittää psykologisesti houkuttelevalla tavalla ja samalla noudatet-
tava säännöksiä liittyen hinnoitteluun. Hintoja voi operoida monella ta-
valla, niitä ovat muun muassa hintaporrastus- ja dynaaminen hinnoittelu, 
hinnan esittämistapa ja psykologinen hinnoittelu, hinnan paketointi ja pilk-
kominen, alennukset sekä maksuehdot. Hintaa ei voi kuitenkaan operoida 
mielivaltaisesti, sillä huomioon pitää ottaa myös hinnan ilmoittamisen lain-
säädäntö ja ohjeet. Markkinoinnissa on kerrottava aina myyntihinta. 
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Myyntihinta on hinta, jonka asiakas maksaa tavarasta tai palvelusta. Se on 
siis kokonaishinta sisältäen kaikki maksut ja verot. (Bergström & Leppänen, 
2015, s. 248-249) 

3.2.4 Hintaporrastus ja dynaaminen hinnoittelu 

Hintaporrastus eli hintadifferointi tarkoittaa sitä, että yritys myy eri hin-
noilla eri asiakkaille samaa tuotetta ilman, että hinnan erilaisuus perustuu 
suoraan tuote-eroihin. Porrastus tarkoittaa yleensä hinnan alentamista, 
mutta korottamistakin tehdään. Hinnan alentamista on esimerkiksi ennak-
kotilausalennukset ja korotuksia ovat esimerkiksi sesonkiaikojen korotetut 
hinnat. Hintaporrastuksesta käytetään myös nimeä dynaaminen hinnoit-
telu tarkoittaen hinnoittelun vaihtelevan vapaan kapasiteetin, ostamisen 
ajankohdan ja ostokanavan perusteella. Tämä tapa on nykyään yleisty-
mään päin. Hintaporrastuksella voi olla monia muotoja. Niitä ovat esimer-
kiksi ajan mukainen porrastus (ennakkotilausalennukset, happy hour), os-
tajan ominaisuuteen perustuva porrastus (eläkeläiset, varusmiesalennus), 
alueellinen porrastus (junalippu, kalusteiden kotiin kuljetus) ja tuotteen 
käyttötarkoitukseen perustuva porrastus (kuluttajille ja teollisuudelle 
hinta sähköstä). Dynaaminen hinnoittelu saattaa tapahtua kysyntään pe-
rustuvasti, ostajan haku- ja ostohistoriaan tai maantieteellisen sijaintiin 
perustuvasti tai johonkin muuhun ostamiseen liittyvään olosuhteeseen pe-
rustuvasti. Dynaamisella hinnoittelulla on vastakohta, joka on vakaa hin-
noittelu. Tällöin yrityksen on julkaistava kausittain hinnat palveluista, eikä 
hinta muutu ostopaikan, ostajan tai ostoajankohdan mukaan. (Bergström 
& Leppänen, 2015, s. 249- 251) 

3.2.5 Hinnan esittämistapa ja psykologinen hinnoittelu 

Yrityksen tulee osata tuoda tuotteen hinta esille houkuttelevasti ja herät-
täen huomiota. Tätä kutsutaan psykologiseksi hinnoitteluksi. Siinä esite-
tään hinta mahdollisimman halvan näköisenä. Esimerkiksi ”ysiysi”-hinnoit-
telu on psykologista hinnoittelua, sillä ihminen ajattelee automaattisesti, 
että tuotteen alkuperäinen hinta on ollut korkeampi. Psykologisessa hin-
noittelussa on monia tapoja, kuten vähän alle-hinnoittelu, hintailmoitus 
pientä yksikköä kohden, ostorajoituksen liittäminen ja hinnanalennus il-
moitetaan euroina tai prosentteina riippuen siitä, kumpi näyttää edulli-
semmalta. On olemassa psykologinen hintalukema, jonka ylittäessä tuot-
teen kiinnostavuus laskee ja siksi tuotetta ei osteta tai voida ostaa. Tätä 
kutsutaan hintakynnykseksi. Psykologista hinnoittelua käytetään runsaasti 
alennusmyynti- ja tarjousmainonnassa. Hintamerkinnät ja yksikköhinnat 
on merkittävä selkeästi säännösten ja ohjeiden mukaisesti. Hinnat on siis 
oltava hyvin ja selkeästi esillä ja niistä on kerrottava selkeästi. (Bergström 
& Leppänen, 2015, s. 251- 253) 
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3.2.6 Hinnan paketointi ja pilkkominen 

Jos tuotteiden käyttötavat ja kohderyhmät ovat erilaisia, hinnoittelussa 
pystytään soveltamaan perustekniikoita, joita on kolme. Ne ovat kokonais- 
eli pakettihinnoittelu, yhdistelmähinnoittelu ja täysin pilkottu hinnoittelu. 
Pakettihinnoittelussa tarjotaan yleensä edullisempi kokonaishinta, mutta 
joissain tapauksissa kokonaishinta saattaa olla suurempi kuin osien 
summa. Tätä perustekniikkaa käytetään silloin kun halutaan tuotteelle 
mahdollisimman korkeaa hintaa. Yhdistelmähinnoittelua käytetään kal-
liissa tuotteissa. Tässä perustuote hinnoitellaan erikseen, johon lisäedut li-
sätään erillishintoina. Näin tuotteen maine ei ole niin kallis tai myöskään 
halpa. Paketointi heikentäisi tavoitteellista imagoa ja tuotteen asemointia, 
sillä se tekisi tuotteesta liian kalliin. Täysin pilkotussa hinnoittelussa lasku-
tetaan erikseen kaikki mahdolliset tuoteosiot ja niiden lisät. Näin saadaan 
tuote näyttämään edulliselta, sillä yksittäisien osien hinnat eivät näytä kor-
keilta. (Bergström & Leppänen, 2015, s. 254-255)  

3.2.7 Alennukset 

Alennukset ovat hyvin yleinen ja hyödyllinen porrastustapa. Alennuksilla 
saa monia hyötyjä, kun vain muistaa, että pitää saada hyötyä enemmän 
kuin hinta alenee. Hyötyjä ovat muun muassa myynnin kasvu, uusien ko-
keilija-asiakkaiden saanti, kanta-asiakkaiden ostouskollisuus ja ostomää-
rien lisääntyminen, tuotteelle enemmän suosittelijoita markkinoinnin 
avuksi, vanhentuneen ja ylisuuren varaston tyhjentäminen, myynnin kau-
sivaihtelun tasaaminen lisäten asiakkaita hiljaisina aikoina tai edullisen hin-
tamielikuvan säilyttäminen. Alennuksia myönnetään monella perusteella, 
yleensä ostomäärän, ostouskollisuuden ja maksutavan perusteella. Taval-
lisimpia alennusmuotoja ovat käteisalennus, uskollisuusalennus, kertaos-
toalennus, ennakkotilausalennus, markkinointialennus ja noutoalennus. 
Käteisalennuksessa ostaja houkutellaan maksamaan lyhyen ajan kuluessa, 
jotta yritys saa rahat nopeammin. Tätä kutsutaan myös kassa-alen-
nukseksi, sillä käteisalennus ei aina tarkoita sitä, että käteisellä maksetaan. 
Kun asiakas ostaa suuria määriä tuotteita samalta toimittajalta, alennusta 
annetaan yleensä kuukausi- tai vuosiostoista, joka porrastetaan ostomää-
rän mukaan. Tätä kutsutaan uskollisuusalennukseksi. Kertaostoalennuk-
sen tarkoituksena on saada asiakkaat ostamaan paljon kerrallaan. Ennak-
kotilausalennus annetaan ennen varsinaista myyntikautta tehdyistä tilauk-
sista. Jos asiakkaat maksavat osan kauppahinnasta etukäteen, sen perus-
tella voi yritys suunnitella lisää tuotantoa ja luo parempaa maksuvalmiutta. 
Jälleenmyyjille annetaan markkinointialennusta korvauksena yleensä huo-
lehtia tuotteen mainonnasta asiakkaille. Noutoalennus annetaan asiak-
kaille, kun he noutavat tuotteen myyjältä ja maksavat noutokustannukset. 
Yrityksen on hyvä miettiä kilpailijoiden hinta-alennuksiin reagointia joutu-
matta hintasotaan. Yhtenä keinona välttää hintasota on erilaistaa hinnoit-
telunsa paketoimalla tai pilkkomalla hinnat, jolloin hintoja on vaikeampi 
verrata suoraan. (Bergström & Leppänen, 2015, s. 256-258) 
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3.2.8 Maksuehdot 

Hintaa voidaan operoida maksuehtoja käyttämällä ja hyödyntämällä sitä 
kilpailukeinona. Maksuehtoina sovitaan asiakkaan kanssa maksutavasta 
sekä maksun ajankohdasta. Ostos voidaan maksaa joko ennen tuotteen 
luovuttamista, luovuttamishetkellä tai jälkeen käteismaksuna tai luotto-
kaupassa, jolloin käytetään tililuottoa, osamaksu- tai rahoitusluottoa tai 
luottokorttiluottoa. Pitkät maksuajat eivät ole hyödyllisiä, sillä yrityksen on 
pystyttävä itse rahoittamaan valmistus-, hankkimis- ja markkinointikustan-
nukset tuotteesta. Kireässä kilpailutilanteessa tämä voi olla hyvinkin tärkeä 
erilaistava tekijä. Kaupankäynnin pääsääntönä on se, että asiakas saatuaan 
tuotteen maksaa siitä hinnan. Yrityksen pitää päättää tavat, joilla se vas-
taanottaa maksuja. Käteinen ja pankkikortti on yleisimpiä maksuvälineitä, 
mutta jos nämä välineet eivät käy, on tarjottava muita maksutapoja, esi-
merkiksi verkkomaksua, maksukorttimaksua, suoravelotusta tai luotolla 
maksamista. Suhteellisen uusia maksutapoja on myös lähimaksu kortilla il-
man PIN-koodia sekä mobiilimaksaminen (Bergström & Leppänen, 2015, s. 
258-260) 

3.3 Saatavuuspäätökset kilpailukeinona 

Perustehtävä saatavuudella on luoda edellytykset asiakkaiden tarpeiden 
tyydyttämiselle.  Tuotteiden on oltava saatavilla asiakkaan haluamassa pai-
kassa oikeaan aikaan. Asiakkaille on viestittävä, mistä tuotteita voi ostaa 
sekä milloin ne ovat saatavilla.  Saatavuus tarkoittaa sitä, että sillä varmis-
tetaan, että tuote on hyvin ulottuvilla niin, että ostamisen helpottaminen 
tuottaa asiakkaille arvoa ja hyötyä, niin että asetetut tavoitteet toteutuvat 
markkinoinnin ja liiketoiminnan kannalta. Saatavuudella on kolme näkö-
kulmaa. Ne ovat fyysinen jakelu, markkinointikanava sekä ulkoinen ja sisäi-
nen saatavuus. Fyysinen jakelu käsittää kuljetukset, varastoinnit ja tilaami-
set. Nykyisin puhutaan fyysisestä jakelusta logistiikkana, koska siihen liittyy 
myös ostotoiminta ja sisäiset kuljetukset. Logistiikka ja markkinointikanava 
kulkevat käsikädessä, sillä ne vaikuttavat toisiinsa. Markkinointikanava tar-
koittaa yrityksen valitsemaa ketjua, jonka muodostaa yritys ja muut välikä-
det, joiden kautta myydään tuote markkinoille. Markkinointikanava on tie-
tokanava, jonka kautta asiakas saa tiedon tuotteesta. Ulkoista ja sisäistä 
saatavuutta on tärkeä tarkastella. Ulkoinen saatavuus on sitä, miten hel-
posti löydetään tai päästään yrityksen toimipaikaan. Sisäinen saatavuus on 
taas sitä, että kuinka hyvin tuote on esillä sisällä toimipaikassa.  (Bergström 
& Leppänen, 2015, s. 261-262)   

3.3.1 Markkinointikanavat 

Markkinointikanavilla on monia tehtäviä, mutta päätehtävät ovat omistus-
oikeuden siirto, kun edetään kanavan portaalta toiselle, tiedonvälitys kah-
teen suuntaan eli asiakkaiden palaute yritykselle ja markkinointiviestintä 
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asiakkaalle sekä valmiiden asiakassuhteiden tarjoaminen tuottajien käyt-
töön. Tehtäviä on myös tilaamisen, pakkaamisen ja fyysisen jakelun hoita-
minen ja lajitelmien ja valikoimien muodostaminen sopiviksi ostajakun-
nalle. Markkinakanavan muodostaa valmistaja ja/tai tuottaja ja asiakkaat 
sekä muut kanavan jäsenet, joilla on vaikutusta saatavuuteen. Kanavaan 
osalliset muodostavat monia erilaisia kanavavaihtoehtoja riippuen välikä-
sien määrästä. Kanavan pituus määrittyy välittäjien määrästä. Markkinoin-
tikanavassa voi olla muun muassa maahantuojia, jälleenmyyjiä, kuten 
tukku- ja vähittäiskauppa, agentit, jotka ovat itsenäisiä yrittäjiä sekä avus-
tajat, kuten mainostoimistot, kuljetus- ja huolintaliikkeet, vakuutusyhtiöt 
tai pankit. (Bergström & Leppänen, 2015, s. 263) 
 
Yrityksen pitää valita markkinointikanava perustaessa yritystä, uuden tuot-
teen lanseerauksessa sekä strategiaa muutettaessa, uuden kohderyhmän 
löytyessä tai tuotteen saavuttaessa uuden elinvaiheen. Valinnassa yrityk-
sen pitää selvittää ja päättää kanavan pituus eli välikäsien määrä, kanavan 
valikoivuus, rinnakkaisten kanavien käyttö sekä yksittäisten yritysten va-
linta. Vaikuttavia tekijöitä kanavan pituuteen ovat kohderyhmä ja asiakas-
käyttäytyminen, tuote, markkinointikeinot ja tekniikka. Yrityksen on 
helppo järjestää suora markkinointikanava, jos ostajia on vähän, mutta os-
tavat paljon, samaten jos asiakkaat asuvat suppealla alueella. Eli mitä laa-
jemmalla suurempi määrä ostajia asuu, sitä enemmän tarvitaan välikäsiä. 
Asiakaskäyttäytymisestä pitää yrityksen selvittää halukkuus helppoon 
verkkoasioimiseen tai henkilökohtaiseen neuvontaan ja kontaktiin. Tuote 
on vaikuttavimpia tekijöitä kanavan pituuteen, sillä mitä monimutkaisempi 
tuote on, sitä enemmän se vaatii neuvontaa, ylläpitoa, huoltoa ja palvelua. 
Kanava pyritään tekemään mahdollisimman lyhyeksi, kun yritys haluaa 
tuoda korostuneemmin esille korkealaatuisen tuotteen. Tällöin myös vies-
tintä perustuu enemmän henkilökohtaiseen myyntityöhön. Tekniikka, ku-
ten verkko, puhelin ja automaatit lyhentävät kanavaa, koska helpottavat 
työtä ilman välikäsiä. Kanavan selektiivisyys tarkoittaa valikoivuutta, 
kuinka paljon jälleenmyyjiä asetetaan kanavan kullekin portaalle. Intensii-
vinen jakelu on tilanne, jossa mahdollisimman moni on tuotteen myyjä eri 
portaissa. Tähän pyritään, jos tuote on massatuote. Selektiivinen eli vali-
koiva jakelu on sitä, että yrityksiä vain valitaan jälleenmyyjiksi. Tätä käyte-
tään, kun yritys haluaa korostaa erilaisuutta ja tuotteen imagoa, jota ei ole 
kaikkialla. Näin yritys pystyy kontrolloimaan jälleenmyyjien toimintaa, sekä 
vähentämään niiden välistä kilpailua ja panostamaan hyviin jälleenmyy-
jäsuhteisiin. Yksityismyynti luetaan selektiivisyyden ääritapaukseksi, sillä 
tässä jälleenmyyntioikeus on vain yhdellä yrityksellä tietyllä alueella. Täl-
löin yritys haluaa korostaa tuotteen erikoisuutta ja ostajakunta on erityi-
sen rajattua. Rinnakkaisia kanavia on järkevä luoda, sillä se tyydyttää eri 
kohderyhmien tarpeita sekä kasvattaa usein myyntivolyymiä. Verkko-
kauppa on nykyisin melko yleinen rinnakkaiskanava. Markkinointikanavaa 
valitsemassa tärkeää on ostajan tarpeiden tyydyttäminen ja samalla yrityk-
sen tavoitteiden toteuttaminen parhaalla mahdollisella tavalla.  (Berg-
ström & Leppänen, 2015, s. 264-268)  
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3.3.2 Erilaisia markkinointikanavia 

Yrityksellä on mahdollisuus valita hyvin monenlaisia kanavia tuotteitansa 
markkinoille toimittamaan. Kanavia voi olla verkkokauppa tai muu suora-
markkinoinnin muoto, franchising ja verkostoituminen. Suoramarkkinointi 
on markkinointikanava, jossa tuote markkinoidaan lopulliselle käyttäjälle 
verkon, postin, puhelimen tai muun median välityksellä suoraan toimitta-
jalta. Suoramarkkinointi jaetaan kahteen osaa eli suora- ja etämyyntiin. 
Suoramyyntiin kuuluu kotimyynti, joka on tuote-esittelyä ja muuta myyn-
tiä. Etämyynniksi kutsutaan myyntiä, kun ostaja ja myyjä eivät ole läsnä 
samanaikaisesti. Etämyynti tapahtuu verkossa, sähköpostissa, televisiossa, 
puhelimessa tai muussa etäviestinnässä. Suoramarkkinoinnin muotona 
verkkokauppa on tärkein. Verkkokaupassa luotettavuus ja suosittelu ovat 
tärkeitä. Luotettavuus syntyy tunnettuudesta, omista ja muiden kokemuk-
sista sekä maineesta. Luottamukseen liitetään myös tuotteiden selkeä 
esillä olo, toimituksen nopeus, hinta-laatusuhteen sopivuus sekä turvalli-
seen maksutapa.  (Bergström & Leppänen, 2015, s. 271-273) Mobiilimark-
kinointi on suoramarkkinoinnin yksi osa-alue, jossa nimen mukaisesti käy-
tetään puhelinta. Puhelinta käytetään jakelukanavana, mutta vielä enem-
män tietokoneen rinnakkaislaitteena, jolla voi tehdä esimerkiksi hintaver-
tailuja ja tilauksia ja maksaa maksuja. Kotimyynti ja ostos-tv ovat vakiin-
nuttaneet oman asemansa markkinoilla, mutta perinteisesti postitse ta-
pahtuvaa myyntiä ei kovinkaan paljoa enää esiinny. (Bergström & Leppä-
nen, 2015, s. 278-279) 
 
Sitä, että yritykset muodostavat yhteistyökumppaneiden verkon, jonka toi-
mintaa markkinoilla hyödynnetään, kutsutaan verkostoitumiseksi. Laajasti 
määriteltynä verkostoituminen on kaikkea sosiaalista ja taloudellista yh-
teistyötä, jota yritys tekee sisäisten kumppanien kanssa sekä ulkoisten 
kumppanien kanssa. Yhteistyöverkostoja voidaan luoda henkilöiden, yri-
tysten sekä organisaatioiden kanssa. Yritykset siis toimivat toistensa suo-
sittelijoina ja markkinointikanavina. Tällöin yhteistyökumppanit saavat 
käyttöönsä voimavaroja, joita ei itsellä ole, kasvattamatta kiinteitä kustan-
nuksia. Uusi yritys voi hyötyä arvoketjusta ja verkon resursseista, jotka täy-
dentävät taas omaa osaamista. Hyvät suhteet kokeneisiin yritysiin sekä jul-
kisiin organisaatioihin luovat turvaa alkutaipaleella ja auttavat ongelman-
ratkaisuissa. Verkostoituminen on hyvä apu myös silloin, kun jonkin toi-
minnon ylläpito tulee liian kalliiksi tai jotain ei käytetä täysipainoisesti. Sil-
loin pitää luopua toiminnosta yrityksen keventäessä organisaatiotaan. Täl-
löin tehdään yhteistyösopimukset alihankkijoiden kanssa. (Bergström & 
Leppänen, 2015, s. 280) 
 
Franchising on yksi markkinointikanavista. Se on kahden yrityksen välistä 
yhteistyötä, joka pohjautuu sopimukseen. Siinä franchise-yrittäjä maksaa 
franchise-antajalle sovitun hinnan. Franchise-yrittäjällä on oikeus käyttää 
franchise-antajan liiketoimintamallia toimintaohjeiden mukaan. Fran-
chisingia on kahta eri mallia. Ne ovat tuotejakelu- ja tavaramerkkifran-
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chising ja liiketoimintamallifranchising. Ensimmäisessä mallissa pätee toi-
mittaja-myyjäsuhde, jossa franchise-ottaja toimii päämiehensä brändin 
alla sekä tuotteiden jakelijana. Toisessa mallissa yhteistyö kattaa koko lii-
ketoiminnan osapuolten välillä. (Bergström & Leppänen, 2015, s. 282) 

3.3.3 Yrityksen ulkoinen ja sisäinen saatavuus 

Yrityksessä on tärkeää ulkoinen ja sisäinen saatavuus, etenkin palveluyri-
tyksissä. Näiden tavoitteena on tiedon saatavuus helposti ja nopeasti yri-
tyksestä ja sen tuotteista asiakkaille ja helppo yhteydenpito yritykseen. Ta-
voitteena on myös se, että asiakkaan olisi helppo tulla yritykseen ja asioi-
minen olisi sujuvaa, vaivatonta ja nopeaa. Yrityksen sijainnista riippuu toi-
miva ulkoinen saatavuus, sillä on mietittävä sijoittaako yrityksen asiakkai-
den lähelle vai turvaako saatavuuden puhelin- tai verkkopalvelulla. Sijain-
nista on ilmoitettava varsinkin silloin, kun yritys on uusi, juuri muuttanut 
tai vaikeasti löydettävissä. Parkkipaikan toimivuus lisää myös ulkoista saa-
tavuutta, jos toimipaikka on kauempana asutuksesta, ja jos kertaostot ovat 
asiakkailla suuria. Aukioloaika on myös osa ulkoista saatavuutta. Yrityksen 
on päätettävä sellaiset aukioloajat, jotta tavoittaisi mahdollisimman mo-
net asiakkaat. Viime aikoina yritykset ovat pidentäneet aukioloaikojaan 
verkko- ja puhelinpalveluiden avulla sekä automaateilla. Silloin yritys ta-
voittaa asiakkaita, jotka eivät kerkeä tai pääse tai halua asioida toimiti-
loissa.  (Bergström & Leppänen, 2015, s. 285-286) 
 
Sisäinen saatavuus määritellään helppoudeksi löytää ja saada haluttu 
tuote tai tavoittaa henkilöstö nopeasti. Kaupoissa tuotelajitelma ja -vali-
koima ja fyysinen jakelun toimivuus vaikuttavat sisäiseen saatavuuteen. 
Opasteet pitää olla selkeitä ja hyvin esillä, jotta asiakas löytää etsimänsä 
tuotteen mahdollisimman nopeasti. Liikkuminen pitää tehdä helpoksi toi-
mitiloissa, myös pyörätuolissa liikkuville. Sisäiseen saatavuuteen luokitel-
laan myös henkilöstö, jota pitää olla riittävästi ja asiantuntevaa. Jopa yri-
tyksen asiakirjat luokitellaan sisäiseen saatavuuteen olemalla helppolukui-
sia ja sisältäen kaikki tarvittavat tiedot. Niitä ovat kuitit, laskut ja lomak-
keet. Asioinnin miellyttävyys vaikuttaa myös sisäiseen saatavuuteen. Lap-
siperheitä varten on hyvä rakentaa leikkipaikkoja lapsille, jolloin vanhem-
pien on helpompi tehdä isojakin ostopäätöksiä. Tekniikan kehittyessä 
kauppoihin tulee älykkäitä ostoskärryjä, joissa on taulutietokone, joka 
näyttää myymäläkartassa tuotteen sijainnin ja kertoo hinnan sekä tuote-
selosteen.    (Bergström & Leppänen, 2015, s. 287) 

3.4 Henkilöstö kilpailukeinona  

Asiakasmarkkinoinnissa henkilöstön osaaminen ja motivaatio ovat yrityk-
sen menestyksen perusta. On panostettava sisäiseen markkinointiin, sillä 
nykyään kyvykkyys ja asenteet henkilöstöllä nähdään olennaisena osana 
markkinointia. Osaava henkilöstö on keskeinen kilpailutekijä palveluja 
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myyvässä yrityksessä, sillä ihmiset tuottavat palvelun ja tuotteita tuotta-
vassa tai myyvässä yrityksessä avainroolissa on henkilöstö yrityksen toi-
mintaa parantaessa. Yrityksen on pystyttävä palkkaamaan parhaita mah-
dollisia työntekijöitä ja kehittämään heidän osaamistaan, jotta yritys me-
nestyy kilpailussa. Henkilöstön viihtyminen ja motivaatio lisäävät uusien 
ideoiden syntymistä. Silloin myös henkilöstön vaihtuvuus vähenee, jolloin 
asiakkaat ja yhteistyökumppanit saavat erinomaista palvelua ja ovat tyyty-
väisiä sekä uskollisia ja suosittelevat yrityksen tuotteitakin enemmän. Näin 
myynti ja kannattavuus kasvaa. (Bergström & Leppänen, 2015, s. 153- 154) 

3.4.1 Sisäinen markkinointi 

Sisäinen markkinointi on tärkeä osa markkinointia, sillä se on juuri omaan 
henkilöstöön kohdistuvaa markkinointia. Sisäinen markkinointi on konk-
reettisesti johtamista, sillä tavoitteena on saada liikeidea sisältöineen to-
teutumaan jokapäiväisessä toiminnassa ja jokaisen työntekijän työtehtä-
vissä. Perinteinen ylhäältä alas johtaminen on jo käymässä vähiin, sillä ny-
kyään johtaminen korvataan motivoinnilla, yhteishengen parantamisella 
sekä panostamalla henkilöstön vapaaehtoiseen kehittymiseen ja kehittä-
miseen. Koulutus, tiedotus, kannustaminen ja yhteishengen luominen ovat 
sisäisen markkinoinnin toteutuskeinoja. Moni asia vaikuttaa toteutuskei-
noihin, miten näitä käytetään. Näitä ovat liikeidea, henkilöstön ominaisuu-
det ja markkinatilanne. Sisäisen markkinoinnin tavoitteet ja toimenpiteet 
olisi hyvä suunnitella kokonaisuutena erilaisten toimijoiden yhteistyönä, 
jolloin keinot tukevat ja täydentävät toisiaan. Tätä markkinointia ja sen to-
teutusta sekä tuloksia on seurattava tietyn väliajoin vähintään kerran vuo-
dessa kyselyillä. (Bergström & Leppänen, 2015, s. 154 - 156) 

3.4.2 Sisäinen tiedotus 

Yrityksen sisäinen tiedotus varmistaa sen, että henkilöstö tuntee liikeidean 
ja tavoitteet sekä jokapäiväisen toimintaan ja työhön liittyviä asioita. Muo-
toja tiedottamiselle ovat sisäiset tiedotteet, ilmoitustaulut ja henkilöstö-
lehdet sekä suullinen viestintä, joka tapahtuu tiedotustilaisuuksissa, tulos- 
ja tilannekatsauksissa ja palavereissa. Nykyään monissa yrityksissä käyte-
tään intranettiä, jonka kautta koko henkilöstö saa tiedotteet nopeasti tie-
toonsa. Kaikkea ei tarvitse kertoa koko henkilöstölle, varsinkaan uuden 
tuotteen suunnittelusta, jolloin tieto suunnittelusta ei tavoittaisi kilpaili-
joita liian nopeasti. Tarkoituksena on kuitenkin varmistaa, että jokainen 
työntekijä saa eri tilanteissa tarvitsemansa tiedon. Tulevista markkinointi-
tapahtumista, kampanjoista ja tilaisuuksista on kerrottava henkilöstölle 
hyvissä ajoin, jolloin työntekijä voi hyödyntää materiaaleja, esitteitä, tie-
toja sekä myyntiperusteluja asiakastyössä. (Bergström & Leppänen, 2015, 
s. 156 – 157) 
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3.4.3 Koulutus 

Henkilöstön riittävä osaaminen varmistetaan koulutuksilla. Koulutuksia 
järjestetään usein myynnin, tuotteiden huollon ja johtamisen osalta. Olen-
naisinta koulutuksissa on se, että kaikki yrityksen henkilöstöryhmät saavat 
koulutusta. Koulutus voi olla lyhyt- tai pitkäkestoista, joka tulisi räätälöidä 
tarpeen ja henkilöstön osaamisen mukaan. Koulutus nähdään siis ammat-
titaidon ja asenteiden kehittäjänä sekä henkilöstön kannustimena. Tällä 
turvataan menestysedellytykset pitkällä aikavälillä. (Bergström & Leppä-
nen, 2015, s. 157) 

3.4.4 Kannustus 

Henkilöstön mielekkyys toteuttaa liikeideaa varmistetaan kannustimilla. 
Myynti- ja palveluhenkilöstön kannustaminen on tärkeintä. Heidän tyypil-
lisimmät kannustimensa ovat maksetut rahapalkkiot hankituista asiakas-
kunnista ja tuotteen myynnistä tai myynnin määrästä lasketut provisiot. 
Myyntikilpailu on tehokas motivointi tapa, joka kannustaa myymään lisää. 
Päivitetyt työvälineet, kuten uusi puhelin tai kannettava tietokone, kan-
nustavat lisämyyntiin. Useat myyjät myös arvostavat suurempaa vastuuta, 
ylennystä tai tukea esimieheltä.  Yleensä onnistuneet kehityskeskustelut-
kin toimivat kannustimena. Yrityksen johdon on tärkeä kannustaa kaikkia 
henkilöstöryhmiä, mutta jokaiselle ryhmälle on hyvä miettiä eri kannusti-
mia. Monia ihmisiä motivoi myös eri asiat, sillä joku arvostaa vapaa-aikaa 
ja lomia ja toinen taas motivoituu lisärahasta ja joku voi haluta statussym-
bolin. Koska ihmiset motivoituvat eri asioista, yrityksen on hyvä selvittää 
niitä suunnitellessa kannusteita. Aineelliset palkkiot eivät ole aina kannus-
tavimpia tekijöitä, sillä henkilöstön saama laatupalaute, julkinen kiittämi-
nen ja tunnustus, osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet sekä statusteki-
jät, esimerkiksi nimittäminen kuukauden myyjäksi. Henkilökohtaista kiittä-
mistä ja positiivista palautetta ei pidä koskaan unohtaa, sillä näiden avulla 
jaksaa joka päivä pyrkiä parhaaseen suoritukseen. (Bergström & Leppänen, 
2015, s. 158-159) 

3.4.5 Yhteishenki 

Yhteenkuuluvuus ja usko yrityksen menestykseen varmistettaan erilaisilla 
yhteisillä tilaisuuksilla osana sisäistä markkinointia. Yhteishenkeä voidaan 
vahvistaa ulkoisilla tunnusmerkeillä, kuten yhtenäisillä työasuilla tai yrityk-
sen logolla varustetuilla tavaroilla. Työntekijöiden tasa-arvoinen kohtelu 
edistää myös yhteishenkeä. Yhteiset matkat tai tapahtumat, esimerkiksi 
pikkujoulut tai liikuntamahdollisuuksien järjestäminen voivat edistää yh-
teenkuuluvuutta. Tärkeintä on, että kaikkia keinoja käytetään tasapuoli-
sesti, jotta sisäinen markkinointi onnistuu, sillä jos yksi osa-alue markki-
noinnista pettää, on mahdollista, että toteutus epäonnistuu kokonaisuu-
tena. (Bergström & Leppänen, 2015, s. 159) 
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3.5 Asiakaspalvelu 

Toimintaa, jonka tarkoituksena on auttaa ja opastaa asiakkaita, kutsutaan 
asiakaspalveluksi. Liikeideassa määritellään, minkä asteiseen palveluun 
tähdätään ja miten sitä käytetään kilpailukeinona. On suunniteltava huo-
lellisesti ja testattava palvelukonsepti, jota asiakaspalvelun kehittäminen 
edellyttää. Ketä palvellaan, kuinka paljon palvelua tarjotaan, millä tavoin 
ja miten palvelulla tuotetaan arvoa asiakkaalle, näiden kysymysten perus-
teella määritellään palvelukonseptia. Suunnittelussa on otettava huomi-
oon palveltavat asiakkaat ja omat resurssit. Useat yrityksen ulkoiset ja si-
säiset tekijät vaikuttavat asiakaspalveluun. Käytettäessä asiakaspalvelua 
kilpailukeinona on tunnettava kilpailijoiden tavat palvelussa ja pyrittävä 
erottumaan positiivisesti kilpailijoista. Palvelu voi olla tavaratuotteen lisä-
osa tai päätuote yrityksessä. Markkinoilla pystyy erottumaan kilpailijoita 
paremmalla asiakaspalvelulla, jolla tuotetaan asiakkaalle lisäarvoa. Asia-
kas, joka ostaa konkreettista tavaraa, saattaa tarvita palvelua ennen ostoa, 
ostotapahtuman aikana ja jälkeen. (Bergström & Leppänen, 2015, s, 161- 
162) 

3.5.1 Erilaiset asiakkaat ja palvelutilanteet 

Yrityksen tekemän palvelulupauksen tulee olla realistinen, sillä asiakkaille 
ei saa luvata parempaa palvelua kuin on mahdollista toteuttaa. Siksi palve-
lua kehitettäessä on perehdyttävä erilaisten asiakkaiden palvelutarpeisiin, 
odotuksiin sekä osattava ennakoida erilaiset palvelutilanteet. Näitä voi-
daan selvittää erilaisilla kysely- ja haastattelututkimuksilla ja havainnoi-
malla palvelutilanteissa asiakkaiden käyttäytymistä. Asiakkaita tulisi pal-
vella yksilöllisesti ja joustavasti. Kuitenkin kustannussyistä on järkevää pyr-
kiä ryhmittelemään asiakkaat tarveryhmittäin, sillä tärkeää olisi tunnistaa 
asiakkaat, jotka käyttävät ensimmäistä kertaa palvelua. He tarvitsevat eni-
ten palvelua; opastusta, apua ja tietoa. Asiakkaita voidaan luokitella taus-
tatekijöiden perusteella, esimerkiksi iän, sukupuolen, persoonallisuuden 
tai käyttäytymisen perusteella. Tilannetekijätkin ovat hyviä luokittelupe-
rusteita. Kuinka kiireinen on asiakas, tai kuinka merkittävä palvelutapah-
tuma on asiakkaalle. Asiakkaat voidaan ryhmitellä asiakassuhteen arvon 
perusteella. Silloin yritys voi suunnitella palvelukonseptin asiakassuhteen 
vaihe ja arvo huomioiden. Asiakaspalvelutilanteet ovat yleensä räätälöityjä 
tai rutiiniluonteisia. Rutiinipalvelu on palvelua, jota asiakas käyttää toistu-
vasti tiettyä palvelua, esimerkiksi verkkopankkipalveluja. Räätälöityä hen-
kilökohtaista palvelua on ihmiskeskeisissä palveluissa, esimerkiksi ravinto-
loissa tai kaupoissa, missä pyritään ratkaisemaan ongelmia ja huolia yksi-
löllisesti. (Bergström & Leppänen, 2015, s. 162-163) 
 
Palvelutilanteita voi olla siis esimerkiksi rutiinitilanne, ensikohtaaminen, 
normaali palvelutilanne, vaativa palvelutilanne ja kriittinen palvelutilanne. 
Rutiinitilanteissa palvelun nopeus, saavutettavuus ja helppous ovat valttia. 
Ensikohtaamisessa tärkeintä on saada tietoa, opastusta ja aikaa. Normaa-
lissa palvelutilanteessa asiakas odottaa yleensä samankaltaista palvelua 
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kuin aikaisemminkin. Vaativassa palvelutilanteessa räätälöidään uutta tai 
tehdään muutoksia aiempaan palvelukokonaisuuteen. Kriittisessä palvelu-
tilanteessa asiakkaalle on tapahtunut jotain odottamatonta, jolloin asiakas 
tulee tyytymättömäksi. Palvelutilannetta tarkastellaan myös palvelun tar-
koituksen mukaan, sillä asiakas saattaa tarvita lisätietoa ostopäätökseen 
tai opastusta tuotteen käyttöön. Asiakkaalla saattaa olla tarve ostaa lisä-
varusteita ostamaansa tuotteeseen tai hän kaipaa huoltoa, jolloin hän tar-
vitsee palvelua. Asiakas saattaa olla myös tyytymätön tuotteeseensa, jol-
loin hän voi haluta antaa palautetta tai saada hyvitystä. Eri asiakasryhmillä 
on aina omia tarpeita, joita pitää ottaa huomioon palvelua suunnitellessa. 
Eri ryhmillä on tarpeita esimerkiksi tiloista, tuotteista tai palvelusta. (Berg-
ström & Leppänen, 2015, s. 163) 

3.5.2 Palveluresurssit 

Yrityksen palveluresursseja ovat palveluhenkilöstö, palveluympäristö, ka-
navat, laitteet, teknologia ja järjestelmät. Nämä kaikki vaikuttavat asiakas-
palvelukykyyn. Osa näistä toimii asiakkaan kanssa kosketuksissa ja osa on 
näkymättömiä taustaresursseja. Asiakaspalvelussa vaikuttavat määrä ja 
laatu. Ne vaikuttavat palvelun sujuvuuteen ja saavutettavuuteen merkittä-
västi. Ruuhka-aikoina pitää olla riittävästi asiakaspalvelijoita, jotka ovat 
osaavia ja palveluhenkisiä. Hyviä asiakaspalveluominaisuuksia ovat työpai-
kan alan asiantuntemus ja tuotetietoisuus, asiakasymmärrys ja joustavuus, 
viestintätaidot: taito kysyä, kuunnella, perustella ja neuvotella, sekä koh-
teliaisuus ja ystävällisyys, täsmällisyys ja nopeus sekä luotettavuus, rehel-
lisyys ja oikeudenmukaisuus. Asiakaspalveluhenkilöstöön kuuluu muitakin 
kuin varsinaiset asiakaspalvelijat. Näitä avustavia tukihenkilöitä ovat, esi-
merkiksi laskutusta hoitavat, tukimateriaaleja tuottavat ja muut asiakas-
palvelun tausta-avustajat. Palveluympäristö on keskeinen kilpailutekijä. 
Yrityksen ulkoinen ja sisäinen palveluympäristö sekä kaikki näkyvät palve-
luympäristön tunnusmerkit määrittävät palveluympäristön. Jopa sähköi-
sellä kaupalla palveluympäristö on merkitykseltään suuri, sillä helppo liik-
kuvuus sivustolla ja tuotteiden helppo löytyvyys tuovat positiivisia mieliku-
via yrityksestä. Ulkoinen palveluympäristö tarkoittaa palvelupaikkaan liit-
tyviä tekijöitä. Niitä ovat rakennukset, pysäköintitilat ja opasteet. Sisäinen 
palveluympäristö tarkoittaa esimerkiksi liiketilan sisustusta, esille asette-
luja, opasteita, työntekijöiden työasuja, valaistusta, ilman laatua ja lämpö-
tilaa. (Bergström & Leppänen, 2015, s. 163-164) 
 
Palveluympäristöä suunnitellessa tulee huomioida asiakkaiden tarpeet 
helpottamaan ja nopeuttamaan asiointia. Palveluympäristön on tuotet-
tava asiakkaille myös elämyksiä, jolloin asiakkaat kokevat asioinnin miel-
lyttäväksi, jolloin tästä voi seurata seuraava ostoskerta. Palveluympäris-
tössä voidaan tuottaa hyvää mieltä ja pieniä elämyksiä monilla tekijöillä, 
esimerkiksi alennusmyyntien tai hyväntekeväisyystempausten myötä. Hy-
vässä palveluympäristössä tarjotaan kaikille aisteille virikkeitä. Jotkut 
omaksuvat asioita kuuntelemalla, toiset näkemällä ja kolmannet kokeile-
malla. Nykyään hyödynnetään myös tuoksumarkkinointia, jolloin nenän 
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miellyttävät aistimukset tuovat lisämyyntiä. Palveluympäristössä siisteys ja 
hyvä järjestys ovat olennainen osa, erityisesti ensimmäistä kertaa asioiva 
asiakas, joka kiinnittää huomionsa heti ympäristön kuntoon. Monet asiak-
kaat arvostavat kasvokkain tapahtuvaa henkilökohtaista palvelua, mutta 
useat myös pitävät parempana sähköistä asiointia, joka on nopeaa. Siksi 
palvelukanavat, teknologiat, laitteet ja järjestelyt ovat olennaisia ja tär-
keitä nykypäivänä. Monikanavaisuus on nykypäivän valttia, sillä asiakkaan 
tulee saada apua nopeasti ja helposti. Henkilökohtaisessa palvelussa on-
gelmana on pitkät odotus- ja jonotusajat, joten yrityksellä pitää olla monia 
palvelukanavia. Sähköisiä palvelukanavia käyttämällä saa vähennettyä jo-
noja, koska asiointi on nopeaa ja ajantasaista. Teknologia on osa nykypäi-
vää ja yritykset hyödyntävät sitä monella tapaa, mutta teknologian käyttö 
edellyttää toimivia laitteita, joita olisi helppo käyttää. (Bergström & Leppä-
nen, 2015, s. 164- 168)  

3.6 Markkinointiviestintä kilpailukeinona 

Markkinointiviestinnän tehtävä on tuoda yrityksen ja sen tarjooman näky-
viksi, joten tehtävä on erittäin tärkeä mielikuvan luomisessa sekä ostojen 
aikaan saamisessa. Sillä luodaan tunnettuutta ja yrityskuvaa, tuotetietoa, 
kerrotaan hinnoista, ostopaikoista sekä kysyntään pyritään vaikuttamaan 
ja asiakassuhteita ylläpitämään. Markkinointiviestinnän muodoista tär-
keimmät ovat mainonta ja henkilökohtainen myyntityö. Markkinointivies-
tintää suunnitellessa on ensin hahmotettava kokonaisuus koko yrityksen 
kannalta ja viestinnän päälinjat on päätettävä. Suunnittelussa on mietit-
tävä myös, mitä säännöllistä viestintää käytetään, esimerkiksi yhtenäinen 
visuaalisen ilme painotuotteilla. Yrityksen on osattava valita oikeanlainen 
viestintätapa lähestyä eri kohderyhmiä. Tärkeää on sovittaa viestintätavat 
ja -kanavat toisiinsa, jolloin viestintä on samankaltaista ja -suuntaista ker-
rontaa riippumatta viestintävälineestä. Tällöin puhutaan integroidusta 
markkinointiviestinnästä, jossa siis erilaisesti tapahtuvat kommunikaatiot 
tukevat ja täydentävät toisiaan. Markkinointiviestinnän suunnittelussa pe-
rustana on asiakasymmärrys. Yrityksen pitää selvittää, miten kohderyhmät 
käyttävät medioita ja miten ostajat tavoitetaan tehokkaimmin. (Bergström 
& Leppänen, 2015, s. 300-301) 

3.6.1 Kohderyhmät, tavoitteet ja strategiat 

Markkinointiviestinnän suunnittelu tehdään aina kohderyhmittäin. Kohde-
ryhmiä saattaa olla monenlaisia, esimerkiksi nykyiset ostajat, mahdolliset 
ostajat, tuotteen lopulliset käyttäjät, suosittelijat, jälleenmyyjät, mediat tai 
suuri yleisö. Osa markkinointiviestinnästä voidaan suunnata jokaiselle koh-
deryhmälle, ja osa voidaan suunnata hyvin rajatusti, esimerkiksi vain yh-
delle kohderyhmälle. Markkinointiviestinnän päätavoitteeksi voidaan sa-
noa kannattavan myynnin, sillä tavoitteen saavuttamiseen tarvitaan pitkä-
kestoista ja eri viestintäkeinojen käyttöä. Markkinointiviestinnällä pyritään 
rakentamaan tunnettuutta, kiinnostusta, luottamusta sekä paremmuutta 



36 
 

 
 

kilpailijoihin verrattuna. Markkinoinnin muita tärkeitä tavoitteita on listat-
tuna kuvassa 4. (Bergström & Leppänen, 2015, s. 301-302) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Markkinointiviestinnän tavoitteita (Bergström & Leppänen, 

2015, s. 302) 
 
Markkinointiviestintä vaikuttaa kolmeen tasoon, eli tietoon, tunteisiin ja 
toimintaan. Näitä huomioiden suunnitellessa strategiaa, jossa ilmaistaan 
viestinnän peruslinjaukset. Miten viestintää toteutetaan ja kenelle se 
suunnataan. Viestinnässä voidaan käyttää joko työntöstrategiaa tai ve-
tostrategiaa. Työntöstrategiassa kohdistetaan viestintää ensin jakelutielle, 
kuten tukkukaupoille. Silloin viestiä työnnetään eteenpäin jakelukana-
vassa, jolloin viesti tuotteesta saavuttaa kuluttajat. Vetostrategiassa vies-
tintä kohdistetaan käyttäjille ja lopullisille ostajille, jolloin he kyselevät tuo-
tetta ja vaativat myyntiin tuotetta. Tämän haasteena on viestinnän ja kam-
panjoinnin korkea hinta. Nykyisin käytetään hieman enemmän kuin ennen 
vetostrategiaa sähköisen median myötä. Uutuustuotteiden markkinoille 
viemisessä käytetään molempia strategioita. (Bergström & Leppänen, 
2015, s. 302- 304) 

3.6.2 Markkinointiviestinnän muodot ja painotus 

Mainonta, myyntityö, myynnin edistäminen sekä tiedotus- ja suhdetoi-
minta ovat tapoja, joiden avulla markkinointiviestintä tapahtuu. Mainon-
taa käsitellään tässä opinnäytetyössä myöhemmin (Kts. s. 40). Viestintää, 
jota tehdään tuotteen tullessa markkinoille, sanotaan lanseerausviestin-
näksi. Muistutusviestinnäksi kutsutaan viestintää, jota tapahtuu säännölli-
sesti, kun halutan asiakkaiden käyttävän ja ostavan tavaroita ja palveluja 
uudelleen. Ylläpitoviestintää tarvitaan tuotteen ollessa pitempään markki-
noilla, jotta kysyntä pysyisi mahdollisimman hyvin samalla tasolla. Markki-
nointiviestintää suunnitellessa on siis tärkeää ottaa huomioon tilanne, 
jossa viestitään. Tuotteen elinkaaren alussa voidaan tarvita monia viestin-
nän muotoja, esimerkiksi mediamainontaa, tiedotustilaisuuksia, mes-
sunäkyvyyttä ja toimipaikkamainontaa. Alusta asti yrityksen on pidettävä 
pitkäaikaiset mainosvälineet, kuten nettisivut ja näkyvyys hakukoneessa 

Markkinointiviestinnän tavoitteita (Bergström & Leppänen, 

Tiedottaminen yrityksestä, tuotteista, saatavuudesta ja hinnoista 
Huomion herättäminen, erottautuminen kilpailijoista 
Mielenkiinnon ja myönteisten asenteiden luominen 
Ostohalun herättäminen ja asiakkaan aktivoiminen 
Asiakkaalle tuotetun arvon ja hyödyn viestiminen 

Myynnin aikaansaaminen 
Asiakkaan ostopäätöksen vahvistaminen ja asiakassuhteen ylläpitäminen 
Yrityksen tai yksittäisen brändin imagon rakentaminen ja vahvistaminen 
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kunnossa, jolloin asiakas saa helposti tietoa yrityksestä ja tuotteista. Osta-
misen aktivoimiseksi yrityksen on käytettävä Tv- ja verkkomainontaa, 
myyntipaikkamainontaa ja tuote-esittelyjä. Markkinointiviestintä kohden-
tuu vaiheessa, jossa asiakas on jo ostanut tuotteen ja hän tiedot on saatu 
asiakasrekisteriin. Verkossa tapahtuvaa mainontaa voidaan kohdentaa asi-
akkaiden verkkokäyttäytymisen mukaan, vaikkei yrityksellä olisi asiakastie-
toja. Joissain määrin yritys antaa asiakkaille mahdollisuuden valita itselleen 
mieleiset markkinointiviestintäkanavat.  (Bergström & Leppänen, 2015, s. 
304-305) 

3.6.3 Myyntityö 

Myyntityö on tärkeä osa markkinointiviestintää, minkä tehtävänä on vah-
vistaa ja auttaa asiakkaan ostopäätöksiä sekä ylläpitää ja luoda kannattavia 
asiakassuhteita. Myyntityö on tärkeää erityisesti yrityksiin ja organisaatioi-
hin kohdistuvassa markkinoinnissa, jossa on teknisiä tuotteita tai asiantun-
tijapalveluja. Myyjä tuottaa asiakkaalle toiminnallaan arvoa, jotta asiakas 
on tyytyväinen, asiakassuhde jatkuu sekä yrityksen tavoitteet saavutetaan; 
tätä on myyntityö. (Bergström & Leppänen, 2015, s. 371) 

3.6.4 Myyntityön muodot ja myyjän tehtävät 

Myyntityö voidaan jakaa kahteen päätyyppiin. Ne ovat toimipaikkamyynti 
ja kenttämyynti. Toimipaikkamyynnissä asiakas tulee myyjän luo ja kenttä-
myynnissä lähestyy myyjä asiakasta. Myynti tapahtuu joskus jakelukana-
van eri portaille tai myyjä voi lähestyä asiakasta suoraan. Teollisuustuot-
teiden myyntitapauksissa myynti tapahtuu suoraan valmistajalta ostajalle 
tai myyjä voi työskennellä tukkukaupassa. Kulutustuotteiden myyjä työs-
kentelee joko valmistajalla, tukkukaupassa tai vähittäiskaupassa. Tällainen 
myyjä voi olla myös suoramyyjä. Myyntityö voidaan erotella myyjien pää-
asiallisten tehtävien mukaan. Ne, jotka hankkivat asiakkaita ja tekevät ny-
kyisten ja uusien asiakkaiden kanssa kauppoja, ovat varsinaisia myyjiä. Ti-
lausten vastaanottajat tekevät myyntityötä vain nykyisten asiakkaiden 
kanssa ja palvelevat heitä eri tavoin. Tällainen myyjä toimii puhelinpalve-
lussa sekä myymälän kassalla ja tilausten käsittelijänä nimensä mukaisesti, 
jolloin työ on passiivisempaa varsinaiseen myyntityöhön nähden. B-to-b 
myynnissä eli yritykseltä yritykselle myynnissä toimii myynnin edistäjiä, joi-
den tehtävänä on tehdä asiakaskäyntejä ja tuotteiden esittelyä. Nämä ei-
vät tee asiakkaiden kanssa sopimuksia, vaan sitä varten on varsinaiset myy-
jät. (Bergström & Leppänen, 2015, s. 371-372) 
 
Näiden lisäksi jokainen yritys tarvitsee myyntitukea, jota on tarjolla mo-
nenlaista. Myynnin tukitoimintoja ovat muun muassa avustajat, tiedon-
hankkijat, kontaktoijat, asiantuntijat sekä tekninen tuki. Tukitoimintoja 
tarvitaan erityisesti b-to-b myynnissä, sillä se on tiimityötä. Toimipaikka-
myyjä toimii pääosin kassalla maksun vastaanottajana tai aktiivisena myy-
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jänä esittelemässä tuotteita mahdollisesti vaikuttaen asiakkaan ostopää-
tökseen. Toimipaikkamyyjä tekee myös tuotteiden esille asettelua, tuote-
tilauksia ja myymälän siistimistä. Myyjien tärkeimpänä tehtävänä voidaan 
sanoa olevan arvon tuottaminen toiminnallaan asiakkaalle siten, että asia-
kas tekee ostopäätöksen ja ostaa tuotetta jatkossakin. Myyjä on kuin yri-
tyksen käyntikortti, joka luo positiivista mielikuvaa. Myyjän tehtävä on siis 
auttaa asiakasta ostamaan ja tekemään viisaita päätöksiä. Myyjä voi vai-
kuttaa ostopäätöksiin perustelemalla tuotteen sopivuuden sekä antaa tie-
toa tuotteesta, mitä tuote ei yksinään kerro. (Bergström & Leppänen, 
2015, s. 372-374) 

3.6.5 Myynninedistäminen 

Myynninedistäminen on kannustusta ostajia ostamaan ja myyjiä myymään 
tuotetta tai palvelua. Edistämistä siis kohdistetaan sekä lopullisiin ostajiin 
että jakelutien jäseniin. Tavoitteena on saada asiakkaita ostamaan enem-
män, vahvistaa asiakkaiden uskollisuutta sekä löytää uusia kokeilijoita. 
Myynninedistäminen toimii vahvistavana tekijänä markkinointiviestin-
nässä, mikä voi olla kampanjaluontoista tai sponsorisopimuksia. Markki-
nointia suunnitellessa on määriteltävä yrityksen myynninedistämistavoite, 
jonka jälkeen toimenpiteet on suunniteltava ja toteutettava sekä tuloksia 
seurattava. Myynninedistämiskeinojen, jotka kohdistuvat jälleenmyyjiin, 
tarkoituksena on informoida tuotteista ja kannustaa myymään tuotteita. 
Tuki voidaan antaa esimerkiksi alennuksina ja mainonnan tukemisena. Jäl-
leenmyyjille järjestetään tuotekoulutuksia ja neuvontaa myynninedistä-
miseksi. Heille on myös tarjolla verkossa oleva informaatio ja erilaisia pal-
veluja. (Bergström & Leppänen, 2015, s. 404-405) 
 
Kuluttajien ostohalukkuutta lisääviä keinoja ovat esimerkiksi asiakaskilpai-
lut, kylkiäiset tai pakettitarjoukset. Kilpailuja järjestetään verkkosivuilla, 
somessa tai myyntipisteissä. Kilpailuilla kerätään yleensä tietoja mahdolli-
sista asiakkaista ja heitä kiinnostavista tuotteista. Kuluttajille ja jälleenmyy-
jille annetaan ilmaisnäytteitä, jotta saataisiin tuotetta tutummaksi. Myyn-
ninedistämiskeinona voidaan pitää myös myymäläpromootiota myymä-
lässä tai ulkopuolella, jossa esitellään tuotteita, järjestetään kilpailuja, teh-
dään erikoisesittelyjä ja ständejä. Monet myynninedistämistavat antavat 
alennusta tuotteesta, sillä valmistajat pyrkivät lisäämään tuotteen käyttöä 
sekä merkkiuskollisuutta. Messut, sponsorointi ja tapahtumamarkkinointi 
ovat myös tärkeimpiä myynninedistämiskeinoja. Messut sekä näyttelyt 
ovat monipuolinen tapa edistää myyntiä, sillä messuja järjestetään am-
mattilaisille, jälleenmyyjille tai kuluttaja-asiakkaille. Messuilla on tarkoitus 
luoda uusia asiakassuhteita sekä tavata nykyisiä asiakkaita. Messut ovat 
erinomainen tilaisuus esitellä uutuustuote, tehdä markkinointitutkimusta 
ja löytää jälleenmyyjiä sekä maahantuojia. (Bergström & Leppänen, 2015, 
s. 405-406)  
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Myynninedistämistä on myös sponsorointi, jota hyödynnetään markki-
noinnissa ostamalla tai vuokraamalla henkilön, tapahtuman tai muun koh-
teen imago. Sponsoroinnissa tuki annetaan rahallisena tai aineellisena tu-
kena. Tässä molemmat osapuolet hyötyvät, sillä yrityskuva paranee ja 
tuote saa lisää tunnettuutta ja sponsorointikohde saa julkisuutta sekä ta-
loudellista tukea. Markkinoinnissa sponsorointia voi hyödyntää tiedotta-
misessa, mainonnassa ja yrityksen tapahtumissa tai henkilöstön omissa ti-
laisuuksissa.  (Bergström & Leppänen, 2015, s. 409-410) Tapahtumamark-
kinointi on hyvin saman kaltaista markkinointia kuin sponsorointi, mutta 
tapatumamarkkinoinnissa yritys järjestää itse oman markkinointitilaisuu-
den. Tapahtumamarkkinointi on tärkeää b-to-b-markkinoinnissa ja asia-
kassuhteiden ylläpidossa. Tapahtumissa on usein kutsuvieraina asiakkaita 
ja yhteistyökumppaneita, missä ohjelmana on usein luentoja ja seminaa-
reja. (Bergström & Leppänen, 2015, s. 412) 

3.6.6 Tiedotus- ja suhdetoiminta 

Tiedotus- ja suhdetoiminta on yksi neljästä markkinointiviestinnän pääkei-
noista. Tavoitteena on lisätä tietoa ja myönteistä suhtautumista, luoda 
suhteita ja ylläpitää niitä sidosryhmiin. Tätä tarvitaan yrityksestä ulospäin 
ja yrityksen sisällä. Henkilökunta, yrityksen omistajat, hallintoelimet, eläk-
keelle jääneet työntekijät sekä henkilökunnan omaiset ovat sisäisen tiedo-
tus- ja suhdetoiminnan kohteena, mikä on osa sisäistä markkinointia. Sisäi-
nen tiedottaminen tapahtuu yleensä henkilöstölehden, tiedotteiden tai il-
moitustaulun avulla. Sisäistä suhdetoimintaa toteutetaan juhlien ja virkis-
tysmahdollisuuksien avulla. Julkiset tiedotusvälineet ovat ulkoisen tiedo-
tus- ja suhdetoiminnan kohteena. Niiden tehtävänä on välittää tietoa yri-
tyksestä ja sen tuotteista mahdollisimman suurelle yleisölle. Ulkoinen suh-
detoiminta hoitaa suhteita yhteistyökumppaneihin, esimerkiksi alihankki-
joihin, tavarantoimittajiin, viranomaisiin sekä rahoittajiin.  Ulkoisen tiedot-
tamisen tehtäviä ovat ajankohtaisten ja uusien tietojen tiedottaminen yri-
tyksestä ja virheellisten tietojen oikaiseminen julkisuudessa. Se myös luo 
luottamusta yritykseen ja sen tuotteisiin. Tiedotus- ja suhdetoiminta on 
tärkeää yrityksessä, sillä se vaikuttaa yrityksen ja tuotteiden imagoon laa-
jasti. Tiedotustoiminta koetaan tehokkaammaksi kuin maksettu mainonta 
silloin, kun halutaan viestien olevan uskottavia ja tavoittavan kohderyh-
män nopeasti. Markkinointisuunnitelmaa tehdessä pitää muistaa sisällyt-
tää tiedotus- ja suhdetoiminnan toimenpiteet, joille on asetettava mahdol-
lisimman realistiset tavoitteet. Toimenpiteitä tulee seurata, jolloin niitä 
voidaan muuttaa, esimerkiksi kriisitilanteeseen pitää osata varautua ja toi-
mia nopeasti.   (Bergström & Leppänen, 2015, s. 414-415) 
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4 MAINONTA 

4.1 Käsite ja tavoite 

”Mainonta on maksettua ja tavoitteellista tiedottamista tavaroista, palve-
luista, tapahtumista, aatteista tai yleisistä asioista. Mainonnassa käytetään 
joukkotiedotusvälineitä tai viestitään muuten suurelle joukolle samanai-
kaisesti. Mainossanoman lähettäjä tulee tunnistaa sanomasta.” (Berg-
ström & Leppänen, 2015, s. 309) 
 
Markkinointiviestinnässä mainonta on yrityksen tärkein ja monipuolisin 
keino. Mainonta voi olla jatkuvaa ja pitkäkestoista tai lyhyt kampanja. Pit-
käkestoisen mainonnan tavoitteena on tehdä yrityksestä ja brändistä tun-
nettua, luoda mielikuvaa ja erottua kilpailijoista. (Bergström & Leppänen, 
2015, s. 309) Viestinnän on hyvä olla samankaltaista ja omaleimaista, jotta 
yrityksen markkinointiviestintä erottuu kilpailijoista. Mainonnan saman 
linjaisuus koostuu esimerkiksi visuaalisuudesta, verbaalisuudesta ja ää-
nestä. (Bergström & Leppänen, 2015, s. 326) Mainonnan keskeisimpänä 
tavoitteena on saada asiakkaat toimimaan eli ostamaan mainostettuja 
tuotteita. Muita mainonnan tavoitteita on listattu kuvaan 5. (Lahtinen & 
Isoviita, 2007, s.124) 

 Mainonnan tavoitteita ja keinoja (Lahtinen & Isoviita, 2007, 
s.124) 

             Tiedottaminen 
o tuotteen ominaisuuksista, eduista ja hyödyistä 
o Tuotteen hinnasta, saatavuudesta ja palvelusta 

 
Vaikuttaminen kohderyhmän asenteisiin ja tunteisiin 

o Tavoitteena hyvä tuote-, laatu-, hinta-, yritys-
kuva 

 
Asiakassuhteiden luominen ja ostohalun herättäminen 

o Esittelemällä tuotteen käytöstä saatavia hyötyjä 
 
Vaikuttaminen suoraan myyntituloksiin 

o Käyttämällä suoramainontaa ja myymälämai-
nontaa 

 
Asiakassuhteiden kehittäminen 

o Käyttämällä suoramainontaa 
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4.2 Mainonnan muodot  

Mainonnan muotoja on monia, joita voidaan tarkastella mainonnan tavoit-
teiden mukaisesti. Se voi olla informoivaa, suostuttelevaa, muistuttavaa tai 
asiakassuhdetta vahvistavaa. Mainonta, joka on informoivaa, kertoo uu-
sista tuotteista ja käyttötavoista. Informoiva mainonta kertoo myös hinta-
muutoksista sekä lisäpalveluista. Suostutteleva mainonta vaikuttaa asiak-
kaan asenteisiin, mielipiteisiin ja käyttäytymiseen. Muistutusmainonta 
muistuttaa nimensä mukaisesti olemassa olevista tuotteista sekä kannus-
taa ostamaan kyseisen tuotteen yhä uudelleen. Mainonta, joka vahvistaa 
asiakassuhteita, vahvistaa myös ostopäätöksien tekemistä ja kertoo hyviä 
syitä jatkaa asiakassuhdetta. (Bergström & Leppänen, 2015, s. 310) 
 
 Mainontaa voidaan tarkastella myös mainostettavan kohteen mukaan. 
Tällöin mainonta voi olla tuotemainontaa, yritys- tai organisaatiomainon-
taa, julkisten palveluiden mainontaa ja mielipidemainontaa. Käytössä ole-
vien mainosvälineiden näkökulmasta voidaan tarkastella mainonnan muo-
toja. Markkinointia suunnitellessa pitää löytää oikeat mainonnan muodot 
sekä välineet, jotka tavoittaisivat parhaiten halutun kohderyhmän. Tällöin 
mainonta voidaan jakaa mediamainontaan, suoramainontaan tai muihin 
täydentäviin mainonnan muotoihin. Tätä mainontamuotojen jaottelua 
käytetään yleisesti Suomessa. Mediamainontaa käytetään eniten esimer-
kiksi vähittäiskapoissa ja elintarviketeollisuudessa. Yleensä käytetään mo-
nia mainoskanavia eikä vain yhtä kanavaa. Yrityksen on valittava muutama 
päämedia, joita pystyy täydentämään muilla viestintämuodoilla tilanteen 
tai kohderyhmän mukaan. (Bergström & Leppänen, 2015, s. 310-311) Ny-
kyään sähköiset mediat ovat valtaa pitäviä mainonnan keinoja, joten pe-
rinteinen sanoma- ja aikakausilehtimainonta sekä myös televisiomainonta 
on vähentymään päin. Sähköisten medioiden myötä siis printtimedian ta-
voitettavuus laskee, mutta silti Suomessa lehtimainonta on suurin media-
mainonnan muoto. (Bergström & Leppänen, 2015, s.312) Mainonnan 
muotoja tarkastellaan myös mainostajan näkökulmasta, jolloin muodot 
jaetaan kolmeen osaa: omistettu media, ansaittu media ja ostettu media 
(Havumäki & Jaranka, 2014, s. 132). Alla olevasta taulukosta 5 nähdään, 
miten eri mainonnan muodot jakautuvat näihin kolmeen osaan. 
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Taulukko 5. Markkinointiviestinnän medioiden jako kolmeen osaan (Ha-
vumäki & Jaranka, 2014, 132) 

Omistettu media       
       -     Oma myyntihenkilöstö 
       -     Brändin ja yrityksen verkkosivut 
       -     Oma blogi ja muut somekanavat 
       -      Puhelinapplikaatiot 
 

Ansaittu media  
- Hintavertailusivustot 
- Asiantuntijoiden arviot 
- Kuluttajien arviot 
- Kuluttajien kommentit blogeissa 
- World of mouth, suositukset ja 

ihailijat 
 

Ostettu media  
- Ilmoittelu sanoma- ja aikakausi-

lehdissä 
- Televisiomainonta 
- Radiomainonta 
- Ulko- ja liikennemainonta 
- Elokuvamainonta 
- Verkkomainonta 
- Mobiilimarkkinointi 
- Suoramainonta 
- Toimipaikka- ja messumainonta 
- Myynnin edistäminen 
- Pr-toiminta, sponsorointi ja ohjel-

mayleisö 
 

4.3 Omistettu media 

Oma myyntihenkilöstö, verkkosivut, blogi ja somekanavat kuuluvat omis-
tettuun mediaan. Somekanat käsittävät YouTube-, Facebook-, Twitter-, 
LinkedIn- ja Pinterest-tilit. Osa näistä on maksettua mainontaa, jolloin ne 
voidaan luokitella myös ostettuun mediaan. Nämä viestintäkanavat toimi-
vat hyvin yhteen ja tukevat toisiaan, jos yritys on tehnyt näihin hyvän sisäl-
tösuunnitelman. (Havumäki & Jaranka, 2014, s. 134) Mikä tahansa sisältö 
ei aina tuo uusia asiakkaita tai aktivoi vanhoja, sillä sisältö on oltava aina 
hyvin ja strategisesti perusteltu lähettäjän ja vastaanottajan näkökulmasta 
(Medita communication, n.d.).  Sisällön onnistuessa verkkosivuilla ja some-
kanavilla asiakkaat jakavat ja suosittelevat tutuilleen hyödyksi ja hauskaksi 
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kokemiaan sisältöjä. Somekanavat luovat yhteisöllisyyttä yrityksen ja asi-
akkaiden välillä. Tällöin asiakkaat saadaan julkaisemaan omia kokemuksi-
aan, keskustelemaan sekä auttamaan muita erilaisissa ongelmatilanteissa. 
Blogi on erinomainen mainontakanava, kun yritys haluaa julkaista sisältöä 
erillisellä ja yksilöllisellä alustalla. Blogin etuna on myös hyvä mitattavuus. 
Facebook mahdollistaa taas ihmisten osallistamisen helpoksi, sillä ihmiset 
kokevat helpoksi kirjotella kommentteja ja vastailla tilapäivityksiin. You-
Tube on nykypäivänä tärkeimpiä kanavia sisältöä tuottamaan, koska se so-
pii videoiden ja kuvien tallennuspaikaksi, mikä mahdollistaa kerrontaan 
painottuvan mainonnan, jota ei pysty toteuttamaan televisiossa. Verkossa 
oleva sisältö on mahdollisesti hyödyllistä ja viihdyttävää, joka tarjoaa rat-
kaisuja ongelmiin. Viihdyttävä sisältö ei aina tarjoa konkreettista hyötyä, 
mutta palkitsee kuitenkin tunnereaktion synnyttyä.  (Havumäki & Ja-
ranka,2014, s. 134-135) 

4.3.1 Omat verkkosivut ja hakukonenäkyvyys 

Yrityksen omat verkkosivut ovat pitkäaikaisen markkinointiviestinnän ehkä 
tärkein keino. Verkkosivuja suunniteltaessa tulisi lähtökohta kohdistua 
käyttäjään. Yritys palvelee jo ostaneita asiakkaita ja houkuttelee kanta-asi-
akkaita uusiin hankintoihin verkkosivuillansa. Suunniteltaessa pitää myös 
huomioida, kenelle käyttäjäryhmälle sivut suunnataan. Useammalle käyt-
täjäryhmälle tehdessä verkkosivua on helpointa erottaa niille kohdistetut 
asiat välilehdillä, jotka johdattelevat käyttäjää etsimälleen tiedolle. Nyky-
päivänä verkkosivujen pitää olla selkeitä ja helppo käyttää erilaisilla lait-
teilla, kuten matkapuhelimella tai tabletilla. Verkkosivuja pitää mainostaa 
myös omalla tavallaan siten, että se on näkyvillä kaikissa yrityksen omissa 
materiaaleissa, kuten esitteissä. Yrityksen verkkosivu on suositeltavaa li-
sätä hakupalveluihin, kuten suosittuun Googleen. (Bergström & Leppänen, 
2015, s. 314-315) Tällöin hakukoneoptimointi parantaa verkkosivujen löy-
dettävyyttä. Optimoinnin tavoitteena on miettiä ja löytää hakusanat tai 
lauseet, joita kohderyhmä käyttäisi, ja jotka olisivat mahdollisimman te-
hokkaita. Optimoinnista seuraa parempi näkyvyys hakupalveluissa, jolloin 
yritys voi päästä hakusanojen kärkeen. (Bergström & Leppänen, 2015, 317)  

4.3.2 Yrityksen omat sosiaaliset mediat  

Sosiaalinen media on uusimpia mainonnan muotoja, jotka tarjoavat uusia 
kanavia ja välineitä mainontaan koko ajan. Sosiaalinen media toimii työvä-
lineenä myynninedistämisessä ja brändin rakentamisessa ja nuorten ai-
kuisten tavoittamisessa. (Bergström & Leppänen, 2015, s. 317) Faceboo-
kissa markkinointiviesti leviää nopeasti ja jakelu on ilmaista, sillä käyttäjät 
jakavat viestiä eteenpäin (Juslén, 2013, s.23). Facebook tarjoaa monipuo-
liset median luomiseen liittyvät työkalut, joten yritykselle jää mielenkiin-
toisen sisällön tuottaminen. (Juslén, 2013, s.35) Nykyään suomalaiset yri-
tykset mainostavat luultavasti eniten Facebookissa ja YouTubessa. Face-
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bookissa voi kohdentaa mainontaa sijainnin, demografian, käyttäytymi-
sen, mielenkiinnon sekä yhteyksien perusteella. Demografia tarkoittaa esi-
merkiksi ikää, sukupuolta, koulutusta ja vanhemmuutta. Facebookissa on 
muitakin hyviä ja hyödyllisiä puolia, esimerkiksi se, että mainoksen voi 
ajastaa näkymään ajankohtana, minä yritys haluaa. (Bergström & Leppä-
nen, 2015, s. 355, 357) Facebookissa voi mainostaa muullakin tapaa kuin 
omilla sivuilla, sillä siellä voi mainostaa esimerkiksi klikkipohjaisilla mainok-
silla, jotka tulevat esiin etusivulla. Näitä voi klikata ja lukija päätyy yrityksen 
verkkosivuille. Tätä mainospohjaa käytetään yleisesti myös verkkomainon-
nassa, joka käsittää koko internetin. Verkkomainonnalla saadaan lisättyä 
yleisesti yrityksen mielikuvia sekä tunnettuutta. Nykypäivänä sosiaalinen 
media on melkein jokaiselle itsestään selvyys ja jokapäiväinen asia ajasta 
ja paikasta riippumatta. Facebook-markkinoinnin tehtävänä on luoda uusia 
asiakassuhteita asiakaspalvelulla sekä julkaista sisältöä. Facebookin vah-
vuutena on asiakasviestinnän reaaliaikaisuus ja suoramarkkinointi sekä si-
vujen sisällön tuottamisessa on vain mielikuvitus rajana. Sisältönä voi olla 
kuvia, videoita, kampanjoita, kilpailuita ja kyselyitä. (Hietala, 2017, s. 25-
27) Alla olevassa taulukossa 6 on kerrottu yritysten mahdollisista someka-
navista, niiden käytöstä sekä miten niitä voi seurata. 
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Taulukko 6. Esimerkkejä somen käytöstä ja seurannasta (Bergström & 
Leppänen, 2015, s. 319) 

Somekanava Mitä/Miten Seuranta 

Facebook Uutisten, tarjousten, tuotetieto-
jen jakaminen 
Asiakaspalvelu ja asiakkaiden 
opastus 
Kuluttajien keskustelujen seu-
ranta ja niihin osallistuminen 
Viestien kohdentaminen 

Tykkäämiset, 
Jakaminen,  
Kommentointi 

Oma blogi Sisällön tuottaminen aktiivisesti 
Voi kertoa vapaamuotoisesti ta-
pahtumia ja pyytää kommentteja 
Käyttää ulkopuolisia asiantunti-
joita postaajina 

Kävijät,  
kommentointi,  
jakaminen 

YouTube Omien videoiden jakaminen tilai-
suuksista, tapahtumista ja käyttö-
ohjeista. Kommentteihin vastaa-
minen. Asiakkaille mahdollisuus 
jakaa omia videoita ja kommen-
toida niitä 

Katselukerrat, 
Seuraajat,  
Kommentit,  
Tykkäykset 

Instagram Tuote- ja tapahtumakuvien jaka-
minen. Asiakkaille mahdollisuus 
jakaa omia aiheeseen liittyviä ku-
via, niiden tykkääminen 

Tykkäykset,  
Jakaminen, 
Kommentit 

Twitter Muiden sosiaalisen median päivi-
tysten jakaminen 
Lyhyitä viestejä asiakaspalvelusta 
tai poikkeustilanteista asiakkaille. 
Asiakkaiden twiittaukset aihee-
seen liittyen ja niiden tykkäämi-
nen 

Jakaminen,  
Kommentit 
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LinkedIn Yrityksen työntekijät voivat liittää 
kuvauksen työnantajasta omaan 
profiiliinsa. Oman yrityksen tuot-
teet ja palvelut voi myös listata 
palveluun 

Jakaminen,  
Suosittelut 

4.4 Ansaittu media 

Ansaittu media on melko uusi markkinointiviestinnän muoto, joka on rin-
nastettu ostettuun mainostilaan. Ansaittu media tarkoittaa yrityksen spon-
taanisti saatua julkisuutta, joka on positiivista. Julkisuus on syntynyt jonkin 
muun kuin kyseessä olevan yrityksen omasta aloitteesta. Julkisuus voi olla 
myös negatiivista. Nykypäivänä kuluttajat hakevat usein tukea ostopäätök-
siinsä verkosta tai luottavat toisen antamaan palautteeseen joskus on 
enemmän kuin yrityksen viestintään. Esimerkiksi kestokulutustuotteiden 
kohdalla etsitään ahkerasti hinta- ja tuotevertailutietoja. Kuluttajilla on 
monia syitä suositella tai arvostella tuotteita. Toiset suosittelevat vahvan 
tunnesiteen, positiivisen palvelukokemuksen, rahan tai muun houkutti-
men seurauksena, ja toiset taas arvostelevat negatiivisen tai positiivisen 
palvelukokemuksen, auttamisen, sabotoimisen halun tai yhteisön palvele-
misen myötä. Osoituksena parhaasta asiakassuhteen laadusta asiakkaat 
suosittelevat yrityksen tuotteita ja palveluja. Sosiaalinen media on hyvä 
alusta suositella, sillä viestit leviävät nopeasti ja tavoittavat suuria yleisöjä 
sen avulla. Erilaiset arviointisivustot toimivat parhaiten suosituksien ja ko-
kemuksien julkaisupaikkana, sillä ihmiset hakeutuvat tämänkaltaisille si-
vuille, kun haluavat kunnollisia mielipiteitä. Keskustelu on yksi ihmisten pe-
rustarpeista, jolloin verkko on mahdollistanut vuorokauden ympäri toimi-
via keskustelufoorumeita, joissa voi puhua mistä vain. Tällöin yrityksen on 
hyvä aina seurailla keskustelufoorumeita, jotka liittyvät omaan liiketoimin-
taan. Yrityksellä on verkkosivuilla usein arviointimahdollisuuksia, Face-
book-tili, asiakasfoorumi sekä blogi, jotta vannoutuneet yrityksen fanit 
saavat kirjotella niihin omia hyviä kokemuksia. Täten negatiivisen viestien 
määrä pienenee ja ei näy niinkään julkisesti.  (Havumäki & Jaranka, 2014, 
s. 163-165) 

4.5 Ostettu media 

Uuden tuotteen tai yrityksen lanseerauksessa tarvitaan usein ostettua 
mainontaa. Ostetussa mainonnassa tarvitaan usein jatkuvaa mainontaa, 
joka tukee yrityksen brändien mielikuvaa, aseman tukemista sekä asiakas-
suhteiden ylläpitoa, jotta yritys pysyisi tunnettuna. (Bergström & Leppä-
nen, 2015, s. 326) Ostettua mainontaa on mediamainonta ja suoramai-
nonta ja muu mainonta, kuten toimipaikkamainonta, myymälämainonta, 
tapahtumiin, messuihin tai sponsorointiin liittyvä mainonta. (Havumäki & 
Jaranka, 2014, s. 132) 
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4.5.1 Mediamainonta 

Mediamainonta on lehti-ilmoittelua, televisio-, radio-, elokuva-, ulko- ja lii-
kennemainontaa (Lahtinen & Isoviita, 2007, s. 126). Mainosvälinettä valit-
taessa yrityksen pitää löytää tietyt mainosvälineet, joilla mainossanoma 
saadaan mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti vastaanottajalle 
(Anttila & Iltanen, 2001, s. 275). Kuvasta 6 nähdään median jakautuminen 
Suomessa. 
 

 
 

 Mediamainonnan jakautuminen Suomessa (Bergström & Leppä-
nen, 2015, s. 312; TNS Gallup ja Mainonnan neuvottelukunta) 

 
Lehtimainonta 
 
Lehtimainonta on nykypäivänä edelleen käyttökelpoinen mainonnan 
muoto, sillä 92 % suomalaisista lukee painetussa tai digitaalisessa muo-
dossa lehden sisältöjä. Sanomalehtiä on valtakunnalliset-, maakunta- ja 
paikallislehdet, joiden lisäksi on vielä ilmaisjakelu- ja noutolehtiä. Mainos-
tajat ostavat lehdistä mainostilaa, jonka koko vaihtelee paljonkin. Aikakau-
silehtiin saa myös ostaa mainospaikkoja. Aikakausilehtiä kohdennetaan 
yleisölle, ammattilaisille, järjestöille sekä asiakkaille. Harraste- ja erikois-
lehdet tavoittavat hyvin rajattuja kohderyhmiä. Aikakausilehdet tavoitta-
vat lukijoita ympäri Suomea, sillä se on valtakunnallinen media. (Bergström 
& Leppänen, 2015, s. 333- 334) Lehtimainonnan levikki perustuu tilauksiin, 
jotka ovat maksullisia, ja irtonumeromyyntiin. Aikakausilehti on kestäväm-
pää materiaalia, mikä elää pitempään kuin sanomalehti, siksi aikakausilehti 
on hyvä mainoskanava, mutta toisaalta aikakausilehti ilmestyy harvemmin 
kuin sanomalehti, jolloin mainonnassa voi olla pitkiäkin aikavälejä. (Anttila 
& Iltanen, 2001, s. 276-277)  
 
Televisiomainonta 
 
Televisio on intiimi äänellään ja liikkuvalla kuvallaan vaikuttava mainosvä-
line, joka on ajallisesti joustava sekä nopeavaikutteinen, sillä televisiolla on 

32 %

6 %6 %6 %6 %

8 %23 %

22 %

5 %

4 %4 %4 %
0 % Sanomalehdet

Kaupunki- ja noutolehdet

Aikakausilehdet

Televisio

Verkkomedia

Radio

Ulkomainonta

Elokuva



48 
 

 
 

kaikki viikonpäivät käytössä (Anttila & Iltanen, 2015, s. 277). Kulutustava-
roita ja palveluja mainostaessa televisio on tehokas väline mainontaan, 
vaikka televisiomainonta on kallista ja hitaampaa tehdä verrattuna esimer-
kiksi lehtimainontaan. Televisiomainonta voi tavoittaa jopa yli miljoona 
katsojaa yhtä aikaa, eli monia kohderyhmiä ympäri Suomea. Tv-mainosai-
kaa voi ostaa joko ohjelmakohtaisesti tai kohderyhmäkohtaisesti. Ohjel-
makohtaisessa mainonnassa on huomioitava tietyn ohjelman katsojaen-
nusteet, ohjelmayleisö sekä ohjelman profilointi. Mainonnan hintaan vai-
kuttaa moni asia, kuten katsojaennuste, mainosajan kysyntä, viikonpäivä 
sekä mainoksen esittämisaika. Tv-mainonnassa, joka on kohderyhmäkoh-
taista, yritys määrittelee kohderyhmän ja kontaktimäärän. Tällöin mainok-
set kelluvat, eli ei tiedetä etukäteen, minkä ohjelman aikana mainos näy-
tetään. Keskimääräinen televisiomainoksen pituus on 15 - 30 sekuntia. Ta-
voittavinta ja tehokkainta mainonta on kello 18.00 – 23.29 välisenä aikana 
tai erittäin suositun ohjelman yhteydessä. Ohjelman yhteydessä mainos 
voi olla ennen ohjelmaa, ohjelman sisällä tai ohjelman jälkeen. (Bergström 
& Leppänen, 2015, s. 336-337) Tv-mainonnassa on monia yhteisiä sääntöjä 
ja ohjeita. Yleisohjeita ovat muun muassa se, ettei mainos saa olla ristirii-
dassa turvallisuusnäkökohtien kanssa, ei saa johtaa harhaan tehosteilla ja 
huumorilla, sanaa ”uutuus” pitää käyttää harkiten ja mainosten pitää erot-
tua ohjelmasta. (Lahtinen & Isoviita, 2007, s. 135) 
 
Elokuvamainonta 
 
Mainosmuotona elokuva on melko joustava, koska mainostaja voi itse va-
lita mainoksen esityspaikkakunnan, teatterin sekä tietyn elokuvan. Eloku-
vamainonta on siis hyvin rajallista. (Anttila & Iltanen, 2015, s. 278) Eloku-
vamainonnan osuus on hyvin pieni mediamainonnassa ja elokuvakäyntien 
määrä on ollut laskussa, mutta on elpynyt lähivuosina. Elokuvamainonnan 
pääkohderyhmäksi voidaan luokitella nuoret eli 15-24-vuotiaat, sillä on to-
dettu, että tämän ikäiset käyvät eniten elokuvissa. Mainokset sijoittuvat 
esitettyjen trailereiden jälkeen ennen varsinaista elokuvaa. Näytettävään 
mainospätkään voi liittää muita toimenpiteitä eli off-screen-kampanjoita, 
joissa voidaan jakaa ilmaisia tuotenäytteitä tai järjestää tuotemaistatuksia. 
Yritys voi myös teipata lattiaan mainoksia tai hyödyntää teattereiden julis-
tepaikkoja. (Bergström & Leppänen, 2015, s. 343- 344) 
 
Ulko- ja liikennemainonta 
 
Ulko- ja liikennemainonta on tiettävästi vanhimpia mainonnan muotoja 
(Anttila & Iltanen, 2001, s. 278). Nykyään ulko- ja liikennemainonta on täy-
dennystä muihin käytettäviin mainontamuotoihin, joten sen osuus on 
melko pieni muihin mediamainonnan muotoihin verrattuna. Ulkomai-
nonta toimii hyvin muistutusmainontana, sillä tältä on vaikea välttyä sa-
moja kulkureittejä käyttäen. Tällöin toisto on tehokeinona ulkomainon-
nassa. Ulko- ja liikennemainokset mainostavat 24 tuntia vuorokaudesta, 
millä tavoitetaan monia kohderyhmiä kustannustehokkaasti. (Bergström & 



49 
 

 
 

Leppänen, 2015, s.344) Ulkomainontaa on kaikki ulkona tapahtuva mai-
nonta. Ulkomainontaan luokitellaan yritysten mainosvalot, pilarit, pylväs-
taulut, pysäkkitaulut, mainoskorit ja julistetaulut. (Lahtinen & Isoviita, 
2007, s. 137)   Nykyään digitaalinen ulkomainonta on lisääntynyt, minkä 
avulla mainontaa pystytään toteuttamaan monipuolisemmin. Liikenne-
mainonta näkyy bussien, junien ja raitiovaunujen sisä- ja ulkopinnoilla, 
sekä takseissa mainosteippauksina laseissa. Näiden mainosten katseluaika 
on melko lyhyt, vain 10 sekuntia, joten huomio pitää herättää ja viesti ker-
toa tehokkaasti ja nopeasti. (Bergström & Leppänen, 2015, s. 345-346) 
Ulko- ja liikennemainonnan haasteena on kohdistamisen vaikeus, rajalli-
nen viestintäkyky, mainospaikkojen sijoittuminen pääosin kaupunkeihin, 
alttius ilkivallalle ja pitkät mainostilojen varausajat. Etuna on kuitenkin alu-
eellinen ja ajallinen joustavuus, suurten kontaktimäärien halpuus, nopeat 
vaikutukset ostopäätöksiin ja värien käyttömahdollisuus. (Lahtinen & Iso-
viita, 2007, s. 137) 
 
Radiomainonta 
 
Radiomainonta on kansainvälisin mainosväline, sillä melkein jokaisessa 
maassa on radiomainontaa (Anttila & Iltanen, 2001, s. 278). Radiomai-
nonta on pieni osa mediamainonnasta. Radiomainonnalla pystyy tavoitta-
maan sopivan kohderyhmän, sillä Suomessa eri radiokanavat tavoittavat 
päivittäin jopa 3,7 miljoonaa kuuntelijaa. Radion kuuntelu on yleistynyt 
hieman viime vuosina, sillä radiota voi kuunnella verkossa, matkapuheli-
mella tai muulla kannettavalla laitteella. Radiomainoksia on neljä erilaista 
tyyppiä. Ne ovat rivi-ilmoitus, monologi, dialogi ja jingle. Rivi-ilmoitus on 
toimittajan lukema tiedote. Monologi ja dialogi on keskusteluita, joissa pu-
huu yksi tai useampi osapuoli. Jingle on taas laulettu mainos, jonka pitää 
erottua muusta musiikista. Monet yritykset käyttävät myös äänilogoa eli 
yritysmusiikkitunnusta, joka on suunniteltu yritykselle. Radio on mainon-
tamuotona suhteellisen nopea, sillä rivimainoksenkin voi saada muuta-
massa tunnissa kuulijoiden korville. (Bergström & Leppänen, 2015, s.339- 
341)  

4.5.2 Suoramarkkinointi ja suoramainonta 

Eri teoksissa suoramarkkinointi on määritelty hieman eri tavoin, mutta kai-
kille yhteistä määritelmissä on vuorovaikutuksellinen markkinointi, viestin-
nän käyttö ja mitattavan palautteen saaminen. Direct Marketing Asso-
ciation määrittelee suoran markkinoinnin, niin että se on vuorovaikutuk-
sellinen tapa, joka käyttää yhtä tai useampaa viestintä, jotta saisi aikaan 
mitattavissa olevan palautteen tai tapahtuman. (Anttila & Iltanen, 2001, s. 
124) Suoramarkkinoinnille on tyypillistä suorajakelu, joka tapahtuu pos-
titse, puhelimitse, verkkomedian avulla tai henkilökohtaisesti (Lahtinen & 
Isoviitta, 2001, s. 188; Suoran vuosi, 2001, s. 45) Nashin (1986) mukaan 
suoran markkinoinnin määritelmä on se, ettei se ole pelkkää tekniikkaa, 
vaan tietynlainen prosessi, joka ei pyri ainoastaan myymään tuotetta. Se 
pyrkii luomaan hyvän asiakassuhteen. Tärkeintä on saada asiakkaan nimi 
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ja osoite tallennettua asiakasrekisteriin. Suoramarkkinoinnin ja perinteisen 
markkinoinnin erottaa toisistaan tietokanta, mittavuus ja vuorovaikutus 
asiakkaan ja myyjän välillä. Nykyään lähes kaikilla toimialoilla on hyväk-
sytty suoramarkkinointi markkinointikeinoksi ympäri maailmaa. Isoin syy 
laajaan suoramarkkinoinnin käyttöön on mainosvälineiden ja myyjien ko-
honneet kustannukset ja toisaalta teknologian kehitys on johtanut kustan-
nukset laskuun tietojenkäsittelyssä ja siten suoramarkkinoinnilla saadut 
asiakaskontaktit ovat edullisia.  Myös elämäntyylin muutokset asiakaskun-
nassa ovat johtaneet suoramarkkinoinnin kasvuun, koska nykyään tehdään 
ostoksia kotoa käsin. Silloin vältytään ruuhka-aikojen tungokselta, jonoilta 
ja pysäköintitilojen puutteellisuudelta. Suoramarkkinoinnin käyttöä lisää 
myös luoton ja luottokorttien saatavuus ja käytön helppous. Ajatus suora-
markkinoinnilla on saada haluttu asiakas toimimaan aktiivisemmin yrityk-
sen suuntaan ja saada hänet tekemään eri vaiheita myyntiprosessissa. Sil-
loin voidaan alentaa myynti- ja markkinointikustannuksia eli parantaa hyö-
tysuhdetta. (Anttila & Iltanen, 2001, s. 124-126, 128) 
 
Suoramainonta 
 
Suoramainonta on sekä media että myyntikanava. Tavoitteena on asiak-
kaan saama reaktio, lisätietojen kysymiseen, kilpailun vastaamiseen tai ti-
laukseen. Suoramainontaa hyödynnetään eniten asiakassuhteen ylläpi-
dossa ja kulutus- ja yritysmarkkinoinnin kehittämisessä. Suoramainonta on 
joko osoitteetonta, osoitteellista, painettua tai sähköistä. Sähköistä suora-
mainontaa ovat sähköpostiin, matkapuhelimeen tai muuhun mobiililait-
teeseen saapuvat suorat viestit vastaanottajalle. Moni yritys käyttää vielä-
kin painettua suoramainontaa, joita jaetaan lähialueen koteihin. Yrityksen 
omasta asiakasrekisteristä saa kanta-asiakkaiden osoitetietoa, jolloin yri-
tys voi lähettää osoitteellista painettua suoramainontaa juuri kanta-asiak-
kaille. Tällöin voidaan siis kohdentaa ja personoida mainontaa. (Bergström 
& Leppänen, 359) Suoramainontaa käyttäessä yrityksen on mietittävä tar-
koin mainonnan ajoitus ja vaiheistus, mutta ei ole yksiselitteistä vastausta-
kaan, milloin mainoksia kannattaa lähetellä. Myynnin vaiheistus on vai-
heittain etenevää suoramainontaa, joka on yksi-, kaksi-, tai monivaiheista. 
Mainontaa vaiheistetaan eri asiakasryhmien mukaan, esimerkiksi yksivai-
heista käytetään kanta-asiakkaille, sillä he tuntevat yrityksen hyvin jo. Vah-
vuutena suoramainonnassa on mainoksen muoto, ulkoasu ja tarjous, jotka 
ovat mahdollisuuksiltaan monipuolisia. (Bergström & Leppänen, 2015, s. 
361-362) Alla olevassa taulukossa 7 on kerrottuna suoramainoksen muo-
toja ja niiden käyttötapoja. 
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Taulukko 7. Suoramainonnan erilaisia muotoja (Bergström & Leppänen, 
2015, s. 362) 

Suoramainoksen muoto Käyttötapoja 

Sähköpostiviesti - Henkilökohtainen, voidaan personoida 
- Upotetaan kuvia ja linkkejä videoihin ja      
somekanaviin 
- Asiakkaalla mahdollisuus poistaa it-
sensä postituslistalta 

Mobiilimainos:  
Tekstiviesti,  
multimediaviesti 

- Lähettämiseen tarvitaan vastaanottajan 
lupa 
- Henkilökohtainen, voidaan personoida 
- Voidaan upottaa kuvia ja linkkejä videoi-
hin ja somekanaviin 

Asiakaslehti,  
Uutiskirje,  
Sähköinen tai painettu 

- Asiakassuhteen ylläpito 
- Muistuttaminen, lisämyynti 

Painettu,  
postitse lähetetty osoit-
teellinen kirje 

- Henkilökohtainen, voidaan personoida 
- Voidaan liittää esineitä, näytteitä 

Freerider 
Laskun, jäsenkirjeen tms. 
mukaan lähetettävä mai-
nos 

- Asiakassuhteen ylläpito 
- Muistuttaminen, lisämyynti 
- Kumppanuusmarkkinointi 

Osoitteeton painettu  
mainos 

- Voidaan kohdentaa jakelua tietylle alu-
eelle 
- Paikallinen tai alueellinen tarjousmai-
nonta 

 
Perinteinen painettu mainos herättää huomioita kirjekuoren avulla, joka 
houkuttelee avaamaan. Samalla tavalla tekstiviesti- tai sähköpostimainos 
herättää huomiota otsikkonsa avulla. Sähköisissä viesteissä tärkeää on si-
sällön yksinkertaisuus, selkeys ja lyhyys. (Bergström & Leppänen, 2015, s. 
362-363) Moni ei anna mielellään puhelinnumeroaan yritykselle, jolloin 
sähköpostin käyttö mainonnassa on nykyään melko yleistä. Sähköpostiin 
on yrityksen helppo lähettää uutiskirjeitä ja erilaisia kutsuja sekä pyytää 
palautetta palvelusta. (Havumäki & Jaranka, 2015, s. 161) 

4.5.3 Ostetun median tehokeinoja graafisesta näkökulmasta 

Mainontaa suunniteltaessa on tärkeä laatia graafinen ohjeistus. Ohjeistuk-
sella määritellään peruselementit, joita yritys käyttää viestinnässä. Perus-
elementtejä ovat värit, logot ja kirjaintyypit. (Bergström & Leppänen, 
2015, s. 310) Suunniteltaessa täytyy pitää myös muissa asioissa samaa lin-
jaa, kuten perusviestissä, muodossa sekä tunnusmusiikissa. Slogan eli isku-
lause on myös yksi tapa pitää samaa linjaa eri viesteissä. (Bergström & Lep-
pänen, 2015, s. 313) 
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Graafinen mainonnan suunnittelu luo tehokeinoja suoramainonnan mark-
kinointiin. Yleisiä suoramainonnan tehokeinoja ovat teksti, kuvat ja värit, 
maku-, haju- ja tuntoaistiin vetoava mainonta ja tehosteet (raaputa, re-
päise, irrota) (Lahtinen & Isoviita, 2007, s. 139). Seuraavaksi käsitellään 
lehti-ilmoituksen ja suoramainoskirjeen tehokeinoja graafisesta näkökul-
masta. Lehtimainos pitää olla erottuva, jotta asiakkaat huomaavat mainok-
sen.  
 
Lehti-ilmoituksen tehokeinoja 
 
Ilmoituksen koko ja muoto saavat ensihuomion lehden lukijalta. Suuri il-
moitus huomataan tietenkin helpommin, mutta pienikin ilmoitus voi toi-
mia hyvin, esimerkiksi paikallislehdessä. Ilmoituksen koko ja muoto on ol-
tava sopusuhtainen yrityksen imagoon ja mainonnan tavoitteeseen näh-
den. Yrityksen on myös muistettava, ettei mainoksen tarvitse olla aina 
suorakaiteen muotoinen, sillä usein poikkeavampi muoto, kuten soikio, 
herättää enemmän huomioita lukijan silmissä. (Bergström & Leppänen, 
2015, s. 335) Mainoksen muotoa tehostaa aina tilanteeseen sopiva, per-
soonallinen muoto. Joidenkin tutkimusten mukaan suorakaiteen muotoi-
set mainokset, jotka ovat korkeita, mutta samalla leveähköjä ovat tehok-
kaampia kuin vaakasuorat suorakaiteen muotoiset mainokset. (Lahtinen 
& Isoviita, 1999, s. 222) Toisaalta iso ilmoitus on aina kalliimpi kuin pieni. 
Hintaan vaikuttavat myös ilmoituksen paikka, viikonpäivä, värien käyttö 
sekä alennukset. Suurta mainoskokoa suositellaan käytettävän varsinkin 
uutuus- ja erikoistuotteiden mainonnassa. (Lahtinen & Isoviita, 2015, s. 
129)  
 
Mainoksessa tai ilmoituksessa on oltava otsikko, jonka pitää erottua 
muusta tekstistä isompaa tai ja lihavoitua fonttia käyttäen. Otsikko voi olla 
tyyliltään kysyvä, informoiva, kohderyhmän nimeävä, ajankohtaan liittyvä 
tai peruslupauksesta kertova. Otsikko on iso tekijä mainoksessa, joka he-
rättää lukijan huomion. Silloin kun ilmoitus tai mainos on pitkä, on käytet-
tävä väliotsikoita. (Bergström & Leppänen, 2015, s. 335) Väliotsikoilla saa-
daan jaoteltua ilmoituksen tekstejä sopiviin kokonaisuuksiin. Ilmoituksissa 
saa ja pitääkin olla monta väliotsikkoa varsinkin silloin, kun teksti on pitkä. 
Väliotsikoissa on suositeltavaa käyttää samaa tekstityyliä, jotta ne olisivat 
saman arvoisia. (Lahtinen & Isoviita, 2007, s. 130) 
 
Leipäteksti eli ilmoitusteksti tuo esille tietoa, josta lukija hyötyy. Leipäteks-
tin pitää olla helppolukuista, puhuttelevaa sekä kiinnostavaa. Teksti kirjoi-
tetaan usein yhdelle lukijalle, jolloin kehotetaan toimimaan, käyttämällä 
sanoja tule, osta, hanki tai soita. Palstoitettu teksti on usein houkuttele-
vampi ja helpompi lukea nopeasti. Leipätekstinä käytetään yhtä tai kahta 
kirjoitustyyppiä eli fonttia, joita yritys käyttää muissakin viestintäkana-
vissa. Joskus olennaisia sanoja on korostettava, jotta huomio pysyisi pitem-
pään sekä tekstistä pystyy siten poimimaan kiinnostavia asioita helpom-
min. Kun ilmoitus on tarjousmainos, tekstin pitää olla lyhyt, jotta ilmoitus 
olisi kiinnostava. (Bergström & Leppänen, 2015, s. 335)  
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Ilmoituksissa ja mainoksissa pitää olla kuvia, sillä ne lisäävät huomioarvoa 
ja todistusvoimaa. Kuva auttaa myös muistamaan tuotteen ulkonäön osto-
tilanteessa. Kuva herättelee lukijan mielenkiintoa ja viestii asioista, joita ei 
voi kirjoittaa. Kuvan ohessa voidaan käyttää kuvatekstiä, jossa voidaan ker-
toa keskeistä hyötyä. (Bergström & Leppänen, 2015, s. 335) Kuva voi nos-
taa huomioarvoa ilmoituksesta jopa kaksinkertaiseksi. Sanotaan, että 
”hyvä kuva on parempi kuin 1000 sanaa”, joka on hyvinkin totta. Mainos-
kuva on hyvä silloin, kun kuvassa on ihminen tai ihmisiä, tuote oikeassa 
ympäristössä tai esittelyä tuotteen käytöstä. Hyvässä kuvassa on yleensä 
myös vauhtia ja dynaamisuutta. Kuvatyyleistä valokuva on uskottavampi 
kuin piirroskuva. Toisaalta piirroskuva vaikuttaa persoonallisuudellaan ja 
saa lukijan mielikuvituksen aktivoitumaan. (Lahtinen & Isoviita, 2007, s. 
131) 
 
Tehokeinona väri on tärkeä, sillä se lisää mainoksen huomioarvoa ja tuo 
tuotteiden väriä paremmin esille kuvista. Yritys käyttää mainoksissa tiet-
tyjä värejä, jotta markkinointiviestintä olisi mahdollisimman yhtenäistä. 
Värien symboliikka täytyy tuntea, jotta mainoksen tavoite viestitään oi-
kein. On tutkittu, että musta ja keltainen on yhdistelmältään tehokkain 
huomion saaja. Niin sanottu negatiivi-ilmoitus on myös tehokas. Silloin 
tausta on musta ja teksti valkoisella fonttivärillä. (Bergström & Leppänen, 
2015, s. 335) Keltaista väriä käytetään tarjousmainonnassa ja myymälä-
mainonnassa, sillä se saa huomiota kirkkaudellaan. Väri yhdistyy aurin-
koon, valoon ja kavaluuteen. Värit symboloivat eri maissa eri asiaa, esimer-
kiksi valkoinen kuvaa surua Kiinassa ja Suomessa puhtautta. Jos yrityksellä 
on markkinoita ulkomailla, on tällöin värien symboliset merkitykset tun-
nettava erityisen hyvin. On myös todettu, että ilmoitus, jossa on neljä vä-
riä, on tehokkain. (Lahtinen & Isoviita, 2015, s. 131-132) 
 
Logo ja slogan ovat melkein aina ilmoituksissa oikeassa alakulmassa. Ne 
jäävät hyvin mieleen lehteä selaillessa. (Bergström & Leppänen, 2015, s. 
335) Slogan on lyhyehkö sanonta, joka pyrkii jäämään lukijan mieleen. Se 
on usein persoonallinen ja omaperäinen, jolla erotetaan omat tuotteet kil-
pailijoista. Iskulauseen voi jopa rekisteröidä, jolla varmistuu yksinoikeus 
lauseeseen. (Lahtinen & isoviitta, 2007, s. 130) Logo kannattaa olla tyylikäs 
ja omaperäinen. Samaa logoa käytettäessä eri mainosvälineissä saadaan 
yhtenäisyyttä. (Lahtinen & Isoviita, 2007, s. 133) 

 
Ilmoituksessa on monia osia, joiden asettelussa voi kokeilla monia erilaisia 
tapoja. Asettelun eli layoutin keinona on kohdistaa lukijan katsetta tär-
keimpiin kohtiin ilmoituksessa. Asetteluun on olemassa 70/30-sääntö eli 
tyhjää tilaa tai kuvia saa olla 70 % tilasta ja 30 % asiaa. (Bergström & Lep-
pänen, 2015, s. 335) Osia, joita voi asetella, on kuva, teksti, pääotsikko, 
väliotsikko, iskulause ja logo. Asettelulla luodaan siis visuaalinen muoto ja 
sisältö, joka antaa haluttuja mielikuvia. Tehokkain asettelu on katsetta oh-
jaileva, olennaisia seikkoja korostava, helposti havaittava, omaperäinen 
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sekä lukijaa miellyttävä. Asettelu saa olla joko symmetrinen tai epäsym-
metrinen. Symmetrisessä osat asetetaan ilmoituksen kuvitellun keskiviivan 
molemmille puolille tasaisesti. Epäsymmetrisessä asettelussa tasaisuus ei 
ole tärkeintä, vaan persoonallisuus, jolloin osat asetellaan eri puolille il-
moitusta. (Lahtinen & Isoviita, 2007, s. 132) 
 
Ilmoituksella pitää olla myös kehys, jotta se rajaa ja erottuu muusta aineis-
tosta. Kehys luo myös omanlaista ilmettä ilmoitukseen. (Bergström & Lep-
pänen, 2015, s. 335) Kehyksen ei suositella olevan hallitseva, silloin mai-
nostettava tuote jää kehyksen varjoon, jolloin mainos ei ole enää kovin 
myyvä. Kehys, joka on persoonallinen, luo ilmoitukselle haluttua huo-
miota, mutta toisaalta tavanomainen viiva sopii erityisesti arvokkaiden 
tuotteiden mainontaan. (Lahtinen & Isoviita, 2015, s. 133) 

 
Ilmoituksen tehokeinona pidetään myös niin sanottua aktivointia. Akti-
vointi on usein toimintakehotus, ohje tai houkutin. Aktivointina voi olla 
linkki tai QR-koodi. (Bergström & Leppänen, 2015, s. 335) 
 
Suoramainoskirjeen tehokeinoja 
 
Suoramainoskirjeen tehokeinot eroavat hieman ilmoituksen tehokei-
noista. Mainoskirjeessä on niin sanottu Johnson box eli kirjeen oikea ylä-
nurkka. Nurkassa on aina kuva, kehotus tai etu. Kirjeessä kuuluu olla myös 
otsikko, jonka suositellaan olevan lyhyt ja yksirivinen.  Otsikkoon voi laittaa 
saajan nimen, jotta se tuntuu henkilökohtaisemmalta. Kirjeessä on oltava 
myös selkeästi kirjattu päivämäärä. Kuva on yksi kirjeen tehokeino, jolla 
luodaan kiinnostavuutta. Kuva on mielenkiintoinen, jos se on värikäs ja si-
sältää ihmisiä tai eläimiä. Kuva suositellaan asetettavaksi vasempaan reu-
naan mieluummin kuin oikealle. Tekstin asettelun tehokeinoja on sisen-
nykset, reunahuomautukset, numeroinnit ja lyhyet kappaleet. Tekstiä voi 
myös korostaa alleviivauksilla, lihavoinnilla sekä värillisellä tekstillä. Käsin 
kirjoitettu teksti on myös tehokeino, sillä se luo omistautuvuutta ja perso-
nallisuutta. Varsinaisessa tekstissä kerrotaan uutisia, tarjotaan etuja ja 
hyötyjä. Teksti ei saa sisältää liikaa adjektiiveja tai superlatiiveja, sillä ly-
hyet lauseet ovat helppolukuisempia. Mainoskirjeissä allekirjoitus on tär-
keä osa kirjettä, koska se saa kirjeen näyttämään aidonnäköiseltä varsin-
kin, jos allekirjoitus on johtajan. Logo on oleellinen sijoittaa kirjeeseen mie-
luimmin kirjeen yläosaan. PS on kirjeessä mielenkiintoinen ja lyhyt teksti, 
sillä yli 90 % lukijoista lukee lisätekstin. Paperi on oleellinen osa kirjettä. 
On mietittävä valitako ensiö-, vai uusiopaperi, värillinen vai valkoinen pa-
peri. Värillinen paperi huomataan paremmin. (Bergström & Leppänen, 
2015, s. 364) 

4.5.4 Täydentävä mainonta 

Täydentävää mainontaa ovat toimipaikka-, messu-, tapahtuma- ja sponso-
rimainonta. Toimipaikkamainonta on yrityksen sisällä ja ulkona tapahtuvaa 
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mainontaa näyteikkunoissa, kuulutusmainoksia ja julisteita ympäri toimi-
paikkaa. Ulkona on usein kylttejä, jotka kertovat yrityksestä ja sen sijain-
nista. Sisäinen toimipaikkamainonta on hyllynreuna- ja tuoteryhmäopas-
teita, tuotekuvia, logoja, teippauksia, lattiatarroja ja esitetelineitä. Erilaisia 
tapahtumia ovat esimerkiksi seminaarit, vastaanotot, lehdistötilaisuudet 
tai messut. Näiden tapahtumien tavoitteena on yrityksen brändin vahvis-
taminen, asiakassuhteiden luominen ja ylläpitäminen ja erilaisten palvelui-
den lanseeraaminen sekä myynti. Sponsorointi on myös yksi tapa osallistua 
tapahtumiin, sillä sponsoroimalla henkilöä, tapahtumaa yms. yritys tukee 
tuotteen, palvelun tai yrityksen mielikuvaa positiivisesti. Se myös lisää tun-
nettuutta, vahvistaa brändiä, vaikuttaa positiivisesti myyntiin ja luo media-
julkisuutta. Tapahtumilla on paljon vahvuuksia, mutta on myös heikkouk-
sia. Vahvuuksia ovat elämyksellisyys, huomio, vuorovaikutus, kontrolloita-
vuus ja henkilökohtaisuus. Heikkouksia on taas riippuvuus ulkoisista teki-
jöistä sekä lyhyt kesto. (Hietala, 2017, s. 23-24) 

4.6 Hankkijan mainonta ja painettu osoitteeton mainoskuvasto 

Hankkija Oy on monipuolinen mainosmuotojen käyttäjä. Organisaation 
käytössä on omistettua, ansaittua ja ostettua mediaa. Hankkija mainostaa 
aktiivisesti tietyin väliajoin ja informoi asiakkaita esimerkiksi muutoksista 
ja tilaisuuksista. Hankkija on myös erittäin aktiivinen sosiaalisessa medi-
assa, sillä melkein kaikilla Hankkijan myymälöillä on oma Facebook-tilikin. 
Hankkija käyttää muun muassa kuvassa 7 lueteltuja mainosmuotoja. 
(Hankkija, n.d.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
 
 
 
 

 Hankkijan mainontamuotoja 
 
 
 
 

Lehtimainonta 
Verkkosivumainonta 

Televisiomainonta 
Radiomainonta 

Uutiskirje 
Painettu osoitteeton kuvasto 

Facebook, YouTube, Blogi, Instagram, Twitter, 
LinkedIn 

Asiakaslehti 
Messumainonta 

Sponsorointi 
Mobiilimarkkinointi 
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Hankkijan painettu osoitteeton mainoskuvasto 
 

 
 Uudistettu Hankkijan kuvasto vko 14 A/2018 

 
Kuvassa 8 on esiteltynä Hankkijan uudistetun mainoskuvaston ulkomuoto. 
Kuvasto on painettu osoitteeton kuvasto, joka jaetaan koteihin. Kuvastoon 
voi tutustua myös myymälöissä sekä Hankkijan verkkosivuilla. Tästä kysei-
sestä kuvastosta tehtiin opinnäytetyöhön kysely, joka lähetettiin kuvaston 
saaneille. Kyselyä käsitellään kappaleesta 5 eteenpäin. Kuvaston ulkoasua 
uudistettiin keväällä 2018 ja tämä kuvasto oli toinen uudistuksen jälkeen 
julkaistu. Kuvassa 9 nähdään uudistetun kuvaston sisältöä ja muotoilua. 
Ohessa linkki uudistettuun kuvastoon syvempää tarkastelua varten. 
 

file:///C:/Users/Asus/Downloads/Hankkija_kuvasto_14A%20(1).pdf 

file:///C:/Users/Asus/Downloads/Hankkija_kuvasto_14A%20(1).pdf
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 Uudistetun Hankkijan kuvaston vko 14A/2018 sisäaukeama 

 
  Hankkijan vanha kuvasto vko 18/2017 

 
Kuvassa 10 nähdään Hankkijan vanhan kuvaston ulkomuoto vuodelta 
2017. Kuvassa 11 nähdään vanhan kuvaston sisältöä sekä muotoilua. 
Ohessa linkki vanhaan kuvastoon syvempää tarkastelua varten.  

 
http://view.24mags.com/mobi-
lev/6e33e108be051dc9da659b9aa0eeb348#/page=1 

 
 Hankkija vanha kuvasto vko 18/2017 sisäaukeama 

http://view.24mags.com/mobilev/6e33e108be051dc9da659b9aa0eeb348#/page=1
http://view.24mags.com/mobilev/6e33e108be051dc9da659b9aa0eeb348#/page=1
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5 KYSELYTUTKIMUS  

Opinnäytetyön tarkoituksena on tehdä tutkimus Hankkijan uudistetusta 
kuvastosta. Tarkoituksena selvittää asiakkaiden mielipiteitä ja tuntemuksia 
uudistetusta kuvastosta. Tutkimuskysymys voidaan määritellä seuraavan-
laiseksi; Mitä mielipiteitä ja tuntemuksia uusi kuvasto herättää asiak-
kaassa? Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää Hankkija Oy:n uudistetun 
kuvaston vaikutuksia ja toimivuutta sekä kartoittaa parannusehdotuksia. 
Jotta tavoite saavutettaisiin, oli tehtävä tutkimus. Tutkimusmenetelmää 
pohdittaessa mietittiin, mikä menetelmä olisi toteutuskelpoisin, järkevin 
sekä sopivin. Tutkimusmenetelmäksi valittiin kvantitatiivinen tutkimus, 
joka on määrällinen tutkimus. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa käsitellään 
saatuja tuloksia tilastollisin menetelmin. Tässä tutkimusmenetelmässä on 
tärkeä saada tarpeeksi havaintoyksiköitä eli vastauksia, jotta tulokseksi 
saadaan luotettavaa tietoa. Kvantitatiivisen tutkimusmenetelmän perus-
ideana on saada erilaisia määriä laskettavaksi, joista on löydettävä yhden-
mukaisuuksia. Tavoitteena on ilmiöiden mittaaminen niin, että ne voidaan 
muuttaa numeeriseen muotoon. Määrällisessä kyselytutkimuksessa kysy-
mykset voivat olla avoimia tai strukturoituja. Strukturoitu tarkoittaa kysy-
myksiä, joissa on valmiit vastausvaihtoehdot. (Immonen, 2010, s. 8-10)  

5.1 Kyselyn toteuttaminen 

Päätettiin tehdä asiakaskysely, jolla saataisiin havaintoyksiköitä mahdolli-
simman paljon, jotta tutkimus olisi luotettava. Kun saatiin päätettyä kyse-
lymuoto, piti seuraavaksi miettiä miten sen toteuttaisi. Vaihtoehtoja oli 
monia ja niistä parhaimmat olivat paperinen kyselylomake tai WWW-
kysely. Paperinen kyselylomake todettiin liian työlääksi tähän kyselyyn, jo-
ten päädyttiin WWW-kyselyyn. WWW-kysely on sähköinen kysely, jolla on 
paljon vastaanottajia, ja se on taloudellinen (Immonen, 2010, s. 25). 
WWW-kysely (Liite 1) valittiin myös siksi, koska kyselyllä saadaan nopeita 
vastauksia. Kyselystä haluttiin nopeita vastauksia, koska toimeksiantaja eli 
Hankkija halusi vastauksia nopealla aikataululla, jotta he pystyisivät reagoi-
maan mahdollisimman nopeasti, jos kysely antaisi aihetta. Kysely saatiin 
toteuttaa Hankkijan omalla kyselyohjelmalla yhteistyössä asiakaspalvelun 
kanssa, jolloin kysely tavoittaisi juuri Hankkijan asiakkaat. Kyselyä piti tie-
tenkin hieman rajata, jottei tulisi aivan liikaa vastauksia. Jos kysely oltaisiin 
julkaistu Hankkijan omilla verkkosivuilla, olisi vastauksia saattanut tulla lii-
kaa. Kysely päätettiin rajata Parhaat edut -uutiskirjeen tilaajiin, jolloin ky-
sely ei tavoittaisi kaikkia Hankkijan asiakkaita, mutta tavoitti kuitenkin 
koko Suomen maantieteellisesti. Kysely kohdistettiin painettuun mainos-
kuvastoon, joka ilmestyi viikolla 14 vuonna 2018. Tämä kuvasto oli toinen 
uudistetulla ilmeellä julkaistava kuvasto. Uutiskirjeen tilanneille lähetettiin 
5.4.2018 kirje, jonka lopussa kysely oli linkkinä. Kysely oli auki vastaajille 
kaksi viikkoa. Kyselyn vastaukset tallentuivat Microsoft Office Excel 2016-
taulukkoon, josta oli suhteellisen helppo lähteä tulkitsemaan vastauksia.  
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5.2 Kysymykset 

Kyselyn kysymykset laadittiin yhdessä opinnäytetyön tekijän, ohjaavan 
opettajan sekä Hankkijan yhteyshenkilöiden kanssa. Kyselyn kysymyksiä 
laadittaessa kysyttiin ensin toimeksiantajalta, mitä he haluaisivat tietää 
uudistetun kuvaston vaikutuksista. Kysymykset toimeksiantajalle olivat 
seuraavat: Haluatteko jakaa asiakkaat asiakasryhmiin? Mistä asioista ku-
vastossa haluaisitte erityisesti tietää asiakkaiden mielipiteinä? Millaisia asi-
akkaiden tuntemuksia haluaisitte tietää? Toimeksiantajan vastattua opin-
näytetyön tekijän kysymyksiin todettiin, että opinnäytetyön tekijä sekä toi-
meksiantaja olivat hyvin samoilla linjoilla siitä, mitä halusivat tietää kyselyn 
vastaajilta. Opinnäytetyön tekijä teki alustavan kyselyn Microsoft Office 
Word 2016 tiedostoon, joka lähetettiin Hankkijalle kommentoitavaksi. 
Päädyttiin siihen, että kyselyyn tulisi struktuurisia kysymyksiä suurimmaksi 
osaksi, mutta niiden lisäksi myös avoimia kysymyksiä, jotta vastaajilla olisi 
vapaammat kädet vastata omia mielipiteitänsä. Kyselyssä oli 12 kysymystä, 
joista kolme oli taustakysymyksiä. Taustakysymykset sijoitettiin kyselyn al-
kuun, sillä näihin on helppo vastata, ja ne toimivat niin sanottuina lämmit-
telykysymyksinä. Kyselyn laatimisen kaikki osapuolet olivat lopulta tyyty-
väisiä kyselyn sisältöön, joten kysely voitiin upottaa kyselyohjelmaan. Ky-
selyä hiottiin vielä paremmaksi kysymyksien ollessa jo kyselyohjelmassa ja 
kyselyyn lisättiin kuva kuvastosta, josta kysely tehtiin.  

5.2.1 Taustakysymykset 

Kyselyssä ensimmäisenä kysymyksenä oli kysymys vastaajan sukupuolesta, 
eli oliko kyselyyn vastaaja mies vai nainen? Kysymys oli yksinkertainen 
struktuurinen kysymys, jossa oli vastaus vaihtoehdot. Kysymyksellä pysty-
tään selvittämään kysymykseen vastanneiden sukupuolijakauma ja niiden 
aktiivisuus. Toisena taustakysymyksenä oli kysymys kyselyyn vastaajan 
iästä. Tällöin saadaan tietää mikä ikäluokka on aktiivisin vastaamaan kyse-
lyyn. Kyselyssä haluttiin jakaa vastaajien iät kolmeen ryhmään, joten vas-
tausvaihtoehtoja oli kolme. Ne olivat ”alle 35-vuotiaat”, ”35-45-vuotiaat” 
sekä yli ”45-vuotiaat”. Kolmantena taustakysymyksenä kyselyssä haluttiin 
tietää vastaajien kotimaakuntia, jolloin voitiin tulkita vastauksien hajanai-
suutta maantieteellisesti. Vastausvaihtoehtoina oli kaikki Suomen maa-
kunnat. Vastausvaihtoehdot asetettiin valintaikkunaan, josta pystyi valit-
semaan oman maakuntansa.  

5.2.2 Varsinaiset kysymykset 

4. Oletko tutustunut tähän kuvastoon? 
 

Varsinaisista kysymyksistä ensimmäiseksi esitettiin struktuurinen kysy-
mys kuvastoon tutustumisesta sekä missä on kuvastoon tutustunut. 
Vastausvaihtoehdot olivat ”kotona”, ”myymälässä”, ”verkossa” ja ”en 
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ole tutustunut kuvastoon”. Tällä voidaan selvittää, kuinka moni vastan-
neista on lukenut kuvaston, joten voidaan määritellä, onko postissa ja-
ettu kuvasto vielä toimiva mainontatapa vai onko verkossa lukeminen 
jo syrjäyttänyt sen. Sekä kartoitetaan, missä yhteydessä kuvastoa eni-
ten luetaan, jolloin voidaan määritellä kuvaston lukemisen aktiivi-
suutta sekä painetun paperisen kuvaston suosimista. 
 

5. Olivatko kuvaston tarjoukset mielestäsi? 
 
Tämä kysymys oli myös struktuurinen kysymys, johon oli suhteellisen 
helppo vastata. Tällä kysymyksellä voitiin selvittää tarjousten hyvyys ja 
mielenkiintoisuus. Kysymyksen vastausvaihtoehdot olivat ”houkuttele-
via”, ”hyviä”, ”huonoja” ja ”en osaa sanoa”. Tällöin pystytään kartoit-
tamaan, olivatko tarjoukset tarpeeksi houkuttelevia, jotta ihmiset akti-
voituisivat. 
 

6. Oliko kuvaston hintamielikuva mielestäsi? 
 
Kuudes kysymys oli hieman erilaisempi kuin edelliset, mutta oli silti 
struktuurinen kysymys. Kysymyksessä oli viisi kohtaa, mutta vastaus-
vaihtoehdot asetettiinkin vaakatasoon vierekkäin niin kuin janassa. Ky-
symyksen vasemmassa reunassa oli vastausvaihtoehtona ”edullinen” 
ja keskellä ”en osaa sanoa”. Oikeassa reunassa oli vastausvaihtoehto 
”kallis”. Näiden välissä oli tyhjät vastausvaihtoehdot, joiden tarkoituk-
sena oli lieventää karkeaa mielikuvaa hinnoista. Kysymyksen tavoit-
teena oli kartoittaa kuvaston tuotteiden hintatason mielikuvaa.  
 

7. Olivatko kuvaston tuotteet mielestäsi ajankohtaisia? 
 
Kysymys ajankohtaisuudesta kysyttiin struktuurisena kysymyksenä. 
Tällä kartoitettiin, oliko onnistuttu tuomaan kuvastoon tietynlaisia 
tuotteita oikeaan aikaan. Vastausvaihtoehdot olivat ”kyllä”, ”ei” ja 
”en osaa sanoa”. Näin voidaan kartoittaa, oliko kuvaston julkaisuajan-
kohta onnistunut sekä oikeat tuotteet valittu kuvastoon.  
 

8. Ostitko jonkin / joitain kuvaston tuotteista? 
 
Tällä kysymyksellä oli tarkoitus kartoittaa asiakkaiden aktivoitumista 
kuvaston ansiosta ja kuvaston toimivuutta. Tämä oli myös selkeä struk-
tuurinen kysymys kuin aiemmatkin. Kysymyksen vastausvaihtoehdot 
olivat ”kyllä”, ”en” ja ”harkitsen ostamista”. 
 

9. Jos ostit, asioitko? 
 
Tämä kysymys kartoittaa tietoa, missä asiakas on asioinut kuvaston in-
noittamana. Vastausvaihtoehdot olivat ”myymälässä” tai ”verkossa”. 
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Tämä kysymys oli jatkoa edelliseen kysymykseen, josta pystytään tul-
kitsemaan, missä asioidaan enemmän, ja onko verkkokaupan suosio 
kasvanut? 
 

10. Millainen mielikuva sinulle jäi kuvastosta? 
 
Tämä kysymys haluttiin jättää avoimeksi kysymykseksi, jotta kyselyyn 
vastaajalla olisi mahdollisimman vapaat kädet kertoa mielipiteitä ja 
mielikuvia uudesta kuvastosta. Tällä kysymyksellä voitiin kartoittaa ky-
selyyn vastanneiden mielikuvia, jolloin voidaan todeta, oliko kuvaston 
uudistaminen hyödyllinen ja tarpeellinen uudistus? 
 

11. Mikä kuvastossa oli hyvää, mitä pitäisi muuttaa? 
 
Toiseksi viimeinen kysymys kartoittaa kuvaston hyviä puolia ja kysyy 
parannusehdotuksia. Tämä kysymys haluttiin myös avoimeksi kysy-
mykseksi, jotta vastaaja voisi kertoa mitä tahansa ja kertoa parannus-
ehdotuksiansa. Tällä kysymyksellä voitiin kartoittaa, missä asioissa ku-
vastossa oli onnistuttu sekä asiakkaiden suusta kuultuja parannuseh-
dotuksia, mitä voidaan jatkossa todennäköisesti hyödyntää? 
 

12. Minkälaisia mielikuvia kuvasto herätti Hankkijasta? 
 

Viimeinen kysymys koskee Hankkijan brändiä. Haluttiin tietää, mitä 
mielikuvia kuvasto herättää itse Hankkijasta. Kysymyksen vastausvaih-
toehdot olivat ”ammattitaitoinen”, ”laadukas”, ”edullinen” ja ”muu, 
mikä?”. Neljäs vaihtoehto jätettiin avoimeksi, jotta kyselyyn vastaaja 
sai kirjoittaa oman mielikuvansa, jos kolmesta edellisestä ei mikään so-
pinut.  Näin voidaan kartoittaa, onko Hankkija onnistunut mainonnan 
keinoin ylläpitämään ja luomaan haluttua brändimielikuvaa.  
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6  KYSELYN TULOKSET 

Kyselyn ollessa kaksi viikkoa auki kyselyyn vastasi yhteensä 397henkilöä, 
mikä oli erittäin positiivinen asia. Vastaukset tallentuivat Excel-taulukkoon. 
Tuloksia aloitettiin tulkitsemaan hetimmiten kyselyn suljettua. Tulkitsemi-
nen aloitettiin taustakysymyksistä. Ensimmäiseksi määriteltiin vastaajien 
sukupuolijakauma. Kysymykseen vastanneista henkilöistä 392 ilmoitti su-
kupuolensa. Vastaajista oli naisia 238 kappaletta (61 %) ja miehiä 154 kap-
paletta (39 %). Kyselyyn vastanneista viisi henkilöä ei halunnut kertoa su-
kupuoltaan kyselyssä. Vastauksista voidaan päätellä, että naiset olivat ak-
tiivisempia vastaamaan kyselyyn. Kuvasta 12 nähdään vastauksien jakau-
tuminen sukupuolen mukaan. 

 
 Vastanneiden sukupuolijakauma 

 
Toisena kysymyksenä oli ikäkysymys, jossa sai valita oman ikäryhmänsä 
kolmesta vaihtoehdoista. Vastauksia tulkittaessa todettiin, että vastaajista 
310 (78 %) kappaletta oli yli 45-vuotiaita. 35-45-vuotiata oli 60 (15 %) kap-
paletta. Alle 35-vuotiaita oli vain 26 (7 %) kappaletta. Yksi kyselyyn vastaaja 
ei halunnut ilmoittaa ikäänsä.  Vastauksista voidaan todeta, että suurin osa 
kyselyyn vastaajista oli yli 45-vuotiaita. Kuvasta 13 nähdään ikäjakauma. 
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 Ikäjakauma kysymykseen vastanneiden kesken 
 
Kolmas kysymys käsitteli vastaajien maantieteellistä jakautumista. Vas-
tauksissa melkein jokainen maakunta oli edustettuna, ainoastaan Ahve-
nanmaalta ei tullut yhtään vastausta. Eniten vastauksia tuli Uudeltamaalta, 
josta tuli 52 (13 %) vastausta. Toiseksi eniten vastauksia tuli Varsinais-Suo-
mesta 47 (12 %) kappaletta. Kolmanneksi eniten vastauksia tuli Pirkan-
maalta, eli 36 (9 %) kappaletta. Toiseksi vähiten vastauksia tuli Kainuusta 
eli 6 (1,5 %) kappaletta. Muista maakunnista tuli melko tasaisesti vastauk-
sia väliltä 8- 31 kappaletta. Vastauksia tulkittaessa voitiin todeta, että vas-
tauksia saatiin laajalta alueelta ympäri Suomea. Kyselyyn osallistuneiden 
maantieteellinen jakauma nähdään kuvasta 14.  
 

 
 

 Kyselyyn osallistuneiden maantieteellinen jakauma 
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Taustakysymysten jälkeen ensimmäisenä varsinaisena kysymyksenä oli ai-
heena kuvastoon tutustuminen, ja missä on kuvastoon tutustunut. Tähän 
kysymykseen tuli vastauksia 416 kappaletta, sillä moni valitsi kaksi vastaus-
vaihtoehtoa. Kuvastoon on tutustuttu eniten verkossa ja kotona. Verkossa 
oli tutustunut 184 (44 %) vastaajaa ja kotona 177 (43 %) kappaletta. Moni 
oli valinnut juuri nämä kaksi vaihtoehtoa. Vastaajista vain 13 (3 %) kappa-
letta oli tutustunut kuvastoon myymälässä. Tulkittaessa kysymystä selvisi, 
että vastaajista 42 (10 %) kappaletta ei ole tutustunut lainkaan kyseiseen 
kuvastoon. Voidaan todeta, että suurin osa on ainakin tutustunut kuvas-
toon, jolloin kuvaston arvo lukijamäärissä ei ole todennäköisesti laskenut. 
Verkossa lukemisen ei voida todeta syrjäyttäneen paperista kuvastoa, sillä 
vastauksien perusteella kuvastoa luetaan kotona ja verkossa yhtä paljon. 
Näin voidaan todeta, että paperimainonta on yhä kannattavaa. Kuvasta 15 
nähdään vastausten jakautuminen. 

 

 
 

 Vastausten jakautuminen kuvastoon tutustumisesta 
 
Toisessa varsinaisessa kysymyksessä kysyttiin tarjouksien mielekkyydestä. 
Vastauksia tuli tähän kysymykseen 405 kappaletta, sillä jotkut vastaajat oli-
vat vastanneet kaksi vastausvaihtoehtoa. Vastausten perusteella tarjouk-
set olivat hyviä 239 (59 %) vastaajan mielestä. 47 (12 %) vastaajan mielestä 
tarjoukset olivat houkuttelevia. Vain 21 (5 %) vastaajaa oli sitä mieltä, että 
tarjoukset olivat huonoja. Toisaalta 98 (24 %) vastaajaa ei oikein osannut 
sanoa, mitä mieltä he olivat tarjouksista.  Kysymyksen vastauksista voidaan 
kuitenkin päätellä, että tarjoukset olivat suurimman osan mielestä hyviä ja 
houkuttelevia. Näin voidaan sanoa, että tarjouksien suunnittelussa on on-
nistuttu. Kuva 16 kuvastaa mielipiteiden jakautumista vastanneiden kes-
ken. 
 

43 %

3 %

44 %

10 %

Kotona

Myymälässä

Verkossa

En ole tutustunut
kuvastoon



65 
 

 
 

 
 

 Vastauksien jakautuminen mielikuvaan tarjouksista 
 
Kuudentena kysymyksen aiheena oli hintamielikuva. Kysymykseen vastasi 
183 henkilöä. Kysymykseen vastanneista 145 (79 %) ei osannut sanoa, mil-
laisen hintamielikuvan kuvastosta sai. 10 (6 %) Vastaajaa oli sitä mieltä, 
että kuvaston hintamielikuva oli kallis. Kuitenkin 28 (15 %) kysymykseen 
vastaajaa kertoi kuvaston hintamielikuvan olevan edullinen. Kyselyyn osal-
listuneista 215 (54 %) ei vastannut hintamielikuvakysymykseen. Tällöin voi-
daan todeta, että hintamielikuvasta oli vaikea sanoa mitään. Toisaalta voi-
daan todeta, että hintamielikuva ei ainakaan ollut kallis monenkaan mie-
lestä, mikä on positiivinen asia.  Kuvassa 17 nähdään, kuinka kysymyksen 
vastaukset jakautuivat vastanneiden kesken.  
 

 
 

 Hintamielikuvan jakautuminen kysymykseen vastanneiden kes-
ken 
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Seitsemäs kysymys käsitteli tuotteiden ajankohtaisuutta. Jokainen kyse-
lyyn osallistuja vastasi tähän kysymykseen. Vastaukset tulkittua huomat-
tiin, että suurin osa eli 341 (86 %) vastaajaa oli sitä mieltä, että kuvaston 
tuotteet olivat ajankohtaisia. Vastaajista vain 9 (2 %) mielestä, kuvaston 
tuotteet eivät olleet ajankohtaisia. Loput 47 (12 %) vastaajaa ei osanneet 
sanoa tuotteiden ajankohtaisuudesta mitään. Vastauksista voidaan pää-
tellä, että mainonnan suunnittelussa on onnistuttu julkaisemalla kuvasto 
oikeaan aikaan. Kuvastoon on osattu tuoda myös ajankohtaisia tuotteita. 
Kuvasta 18 nähdään mielipiteiden jakautuminen tuotteiden ajankohtai-
suudesta.  
 

 
 

 Vastauksien jakautuminen tuotteiden ajankohtaisuudesta. 
 
Seuraava kyselyn kysymys käsitteli kuvaston vaikutusta kuvastossa olleen 
tuotteen ostopäätökseen. Kysymykseen vastasi 392 henkilöä, joten viisi 
henkilöä jätti vastaamatta tähän kysymykseen. Kysymykseen vastanneista 
34 (9 %) oli ostanut kuvaston tuotteita. 146 (37 %) vastaajaa eivät olleet 
ostaneet kuvaston tuotteita. Toisaalta 212 (54 %) vastaajaa harkitsi kuvas-
ton tuotteiden ostamista. Voidaan todeta, että kuvasto on saanut suurim-
man osan kysymykseen vastaajista ostamaan tai ainakin harkitsemaan ku-
vaston tuotteiden ostamista. Voidaan myös todeta, että kuvasto on toi-
miva. Kuva 19 kuvaa vastausten jakautumista ostopäätöksen syntymisestä. 
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 Vastausten jakautumien ostopäätöksestä 
 
Seuraava kysymys (9 kysymys) on jatkoa edelliseen kysymykseen. Tämä ky-
symys tiedusteli kuvaston tuotteiden ostopaikkaa. Kysymykseen vastasi 
181 henkilöä 397:stä kyselyyn osallistuneista. Voidaan todeta, että suurin 
osa kysymykseen vastaajista oli asioinut myymälässä, sillä myymälässä oli 
asioinut 169 (93 %) kysymykseen vastaajaa. Loput kysymykseen vastan-
neet olivat asioineet Hankkijan verkkokaupassa. Verkkokaupassa oli asioi-
nut 12 (7%) kyselyyn vastaajaa. Vastauksista voidaan todeta, että kivijalka-
kauppa, eli Hankkijan myymälä on suosituin asiointipaikka. Hankkijan verk-
kokauppa on vielä suhteellisen uusi mahdollisuus tehdä ostoksia Hankkija 
brändin alla.  Kuva 20 kuvastaa asiointipaikan jakautumista kysymyksen 
vastanneiden kesken. 

 

 
 

 Asiointipaikan jakautuminen kysymykseen vastanneiden kesken 
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Kymmenes kysymys kyselystä oli avoin kysymys. Tässä kysymyksessä ky-
syttiin kuvastosta jäänyttä mielikuvaa. Kysymykseen vastasi 248 henkilöä 
eli 62 % kyselyyn osallistuneista. Heistä 181 (73 %) kertoi positiivisia mieli-
kuvia kuvastosta ja vain 12 (8 %) vastaajaa kertoi negatiivisia mielikuvia 
kuvastosta. Kuvastosta tuli myös melko neutraaleja mielikuvia 46 (19 %) 
vastaajalta. Voidaan todeta, että kuvasto herätti suurimmaksi osaksi posi-
tiivisia mielikuvia, joten kuvaston uudistuksessa on onnistuttu ja se voi-
daan kokea tarpeelliseksikin uudistukseksi. Kuva 21 kuvastaa mielikuvien 
jakautumista positiiviseen, negatiiviseen ja neutraaliin kysymykseen vas-
tanneiden kesken. 
 

 
 

 Kuvastosta jääneiden mielikuvien jakautuminen kysymykseen 
vastanneiden kesken 

 
Vastauksista koottiin taulukko, jossa on yleisimpiä positiivisia, negatiivisia 
ja neutraaleja mielikuvia. Monen mielestä kuvasto oli selkeä ja värikäs sekä 
houkutteleva, mutta joidenkin mielestä kuvasto oli kuitenkin väritön, pieni 
tai kallis. Monella oli myös suhteellisen neutraaleja mielipiteitä kuvastosta. 
Taulukossa 8 on listattu yleisimpiä mielikuvia. 
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Taulukko 8. Kyselyn mielikuva kysymyksen vastauksista selkeytetty tau-
lukko 

Positiivinen Negatiivinen Neutraali 

Selkeä Harmaa, väritön Peruskuvasto 

Asiallinen Pieni koko Entisenlainen 

Mielenkiintoinen Pienet kuvat Tyypillinen 

Värikäs, miellyttävä 
värimaailma 

Suppea Hieman liian perintei-
nen 

Houkutteleva Kallis Neutraali 

Monipuolinen Mitäänsanomaton  

Ajankohtainen   

Hyvä kuvitus   

Hyvä ohje lisänä   

Hyvin jäsennelty   

Hyvä koko   

Positiivinen   

Keväinen   

 
Toiseksi viimeinen kysymys kysyi kuvaston hyvistä puolista sekä parannus-
ehdotuksista. Tämä kysymys oli myös avoin. Kysymykseen vastasi 212 (53 
%) kyselyyn osallistujaa. Vastaajista 117 (65 %) kertoi kuvastosta hyviä 
puolia. Parannusehdotuksia oli 62:lla (35 %) kysymykseen vastaajalla. Kuva 
22 kuvaa hyvien puolien ja parannusehdotusten jakautumista kysymyk-
seen vastanneiden kesken. 
 
 

 
 

 Hyvien puolien ja parannusehdotusten jakautuminen kysymyk-
seen vastanneiden kesken. 
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Kuvaston hyvistä puolista koottiin luettelo, jossa on lueteltu yleisimmin 
mainittuja hyviä puolia. Taulukkoa tarkasteltaessa voidaan todeta, että ku-
vastossa on onnistuttu monessakin asiassa. Kuvasto on asiakkaiden mie-
lestä selkeä ja sopivan kokoinen. Kuvastossa olevista kuvista, tietoiskusta 
ja muistutuksesta on myös pidetty. Nämä kuvaston osat ovat hieman pe-
rinteisestä poikkeavia, joten Hankkija erottuu kuvastojen joukosta sisällöl-
lisesti melko paljon. Kuvassa 23 on koottu yleisimpiä hyviä puolia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 Yleisimpiä hyviä puolia kuvastosta 

 
Kuvaston parannusehdotuksia tuli jokseenkin saman tyylisiä, joten vas-
tauksista koottiin luettelo. Moni haluaisi, että kuvasto olisi laajempi ko-
konsa puolesta ja valikoimaltaan sekä haluaisi tuotekohtaista tietoa tar-
kemmin ja enemmän. Moni kaipasi myös enemmän väriä ja erottuvaisem-
pia tarjouksia. Parannusehdotukset olivat suurimmaksi osaksi toteutuskel-
poisia. Kuvaan 24 on koottu yleisimpiä parannusehdotuksia. 
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  Kuvaston yleisimpiä parannusehdotuksia 
 

Viimeisessä kyselyn kysymyksessä haluttiin kysyä mielikuvista, joita ku-
vasto herätti Hankkijasta. Tähän kysymykseen tuli vastauksia 455 kappa-
letta, eli moni vastasi kaksi tai kolmekin vastausvaihtoehtoa. Kysymykseen 
vastanneista 193 (42 %) mielikuva oli laadukas. 179 (39 %) kysymyksen vas-
taajien mielikuva oli ammattitaitoinen. 40 (9 %) vastaajan mielikuva Hank-
kijasta oli edullinen. Tässä kysymyksessä oli myös mahdollisuus vastata 
omin sanoin, jos vastasi ”muu, mikä?”. Tällöin kyselyyn avautui vastaus-
kenttä, johon pystyi kirjoittamaan. 43 (10 %) oli vastannut ”muu, mikä?” ja 
kertonut omia mielikuviaan. Tähän vastausvaihtoehtoon tuli 14 vastausta, 
jotka eivät vastanneet kysymykseen, mutta vastaajilla oli jotain pientä 
muuta sanottavaa. Viimeisen kysymyksen vastauksista voidaan päätellä, 
että Hankkija on onnistunut ylläpitämään ja luomaan brändimielikuvaa 
mainonnan keinoin, jota ovat tavoitelleetkin. Kuva 25 esittää mielikuvien 
jakautumista kysymykseen vastanneiden kesken. 
 

 
 

 Kuvaston herättämien mielikuvien jakautuminen vastanneiden 
kesken. 
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Viimeisen kysymyksen muista mielikuvista koottiin pieni luettelo. Tähän 
kohtaan vastanneiden mielestä kuvaston herättämät mielikuvat Hankki-
jasta olivat, esimerkiksi monipuolinen, mitäänsanomaton tai keskitasoa. 
Mielikuvat olivat hieman hajanaisia ja melko neutraaleita, eikä niinkään 
negatiivisia. Näin voidaan todeta, että suurimmalla osalla mielikuvat olivat 
positiivisia tai neutraaleja. Kuvasta 26 nähdään muita yleisiä mielikuvia 
Hankkijasta. 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
  

  Muita yleisiä mielikuvia Hankkijasta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mitään sanomaton 
Monipuolinen 

Perinteinen/ Perusmaatalouskauppa 
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Ystävällinen 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

Vastauksia kyselyyn tuli erittäin positiivinen määrä, joten kyselyn tulokset 
ovat luotettavia ja varteenotettavia. Vastausten määrä yllätti odotukset. 
Kysely oli sisältönsä puolesta pääosin onnistunut, mutta joltain osin olisi 
voinut tehdä asioita paremmin, jotta tulokset olisivat olleet vielä luotetta-
vampia. Isoin syy kyselyssä tai kyselyn toteuttamisessa tehdyille virheille 
oli mahdollisesti liiankin nopea aikataulu. Kyselyä suunniteltiin 13.3.2018 
– 4.4.2018 välisenä aikana reaaliaikaisesti vain 12 päivää, jolloin oltiin yh-
teyksissä suunnittelun osapuolten kanssa. Kyselyä olisi voinut testata ensin 
jonkin kokoisella vastaajamäärällä, ja hioa vielä paremmaksi. Kyselyä tes-
tasivat ainoastaan kyselyn suunnittelijat ennen kuin kysely julkistettiin uu-
tiskirjeessä, joten kyselyn virheisiin oltiin sokeuduttu. Kyselyyn laitettiin 
kuva kuvastosta vk 14 A, josta kysely tehtiin, jotta kyselyyn vastaajan tiesi-
vät, mistä kuvastosta on kysymys. Olisi ollut parempi ja hyödyllisempi lin-
kata kyselyyn koko kuvasto kuvan sijaan, jotta vastauksia olisi tullut moni-
puolisemmin. Luultavasti osa vastauksista on ulkomuistin varassa muodos-
tuneita.  
 
Kysymyksiin olisi voinut tehdä rajaukset eli jokaiseen struktuurisessa kysy-
myksessä olisi saanut valita vain yhden vastausvaihtoehdon, jolloin vas-
tauksia olisi pystynyt tulkitsemaan tarkemmin. Toisaalta on erittäin positii-
vista, että moni on valinnut kaksi tai jopa kolme vastausvaihtoehtoa. Kysy-
mys kuusi, jonka aiheena oli hintamielikuva, voidaan luokitella epäonnis-
tuneeksi, sillä vastauksien luotettavuus kaatui huonosti muotoiltuun kysy-
mykseen kokonaisuudessaan. Ensinnäkin tämä erosi muista kysymyksistä 
muotoilultaan siten, että vastausvaihtoehtoja oli viisi ja ne olivat rivissä 
eikä allekkain kuten muissa struktuurisissa kysymyksissä. Muotoilussa sat-
tui ajatusvirhe, sillä kaksi vastausvaihtoehtoa jäivät tyhjäksi. Jos kyselyyn 
vastaaja valitsi jommankumman tyhjän vastausvaihtoehdon, niin ne eivät 
näkyneet Excel-taulukossa. Siispä vastauksia tulkittaessa oli vaikea sanoa, 
oliko kyselyyn osallistuja vastannut tai jättänyt vastaamatta saatikka voitu 
tulkita kumman tyhjän vastausvaihtoehdon oli kysymykseen vastaaja va-
linnut. Siksi vastauksien tulkinnassa näkyy, että 54 % kyselyyn vastanneista 
ei vastannut kysymykseen, koska vastaus näkyi tyhjänä. On siis hyvin to-
dennäköistä, että suurin osa onkin vastannut tyhjän vastausvaihtoehdon 
kysymykseen, koska muihin kyselyn kysymyksiin vastattiin runsain määrin 
verrattuna hintamielikuva kysymykseen. Tämä oltaisiin voitu välttää, jos 
jokainen vastausvaihtoehto oltaisiin määritelty kunnolla. Ajatuksena oli 
kuitenkin, että vaihtoehdot näyttäisivät janamaiselta, jolloin vastaukset ei-
vät olisi olleet niin jyrkkiä. Tyhjiin vastausvaihtoehtoihin olisi voinut kirjoit-
taa melko kallis ja melko edullinen, jotta vastaukset olisivat tallentuneet 
Excel-taulukkoon. Toiseksi tämä kysymys oli epäluotettava siksi, koska hin-
tamielikuva kysymykseen vastanneista jopa 79 % ei osannut sanoa hinta-
mielikuvaa, koska valitsivat vastausvaihtoehdon ”En osaa sanoa” Tämä voi 
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johtua siitä, että kysymyksessä oli hintamielikuva-sana, jota kaikki ei vält-
tämättä ymmärtäneet. Toisaalta voi myös olla, ettei kyselyyn vastaajat 
osanneet vain määritellä saamaansa hintamielikuvaa kuvastosta.  

 
Kyselyssä oli kaksi kokonaan avonaista kysymystä ja yksi osittainen. Avoi-
missa kysymyksissä on aina vaarana kysymyksen väärinymmärrys, mutta 
tässä kyselyssä ei siihen ollut suurta vaaraa. Ainakin vastauksien perus-
teella kymmenes ja yhdestoista kysymys oli ymmärretty suhteellisen hyvin, 
mutta ainoastaan viimeisessä kysymyksessä ja viimeisessä avoimessa vas-
tausvaihtoehdossa oli kysymys ymmärretty väärin tai ei ollenkaan, sillä 
jopa 14 siihen vastanneista ei vastannut kysymykseen. Avoimien kysymys-
ten vastaukset ovat aina tulkinnan varaisia, joten analysoitaessa vastauksia 
on saatettu tulkita väärin. Esimerkiksi kymmenes kysymys kysyi kuvastosta 
jääneestä mielikuvasta. Kysymyksen vastaukset tulkittiin ja jaettiin kol-
meen osaan eli positiivisiin, negatiivisiin ja neutraaleihin vastauksiin. Täl-
löin tulkintavirheitä on todennäköisesti tullut, jos jokin kommentti on ollut 
vaikea tulkita ja määritellä mihin ryhmään vastaus kuuluu. 
 
Kysely voidaan kuitenkin todeta onnistuneeksi vastausten valossa, sillä 
vastauksia oli riittävä määrä sekä niitä oli suhteellisen helppo tulkita ja ana-
lysoida. Kysymyksissä nousi esiin melkein aina jokin vastausvaihtoehto, jo-
hon oli vastattu eniten verrattuna muihin vastausvaihtoehtoihin. Kyselyssä 
positiivista oli myös se, että kyselyyn osallistuttiin ympäri Suomea lukuun 
ottamatta Ahvenanmaata.  
 
Kyselyn vastauksista voidaan tulkita, että painettu osoitteeton mainosku-
vasto on vieläkin tehokas mainontamuoto, joka saa suhteellisen hyvin ih-
misiä aktivoitumaan, lähtemään ostoksille tai edes harkitsemaan osta-
mista. Vaikkakin yllättävän moni vastausten perusteella lukee kuvastoa 
verkossa, niin voidaan kuitenkin todeta, ettei verkossa lukeminen tule to-
dennäköisesti syrjäyttämään perinteistä paperista mainoskuvastoa. Kyse-
lyn vastauksista voitiin myös päätellä, että melkein kaikki, jotka olivat akti-
voituneet ostamaan kuvaston tuotteita, asioivat myymälässä ja vain muu-
tama oli asioinut verkossa. Näin voidaan todeta, että perus toimipaikka-
myynti on suurimman osan suosiossa. Vaikkakin verkkokauppamyynti on 
yleisesti kasvanut huimasti, silti Hankkijan verkkokauppa on vielä hieman 
tuntematon alue suurimmalle osalle Hankkijan asiakkaista.  
 
Kuvaston suunnittelussa on selkeästi onnistuttu, sillä suurimman osan 
mielestä kuvasto julkaistiin juuri sopivaan aikaan sisältäen ajankohtaisia 
tuotteita. Kuvaston tarjouksetkin olivat hyviä, ja aktivoivat ostamaan tuot-
teita. Kuvastosta tuli eniten positiivisia kommentteja, jotka kertovat onnis-
tumisesta, täten voidaan todeta, että uudistus oli hyödyllinen. Monien vas-
taajien mielestä kuvastosta oli onnistuttu tehdä selkeä ryhmitelty koko-
naisuus, jossa kuvat olivat hyviä. Kuvaston tietoiskut toivat mielekkyyttä 
lukemiseen ja tuote-esittelyjä kehuttiin. Kuvaston koko ja ulkoasu sekä 
helppolukuisuuskin olivat vastaajien mielestä onnistuneita uudistuksia. 
Hankkija on myös onnistunut ylläpitämään ja luomaan brändimielikuvaa 



75 
 

 
 

kuvaston myötä, sillä monen mielestä Hankkija on ammattitaitoinen ja laa-
dukas.  
 
Kyselyyn tuli parannusehdotuksia kohtuullinen määrä, joista osa on jo to-
dennäköisesti huomioitu seuraavia kuvastoja laadittaessa. Osa kaipasi li-
sää väriä vielä, jotta yleisilme piristyisi entisestään, sekä valikoima saisi olla 
laajempi. Jotkut ehdottelivat repäisevämpiä tarjouksia ja tietoiskujen lisää-
mistä ja jotkut haluaisivat brändin ja voimassaoloajan selkeämpää erottu-
vuutta kannessa. Tutkimuksesta voidaan kuitenkin tulkita, että kuvaston 
vaikutukset olivat suurimmaksi osaksi positiivisia ja kuvasto voidaan todeta 
toimivaksi. 
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8 LOPUKSI 

Opinnäytetyön tekeminen aloitettiin kyselyn suunnittelulla aiheen valin-
nan jälkeen huhtikuussa 2018. Työn alussa aikataulu oli kiireinen, sillä en-
sin suunniteltiin kysely tehtäväksi viikon 11 kuvastosta, mutta päädyttiin 
kuitenkin tekemään viikon 14 kuvastosta kysely, sillä aikataulu olisi mennyt 
liian tiukaksi. Kyselyn suunnittelua vaikeutti hieman kokemattomuuteni 
kyselyistä. Onneksi Hankkijan yhteyshenkilöt osasivat auttaa ammattitai-
toisesti. Kyselyyn tuli yllättävän paljon vastauksia, joten olin vastaajien ak-
tiivisuuteen tyytyväinen. Kysely oli mielestäni onnistunut sekä pääosin hy-
vin toteutettu, vaikka virheitä kyselyyn tulikin. Kyselyn tuloksien tulkitse-
misella oli hieman kiire, sillä Hankkija halusi reagoida mahdollisimman no-
peasti, jos kuvasto antoi aihetta. Siksi tuloksista on tehty oma raportti erik-
seen Hankkijalle jo toukokuussa 2018. Vastauksien tulkitseminen oli mie-
lestäni mukavaa ja melko vaivatonta, sillä niistä näki oman työn konkreet-
tisia tuloksia.  
 
Varsinainen tekstiosuus opinnäytetyöhön tehtiin noin kolmessa kuukau-
dessa vasta vuoden 2019 alusta. Se oli mielestäni työn haasteellisin ja työ-
läin osuus. Sopivia lähteitä teoreettiseen osuuteen oli melko helppo löytää 
kirjallisuudesta ja verkosta, mutta päädyin käyttämään kirjallisuuslähteitä 
pääosin. Vaikka lähteitä on kohtuullinen määrä, olisi silti voinut lähteitä 
käyttää hieman monipuolisemmin opinnäytetyön sisällössä. Tekstin tuot-
taminen voitiin tehdä johdonmukaisesti lähteiden tietojen perusteella ja 
lähteet myös täydensivät toisiaan sopivasti.  
 
Voi sanoa oppineeni paljon uutta työtä tehdessä. Teoreettista osuutta teh-
dessä tuli opittua runsaasti uutta tietoa markkinoinnista, sillä kävin vain 
yhden kurssin koulussa, joka käsitteli markkinointia. Palkitsevimpia osuuk-
sia opinnäytetyössäni oli kyselylomakkeen teko ja vastauksien analysointi. 
Omasta mielestäni onnistuin koko opinnäytetyö prosessissa, vaikka työ oli 
raskas ja vaativa kokemus. Uskon, että tämä työ auttaa melko varmasti 
työelämääni tulevaisuudessa.  
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