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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyömme aiheena on tuottaa markkinointisuunnitelma Kunnon Startti 

Oy:lle. Opinnäytetyön sisällöllä haluamme tehdä selväksi mitä markkiointi on ja mi-

ten sitä voidaan käyttää tehokkaasti hyväksi yritystoiminnassa. Markkinointisuunni-

telmassa keskitytään käsittelemään keinoja ja työkaluja, joiden avulla Kunnon 

Startti Oy pystyisi kustannustehokkaasti kehittämään ja suuntaamaan markkinoin-

tiaan uusien asiakassuhteiden luomiseen ja vanhojen sitouttamiseen. Kunnon 

Startti Oy on Sastamalan kaupungissa toimiva kuntosali. Kuntosalipalvelun lisäksi 

yritys tarjoaa kattavasti erilaisia palveluita fysioterapian, ryhmäliikunnan sekä ter-

veysliikunnan parissa.   

Valintamme markkinointisuunnitelmaan Kunnon Startti Oy:lle oli luonteva, koska 

yrityksen toinen omistaja on entuudestaan tuttu. Kunnon Startti Oy on pitkään ollut 

iso osa opinnäytetekijän elämää ja koulutuksen suuntautuminen markkinointiin 

määräsi lopputuloksen. Kyseisellä yrityksellä ei ole aikaisemmin ollut markkinointi-

suunnitelmaa ja omistajien kanssa pidetyn palaverin jälkeen huomasimme sen tu-

levan tarpeeseen. Olemme kummatkin innokkaita liikunta harrastajia ja toiselle 

meistä opinnäytetyöntekijöistä siitä on myös tullut ajan myötä ammatti. Molemmat 

opinnäytetyöntekijät käyvät samalla kuntosalilla, jossa toinen tekijöistä toimii myös 

personal trainerina. Meillä molemmilla on suuri kiinnostus toimialaa kohtaan har-

rastuksena ja työnä. Harrastuksesta on muodostunut tekijöille merkittävä osa elä-

määmme. Yritys on toteuttanut markkinointia sosiaalisessa mediassa, mutta se ei 

ole ollut suunnitelmallista ja lähinnä vain satunnaista mainontaa ja kampanjointia. 

Ensimmäiseksi tutkimuskysymykseksi muodostui miten markkinointisuunitelmaa 

lähdetään laatimaan. Käyttämämme tutkimusmenetelmänä toimii havainnoiva tut-

kimus. Havainnoinnin avulla saadaan tietoa käyttäytyvätkö ihmiset niin kuin he sa-

novat toimivansa. Havainnoinnin suurin etu on, että sen avulla voidaan saadaa vä-

litöntä suoraa tietoa yksilöiden, ryhmien tai organisaatioiden toiminnasta ja käyt-

täytymisestä (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 15, 2010). 

Toiseksi tutkimuskysymykseksi muodostui mitä kanavia ja keinoja tulisi yrityksen 

osalta käyttää myynnin ja markkinoinnin tavoitteisiin pääsemiseksi. Opinnäyte-

työmme tavoitteena on tuottaa yritykselle lisää toimintamalleja ja keinoja nykyi-
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seen markkinointitapaan. Tavoitteenamme on oikein kohdennettu markkinointi ny-

kyiselle ja uudelle asiakasryhmälle. Käytämme hyväksemme opinnäytetyössä toi-

mintaympäristön kartoittamiseen SWOT-analyysiä. Markkinointimixillä pyrimme 

löytämään toimeksiantajayrityksellemme mahdollisimman oikein kohdennetut kil-

pailukeinot. Tavoitteenamme on luoda johdonmukainen ja selkeä suunnitelma, 

jolla toimeksiantajamme pystyy parantamaan digitaalista markkinointiaan. Markki-

nointisuunnitelman on tarkoitus tuoda esille yrityksen nousevaa positiivista mieliku-

vaa kustannustehokkailla menetelmillä, hankkia uusia ja sitouttaa nykyistä asia-

kasta vakituiseksi asiakkaaksi. Ajankohtainen sosiaalisen median markkinointi tu-

lee olemaan pääosassa tätä markkinointisuunnitelmaa. Pohdimme erilaisia kei-

noja, joilla tavoittaa nuoria kuin myös vanhempia ikäluokkia. Markkinoinnin muotoi-

hin ja menetelmiin vaikuttavat markkinointitavat, kuten sosiaalinen media, joka ei 

välttämättä tavoita vanhempia ikäluokkia fysioterapian tai terveysliikunnan piirin, 

joten on otettava huomioon myös perinteiset markkinointitavat, kuten sanomaleh-

det. 
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2 MARKKINOINNIN TEORIA 

2.1 Markkinointi 

Yrityksen markkinointi on perinteisesti mielletty yhdeksi liiketoiminnan osa-alu-

eeksi, josta huolehtii erillinen markkinointiosasto tai -henkilö. Vuosien myötä mark-

kinoinnin rooli on kuitenkin muuttunut koko yritystä koskevaksi, kiinteäksi arkipäi-

vän asiaksi. Markkinointi tukee yrityksen kaikkea toimintaa. Myös jokainen työnte-

kijä on yrityksen markkinoija, joka omalta osaltaan vaikuttaa yrityksen imagoon. 

Tyytyväiset työntekijät kertovat mielellään, missä ovat töissä ja mitä yritys tekee. 

(Valu Creative 2019.) 

Nykyaikaisen markkinoinnin lähtökohta ovat ostava asiakas ja palvelujen käyttäjä. 

Asiakkaan ostotavat, tarpeet, asenteet ja elämäntapa on tunnettava mahdollisim-

man hyvin. Ei kannata markkinoida kaikkea kaikille, vaan keskittyä asiakkaihin, joi-

den tarpeisiin yritys parhaiten pystyy vastaamaan. Yrityksen markkinoinnin tavoit-

teena on ensinnäkin löytää sopiva kohderyhmä ja luoda asiakassuhteita: mahdolli-

sille uusille asiakkaille tiedotetaan toiminnasta ja tuotteista tavoitteena kokeiluosta-

jien saaminen. Kokeilijoita houkutellaan esimerkiksi uusilla tuoteominaisuuksilla, 

parannetuilla palveluilla, uusituilla pakkauksilla, erikoistarjouksilla ja lisäeduilla. 

(Bergström & Leppänen 2007, 20.) 

Toinen nykyaikaisen markkinoinnin tavoite on asiakassuhteiden ylläpito ja kehittä-

minen. Yritykselle on yleensä edullisempaa huolehtia nykyisistä asiakkaista kuin 

hankkia koko ajan uusia ostajia. Asiakkaat pyritään saamaan kanta-asiakkaiksi, 

jotka käyttävät yritystä pääostopaikkanaan. Näin asiakkaat ostavat yrityksestä 

enemmän ja useammin (Bergström ym. 2007, 21). 
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Markkinointimix 

Asiakasmarkkinoinnin päätehtävät ovat kysynnän selvittäminen, kysynnän luomi-

nen, kysynnän tyydyttäminen ja kysynnän säätely. Näitä tehtäviä varten suunnitel-

laan markkinoinnin kilpailukeinot eli se kokonaisuus, jolla yritys lähestyy asiakkai-

taan ja muita ulkoisia sidosryhmiä. Yritys rakentaa mahdollisista kilpailukeinoista 

suunnitelmallisen yhdistelmän, jota kutsutaan myös markkinointimixiksi. Markki-

nointimix muodostuu peruskilpailukeinoista, joita ovat tuotetarjoama, hinta ja saa-

tavuus. Näiden lisäksi tarvitaan markkinointiviestintää. Tätä amerikkalaisten Har-

vard Business Schoolin professoreiden Neil Bordenin ja Jerome McCarthyn jo 

1960-luvulla kehittämää kilpailukeinojen yhdistelmää kutsutaan 4P-malliksi, jonka 

mukaan yrityksen markkinoinnin osat: 

• tuote (product) 

• hinta (price) 

• jakelu/saatavuus (place) 

• markkinointiviestintä (promotion). 

(Bergström ym. 2009, 166.) 

Palvelujen markkinoinnissa puhutaan usein Bernard H. Boomsin ja Mary Jo Bitne-

rin 1980-luvulla kehittämästä laajennetusta markkinointimixistä (extended marke-

ting mix) eli 7P-mallista, jossa edellä mainittujen kilpailukeinojen rinnalle on lisätty 

kolme täydentävää kilpailukeinoa: 

• henkilöstö ja asiakkaat (people, participants) 

• toimintatavat ja prosessit (processes) 

• palveluympäristö ja muut näkyvät osat (physical evidence). 

(Bergström ym. 2007, 21.) 

Näitä edellä mainittuja markkinointimixin keinoja käyttäen pystytään avaamaan yri-

tyksen markkinointisuunnitelmaa tarkemmin. 7P-mallin avulla yritys pystyy luo-

maan kattavan suunnitelman markkinoinnin toteuttamisen kannalta. (Bergström 

ym. 2007, 21.) 
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2.2 Tuote 

Markkinointimielessä tuote on monikerroksinen käsite. Ostaminen perustuu tuot-

teen käytöstä saataviin hyötyihin, joita tuodaan esille markkinoinnin keinoilla. Tuot-

teen erilaistaminen tarkoittaa, että asiakkaat saadaan tiedostamaan tietyn tuotteen 

poikkeavan joiltakin ominaisuuksiltaan edukseen kilpailevista tuotteista. Erottumi-

nen kilpailevista tuotteista on lähinnä mielikuvien ja oheispalvelujen ansiota. Pal-

velu on aineeton hyödyke. Palveluja markkinoidaan joko sellaisinaan tai osana 

tuotekokonaisuutta, joka koostuu osin tavaroista. (Lahtinen ym. 2004, 76.) 

Kuntosalialalla kilpailijoiden tuotteet eroavat paljolti toisistaan. Kuntosalilla olevien 

laitteiden määrä ja laatu ratkaisee monen asiakkaan ostopäätöksen. Fysioterapia 

palveluissa asiakkaiden hyvät kokemukset sekä suositukset ovat avainasemassa 

palvelujen laadun takaamiseksi. 

2.3 Henkilöstö ja asiakaspalvelu markkinoinnin voimavarana 

Hyvä asiakaspalvelu on kaikkien opittavissa oleva taito. Tärkeintä on tietää, kuinka 

ihmiset haluavat itseään kohdeltavan. Kun tämän on selvittänyt, on asiakaspalvelu 

antoisaa työtä. Asiakkaat haluavat palvelutilanteissa tulla kohdelluiksi yksilöinä, 

joiden tarpeita, ideoita, tuntemuksia ja persoonaa kunnioitetaan. Yksilöllisyyden 

tarve ei tarkoita nöyristelyä asiakkaan edessä, vaan nöyryyttä kuunnella asiakasta 

ja ottaa hänet vakavasti. (Lahtinen ym. 2004, 38.) 

Henkilökohtaisen ja räätälöidyn asiakaspalvelun merkitys on suuri ihmiskeskei-

sissä palveluissa, esimerkiksi kampaamoissa, ravintolassa tai lääkäriasemalla. 

Henkilökohtainen palvelu antaa mahdollisuuden erottua kilpailijoista ja luoda pysy-

vämpiä asiakassuhteita. Henkilökohtaisessa palvelussa on usein kyse asiakkaan 

ongelman ratkaisemisesta tilanteen mukaan yksilöllisesti. Asiakaspalvelijan on 

osattava asettua asiakkaan asemaan ja mukauttaa palvelunsa asiakkaalle sopi-

vaksi, vaikka olisi kiire tai asiakkaan esittämät toivomukset olisivat vaikeita toteut-

taa. (Bergström ym. 2007, 90.) 

2.4 Hinta 

Hinta poikkeaa muista markkinoinnin osista sikäli, että se synnyttää tuottoja, kun 

taas muista koituu kustannuksia. Siksi yritykset pyrkivätkin nostamaan hintaansa 
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niin korkeaksi kuin differointitaso suinkin sallii. Samalla niiden pitää pohtia, miten 

hinta vaikuttaa tuotteiden myyntimäärään. Yritys hakee sellaista tuottotasoa (hinta 

kertaa määrä), joka tuottaa tulokseksi suurimman voiton. (Bergström ym. 2009, 

257.) 

Hinta on palvelutarjonnan ohella tärkeä yrityksen kilpailukeino, sillä sen avulla var-

mistetaan kannattavuus ja taloudellinen menestys. Perinteisesti hinnoittelun lähtö-

kohtana on pidetty kustannuksia, mutta hinnoittelussa on otettava laajemmin huo-

mioon myös muita tekijöitä, kuten yrityksen liiketoiminnan tavoitteet, kilpailutilanne, 

asiakkaiden kokema arvo ja erilaisten asiakkaiden hintaherkkyys. (Bergström ym. 

2009, 257.) 

Kunnon Startti Oy:n hinnoittelu vastaa Sastamalan alueella toimivien kilpailijoiden 

hintatasoa. Sastamalan kaupungin pienen koon takia hintatasot eri palveluiden tar-

joajien välillä ovat hyvin pienet. Yritys on huomioinut hinnoittelussa laajan asiakas-

kunnan, joten eri elämätilanteissa olevat asiakkaat maksavat kohderyhmäkohtai-

sesti räätälöidyn hinnan palveluista. Tämä tarkoittaa esim. Eläkeläisille ja nuorille 

hieman edullisempia hintoja. Yrityksessä toimivilla ulkopuolisilla toimijoilla palvelui-

den hinnastot ovat tarkkaan määrätyt yrittäjien hinnastoa vastaavaksi. Kunnon 

Startti Oy ei kilpaile palveluiden hinnoilla, vaan päätarkoituksena on tarjota asiak-

kailleen mahdollisimman laadukkaita palveluita kilpailukykyiseen hintaan suh-

teutettuna.  

2.5 Palveluiden saatavuus 

Palveluyrityksiä ovat kaupat ja muut palvelualan yritykset. Niiden saatavuuspää-

tökset jaetaan ulkoisen ja sisäisen saatavuuden päätöksiin. Jako perustuu siihen, 

että palvelualoilla yrityksen fyysisten tilojen ja välineistöjen saavutettavuudella on 

suurempi merkitys kuin teollisuusyrityksissä. Ulkoinen saatavuus on erityisen tär-

keä asiakashankintavaiheessa (vrt. ensivaikutelma). Yrityksen tulee sijaita hyvällä 

paikalla, sen tulee herättää asiakkaan mielenkiinto, ja sen julkisivun tulee olla puo-

leensavetävä. (Lahtinen ym. 2004, 112.) 

Ulkoinen saatavuus on Kunnon Startti Oy:n yksi isoista valteista. Yrityksen sijainti 

aivan Sastamalan kaupungin keskustan ytimessä takaa asiakkaille helpon pääsyn 
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yrityksen toimipaikkaan. Sastamalassa Onkiniemenkatu 6 sijaitseva Kunnon Star-

tin toimitilat ovat toisessa kerroksessa tunnetun kahvilan Pyymäen leipomon ylä-

kerrassa. Uusien asiakkaiden on erittäin helppo löytää yrityksen toimitilat, sekä 

asiakaspalvelussa neuvominen paikan päälle on helppoa vieressä sijaitsevien 

maamerkkien ansiosta. Yrityksellä ei ole varattuna omia parkkipaikkoja asiakkaille, 

mutta välittömässä läheisyydessä on paljon ilmaista parkkipaikkaa, jota asiakkaat 

voivat hyödyntää. Kadunvarsi paikoituksen lisäksi vieressä sijaitsevalla torilla on 

iso parkkialue, johon asiakkaat saavat ilmaiseksi ja vapaasti pysäköidä kulkuväli-

neensä.  

Sisäisen saatavuuden osalta Kunnon Startin toimitilat ovat suunniteltu niin että heti 

ovesta astuessa sisään rappusten yläpäästä löytyy asiakaspalvelutiski. Asiakas-

palvelu on auki aina salin aukioloaikoina (ma-to klo 9-18, pe klo 9-15). Asiakaspal-

velua hoitaa asiakaspalvelijan lisäksi yrityksessä liiketoimintaansa harjoittavat 

työntekijät, joten palvelun saatavuus on nopeaa. 

2.6 Markkinointiviestintä 

Markkinointiviestinnän tärkein tehtävä on tehdä itse yritys ja sen palvelut näky-

väksi. Viestinnän tarkoitus on luoda yrityksestä mielikuvaa sekä aikaansaada os-

toja. Markkinointiviestinnällä on keskeinen vaikutus yrityskuvan luomisessa sekä 

yrityksen tunnettavuuden luomisessa. Markkinointiviestinnän tarkoitus on kertoa 

tarjottavista palveluista, palveluiden sisällöstä, hinnoista sekä vaikuttamaan palve-

luiden kysyntään. Viestinnän avulla yritys pystyy myös ylläpitämään ja vaikutta-

maan olemassa oleviin asiakassuhteisiin. (Bergström ym. 2007, 178.) 

Viestintä on olennainen osa markkinointia. Jos yritys ei viesti olemassaolostaan, 

tuotteistaan, sijainnistaan, tai hinnoistaan, vain harvat osaavat asioida yrityksessä. 

Viestintä on yrityksen eniten ulospäin näkyvä kilpailukeino, jonka avulla luodaan 

haluttu mielikuva, kasvatetaan myyntiä ja ylläpidetään asiakassuhteita. Markki-

nointiviestinnän muodot ovat mainonta, myyntityö, myynninedistäminen sekä tie-

dotus- ja suhdetoiminta. (Bergström ym. 2007, 178.) 

2.7 Toimintatavat ja prosessit 

Toimintatavat ja prosessit kattavat yrityksen toimintatavat niin sisäisesti kuin asia-

kassuhteissakin. Yrityksen toimintatavat tähtäävät tyytyväiseen asiakkaaseen. 
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Etenkin palveluliiketoiminnassa on erittäin isossa roolissa yrityksen toimintatavat, 

joilla varmistetaan asiakkaiden tyytyväisyys ja luodaan yrityksestä positiivista ku-

vaa. Jokaisella yrityksen työntekijällä sekä yrityksessä toimivalla henkilöllä tulisi 

olla selkeästi mielessä toimintatavat, joilla yrityksessä toimitaan. Toimintatavat nä-

kyvät myös yrityksestä ulospäin ja varmistaakseen omien toimintatapojen mielek-

kyyden asiakkaiden näkökulmasta, voidaan järjestää esimerkiksi asiakastyytyväi-

syyskyselyitä. (Etera 2019.) 

2.8 Palveluympäristö 

Yrityksen palveluympäristö, joka kattaa niin yrityksen toimitilat kuin nettisivutkin 

ovat paikkoja, joissa asiakas saa fyysisiä kokemuksia yrityksestä. Ympäristön, 

jossa asiakasta palvellaan, on oltava yrityskuvan mukainen sekä täytettävä asiak-

kaan positiiviset mielikuvat. Palveluympäristö kattaa kaikki fyysiset paikat ja toimiti-

lat, joissa yrityksellä on toimintaa. Asiakas saa välittömästi kokemuksia paikan 

viihtyvyydestä sekä tekee huomioita, joiden avulla hän pystyy määrittelemään yri-

tyksen arvon hänelle itselleen. Ovatko yrityksen palvelut vastanneet hänen mieli-

kuviaan, sekä asiakas arvioi saamaansa maksamaansa palvelua arvioiden mieli-

kuvaansa ja kokemusta. (Lahtinen ym. 2004, 112.) 

2.9 SWOT-analyysi 

Nelikenttäanalyysi (SWOT) on yksinkertainen ja yleisesti käytetty yritystoiminnan 

keskeisiä analysointimenetelmä. SWOT muodostuu englanninkielisistä sanoista 

Strenghts (vahvuudet), Weaknesses (heikkoudet), Opportunities (mahdollisuudet) 

ja Threats (uhat). Analyysin avulla voidaan selvittää yrityksen sisäiset tekijät, kuten 

vahvuudet ja heikkoudet. Ulkoisina tekijöinä ovat tulevaisuuden mahdollisuudet ja 

uhat. Nelikenttäruudukon avulla yritys pystyy vaivattomasti arvioimaan omaa toi-

mintaansa. (Opetushallitus 2019.) 

Yrityksen toimintaa voidaan arvioida monin eri tavoin. Keskeistä on aina selvittää 

sekä yrityksen nykytilaan että sen tulevaisuuteen vaikuttavat asiat. SWOT -ana-

lyysi on yksinkertainen tapa ryhmitellä yrityksen toimintaan vaikuttavia lukuisia te-

kijöitä havainnolliseen nelikenttämuotoon. (Suomen Riskienhallintayhdistys 2019.) 
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3 MARKKINOINTISTRATEGIAN VAIHTOEHDOT 

3.1 Digitaalinen markkinointi 

Nykypäivänä kuluttajat ovat iästä riippumatta omaksuneet internetmaailman. Ku-

luttajien suuntaama ostokäyttäytyminen on entistä enemmän internetin ja sosiaali-

sen median parissa. Facebook- ja Instagram-kampanjat kukoistavat sekä Googlen 

hakukoneoptimointi kuuluvat nykymaailmaan. Perinteisen markkinoinnin siirtymi-

nen digitaaliseen markkinointiin, avautuu uusia ovia markkinoinnin maailmassa. 

Enää ei tarvitse pitkillä työprosesseilla valmistaa lehtimainoksia eikä muodollisesti 

printin tai ulkomainonnan kautta lähteä hakemaan uusia asiakaskontakteja. Het-

ken mielijohteesta voi vaikka kotisohvalta lisätä yrityksen sosiaaliseen mediaan 

ajankohtaisen mainoksen ja luoda yrityksen näkyvyyttä ilman isompia ponnisteluja. 

Sosiaalisen median ansiosta markkinoinnista on tullut huomattavasti ajasta ja pai-

kasta riippumatonta toimintaa. (Suomen digimarkkinointi 2019.) 

Digitaalisen markkinoinnin teho perustuu siihen, että pystytään kuljettamaan asia-

kas kaikkien neljän ostoprosessin vaiheen läpi mitattavasti sekä niin, että pysty-

tään pitämään asiakas hallinnassamme ensimmäisestä mainoksen näkymisestä 

ostopäätökseen asti. (Suomen digimarkkinointi 2019.) 

Digitaalisten kanavien toiminta ja niiden yhdistäminen: 

1. Kysynnän luominen. Kerrotaan asiakkaalle, että hänellä on tarve ja tehdään 

brändi tunnetuksi. 

2. Autetaan asiakas oikeaan suuntaan ja syötetään oma konsepti toimintamal-

lina. 

3. Tarjotaan suoraa ratkaisua ja kehotetaan toimimaan 

4. Tehdään ostaminen helpoksi. (Suomen digimarkkinointi 2019.) 

Alla mainitussa kuviossa (kuva 1) kuvassa havainnoidaan sitä, miten asiakas tulisi 

viedä neljän ostoprosessin läpi niin että saadaan ostotapahtuma aikaiseksi. Asiak-

kaan mielenkiinto palveluita kohtaan on pidettävä koko prosessin ajan korkealla. 

Asiakkaalle tulee tarjota informaatiota hänen tarpeeseensa sekä miten juuri kysei-

sen yrityksen palvelut häntä auttavat. 



10 

 

Kuva 1. Asiakkaan ostoprosessi (Suomen digimarkkinointi, 2019.) 

3.2 Brändin rakentaminen 

Brändi on kaiken tiedon, kokemusten ja mielikuvien summa, joita kuluttajalla on 

tuotteesta ja se muodostuu kaikista tekijöistä, joita ostaja pitää olennaisina tuotetta 

valitessaan. Brändi syntyy siis vasta markkinoilla eli ostajan mielessä eikä teh-

taassa. Ydintuote luo brändille perustan, mutta brändi on paljon enemmän kuin 

tuote. Se rakennetaan yhdessä asiakkaiden kanssa. Markkinoijat yrittävät löytää 

uusia keinoja saadakseen aikaan vahvoja, erottuvia merkkejä. Brändin aineksia 

ovat: 

• viesti (nimi, värit, ja erilaiset symbolit) 

• tuoteominaisuudet 

• ostajien tuoteominaisuuksista muodostamat mielikuvat, joita ei voida usein-

kaan perinteisesti mitata 

• vuoropuhelu, jota yritys asiakkaan kanssa käy. 

(Bergström ym. 2009, 243.) 
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4 LÄHTÖKOHTA ANALYYSIT 

4.1 Opinnäytetyön toimeksiantaja 

Kunnon Startti Oy on Sastamalassa vuonna 2006 perustettu hyvinvointialan yritys. 

Kunnon Startti Oy tarjoaa kuntosalipalvelun lisäksi fysioterapia-, personal training-, 

ryhmäliikunta sekä terveysliikunta palveluja. Kunnon Startti Oy:n päätuotteena on 

yrityksen perustamisesta asti ollut kuntosalipalvelu, joka on toiminnan laajentumi-

sen takia moninaistunut näiden muiden palvelujen kannattavaan tuottamiseen. 

Kuntosalipalvelut ovat tarkoitettu niin aloittelijoille kuin tavoitteellisille treenaajille-

kin. Kuntosalin laitevalikoima on erittäin kattava ja laite hankinnat on tehty huomi-

oiden laajan ja monipuolisen asiakasryhmän. Nuorimmat kuntosalikävijät ovat hie-

man alle 18-vuotiaita ja vanhimmat eläkkeellä olevia asiakkaita. Kunnon Startti Oy 

on täysin sekasali, eli naiset ja miehet harjoittelevat samoissa tiloissa. (Koskinen 

2019.)  

4.2 Liiketilat ja sijainti 

Yrityksen liiketilat sijaitsevat Sastamalan kaupungin ytimessä Onkiniemenkadulla. 

Onkiniemenkatu on Sastamalan keskustan torin vieressä sijaitseva katu, joka on 

pienikokoisessa kaupungissa hyvin keskeinen paikka. (Koskinen 2019.) 

Yrityksellä on liiketoiminnan harjoittamiseen kaksi erillistä kiinteistöä Sastamalan 

keskustassa. Vuonna 2006 liiketoiminta alkoi Sastamalan Onkiniemenkatu 6 sijait-

sevasta kiinteistöstä, jossa toimitiloihin kuuluu kuntosali sekä kolme erillistä huo-

netta varattuna fysioterapia ja urheiluhierontapalveluille. Lisäksi kiinteistössä on 

vastaanottotilat, sekä pukuhuoneet naisille ja miehille. Kiinteistöä kutsutaan yrityk-

sen mukaan Kunnon Startiksi. Vuonna 2017 yritys laajensi toimintaansa lähellä si-

jaitsevaan kiinteistöön Onkinimenkatu 18. Onkiniemenkatu 18 liiketiloissa yritys 

tarjoaa palveluita ryhmäliikuntaan, personal trainingiin sekä toiminnalliseen harjoit-

teluun. Tässä liiketilassa on avarammat puitteet ryhmäliikunnan sekä ohjatun 

muun liikunnan harjoittamiseen. Kiinteistöstä löytyy myös pukuhuoneet naisille 

sekä miehille. Onkiniemen 18 sijaitsevaa liiketilaa kutsutaan nimellä Kunnon Keho.  

(Koskinen 2019.) 
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4.3 Henkilöstöanalyysi 

Kunnon Startti Oy:n yrittäjinä toimii Henkilö A sekä Henkilö B, joista Henkilö A toi-

mii opinnäytetyömme toimeksiantajana. Henkilö A:lla ja Henkilö B:llä on yhtä suu-

ret osuudet yrityksen omistuksesta. Henkilö A työskentelee yrityksessä fysiotera-

peuttina, personal trainerina, ryhmäliikuntaohjaajana sekä urheiluhierojana. Hen-

kilö B työskentelee yrityksessä fysioterapeuttina, ryhmäliikuntaohjaajana sekä ur-

heiluhierojana. Yrityksen toimitiloissa liiketoimintaa harjoittaa myös kolme toimini-

mellä työskentelevää yrittäjää. Tiloissa toimivat yrittäjät vuokraavat tiloja käyt-

töönsä tarpeiden mukaisesti. Yrityksellä on yksi palkallinen työntekijä hoitamassa 

vastaanottoa sekä liiketilojen siisteyttä. (Kunnon Startti 2019.) 

4.4 Tuotteet ja Palvelut 

Markkinoinnin päätarkoitus on saada myydyksi yrityksen tarjoamia tavaroita ja pal-

veluita. Markkinointi ei kuitenkaan lopu siihen, että asiakas saadaan ostamaan 

tuote kerrallaan, vaan markkinoija keskittyy erityisesti asiakassuhteen kehittämi-

seen. (Bergström ym. 2007, 10.) 

Yritystoimintansa aloittaessa vuonna 2006 ydinpalveluna yritys tarjosi asiakkail-

leen kuntosalipalvelua. Kuntosalipalvelun lisäksi yrityksen omistajat Henkilö A ja 

Henkilö B tarjosivat myös fysioterapia sekä urheiluhierojapalveluita. Liiketoiminta 

oli kasvusuuntainen alkuvuosista lähtien, joten yrityksen palvelut kasvoivat ryhmä-

liikunta- ja personal training palveluihin. Yrittäjät Henkilö A ja Henkilö B alkoivat 

toiminnan alkaessa vuokraamaan toimitiloja myös muille yrittäjille palvelujensa tar-

joamiseen ja toimintansa kasvattamiseen. (Kunnon Startti 2019.) 

Tuote on kerroksista muodostuva kokonaisuus. Perustana on tuoteydin, jota muut 

osat täydentävät ikään kuin ”kuorrutuksena”. Tuotteen eri kerrokset ovat ydintuote, 

avustavat osat ja mielikuva. Palvelujen kohdalla niistä voidaan käyttää nimityksiä 

ydinpalvelu, lisäpalvelut ja tukipalvelut. (Bergström ym. 2007, 116 – 117.) 

Fysioterapia palveluista yrityksessä vastaavat Henkilö A sekä Henkilö B. Fysiote-

rapia palvelut toteutetaan niille varatuissa hoitohuoneissa sekä kuntosalin tiloissa. 

Fysioterapia palvelut ovat yrityksen ydintuote kuntosalin lisäksi. Kunnon Startti 

Oy:n ydinpalvelut tukevat toisiaan, sillä fysioterapia palvelua saaneelle asiakkaalle 

tarjotaan toista ydinpalvelua kuntosalia kuntoutuksen jatkumiseen. Vastaavasti 
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kuntosalilla harjoitteleva saattaa tarvita fysioterapiapalveluita harjoituskautensa ai-

kana. (Kunnon Startti 2019.) 

Ydinpalvelujen tueksi Kunnon Startti Oy:llä on lisäpalveluina personal training-, 

ryhmäliikunta sekä urheiluhierontapalveluja. Kuntosalilla käyvä asiakas saattaa in-

nostua ryhmäliikunnasta yksinäisen harjoittelun sijasta. Tavoitteita kaipaava ja mo-

tivoitunut kuntosalilla kävijä saattaa haluta yksilöidympää harjoitusta sekä opas-

tusta ravinnon suhteen. Tällöin personal training palvelut ovat kyseisen asiakkaan 

valinta. Urheiluhierontapalvelut tukevat vuorostaan kehon hyvinvointia kuormitta-

van voimaharjoittelun jälkeen. (Kunnon Startti 2019.) 

Tukipalveluna Kunnon Startti Oy järjestää asiakkailleen asiakastilaisuuksia. Vaih-

televat tapahtumat sisältävät mukavaa yhdessäoloa sekä tuotemaistatuksia. Asia-

kastilaisuuksissa asiakkaat pystyvät osallistumaan ryhmäliikuntatilaisuuteen ja 

viettävät sosiaalisesti virkistävän päivän kanssa treenaajien kanssa. (Kunnon 

Startti 2019.) 

4.5 Hinnoittelu 

Hinta on tarjottujen palveluiden ohella tärkeä yrityksen kilpailukeino, sillä sen 

avulla varmistetaan kannattavuus ja taloudellinen menestys. Perinteisesti hinnoit-

telun lähtökohtana on pidetty kustannuksia, mutta hinnoittelussa on otettava laa-

jemmin huomioon myös muita tekijöitä, kuten yrityksen liiketoiminnan tavoitteet, 

kilpailutilanne, asiakkaiden kokema arvo ja erilaisten asiakkaiden hintaherkkyys. 

(Bergström ym. 2009, 257.) 

Kunnon Startti Oy:n hinnoittelu vastaa Sastamalan alueella toimivien kilpailijoiden 

hintatasoa. Sastamalan kaupungin pienen koon takia hintatasot eri palveluiden tar-

joajien välillä ovat hyvin pienet. Yritys on huomioinut hinnoittelussa palveluiden 

laajan asiakaskunnan. Erilaisissa elämätilanteista tulevat asiakkaat huomioidaan 

palvelujen hinnoittelussa. Hinnoittelussa on kartoitettu muiden ympäristössä toimi-

vien yritysten hintoja. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että eläkeläisille ja nuo-

rille tarjotaan hieman edullisempia hintoja. Yrityksessä toimivilla ulkopuolisilla toi-

mijoilla palveluiden hinnoittelut ovat tarkkaan määrätyt yrittäjien hinnastoa vastaa-

vaksi. (Kunnon Startti 2019.) 



14 

Kunnon Startti Oy ei kilpaile hinnastolla, vaan päätarkoituksena on tarjota asiak-

kailleen mahdollisimman laadukkaita palveluita kilpailukykyiseen hintaan kohde-

ryhmäkohtaisesti. (Koskinen 2019.) 
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5 MARKKINOINTISUUNNITELMA 

5.1 Markkinointi 

Markkinointi on keskeinen osa liiketoimintaa ja tärkeä tapa erottua markkinoilla 

muista alan kilpailijoista. Markkinoinnin yksi tärkeä tehtävä on lisätä yrityksen 

myyntiä uusien asiakkaiden hankinnasta olemassa olevien asiakassuhteiden jat-

kumiseen. Markkinointisuunnitelma on markkinointiin käytettävä työkalu, jolla 

markkinointi saadaan kohdennettua oikealle yleisölle, tehtävät strategiset toimen-

piteet saadaan tehokkaiksi sekä markkinoinnin tehokkuutta pystytään seuraa-

maan. Yritys ei saa kuitenkaan tyytyä nykyisiin markkinoihin ja kysyntään, vaan 

markkinointisuunnitelman tavoitteena olisi löytää uusia tapoja tuottaa arvoa asiak-

kaille. (Bergström ym. 2007, 21.) 

5.2 Nykytila 

Yhteyden luominen kuluttajan ja yrityksen välille on markkinoinnin aikaansaama 

vaikutus. Asiakkaiden ja yrityksen välinen vuorovaikutus alkaa markkinoinnin 

avulla. Yrityksen pitää selkeästi tuoda tarjoamansa palvelut kuluttajien tietoisuu-

teen. Ilman markkinointia on erittäin haastava saada yrityksen tarjottavia palveluita 

kuluttajien tietoisuuteen. Markkinoinnissa lähtökohtana voidaan käyttää sitä, että 

kuluttajat eivät tiedä mitään yrityksen palveluista. Palvelut ja tuotteet on tuotava 

selkeästi markkinoinnissa esille, sekä yrityksen brändin on jäätävä positiivisessa 

mielessä kuluttajien mieleen. Ensivaikutelma yrityksestä on erittäin tärkeä jatkuvan 

liiketoiminnan kannalta.  

Kunnon Startti Oy on toiminut vuodesta 2006 alkaen. Yrityksen markkinoinnissa ei 

juurikaan ole käytetty ulkopuolisia tahoja. Markkinoinnin vastuu ja tuottaminen ovat 

yrityksen omistajien varassa. Yrityksen omistajat ovat itse valinneet markkinointiin 

käytettävät keinot sekä soveltaneet näitä vuosien mittaan. Kunnon Startti Oy:llä ei 

ole aikaisemmin ollut markkinointisuunnitelmaa käytössä. Markkinointisuunnitelma 

sekä jatkuva markkinoinnin nykytilan analysoiminen säästää kiireisten yrittäjien ai-

kaa ja helpottaa markkinoinnin kohdentamista tehokkaiksi todettuihin keinoihin. 
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5.3 Asiakkaat 

Kunnon Startti Oy:n asiakaskunta on erittäin laaja. Yrityksen fysioterapia sekä ur-

heiluhieronta-palvelut ovat kaikkien saatavissa. Kuntosaliharjoitteluun sekä ryhmä-

liikunnan eri muotoihin alaikäraja on 15 vuotta. Kuntosaliharjoitteluun tuo ikäraja 

on ehdoton. Kasvavassa iässä olevan nuoren ei ole kohtuullista harrastaa kunto-

salilla tapahtuvaa lihaskuntoharjoittelua lisäpainoilla. Tämä käytäntö on yleinen ja 

hyvin monet eri kuntosalit sekä kuntokeskukset noudattavat kyseistä käytäntöä. 

Ryhmäliikunnan suhteen käytäntö on sovellettavissa riippuen liikuntamuodon kuor-

mittavuudesta lisäpainojen suhteen. Yläikärajaa ei ole määrätty, vaan on enem-

mänkin kuin suotavaa harrastaa lihaskuntoharjoittelua varttuneemmallakin iällä. 

Asiakaskunnan ikäjakauman lisäksi palvelut ovat luotu sukupuoleen katsomatta. 

Palvelut ovat tarkoitettu niin naisille kuin miehille henkilökohtaisesta kunto tasosta 

riippumatta.   

Yrityksen suurin asiakaskunta muodostuu yllä mainituin perustein yksityisasiak-

kaista. Yksityisasiakkaat ovat omatoimisesti löytäneet yrityksen palvelut ja käyttä-

vät yrityksen palveluita oman hyvinvoinnin vuoksi. Yksityisasiakkaat ovat henkilö-

kohtaisesti valinneet käyttävänsä yrityksen palveluja kilpailijoiden sijaan. Kunnon 

Startilla on yksityisasiakkaiden lisäksi yhteistyökuvioita Sastamalan kaupungissa 

sijaitsevien yritysten kanssa. Näiden yhteistyökuvioiden avulla saadut yritysasiak-

kaat ovat toiseksi suurin asiakaskunta Kunnon Startille. Yksityisten asiakkaiden ja 

yritysasiakkaiden lisäksi Kunnon Startilla on yhteistyö paikallisen lentopallojoukku-

een kanssa.  

Kunnon Startti Oy:n tarjoamien palveluiden asiakkaat voidaan jakaa kolmeen ryh-

mään: yksittäiset asiakkaat, yritysasiakkaat sekä sponsoroidut urheilijat. Nämä 

kaikki kolme asiakassegmenttiä luovat yrityksen koko asiakaskunnan. 

5.3.1 Yksittäiset asiakkaat 

Kunnon Startin asiakaskunnasta suurimman osan muodostavat hyvinvointipalve-

luiden yksittäiset käyttäjät. Tämä asiakaskunta hyödyntää niin yrityksen fysiotera-

piapalveluita kuin kuntosalipalveluita. Kuntosalilla tapahtuvan harjoittelun lisäksi 

ryhmäliikuntatunnit täyttyvät yksittäisten käyttäjien toimesta. Yrityksen tarjoamat 
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ryhmäliikuntatunnit ovat tarkoitettu nimenomaan yksittäisille käyttäjille, jotka viihty-

vät ryhmässä tapahtuvan liikunnan parissa. Yksittäiset palveluiden käyttäjät ovat 

hyvinvoinnistaan huolehtivia ihmisiä. 

5.3.2 Yritysasiakkaat 

Kunnon Startin yritysasiakkaina toimii Sastamalan kaupungissa toimivia yrityksiä. 

Kunnon Startin imago on henkilöitynyt paikan omistajiin Henkilö A:han ja Henkilö 

B:hen. Positiivisen imagon sekä Sastamalan kaupungin pienen väkiluvun ansiosta 

eri yritysten johtajat ovat ystävystyneet vuosien saatossa, joten yhteistyösuhteiden 

luominen on helppoa. Yritysasiakkaat ovat pääasiassa kuntosalipalvelun käyttäjiä. 

Fysioterapiaan sekä urheiluhieronta-palveluja on myös yritysasiakkaiden käytössä 

sopimusten mukaan. Yritysasiakkaat ovat tärkeä segmentti Kunnon Startille, sillä 

sopimuksen mukana tulleet asiakkaat ovat lisänneet yksittäisten asiakkaiden seg-

menttiä tuomalla omia perheenjäseniään ja tuttaviaan laadukkaiksi kokemiensa 

palveluiden pariin. 

5.3.3 Sponsoroidut urheilijat 

Sponsoroidut urheilijat sekä urheiluseurat kattavat kolmannen asiakassegmentin 

Kunnon Startin kävijä kunnasta. Sponsoroidut urheilijat koostuvat ovat eri lajien 

harrastajia, joita Kunnon Startti tukee palveluidensa avulla. Tästä ei yrityksen kas-

savirta kasva, sillä sponsoroidut urheilijat saavat veloituksetta hyödyntää yrityksen 

palveluja näkyvyyttä vastaan. Urheiluseurojen suhteen Kunnon Startilla on sopi-

mus paikallisen sastamalalaisen lentopallojoukkueen kanssa. Tämä sopimus kat-

taa fysioterapiapalvelut ja kuntosalipalvelut.  

5.4 Tuotteet 

Kunnon Startin päätuotteina ovat fysioterapiapalvelut sekä kuntosalipalvelut. Yri-

tyksen suurin kassavirta tulee fysioterapiapalvelujen sekä kuntosalipalveluiden 

avulla. Kuntosalipalveluiden ohella tarjottavat ryhmäliikunnan eri muodot ovat nos-

taneet suosiotaan viimeisten vuosien aikana. Yrityksellä on tarjolla monia ryhmälii-

kunnan muotoja, joista hyvin suosittuja ovat olleet kahvakuulatunnit sekä eläkeläi-

sille suunnatut senioritunnit. Nykypäivänä markkinoille on noussut uusia ryhmälii-

kunnan muotoja, jotka kovan fyysisen suorituksen sijasta tähtäävät fyysisen ja 
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psyykkisen hyvinvoinnin yhtenäiseen kehittämiseen. Ryhmäliikunta ei enää tar-

koita rytmillisen musiikin tahdissa heilumista, vaan enemmissä määrin kehon ko-

konaisvaltaisen hyvinvoinnin harjoittamista.  

Päätuotteen kuntosaliharjoittelun lisäksi tulisi asiakkaille markkinoida myös lisäpal-

veluina ryhmäliikuntatunteja. Monet asiakkaat käyvät joko kuntosalilla harjoittele-

massa tai ryhmäliikunnassa. Näiden liikuntamuotojen yhdistämisestä ja myymi-

sestä asiakkaille pakettina voisi yrityksen kohdalla harkita. Asiakkaat valitsevat 

usein itselleen tutun vaihtoehdon yrityksen palveluista, eivätkä uskalla lähteä ko-

keilemaan itselleen uudenlaisia liikuntamuotoja. Pidempään asiakkaina olleille voi-

taisiin järjestää eri liikuntamuotojen kokeilu tunteja, joissa käydään kattavasti läpi 

eri liikuntamuotoja ja markkinoidaan lisäpalveluiden vaihtoehtoja. Uusille asiak-

kaille tulisi myyntitilanteessa mainostaa yrityksen palveluita kattavasti sekä mainita 

ryhmäliikunnan mahdollisuudet kuntosalipalvelun lisäksi. Päädyimme näihin mark-

kinointimuotoihin kokemuksen perusteella. 

5.5 Toimintaympäristö ja kilpailijat 

Kunnon Startin toimipaikassa Sastamalan kaupungissa asiakkaista käydään kilpai-

lua. Pienen asukasluvun omaavassa kaupungissa on kuluttajille tarjolla monia eri 

aktiviteetteja liikuntaharrastusten saralla. Sastamalan kaupungissa toimivista kun-

tosalipalveluiden tarjoajista pahimpana kilpailijana esille nousee saman alan liikun-

tayritys. Kilpaileva kuntosali on pitkään toiminut Kunnon Startin viereisessä kortte-

lissa, joten sijainniltaan nämä kaksi ovat houkuttelevimmat paikat Sastamalassa. 

Lisäksi kaksi muuta kilpailijaa on kaupungin omistuksessa oleva kuntosali sekä yk-

sityinen kuntosali, joiden asiakassegmentti on kohdentunut pääasiassa nuorten 

ikäryhmiin. Kyseiset kuntosalit ovat sisustukseltaan ja laitekannaltaan vanhentu-

neita, joten näissä palvelun tarjonnan laadukkuuden sijaan edullinen hintataso toi-

mii kilpailuvalttina. 

Kunnon Startin merkittävin kilpailija liikuntakeskus tarjoaa hyvin samankaltaisia 

palveluita kuin Kunnon Startti. Yrityksen pääpalvelu on kuntosalipalvelut ja lisäpal-

velut kattavat ryhmäliikunnan eri muodot. Kilpaileva kuntosali kilpailee samasta 

kohderyhmästä kuin Kunnon Startti, mutta kilpailijan laitevalikoiman takia asiakas-

kunta koostuu enemmissä määrin tavoitteellisista treenaajista kuntoliikkujien si-

jaan. Ryhmäliikunnan kohderyhmät eroavat myös isoilta osin toisistaan. Kunnon 
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Startin ryhmäliikunnat ovat pienryhmä muodossa tapahtuvaa liikuntaa, joten ryh-

mien pienen koon ansiosta ryhmäliikuntatunneilla asiakkaat saavat myös henkilö-

kohtaista opastusta. Kilpailevalla liikuntakeskuksella sen sijaan ryhmäliikunta ta-

pahtuu maailmanlaajuisen Les Mills konseptien mukaan. Nämä Les Mills konsep-

tin tunnit ovat erittäin tarkkaan rajatut ja toimivat brändin kaavan mukaan liikuttaen 

isoja massoja kerrallaan. Yksilöllistä opastusta ei ohjatuilla tunneilla anneta, vaan 

tarkoitus on suorittaa ryhmäliikuntatunnit ns. “massaliikuntana.”  

5.6 Yrityksen SWOT-analyysi 

Kuvassa 2 esitetään yrityksen SWOT-analyysi: vahvuudet, heikkoudet, mahdolli-

suudet ja uhat. 

Vahvuudet 

Yrityksen vahvuuksina näemme sen liiketilojen erinomaisen sijainnin Sastamalan 

keskustassa, jonne asiakkaiden on helppo löytää, sekä ympärillä on runsaasti asu-

tusta mikä tarkoittaa potentiaalisia asiakkaita. Yritys on onnistunut jo luomaan hy-

vän ja positiivisen imagon toiminnallaan Sastamalassa. Laadukkaat laitteet, väli-

neet, tilat ja helposti lähestyttävissä oleva ja asiantunteva henkilökunta saavat 

vahvuustekijöinä asiakkaita palaamaan muihin saman alan yrityksiin nähden. Mo-

nipuoliset palvelut ja tarjonta taas houkuttelevat luonnollisesti eri kohderyhmiä 

käyttämään palveluita.  

Heikkoudet 

Koska Sastamalan kaupungissa on jo muutamia vastaavia palveluita tarjoavia yri-

tyksiä ja noin 25 tuhatta asukasta, joten kilpailu asiakkaista on kovaa. Tästä syystä 

potentiaalinen kasvu tulee olemaan hidasta ja rajallista. Liiketilojen tai harjoitustilo-

jen koon takia suuri asiakas tungos ei luo aina positiivista kuvaa yrityksestä vaan 

päinvastoin voi karkottaa asiakkaita. Kukaan ei halua olla tungoksessa jonotta-

massa omaa vuoroaan vaan toiminnan pitää mahdollistaa asiakkaita tekemään 

harjoitukset ilman odottamista. Jokaisella saman toimialan yrityksellä on kuitenkin 

ruuhka-ajat, kuten heti 16.00-19.00 välinen aika on monelle päivätyössä käyvälle 

aika, jolloin harrastetaan.  
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Mahdollisuudet 

Nuoret ovat oiva kohderyhmä, koska he muodostavat suurimman segmentin sosi-

aalisen median käyttäjistä. Nuoret omaksuvat suuren määrän digitaalista infor-

maatiota ja terveys, liikunta ja urheilu ovat todella suosittuja sosiaalisen median 

kanavia. Tietoa harjoituksista, liikkeistä ja ravinnosta on runsaasti ja helposti saa-

tavilla. Uudet liikuntamuodot ja trendit luovat myös mahdollisuuksia. Ei tarvitse 

välttämättä hankkia kalliita laitteita, että voisi kokeilla jotain uutta. Esimerkiksi vas-

tustuskuminauhajumppa on kasvattanut kovasti suosiota naisten keskuudessa ja 

sen voi huomata esimerkiksi Instagramissa. Vastustuskuminauhoja on eri jäykkyy-

dellä mikä vaikuttaa vastukseen ja tätä voi harrastaa tehokkaasti, vaikka työpai-

kalla taukojumppana. Yrityksen tunnettavuus ja imago lisäävät myös yrityksen 

kassavirtaa. (London School of Econimics and Political Science, 2017.) 

Uhat 

Liiketoiminnan alan trendit kehittyvät kovaa vauhtia ja muuttuvat sitäkin nopeam-

min. Ihmisten tarve saada tai päästä kokeilemaan sitä mikä on juuri nyt “in” on 

vahva. Huomioon täytyy myös ottaa yrittäjien oma terveys ja jaksaminen. Yrittämi-

nen on käytännössä kokopäivätyötä ja se voi olla ylirasittavaa ja stressaavaa. 

Nämä tekijät täytyy tunnistaa jo aikaisessa vaiheessa tai ne saattavat uuvuttaa 

yrittäjän todella nopeasti niin henkisesti kuin fyysisesti. Stressi, pitkät työpäivät ja 

lyhyet palautumisajat ovat suuria tekijöitä uupumisessa. Yksi uhkatekijöistä on ih-

misten yleinen taloustilanne, pienet tai romahtaneet tulot voivat olla esteenä har-

rastusten aloittamisessa tai jatkamisessa, koska harrastukset harvoin ovat ilmaisia 

ja vaativat kuitenkin jonkinasteista rahallista sijoitusta välineiden tai vaatteiden 

hankintaa. Edellä mainittu vastustuskuminauhat ovat erinomainen ja taloudellinen 

tapa aloittaa harjoittelu. Nauhojen hinnat pyörivät 4-50€ välillä. Toinen esimerkki 

on kuntosalien kuukausikortit, joiden hinta vaihtelee toimipaikan ja sopimuskauden 

pituuden mukaisesti. Toimialojen yritysten välinen hintakilpailu voi viedä hinnat niin 

alas, että yritys saattaa joutua tekemään joissain palveluissa tai hyödykkeissä tap-

piota. Tämä on yleensä suurien ketjujen tuomia ongelmia pienemmille yrittäjille ja 

ainoat hyötyjät ovat kuluttajat.  
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Kuva 2. Yrityksen SWOT-analyysi (Suomen riskienhallintayhdistys 2019.) 

5.7 Riskienhallinta yrityksen markkinoinnin tehostamisessa 

Yrittämisessä on aina omat riskinsä ja niitä ei voida poistaa, mutta niitä voidaan 

minimoida. Huono riskienhallinta voi ajaa yritystoiminnan konkurssiin. Riskinotto 

voi luoda mahdollisuuksia, mutta sitä myöten myös uhkat kasvavat. Ilman riskejä 

on myös vaikea saavuttaa mitään suurta. Harvoin tai koskaan yritystoiminta on niin 

vakaata, että kasvu on nousujohteista koko yrityksen elinkaaren aikana. Emme 

lähde lanseeraamaan mitään uutta lajia tai liikuntamuotoa, vaan seuraamme tren-

dejä, kysyntää sekä kilpailijoita. Uusien palveluiden kehittämiseen käytettävät va-

rat voidaan allokoida nykyisten palveluiden toimivuuteen tai laajentamiseen kus-

tannustehokkaasti. Tämä toimintamalli minimoi rahoituksellisia riskejä, koska tar-

jottaville palveluille on jo olemassa olevaa kysyntää sekä valmis asiakaskunta. Tu-

levaisuudesta ei kuitenkaan voida koskaan olla täysin varmoja, että pysyvätkö asi-

akkaiden tarpeet ja tottumukset samanlaisina. Kilpailijoilta voi tulla markkinoille jo-

kin parempi palvelu tai tuote, joka houkuttelee kävijöitä vaihtamaan palvelun tarjo-

ajaansa. Riskinä on myös kilpailu ja taloudelliset tekijät. Sastamalan alueelle voi 

esimerkiksi avata jokin franchising ketju ovensa halvoilla hinnoilla tai avajaistar-

jouksilla ja vaikuttaa sillä asiakasmäärään. Tämmöiset ketjut eivät kuitenkaan ole 

välttämättä pitkäikäisiä, koska halvat hinnat vaativat usein pitkää sitoutumista. 

Myös tilan koko vaikuttaa asiakkaisiin tai laitteet eivät välttämättä ole laadukkaita 

tai niitä on liian vähän ja tällöin asiakkaat joutuvat odottamaan vuoroaan laitteisiin. 

Vahvuudet

•Sijainti
•Yrityksen imago
•Laadukkaat välineet 

ja tilat
•Ammattitaitoinen 

henkilökunta
•Palvelujen 

monipuolisuus

Heikkoudet

•Kova kilpailu
•Toimitilojen koko
•Toimintaympäristön 

asukasluku
•Kasvun rajallinen 

potentiaali

Mahdollisuudet

•Ydinpalvelun ja 
lisäpalveluiden 
yhdistäminen
•Potentiaaliset 

nuoret asiakkaat
•Uusien 

liikuntamuotojen 
suosion kasvu

•Tunnettavuuden 
lisääminen

Uhat

•Vaihtuvat trendit
•Yleinen 

taloustilanne 
•Yrittäjien 

jaksaminen/terveys
•Hintakilpailu
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Nämä vaikuttavat negatiivisesti asiakaskokemukseen. Vuosittaisia trendejä kävijä-

määrissä näkyy alkuvuonna, kun alkuvuodesta alkaa yleinen kesäkunnon tavoit-

teellinen treenaus. Monilla innostus kuitenkin saattaa hiipua kuukauden tai kahden 

jälkeen. Kesän aikana kävijöiden määrä saattaa laskea. Monet ovat tehneet ke-

säksi muita suunnitelmia. Kunnon Startti Oy toimii lähes omavaraisesti ja vakio-

asiakaskunta on kasvanut vuosittain, mutta kasvu on ollut hidasta. Velkaa ei Kun-

non Startti Oy:lla juurikaan ole ja laitteet ovat osittain leasingilla. 

5.8 Kuntosalitoimialan tilanne 

Ihmisten tietoisuus omasta terveydestään on kasvanut suureksi fitness ja wellness 

trendien myötä. Tietoisuuden myötä on kasvanut palveluiden kysyntä ja tarve. Lii-

kunta ja terveys trendit luovat myös palveluntarjoajille kovaa kilpailua. Kuntosali 

harrastusten ollessa nosteessa myös kynnys ottaa personal trainer tai coach -pal-

veluita on madaltunut.  Personal Trainer -palvelu helpottaa saavuttamaan tavoit-

teet palvelun myötä saatujen ohjeiden ja opastuksen myötä. Palveluita otetaan 

myös 2-4 hengen pienryhmissä, joka on taas kustannustehokkaampaa kuin yksilö-

ohjaus.  

“Tutkija Miia Grénman tunnistaa ilmiön ja nyökkäilee sille hyväksyvästi. On totta, 

että fitness, äärimmäinen rehkiminen ja yksittäisten suoritteiden perässä juoksemi-

nen ovat jääneet taka-alalle. Hänen mielestään suorituskeskeisyys ei ole kuitenkaan 

kadonnut kokonaan. Pikemminkin sen muoto on muuttunut. 

Nyt tavoitteena on oppiminen ja kehittyminen ja sitä kautta pyrkimys laajempaan 

elämänhallintaan ja kontrolliin – äärisuoritusten sijasta. Tämä liittyy kokonaisvaltai-

sen hyvinvoinnin tavoitteluun.”  

–Nyt haetaan kokonaisvaltaisia keinoja parantaa elämänlaatua, Miia Grénman sa-

noo. 

(Satakunnan Kansa 2017.) 
 

Fitness ja wellness ovat esillä myös vahvasti sosiaalisessa mediassa. Eri kanavat 

altistavat kuluttajia suurelle määrälle tietoa ravinnosta, ravinteista, harjoitteista ja 

eri harjoitustavoista. Instagramissa fitnesstähdet ovat suosittuja käyttäjien keskuu-

dessa, ja heidän treenatut vartalonsa ovat tavaramerkki. Samanlaisten vartaloiden 

tavoitteluun tarjotaan lukuisia ohjevideoita tai kuvia ravinnosta ja harjoitteista, joka 
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antaa tarvittavat työkalut tai motivoi ihmisiä terveellisemmän elämän tavoitteluun. 

Opinnäytetyön toimeksiantajan näkökulmasta tämä toimialantilanne on erittäin hy-

vällä mallilla, koska kehitystä liikuntamuodoissa ja tavoissa tapahtuu jatkuvasti ja 

yrityksen monipuolisuus houkuttelee uusia asiakkaita kokeilemaan palveluita. 

Tämä on tilaisuus kehittää yritystoimintaa kasvamaan alalla. Ihmisten tietoisuutta 

omasta terveydestä ja hyvinvoinnista informoidaan lähes kaikissa medioissa. Hy-

vänä esimerkkinä ovat tabloidilehtien omat terveyskategoriat.  

5.9 Mainonnan erimuodot 

Mainonta eri muodoissaan on usein yrityksen tärkein viestintäkeino. Joukkotiedo-

tusta käytetään viestien välittämiseen erityisesti markkinoitaessa kulutustavaroita 

ja palveluja ja kun kohderyhmä on suuri. Mainonta on kuitenkin nykyisin entistä 

useammin kohdistettu tietylle, rajatulle kohderyhmälle, ja mahdollisia ostajia pyri-

tään puhuttelemaan henkilökohtaisemmin. (Bergström ym. 2009, 337.) 

Mainonnan avulla tiedotetaan kuluttajille yrityksen tarjottavista palveluista, yleisistä 

asioista sekä tapahtumista. Yrityksen mainosviestintä voidaan jakaa lyhytkestoi-

seen kampanjointiin sekä pitkäaikaiseen näkyvyyteen. Lyhytkestoinen kampan-

jointi kattaa mainoskampanjat eri medioissa, kertaluonteiset julkaisut sekä suora-

mainonta kampanjat. Pitkäaikaiseen näkyvyyteen sen sijaan kuuluvat internet-si-

vut, esitteet, toimipaikkamainonta sekä näkyvyys hakupalveluissa. 

Tehokkaan ja toimivan markkinoinnin luomiseksi on tarkasteltava eri mainonnan 

muotoja sekä osattava valita juuri oikeat kanavat kohderyhmää ajatellen. Kunnon 

Startin palvelujen mainostamiseen tehokkaimmat muodot ovat mediamainonta ja 

muu mainonta. Suoramainonta on hyvin aggressiivinen mainonnan muoto eikä ole 

yrityksen mainonnan kohderyhmälle sopivin vaihtoehto. Nykypäivänä monet eten-

kin verkkokaupassa toimivat yritykset suosivat suoramainontaa, joka saattaa ärsyt-

tää kuluttajia. Kunnon Startin imagon ollessa erittäin positiivinen ja pidetty ei ole 

syytä lähteä suoramarkkinoinnilla turmelemaan tätä. 
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5.9.1 Mediamainonta 

Mediamainonta kattaa monta eri mainonnan tapaa. Mediamainonnan tarkoituk-

sena on käyttää monia eri mainoskanavia ja luoda näiden avulla yhtenäinen koko-

naisuus. Kunnon Startin tulee mainonnassaan ottaa huomioon nykypäivän markki-

nat sekä kohderyhmänsä. Näiden avulla tulee valita päämedia, jolla mainontaa 

aletaan toteuttamaan, sekä muita viestintämuotoja tätä tukemaan.  

Kunnon Startin merkittävimpänä mainonnan keinona on toiminut verkkomainonta. 

Yrityksellä on perustamisesta lähtien ollut verkkosivut, sekä myöhemmin Face-

book ja Instagram sosiaalisen median mainontaa varten. Yrityksen alkutaipaleella 

lehtimainonta oli tehokkaasti käytössä, mutta nykyään lähes kaikki mainonta on 

siirtynyt verkkomainonnan pariin. Verkkomainonta on erittäin kustannustehokasta 

sekä ottaen yrityksen kohderyhmät huomioon erittäin tehokas keino vaikuttaa ku-

luttajien ostopäätökseen. Yrityksen toimivien ja vankan pohjan saaneiden viestin-

tämuotojen muuttaminen ei olisi kannattavaa, vaan yrityksen tulisi keskittyä yhdis-

tämään viestinnän kokonaisuutta eri mainoskanavia hyödyntäen.  

5.9.2 Verkkomainonta 

Verkkomainonnan sisällön suunnittelun vaiheet 

Verkkomainonnan suunnittelussa voidaan erottaa seuraavat vaiheet: 

1. kohderyhmä 

2. kohderyhmän tarpeiden selvittäminen 

3. viestinnän teemat 

4. tekstityyli. 

Tuotoksena syntyvät: 

1. teemat eli aihealueet 

2. kanavat, alustat (Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn jne.) 

3. tavoitteet: informoida, opastaa, lisätä sitoutumista, saada asiakkaita. 

Sisällön suunnittelu lähtee yrityksen tavoitteista, jotka näkyvät asiakkaille tarjotta-

vina tuotteina ja palveluina. Sisällöllä viestitään asiakkaille yrityksen palveluista, 

jotka vastaavat kohderyhmän tarpeita. 
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Verkkomainonnan tärkeänä tehtävänä on tuoda yrityksen tarjoamat palvelut kulut-

tajien tietoisuuteen. Verkkomainonnan avulla kuluttajissa herätetään mielenkiintoa 

ja mielikuvia yrityksen tarjottavista palveluista. Verkkomainonnassa on erittäin tär-

keää ottaa huomioon tuotettava materiaalin sisältö. Mielenkiintoa herättävän sisäl-

lön avulla kuluttaja saadaan toimimaan sekä paneutumaan yrityksen palveluihin ja 

ideologiaan. Kohdeyleisön löydettyään verkkomainonnan tarkoituksena on puhu-

tella asiakasta hänelle sopivalla sävyllä sekä antaa oikeanlainen haluttu viesti yri-

tyksestä ja sen palveluista. 

Tärkeänä ajattelumallina verkkomainonnassa toimii tapa ajatella palveluiden tar-

jontaa kuluttajan näkökulmasta eikä omien palvelujen näkökulmasta. Lähtökoh-

tana markkinoinnissa on kuluttajan kokemat mielikuvat ja ajatukset tarjottavista 

palveluista. Kuluttajat ovat kiinnostuneita omasta viihtyvyydestään sekä hyvinvoin-

nistaan. Tämän takia on tärkeää tuottaa ja julkaista sellaista sisältöä internetissä, 

josta tuleva ostaja kokee saavansa lisäarvoa. Mainonnan on oltava helposti ym-

märrettävää, hyödyllistä sekä innostavaa, jotta kuluttaja mielenkiinto palveluista 

kasvaisi. 

Kunnon Startilla on ollut internet sivut voimassa heti yrityksen alusta lähtien. Yri-

tyksen verkkosivujen olemassaolon tarkoitus on, että kuluttajien liikennevirta ajau-

tuu juuri yrityksen verkkosivujen pariin. Yrityksen pitää tehdä onnistunutta markki-

nointia, jotta kiinnostuneet kohderyhmät löytävät verkkosivujen pariin. Muiden mai-

nontaan käytettävien medioiden avulla tulee tiedottaa verkkosivuista sekä yrityk-

sen tulee käyttää hakusanaoptimointia ja verkkosivujen kokonaisoptimointia uu-

sien asiakkaiden hankinnassa.  

Mainospalkit 

Mainospalkkien eli bannerien käyttö on verkkomainonnan yleinen keino. Bannerit 

ovat verkkosivuilla esiintyviä mainoksia, joiden avulla kuluttaja saa lisätietoa yrityk-

sen tarjoamista palveluista. Bannerit voivat myös sisältää ponnahdusikkunan, 

jonka avulla potentiaalinen asiakas ohjataan suoraan yrityksen kotisivuille tarkas-

telemaan yksityiskohtaisemmin palveluja ja tuotteita. Bannerit voivat olla eri kokoi-

sia ja näköisiä, ja yritys voi muokata bannereita brändiin sopivaksi.  

Kunnon Startti pystyisi hyödyntämään bannerimainontaa alueella toimivien yritys-

ten sekä järjestöjen verkkosivuilla. Yritysasiakkaiden verkkosivut ovat oiva paikka 
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saada lisää näkyvyyttä bannerimainonnan avulla. Lisäksi Sastamalassa toimii 

moni järjestöjä ja seuroja, joiden kanssa voisi solmia sopimuksia verkkomainon-

nan suhteen. Bannereiden ei tarvitse olla isoja ja hallitsevia, vaan tarjolla on myös 

standardien mukaan sirompia ja mukautuvampia vaihtoehtoja. 

5.9.3 Sosiaalinen media 

Mainonta sosiaalisessa mediassa on tämän hetkinen toimintatapa tavoittaa yrityk-

sen kohderyhmä ja isot massat. Ihmiset tuottavat ja jakavat sisältöä, jotka voivat 

olla juoruja, mielipiteitä, kokemuksia tai suosituksia tuotteille tai palveluille. Sosiaa-

linen media tarjoaa verkossa paljon mahdollisuuksia, jotka ovat kaikkien käyttäjien 

ulottuvilla. Yleisimmät yhteisöpalvelut ovat Facebook, YouTube, Twitter ja Lin-

kedIn. Näistä käytetyin sosiaalisen median muoto on Facebook. Jokaisella kana-

valla on omat vahvuudet ja heikkoudet. Yrityksen on tunnistettava kohderyhmänsä 

eli ideaaliasiakkaat. Ilman kohderyhmää ja sen määrittelyä tuloksellinen toiminta ja 

viestintä on mahdotonta. Sosiaalisessa mediassa yritys voi hyödyntää erilaisia yh-

teisöjä ulkoistamalla osan tehtävistään asiakkailleen tai kuluttajille. Ulkoistamisella 

voidaan tarkoittaa esim. tuotekehittelyä tai asiakashankintaa. Kuluttajien hyödyntä-

minen ilman palkkiota ei luonnollisestikaan onnistu pidemmän päälle. Kuluttajat 

haluavat myös hyötyä osallistumisestaan ja heille ei enää riitä parantuneet tuotteet 

tai palvelut.  

Facebook tavoittaa markkinoinnilla suuren käyttäjämäärän, mutta kilpailu ihmisten 

huomiosta on kovaa. Nykyään miltei kaikilla yrityksillä on Facebook-sivut, josta 

käyttäjät löytävät tietoa yrityksestä sekä käyttäjien arvosteluja tai kommentteja. Fa-

cebook myös tarjoaa oman kohtalaisen halvan markkinointi alustan ja analytiikan 

sitä varten. Instagram puolestaan tavoittaa enemmän nuorisoa ja yrityksen on 

helppo päivitellä ajankohtaisia asioita tai helposti ohjata ihmisiä verkkosivuille My 

storyn avulla. LinkedIn taas soveltuu enemmän yrityksille kohdennettuun markki-

nointiin. Tämä on hyvä kanava B2B-markkinointiin, sillä yritysten päättäjät ovat 

helpommin rajattavissa ja tavoitettavissa. YouTube on tällä hetkellä suosituin vide-

oiden suoratoistopalvelu. YouTube vaatii yritykseltä usein ammattitaitoista video-

materiaalia ja editointia houkutellakseen seuraajia. Videot voivat olla, vaikka yrityk-

sen palveluiden esittelyvideoita ja nämä usein nousevat vielä hakukoneiden tulok-

siin. Huono sisältö voi myös vaikuttaa negatiivisesti asiakkaisiin, joten toiminnan 
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täytyy olla suunniteltua ja harkittua. Panostaminen sosiaaliseen mediaan ei ole ra-

hallisesti vielä luokkaa kuin perinteisessä mediassa, kuten lehdet, televisio tai suo-

ramainonnassa.  

Kannattavinta olisi siis panostaa johonkin näistä alustoista, josta sisällön vienti 

muille alustoille on helpompaa, kun yksi kanava on jo hallussa. Internet on pullol-

laan ohjeita, kuinka tehdä yrityksen sosiaalisesta mediasta vetovoimaisempaa ja 

informoivampaa tai kuinka tavoittaa kohderyhmänsä tehokkaammin.  

Kunnon Startti hyödyntää Facebookia ja Instagramia pääkanavinaan tavoittaak-

seen asiakkaita. Yrityksen Instagram-profiiliin on ladattu kuvia, joissa kerrotaan 

tarjouksista, yrityksen tarjoamista palveluista, järjestetyistä tapahtumista ja moti-

voivia tekstejä.  

Facebook 

Facebook tavoittaa markkinoinnilla suuren käyttäjämäärän, mutta kilpailu ihmisten 

huomiosta on kovaa. Nykyään lähes kaikilla yrityksillä on Facebook sivut, josta 

käyttäjät löytävät tietoa yrityksestä sekä käyttäjien arvosteluja tai kommentteja. Tä-

män takia Facebookiin tulee tuottaa säännöllisin väliajoin päivityksiä, jotta lukijat 

näkevät mainoksen omalla Facebook seinällään. Liian epäsäännöllisen päivittelyn 

seurauksena yrityksen mainos hukkuu monien muiden päivitysten joukkoon eikä 

koskaan tavoita yleisöään. Facebook päivitykset ilmestyvät lukijoiden seinälle ai-

kajärjestyksessä, joten on myös syytä kiinnittää huomiota ajankohtiin, jolloin mai-

nontaa Facebookiin tuottaa. Todennäköisesti päiväsaikaan lisätyt päivitykset ke-

räävät enemmän huomiota kuin yöaikaan lisätyt. 

Facebookiin lisättävän sisällön tulee olla mielenkiintoista, jotta lukijoiden mielen-

kiinto sisältöä kohtaan syttyy. Päivityksien tulisi sisältää kohderyhmää kiinnostavia 

asioita sekä antaa positiivinen kuva yrityksen toiminnasta. Sisällön tuottaminen ja 

lisääminen Facebookiin on nopeaa ja vaivatonta. Tarvittaessa Facebook myös tar-

joaa oman kohtalaisen halvan markkinointialustan ja analytiikan sitä varten.  

Instagram 

Instagram puolestaan tavoittaa enemmän nuorisoa ja yrityksen on helppo päivi-

tellä ajankohtaisia asioita tai helposti ohjata ihmisiä verkkosivuille My Storyn 

avulla. Instagramiin yritys pystyy jakamaan kuvia sekä videoita. My Story videot 
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ovat lyhyt kestoisia videoita, jotka säilyvät katseltavana 24 tunnin ajan. Instagram 

on enemmän kuvien ja videoiden jakoon tarkoitettu sovellus, joten pitkien mainok-

sien sekä tarinoiden jakamisen sijaan kohdeyleisöä houkuttelevien kuvien ja lyhyi-

den videoiden jakaminen toimii vaikuttavammin. 

Instagramissa toimiakseen yrityksellä tulee olla profiili. Profiilia voisi verrata Face-

bookissa käytettävään yrityssivuun. Houkuttelevan profiilin avulla yritys herättää 

kohdeyleisön mielenkiinnon ja alkaa saamaan lisää seuraajia profiililleen. Seuraa-

jien määrän kasvaessa yhä useampi näkee yrityksen julkaisemat kuvat sekä vi-

deot ja yrityksen profiili tulee tunnetummaksi. Tunnettavuuden kasvuun In-

stagramissa vaikuttaa myös kuvissa sekä videoissa käytetyt hashtagit ja merkin-

nät. Hashtagien ja merkintöjen avulla Instagram palvelun käyttäjät löytävät yrityk-

sen julkaisut, vaikka eivät olisi yrityksen seuraajia.  

 
LinkedIn 

LinkedIn taas soveltuu enemmän ammatilliseen verkostoitumiseen ja yrityksille 

kohdennettuun markkinointiin. Tämä on hyvä kanava B2B-markkinointiin, sillä sen 

etu on sen tarkat kohdennus mahdollisuudet. Yritysten päättäjät ovat helpommin 

rajattavissa ja tavoitettavissa. Monilla yrityksillä on LinkedIn:ssä oma sivu, jonne 

voi jakaa yrityksen kohderyhmää kiinnostavaa sisältöä. Yrityksen profiilin luominen 

on maksutonta, ja se mahdollistaa sponsoroidun sisällön mainostamisen. Mainon-

taa voi kohdentaa esimerkiksi tietyn kaupungin, maakunnan tai maan perusteella. 

(Power Markkinointi 2018.) 

Youtube 

YouTube on tällä hetkellä suosituin videoiden suoratoistopalvelu. YouTube vaatii 

yritykseltä usein ammattitaitoista videomateriaalia ja editointia houkutellakseen 

seuraajia. Youtube videoiden avulla yrityksen on helppo luoda yritykselle kasvot 

sekä tuoda työntekijöiden persoonat esille. Videomuodossa olevien mainoksien 

avulla ihmiset saavat helposti lähestyttävän sekä totuudenmukaisen kuvan yrityk-

sestä ja tarjottavista palveluista. Videot voivat olla, vaikka yrityksen palveluiden 

esittelyvideoita ja nämä usein nousevat vielä hakukoneiden tuloksiin. Huono si-

sältö voi myös vaikuttaa negatiivisesti asiakkaisiin, joten toiminnan täytyy olla 

suunniteltua ja harkittua. Panostaminen sosiaaliseen mediaan ei ole rahallisesti 
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vielä luokkaa kuin perinteisessä mediassa, kuten lehdet, televisio tai suoramainon-

nassa.  

Kannattavinta olisi siis panostaa johonkin näistä alustoista, josta sisällön vienti 

muille alustoille on helpompaa, kun yksi kanava on jo hallussa. Internet on pullol-

laan ohjeita, kuinka tehdä yrityksen sosiaalisesta mediasta vetovoimaisempaa ja 

informoivampaa tai kuinka tavoittaa kohderyhmänsä tehokkaammin.  

Kunnon Startti hyödyntää Facebookia ja Instagramia pääkanavinaan tavoittaak-

seen asiakkaita. Yrityksen Instagram profiiliin on ladattu kuvia, joissa kerrotaan 

tarjouksista, yrityksen tarjoamista palveluista, järjestetyistä tapahtumista ja moti-

voivia tekstejä.  

5.10 Markkinoinnin tehostaminen  

Sosiaalisessa mediassa tapahtuvan markkinoinnin tehostaminen on Kunnon Star-

tin kilpailuvaltti tulevaisuudessa. Houkuttelevalla, trendikkäällä sekä positiivista 

mieltä herättävällä sosiaalisen median mainonnalla Kunnon Startti tulee erottu-

maan edukseen. Kohderyhmän ja asiakaskunnan käyttämät sosiaalisen median 

kanavat ovat jo löytyneet ja niihin on luotu hyvä pohja. Sosiaalisessa mediassa ta-

pahtuvan mainonnan tehokeinojen esiin ottaminen auttaa Kunnon Startin henkilös-

töä tuottamaan entistä vetovoimaisempaa sisältöä yritys sivuilleen. Onnistuneen 

some mainonnan ansiosta uusien asiakassuhteiden luomisen toivotaan kasvavan. 

Ei siis riitä, että saadaan pelkästään lisää seuraajia ja tykkäyksiä, vaan tarkoituk-

sena on kasvattaa yrityksen kassavirtaa.  

Kunnon Startti Oy:n olisi kannattavinta panostaa yhteen tiettyyn sosiaalisen me-

dian alustoista, josta sisällön vienti muille alustoille on helpompaa, kun yksi ka-

nava on jo hallussa. Lisäksi Kunnon Startin on kannattavampi jatkaa jo olemassa 

olevien sosiaalisen median kanavien käyttöä ja niiden tehostamista, kuin ottaa mu-

kaan uusia kanavia. Yrityksen ottaessa käyttöön liian monta eri some kanavaa 

saattaa mainonta hajautua liikaa ja panostus pääkanaviin hiipua. 

On tehokkaampaa panostaa muutamaan kanavaan täysillä, kuin moneen kana-

vaan puoli täysillä. Hyväksi todettujen some kanavien Facebookin ja Instagramin 

entistä tehokkaampi käyttö markkinoinnissa on mielestämme paras keino Kunnon 

Startin asiakasmäärän ja tunnettavuuden kasvuun. 
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5.10.1 Facebook  

Kunnon Startti päivittää Facebook sivujaan ahkerasti. Yrityksen päivitykset ovat 

pääasiassa isoja kuvia, jotka herättävät hyvin lukijoiden huomion. Viikko tasolla 

kuvia Facebookiin tulee useampia ja niiden sisältö on hyvin vaihteleva. Kuvista 

huokuu työntekijöiden positiivinen energia sekä henkilökunta vaikuttaa erittäin hel-

posti lähestyttävältä. Kuvat ovat kuitenkin hyvin yksipuolinen tapa saada näky-

vyyttä ja Kunnon Startin tulisikin panostaa enemmän monipuolistamaan päivityksi-

ään. 

Artikkelit 

Artikkelit erottuvat Facebookista lukijoiden silmään ja niitä on mielenkiintoista lu-

kea. Erilaiset hyvinvointiin liittyvät artikkelit kohdistuvat juuri yrityksen kohderyh-

mään, joten päivityksissä voisi jakaa mielenkiintoisia ja trendikkäitä artikkeleita. 

Erityisesti naishenkilöitä silmällä pitäen Facebookissa voisi jakaa painonhallintaan, 

kehonpositiivisuuteen sekä terveelliseen ravintoon liittyviä artikkeleita. Miehille 

mielenkiintoisia artikkeleita voisi olla lihasten kasvatukseen sekä lisäravinteisiin liit-

tyvät aiheet.  

Kilpailut  

Facebook-kilpailut ovat oiva tapa kasvattaa yrityksen näkyvyyttä. Kilpailuja voi jär-

jestää monenlaisia sekä palkintojen arvo voi vaihdella aina pienestä tuote palkin-

nosta arvokkaisiin kuntosali etuihin. Kilpailuihin osallistuminen edellyttää päivityk-

sen tykkäämistä, kommentoimista tai jakamista, jonka avulla tieto kilpailusta ja sa-

malla Kunnon Startista lähtee leviämään.  

Suositukset ja arvostelut  

Facebookin yritys sivuille on tehty mahdolliseksi suositusten ja arvostelujen anta-

minen. Kunnon Startin asiakkaat pystyvät antamaan Facebookin välityksellä pa-

lautetta palveluiden toiminnasta ja kokemuksistaan. Palaute on kaikkien nähtävillä 

ja moni saattaa kiinnittää siihen huomiota sivuilla vieraillessaan. Tästä syystä olisi 

tärkeää muistuttaa asiakkaita jättämään rehellisen palautteen Facebookiin. Jos ni-

mellistä palautetta tai arvostelua ei halua jättää, on mahdollista myös suositella 

paikkaa antamalla haluamansa määrän tähtiä palvelu kokemuksen perusteella. 
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Facebook sivujen tarkoitus on ohjata tulevat asiakkaat Kunnon Startin kotisivuille. 

Kotisivuilla on tarkasti eriteltynä tarjottavat palvelut sekä hinnastot, joiden pohjalta 

asiakas tekee mielessään ensimmäisen mahdollisen ostopäätöksen. Facebook si-

vut toimivat siis toisin sanoen sisäänheittäjänä kotisivuille. Facebook päivitysten 

suosiota tulee jatkuvasti seurata, jotta tiedostetaan mitkä tavat mainonnassa toimi-

vat paremmin kuin toiset. Facebookin yritys sivuilla on myös työkalut, joilla suo-

siota ja kävijätilastoja pystytään seuraamaan. 

5.10.2 Instagram 

Kunnon Startin Instagram profiili on ollut voimassa huomattavasti vähemmän ai-

kaa kuin Facebook. Yrityksen ensimmäiset Instagram päivitykset ovat vuoden 

2018 keväällä. Päivityksiä on tullut viime aikoina muutamia viikossa, ja päivitysten 

sisältö on hyvin samanlaista kuin Facebookissa. Päivitykset ovat kuvia, joiden alla 

on osuva teksti kuvaan liittyen. Profiilin seuraajien määrä on huomattavasti pie-

nempi kuin Facebookissa, joten näkyvyyttä Instagramin osalta tulisi kasvattaa huo-

mattavasti, jotta mainonnalla tavoitettaisiin mahdollisimman monta henkilöä. 

Profiili 

Kunnon Startin Instagram profiili on ensisilmäyksellä hieman sekava. Profiilin olisi 

hyvä olla selkeä ja tyylikäs, jotta kävijä tietää heti minkälaisia palveluja yritys tar-

joaa ja minkä alan yritys on kyseessä. Kunnon Startin profiilitekstiin tulisi laittaa 

tarjottavat pääpalvelut sekä muutama yrityksen brändiä kuvaava sana. Näin profii-

lissa vieraileva henkilö ymmärtäisi heti minkälaisen alan toimijasta on kyse.  

Päivitykset 

Instagram on kuvien jako palvelu, mutta mahdollisuuksia pelkkien kuva päivitysten 

lisäksi on monia. Päivitykset voisi toteuttaa myös Instagram storyn (My story) muo-

dossa, sekä lyhytkestoisten videomainoksien muodossa. Instagramissa on myös 

mahdollista käyttää livevideoita sekä Instagram tv:tä, mutta nämä saattavat kuor-

mittaa jo liikaa, joten parempi tässäkin keskittyä muutamaan tapaan ja hoitaa ne 

kunnolla.  

Instagram päivityksissä visuaalisuus on erittäin keskeisessä roolissa. Kuvien ja vi-

deoiden pitää kiinnittää käyttäjien huomio, jotta he alkaisivat tarkastelemaan kuvaa 
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tai videota tarkemmin. Kuvien ja videoiden tulee olla laadukkaita sekä suunnitel-

tuja, jotta mahdollisimman monet ottaisivat ne huomioon.  

Hashtagit 

Instagramiin tuotettu sisältö nousee esille eri hashtagien avulla. Hashtagit ja mer-

kinnät auttavat käyttäjiä löytämään Kunnon Startin päivitykset. Liikunnasta ja hy-

vinvoinnista kiinnostuneet käyttäjät hakevat kuvia ja videoita tiettyjen hashtagien ja 

merkintöjen avulla. Esimerkiksi #kuntosali, #gym, #wellness ja #sastamala ovat 

osuvia merkintöjä, joiden avulla jaetut päivitykset löytävät tiensä niistä kiinnostu-

neille henkilöille. Instagram päivityksissä on tärkeämpää panostaa merkintöihin 

kuin pitkiin kuva teksteihin. Niin kuin aiemmin mainitsimme, Instagram on kuvien 

jako palvelin, joten käytetään sovellusta siihen mihin se on tarkoitettukin. 
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6 YHTEENVETO 

Tämä markkinointisuunnitelman tarkoituksena oli käsitellä markkinoinnin teoriaa 

pääosin digitaalisessa muodossa. Teorian tarkoitus oli avata markkinoinnin tarkoi-

tusta sellaisille henkilöille, jotka eivät ole perehtyneet markkinointiin tai sen digitaa-

lisiin kanaviin. Työ tehtiin täysin alusta, koska aikaisempaa suunnitelmaa ei ollut. 

Työssä hyödynsimme tilanteen kartoittamiseen nykytilan analyysiä ja selvitimme 

yrityksen toimintaympäristöä SWOT-analyysin avulla. Markkinointimixiä käytimme 

löytämään yritykselle sopivat kilpailukeinot. Suunnitelmassa hyödynnettiin myös 

teorian lisäksi vapaata ideointia ja omakohtaisten kokemusten pohjalta tehtyä ha-

vainnointia. Opinnäytetyön tavoite oli sisällöltään olla selkeä ja suoraviivainen työ-

kalu yritykselle. Suunnitelma perehdyttää lukijan eri sosiaalisen median kanavien 

käyttötarkoituksiin ja kuinka niitä hyödyntää asiakashankintaan.  

Tutkimuksen reliaabelius toteutui, koska mittaustuloksia voidaan toistaa. Kaksi ar-

vioijaa on päätynyt samaan tulokseen. Niin ikään validius saavutettiin, koska mitat-

tiin sitä mitä haluttiin. (Hirsjärvi ym. 2010, 231.) 

Valitsemamme sosiaalisen median kanavat ovat nykypäivänä ja tulevaisuudessa 

pääkanavia kohderyhmien tavoittamiseen, koska digitaalinen markkinointi tulee 

olemaan isossa osassa tulevaisuuden markkinointia. Käyttäjät haluavat osallistua 

enimmässä määrin sisällön tuottamiseen ja olla vuorovaikutuksessa sosiaalisen 

median kautta. Sisällön tuottajan pitää olla sosiaalisessa mediassa aktiivinen, jotta 

lisätään tietoisuutta yrityksen palveluista ja hyödykkeistä. Jatkuva suunnitelmalli-

nen sisällön tuottaminen kuten kampanjat houkuttelevat uusia asiakkaita yrityksen 

palveluiden piiriin.  

Opinnäytetyön aikana pohdimme uusia näkökulmia sosiaalisen median sisällön 

tuottamiseen saavuttaaksemme asetetut tavoitteet. Digitaalinen markkinointi elää 

jatkuvassa muutoksessa eikä suuntaa voi ennustaa. Työ auttoi meitä molempia 

ymmärtämään markkinoinnin teoriaa ja tavoitteita. Opimme kuinka sosiaalisen me-

dian eri kanavat tavoittavat eri kohderyhmiä ja kuinka niitä hyödynnetään täyden 

potentiaalin saavuttamiseksi. 
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